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al pintor Gozzoli
acords d'Acció Catalana' Introducció
D el reeantrea redactar - corresponeso)

La reunió Celebrada el divendres passat pel Consell Central
ecció Catalana" fou fecunda en acords d'alta importància per
a la causa nacional. Responent al fortissim i espontani corrent
de confiarme en la novella entitat patriótica que s'ha produit a
tief arreu de la nostra terra, el Consell ha acordat la ràpida orgauiUació de les forces p rópies en els diversos districtes munierais de Barcelona, seguida d'una completa organització general catalana, a base de les delegacions i de les associacions adherides. Alai mateix ha acordat la intervenció electoral, limitant-la
uer ara a la capital de Catalunya.
Aquests acords, presos després d'Un ample i Seré estudi, responen absolutament a móbils desinteressats i idealistes. L'esió de la nova força no -té per finalitat la creació d'una
tructurac
armadura de partit a la celta manera, ans bé va encaminada a
crear un poderes instrument de propaganda i d'actuació que respongui a totes les necessitats de la riostra causa. Anàlogament,
la intervenció electoral d'"Acció Catalana" no respon al cromese de tenir actes i càrrecs, ni d'exercir a Madrid una influencia
cotitzable. Massa havem vist a Catalunya, àdhuc dins els partits
anomenats populars, el tipus del diputat-agent, centre i redes
d'interessos personals i locals, damunt el qual s'alça tot un
complicat sistema de petits profits i de serveis menuts. Massa
havem vist també el tipus del diputat ric i vanitós, que compra
una acta com compra un automóbil, i aquell altre tipus del diputet que s'hi guanya la vida o que en treu avantatjes de despatx
o d'empresa. Vol "Acció Catalana" que la sa y a intervenció electoral marqui el triomf pur del representant de Catalunya, que
no va a Madrid a fer política espanyola, ni a passar-hi la temporada parlamentaria, ni a gestionar afers corporatius o particulars, sinó, simplement i noblement, a exposar l'ideal nacionalista dins mateix de la fortalesa central de l'Estat dominador.
El concepte que de la intervenció parlamentaria tenen els
honres directors d'"Acció Catalana" divergeix essencialment del
que han demostrat tenir-ne fins avui els representants de Catalunya a les Corts espanyoles. I a la diferencia del concepte correspandee la diferencia de l'actuació, si els vots dels electors barcelonins porten al Parlament espanyol una representació de la
mes jove de les forces catalanes.
El moviment nacional de Catalunya ha arribat a un punt
que fa necessäria la renovació completa dels procediments i dels
organismes, per tal de posar-los en harmonia amb l'ideari nou,
(pm ós l'autèntic ideari nacionalista. Els representants de la nació catalana no poden ja, sense g reu mancament a les exigències
de la doctrina i del sentiment patriótica, establir cap engranatge
amb la política espanyola. No és possible ja, per exemple, que
els hornes elegits ací corn a nacionalistes republicana s'avinguin,
corn fins ara s'han avingut, a formar part de la minoria republicana del Congrés espanyol, que presidia—o, millor dit, presideix,
inviet que les Corts no estan encara dissoltes—N'Alexandre LelTelle en persona. Per culpa d'aqueixos eclecticismes inacceptables des del punt de mira estala, s'ha pogut donar el cas paradoxal que En Lerroux, en el seu discurs de Valencia, parles ofietalment en nom de la minoria republicana—que ell mateix qua!dice no fa gaire de "jaula de locos"—i per tant en nom dels
cliputats nacionalistes republicans de Catalunya.
Els homes d'"Acció Catalana" cenen a desplegar una bandera d'idealisme patriótic, sense concessions a la vella política,
sense els vicis dels passats períodes de transició. Per abre han
renunciat a l'enganyós i perillós aprofitament de les restes d'org anitzacions velles i han decidit bastir, de dalt a baix, l'organització nacional que demanen els temps nous del Catalanisme.
er..317a2C23~PICIIII/mimmemuck

França 1 Angiaterra

L d separació
Porqué es vol dissimular?
erana i Anglaterra acaben de
leparar-se diplornäticament. Ja
laaanps que no s'avenien, i tot
e veinat mundial s'adonava
la e s sunió. Ara, el fracàs de la
Corferencia de Paris significa la
'apareció pública.
Els antics aliats, com si compr e e.guessin la solemnitat del
perneta, han fet una escena. La
sortida de Mr. Donar Law cap a
L ondres, amb una pressa insólita, ha astat una mica teatral.
L'interès dell públic europeu s'ha
d^svelllat.
Els Governs de Paris i Londres
hael en anat a la Conferencia
p ortant allò que diuen "Púltiroa p araula" en materia de r2par acions. Tan Rally han apare,
g lit les dues ditas, que s'ha ret endal a perdre nl temps cereant una solució intermedia. S'ha
vial que no hi havia res a fer, i
Mr .Bonar
, Law, decida i correcte,
ha p res comiat. Des de Londres,
k u ailarà, com qui guaita a un
baleS, alió que passi a l'altre costal de Canal de la Mànega...
N o ens veiem amb cor d'expliear als nostres llegidors els contin guts respectius del pla angles,
dj Pla francés i del pla italià.
Ha n esdevingut flors d'un dia, i
ara j a són mústigues. Davant el
fracàs de la Conferencia, Freno,
ba urä d'elaborar un pla nou, encara inedia Cap dels Mane publicats fins avui serveix ja.
En mig de la situació difici,
l issima en qué es troba Freno,
P oineare ha sabut maniobrar
hàb ilment, i així veiem que A ngl aterra ha quedat isolada en
eostenir la seva test i que s'ha
vist (o bligara a rebutjar el pla
fr
ances, a despit de no contera?
a
quest cap mesura d'ordre milideznanar cap nova garan-
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tia territorial. No pot, al.legar,
dones, Angilaterra el motiu de
l'imperiaYlisme francas per a justificar la seva actitud. El desacord s'ha produït sobre un terreny exclusivamant econòmic.
Que farà ara França? Si M.
Poincare no recula, haurà de fer
una cosa o alisa. Un pie la Co e
missió•de les Reparacions hagi
deelarat el mancament voluntari
d'Alemanya, França podrä obrar.
El mal està, per ella, en que s'ha
passat molt temps. Qualsevol cosa que faci, portarä perilla. I el
no fer res en portaria igualment.
Tenen els francesos una mista
Pea al teler.
A. ROVIRA I VIRGILI

El lector diu...
PER LA NETEDAT
La nostra ciutat esdevé cada div més
bruta, sense que ningú en senti la repugnancia. La gent escup per lea pares i les parets resten sempre jaspiades fins a l'alçada d'un metre i mig
de la innoble sutzura. El ban del
batlle contra l'abandó dc les escorabri.des al peu de l'accra, ha restat incomplert. L'empresa de neteja pública
segueix recollint les escombraries i netejant els carrers a ple dia. Les immundicies mes desvergonyides s'apiloten o
s'escorren al pett dels edilicia
mateixos, en els carrers eles centrics. El fang i la pols esborren els empedrats. Les botigues, els lanals, tcts
els fintaras i metalls de la da pública,
estas cense renovar ni plicar. Tothom
desa alió que li dóna la gana al mig del
carrer i no hi ha per a tot aleó coerció
de cap mena. lis arribat l'hora de fer
queleom per a eixir d'aquesta vergonya,
quelcom de (crin perdurable que impedeixi en el succcssiu a la nostra ingénita negligincia de recaure en aquesta bruticia (In. de pocs anys cana ha
vingut a augmentar la bruticia endemica de Barcelona.
AGUSTI FONT I LLAMBORT

L'istiu passat, fixament el mes nia fi—reconstruir el camf que va
de junv, vareen fer una excursió de la foscor adolorida dels priper la Itàlia Central amb el nos. -initius umbela a la claror de Retro estirnat Lluis Llimona—un fael. Ens interessava, en un mot,
dels joves mes fins, mes delicats l'escota toscana, principaiment
i mes intel.ligents de Catalunya eis pintora d'aquesta escola
—i un pintoret mexieä, pensio- menys infinits pel que nosaltres
nat, pea Govern del seu pais, que anoinenävemPelement etrusc. Ele
havia fet la guerra ami) el remes mes oceidentalsl—derem nosPanxo Villa, havia rodat per tots altres.
els culs de cale artística a-EuroEls franeesos no han Ungut
pa i que en aquell moment es mai una simpatia pels toscans.
trobava a Floréncia sota l'àrea p resident de- Brosses (melifica
amorosa d'una imponent dispe- l'escota de seca i eixerreida i lea
sera sueca, ver personatge de la seves simpaties són pels polomitología germànica, grassa, nyesos. Stendhal segueix exactaIluenta, rosada i tova cona la ca- ment les petjades del president
ricatura d'un Rubens. En aquesta A la vila ~Mis, a Roma, semdispealk hi vivia un altre gran pre s'Ira tingut aquest criteri: de
amic nostre, l'arquitecte Räfoils, Rafael ençà, mai de Rafael enlla.
un dels homes mes seräfics d'a- Els anglesos no han estat tan naquast món, que vivia llavors d'u- dicals , peró el curiös es que els
na pensió migradissima role 11 pintare de l'escota toscana que
pasava la Junta d'Ampliació d'Es- els viatgers anglesos han poputudis, i encara tenia l'humor de laritzat sert precisament els que
rente un li ebre fix per fer carinosaltres no adntettem. L'eletat.
?neta etrusc del qual parla abunN o cal d ir que tant. En ',limo ' daniment ituskin en el seis /libre
na com En Refols, tant el mexicä "Dernatins de, Florencia", element
com jo, erem a Florencia mes que nosaltres entenlem d'una masavia que rica. Les nostres dis- nera potser excessivament subcussions al café o sobre eils molls jedive, ens lela separar un re
de l'Amo tenien una abundäncia del Boticeni, de Fra Futippo Lipi una qualitat universalment pi i del fill d'aquest (rare, quia
proporcional a la qualitat t abur- lambe fou un gran pintor, da
däncia dels nostres äpets. La Gee.).„eeee
taula era mes aviat estreta i peQuan vilera una excessiva preUta, però mai les nostres idees ocupaste per l'elernent decoratiu.
no han estat i es Ilargues i eene- pe r le rime , , per l'arabesc. pe)
reses com a Florencia. No seria carteó dorat, ddiern que tot elle
res d'estrany que un dia el pinto. patio d'orientalisme que era buit
ret mexicä arribes a ésser minis- i cense (mis. lli ha en 13oticelli
(re d'Instrucció pública del! sen una cosa que fa pensar en el gust
pais, perque de ministre ja en te- deeorativieta dels anglesos, i en
nia la mirada i la dispesera sueca aquest gust una cosa que recoa
en podria donar informes; ni que da BoLicellesPer aix6 nosaltres
En Llimona es fes ric a Novio ne e ) passävern. 1, naturalment,
York venent escultures- del seu mis quedbrem amb els nostres
pare, o stegui del famós escultor dir, arnb els pintors
de l'escota
Llimona, i pintures premies, que toscana
oaraotericisios,
aixö
de sensibilitat li'n sobra, i d'ines,
Pielad
dona
Francesca,
Goztelligencia no en partem; ni Q113 ._„
En Räfols, amb el temps i sense 7 "'" """'" ' Pan OceU.
aceraste quatre pintors,
perdre aquella llum seräfica i ce- tant.Per
En brimnna eom
hi tenlin
g estial que el volta pogués tenir
una
passió.
Cada epoca té, catana un pobre per fer caritat, sine
ralment, la seva senslilitat i
una provincia de pobres, que de
quewavai
la sensibimes verdes en maduren. Res d' ai- noealtres
de laeréiem
joventut
esta
x6 no seria estrany. El que seriah i t at
IligadIssima
amb
aquests
noms.
estrany, estimats i allunyats
amics, es que tornessin les linees Els problemas d'aquests hernee
de les nostres idees Ilaneades en són els problemes dels pintors lo
época. A la sensibilitat
la nit de Florencia, que tornes la la nostra
.
nostra ingenuitat, i laquee gust d acul el que Stendhal anomenava
la
bellesa
i deal fi din p oca ro amb qué feiern una hora de eand
a. Tot hem s'acontentaria anib
per Ilegir un vers del Dant o un
captar
'
Orear
una
mica
la trräcia
parägraf del Vassari i aquell alrealitat de lesde
coses-. aquest
Ire d'anar a l'església cada dia i Ja
a tothora encara que no digues- estiu l'Ors va escriure que el pinsin missa. Tot aix6 ja ha passat tor Picasso no es mes, en els
grane moments, que un pintor
i qui n'ha hagut n'ha hagut.
El Ràfols
Räfols era el mes gran r en italià. Avui es necessita una carpintura el mes eclèctic, encara ta valentia per escriure alzó, pesó
que cerques sentpre en la pintu- la frase em sembla justfssima i
ra italiana un punt de colllorsa- aquestes mateixes paraules lia l'Ore
d'aquest
mera mIstic per oposar en carta gseuerem
see Pe,„J
ase,,una nit
es„ete
manera a Fonsuerament nierbid
e-"e'""
P "
dels de l'escota de Bolonya Pecó Gräcia,
Es una mar ivocació ereur, com
En Räfols parlava al mateix temps
d l'impressionisme francés amb fan els pintora ¡o y es de e- lo( el
un entendriment tan gran que món, que el Renaixement es una
alzó ja tela traslluir que havia cosa freda i monta i academice.
entes tota l'enorme gräcia de Por a poc1 La qüestió es no deleimpiressionisme. El mexieä, de xar-se enredar per aquesta colla
vegades, flaquejava un tic, per d'escriptors purarnent retórt s
culpa de les manies dels altres, que cauen de tot arreu sobre RAla qual cosa es una altra oroya lis cada any. La gtiestió As creque el xicot arribarà al seu pata, a mar toles les guies i tots els maésser alguna cosa. Una nit a nuals en arribar a Ventimiglia. feo
Atr ezzo estiguérem a punt de deixar-se enganyar pels grane
renyir seriosament. En Llimona noma. Vence les coses de primera
i defensant la superioritat de mA, Ilegir poc, amb el Vassari,
Rafael, amb els arguments del n'hi ha de sobres i no seguir les
classicisme pelare, filosófie, cien petjades de ningú. I sobretot tenir curiosean Amb a q uests simlifte i estetic a la mA i e/ mexicir retreient no sé quins noms del ples elements per mes pintor jogarbuix veneciä i castellä. A Sie- ve que se sigui i per mas molna encara duraven les males ca- llos que es vulguin trancar, i(s fänes perqute en l'entremig havlern cil veure que al Renaixement hi
vist Orvieto i la discussió s'havia ha pastura per a tothom, especial
reprès a propósit del Signorelli. ment fresca i regalada irler la joA la sagristia de la catedral de ventut dita d'avantguarda.
JUSEP PLA
Siena férem les paus, davant
Mete desembre.
/a fredor enorme, confessada per
nosaltres del Pinturiehio, la qual
fredor demostrà al mexicä, per
primera vegada a la seva vida.
Les nocss a Frinc) p e Caes
segons confessä ell mateix, que el
classicisme no es una qüestió
No es casarà ami) cap prinresolució perfecta de formes (ces
cesa italiana
del pintor de Siena) sine una cosa
superior, imponderable, una apeeLondres, e. — Ma'grat les dshensió de la vida, la fixació d'u» dlaraciens oficials que han nwmoment vital entre uns limita o tivat un article del "Daily News"
punta morts.
respecte de les noces del prIncep
En Llimona 1 jo érem pel xame de Gales, aquest diari ~segura
pany extra sec. No ens interes- una vegada mes que as parla
saven ni les explicacions de l'obra d'això a la fort i que Panunei
de Rafael (escota de Bolonya) ni oficial es taré dintre d'uns quants
les explicacions de l'obra de Leu- dies.
nard (escola lombarda, amb Luini
La núvia no es. com s'havia
al davant 1 el Mantegna com os- dit, una princesa italiana, sitió la
ell.lació entre l'una i l'altra es- filla d'un lord escocés, el Mol
cota). No cal dir que no podiern del qual data del segle XV. Ee
arnb Miguel-Angel i que despees, tracia ,de Lady Bower Lyon, terel Berniní i el barree de Roma ens cera filia de tord Strath More,
feu pasear mes de guatee males amiga intima de la princaea Ataeatones. El que ens interessava rla, de la qua/ fou doncella dlo,
era—la neatrit Agenuttal no
nor. Té 22 anys.—Radio,,
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Dos nacionalisrnes
La relativa precisió qua tenen
paraules com "socialisme, ee n .
tralisme", etc., no el té la paraula "nacionalisme". De fet, ella recobreix conceptes, no solament
diversos, de vegades contraris i
tot. I ara no atludeixo la confusió, produida només a Catalunya
1 per coeveniencies de polltSita
poc franca, entre "nacionalisme"
i ereginnalisme", que hom ha
emprat incliiferentmente Aguaste confusió l'ha remarcada i l'ha
envaida prou be Rovira i Virgili.
Hi ha. peró, una altra contusió, encara mes perniciosa, per
tal norte es general a tot el llenguatge politic modern. "Nacionalisme" es nornenat el moviment
d'un poble sotmes que huila ideoaletear-nene politicament o militarnient per la seva llibertat o
la seva integració. "Nacionalisme" es anomenat també, dintre
un poble independent, el programa d'un partit polftic que extremant totes les caracterPstiques
de la seva nació pretén convertirla en un alcaloide d'ella mateixa i imposar aquesta estructure
dintre les mäxlmes fronteres asSOliddS. Cal, peró, no confondre Is.
El nata( nalisme català, per exernple, res no te que veure arel sl
nacemalisme francés de efaurras
Dendet.
El nacionalisme del poble sotmes es un moviment de Iliberlat: de llibertat col.lectiva, per
definició; i fulhuc de llibertat individual, per tal com en el palde sotmès l'home no As própiament "ciutadä" sinó usedit",
no tenint, com no te, el control
del gnvern. D'alltra banda, l'Estat
igereszer, mantenint-se per la forectearmada i la vulneració de les
constitucionals, ha
d'ésser del tipus estat-policia.
Les Repúbliques polaca i (recaeslovaca són Estats molt mes moderns I lliherals que l'antic imperi austro-hongares. Catalunya
ho seria molt més que Espanya,
feudal i militarista.
Tota una altea cosa es el na'ci o n alisme_ithYtt7istaPils eis
ulls en una epoca pretérita- de
la histeria pätria—la mes gloriosa, naturalment—en pren Lotes les manifestacions com a
sfmpiomes, i por la restauració
d aquesta samplomes esté segur
de restaurar aquella atarla. Aixt
atara ensems la tlibertat individ u al 1 la llibertat col.lectiva. Ell
no adiete( el tliure pm del pensilment i de l'aetivitat política, per
tal com el parrtotisme es una reflejó ami, uns dogmes dels guate
ell, i ningú mes, en te el dipósit,
es reaccionare dones; i ensems
és imperialista. Si no gosa parlar de *casles" dins la societat,
i s'arnntenta d'unes "classes"
prou tancadcs, en l'ordre exterior ja no te tants d'eufemisties
miraments i diu ben clac que bi
han jerarquies de pobles i de
ilengües, ele uns amb el dret de
coreanas, els altres areb l'obligació d'obeir.
Veieu ro que afirma Charles
Maurras amb motiu de la flimenquització de la Universitat
de Gant:
"On peut respecter tontee ces
differences. On peilt aspires ä les
réduire. II est enfin matériellemera possible de se comporten
comme Si elles n'existaient pas.
On peut vouloir conferer A l'idinnee le plus recent ou le moins riehe. ou le moins qualifie, les memes prerogatives qu'ä
Taute la metaphysique du droit
des langues, est en germe dans
cette (temiere pretention. On me
permettra d'ajouter quelle mene droit A Badal.
On ne se defend de cetle consequence absurde qu'en revenant
du romantisme et de la revolution aux donnees de la tradition
el de la raison que le bon sens indique: ces donnees conmortent
l'inegalité des personales, l'inegaMe' des nations, Mueble des langages.
II n'y a pas de honte, pour un
bon Preverlo', ä reconnaitre que
la noble tengue d'oe, si riehe
quer soit le pasad, si puissantes
QU'en soient les possibilites pod-

Ligues el musicales futures, n'est

point regale du franoais damit.
Celta preeminence existe, el
faut la connaitre et la reconnaitre. et c'est, aux lueurs de ce fria
d'histoire universelle que les
faifa contemporains gardent lin
ordre de pos/Liana reciproquea,
restent intelligihles et vous permettent de sentir ce Qu'e y a
non d'oppressif, mais de bienfaisant, darla Flioureuse diverette
de leur5 gradations.
De ce potra de vise apparait
aussi ce qu'il y a de pitoyable
duna la vaete et ridicule [meten(ion A regable qui anime nu-

jourd'hui preseue tous les Maleo,
Les du monde.
Nous ovan, toujours dit qua
les patries etaient inegales et les
langues aussi ;nous n'avons ja-,
mais consenti au raisonnement
vicieux sur les patrias" en piadcal: c'est de la patria franeaise,
forte des droits et des acquisitions de la France, que notes
avons toujours raisonne.
Potser que el clogrnatitzador da
1-Action Française" no gosaria
de contradir públicament la mäxima napoloGnica de "la carrera
oberta al talent"; si, pecó, que
de cap manera no admet la seva
traducció al dret públic, que es:
"el pervindre obert a la voluntat.
nacional".
Vet aquí la diferencia essencial. El nostee nacionalisme, IMnie que mereix aquest nom,
una idea generosa, 'liberal, igualitària: As simplement la declarachi dels "drets dels pobles", cona
trapartida lógica de la declara-.
ció de 1789.
L'altre nacionalisme es un sisa
tema tallat a mesura dels egoismes de cada nació: diguem-ho
d'una vegada, val mes anomenarlo "imperialisme".
D'aquesta diferencia en ve,
arar a enrolan i una altra, transcendental pel progrés de l'orga -i
nització humana. L'imperialistna
es la penyora mes segura de guerres i conflictes; el nacionalisme enclou rúnica possibilitat d'arribar a una estructura supranacional o internacional Tota lliga
d'Estats, com l'avui mal anomenada Societat de les Nacions, na
passarà d'ésser ur.a allanea mis
o menys perfecta, mes o menys
moral, simS estä constituida únicament, per estat naelonals;
igual que una democràcia no poM'A subsistir si dins ella hi haguessin eal costat del ciutadä individual, patriarques de tribus
amb drat de vida i mort.
a Ea al.ludint aquest fals necionali g ine, imperialista, xovittista
i xenófob, quo /loe) ha pogut parlar de "terrorismo nacionalista".
Certament ha estat ell que, en
pocs d'anys 1 noma aillemanya,
es responsable dels atemptats
contra eiebneent, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, 'tease, Erze
berger, Rathenau, Scheidemann,
/larden.. L'altre nacionalisme,
canvi, ofereix una l'isla Ilargulssima de märtirs.
No hi dubte que un nacionae
lisme pot dur Peltre, corn a Itätia. En els darrers capitols de "La
nacionalitat catalana", l'obra
mestra d'En Pral de la Riba, que
tots venerem, hi apunta la idea
imperialista. Sembla que la mateixa inercia de les coses hi porta: idees que comencen demaa
nant foleräneia acaben essent in.
tolerants. Contra aquesta inercia, pece, estarens amatents, quan
vingui l'hora, Os gin ens fern una
norma d'aquelles parau/es d'erra
Marazall
Vigila, espere, vigila,
no perds mai el teu
L, NICOLAU D'OLWER
IMIM101111:12111110n3..~10bIlleMO.

Full de dietari
El judici deis

vells

ITe parlat de Reis amb diverses persones que ultrapassen la einqunntena. To•

tea coincideixen a declarar que llur ternos
els Reís no eren, ni de molt, tan esplenchela com ara. 1.a ciutat no prenia raspeete frentie l esbojarrat que ha tineat deß
de Cap-d'Any fina a II 144 del dia 1. La
invasie de les joguines era molt me» limitad.; rarament en venia una botiga
que no fos del rara.
—Devididament--dela una vella dama
—beta de recondixer que nosaltres no
bem cate tan generoans amb els costees
tuls coro els nostres fills ho "san amb els
Postre» neta. Ile vist cosee que m'escrui-

seises. Gotee perfeetament la situaria de

les esmalte X. Saben quant han despZ•it
en Reis? Quatreeentes pessetes. líes del
doble del que pagan§ j e pia.
Un vell seuyor va replicar
—Perdonen, per6 no comparteizo el
voatre paree. Aquestes coses que retreim
eors senyals de generositat, Fin simplemeta censal, d m la pme-solta que ha covait el min. No e« amor paternal; 8 vanitat I ell sbauva. Normltrea leiem d . %d•
amb entinan:peor. Cempravem un uouthre
de joguines prnpnteionat a la col-Melle
Ceta meteco infanta. No traetävem d'aela•
parar-loa, de doIxar. lne eenae (sama leen.
se al4 enmig d'una usar de suasea t ions con
tradieteriea TampJe ene enamoravem de
la joguina eientlfiet, til de la Sogu i lla perfecta. No pretenteas de subetituir la imaginnyi6 del, noatrys filia: pruelentment,
ens ßcon'. etanna and3 ajnlar-la. M. senyont e- 'al r. • • mas av .crgonyim de la
<lit . )9.1.- 5,5V.e
' aäaten fer el sastre pa.
.

„

P ,b, -

0• .•

',

parquedat DO era

r . or 05 Id aireas;
t,, t.

era sea.

de %I.1.erara.
etruzl: ese tnE'V1d4
4.".
-a (I ' ,4
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EN PERE SEE OLD I ZARAUZ
7. NGINYER INDUSTRIA!
Mari ahir, a Pedal da 32 anys, havent reut g is Sants Sazraments i la Benedicció Apaslióica
V."ati
)

Els seus desconsolats mate cionya Roser Zarauz, vidua de Seebold, germans Teodor, diputat a Corts, Rita i Elissa,
germans polítics Merce': Galindez i Juli Alonso, nebots i la familia tota, participen a llurs arnics i coneguts tan irreparable pèrdua i els preguen que se serveixin assistir avui, diumenge, a les dotze del cuatí, a la casa mortuòria, Diagonal, 415, per acompanyar el cadäver a la seva darrera estada, Cementiri Nou.

PARTICULARMENT.

NO ES CONVIDA
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GASETA LOCAL

FINANCES 1 COMERÇ
Borsa

5ESS I_O DE BORSA
del

6

ole gener de

1923

VALOFIS A LA
corsTRATAcio Gete.tAL
; Aspicsta junta sindleal en sessid celerasla el din 27 del mes de desembre
• .1m, acorde. ale conformitat amb les Me:Posielons vigents, declarar negociables, ad tuerce a la contrataci6 1 incluir en la co'111zacI7 ottelal d'acules:a Bonn, els 10,050
tunos euntlls per la "Companvia catalana
de Ges i Eleetricilat, S. A." de 500 pest etes nommals cada una al O per 100
(d'ir:tate temes d'imposloS preeenls 1 fuhurs, peacilers per trimestres en 1 de telacere, maig, spant 1 novembre de cada
ley. E:5 titres drls m'antele Bonos eón
laillats de Pilares talanaris numera:o cortatas a Barcelona a 1 7 de juny de 1021,
i relativernent de 170.000 a 180.000. essent
.1 cenen autorltrats mea) el segell arnh sec
.re la societat emisora, les firmes estamMales del Presidentdel Cense,' d'adminiejtracld 1 Oil director-gerent 1 la firma maeaserita t'un Couceller Ce la societat.
•

!

„vis

• La Direcció General de la Deuda t
• Pasivas, fa sanee a la Junta Sindical
Colles1 d'Agents ele Canvl 1 Dores 1
de la Horra 011rIal do corriere que La Pa1Bat en eireulaelO els titres de la Deuda
›ereetna Interior 1 per 100. einissid de
22 d'agost de 1910, One la numeraeiö se-

rttent:

• sleie A, nám. 1.330,387,
mim. 295,307.
C. ntam. 300.472.
D, núm. 85,171.
E, núm. 57, 0 20.
F, mira 42,411.
G, núm. 0 4 5 ,273.
them. 116,478.

Propietat

CZTITZACJO CE TERECYLY'S 5f7dertd
CABES AL(77.NMiQUES PARE:CULPES 1
OFICIALS
Correr de Casnr.ovas, 9261.
Idem Ilalmes, Sant Gervasi, 25480.
1dem Argüelles Diagonal, dreta Eisamplc. 3118'90.
•
l'as:eig de Satt Jeen. 23714.
OPERACIONS REAL:Y:ADV.>
Prea pagel per motee quadrat
Terreny carrer de Cdrsega, Sant Martí. Eseriptera 15 d'oetulare 1022, 01715.
Idera carrer Lope de Vega, Sant Martf. Eseriptura 30 d'octubre 1922, 13'52.
Venda de tinques urbanos
• Casa, carr.7e de Sardenya, 11240 metres quadrats. Eserintura 9 de noreniore
de 1922, 73,82 0.
Idem, carrer de Consell Cent. 251**9
metros Quadrels. Eseriptura 23 de novenabre de 1222, 225, 000.
r:osirs COSIS7EL02EION3
Preu dernanat per metro quztoat
Casa carrer de Llobregat.
Caca, carrer dc Sagtuls.
Cooa 5 pisos, earrer de Borren.
Casa 5 pisos, correr de Mallorca, catre Clarfs i Lanria.
Casa 4 pisos, correr de Läuria.
Da iXOS, correr de upe. de Vega.
Casa, correr de la Legalitat.

Mercal ce Vich
una dotzena. de 2:75 a 5.
Gallines, parell, de 17 a 25.
Pollastres, Mera, de 13 a 18.
('onilLs, Mera, de 9 a 12.
Anees, lleno, de 14 a 18.
Mamellons, un, de 35 a 50.
Nudrios un. de 700 »O.
Patalee els 101) quilos, de 14 a 15.
Xeire, quintà de 55 quilos, a 22'50.
Forment, ídem Ideal, a 21.
Civada, els 1001 quilos, 34.
Ordi, fdem ídem, a 35.
OU9,

CAtlin DE JUNTA
Arel, a dos quar:s d'11 del mal!, linee
Ilse la issn'a general d'Agents de Canvl
Persa, ro sot bestat ge social (Casa 1.100a Mem, per la renovecid de la meitall
ffiels itallt:dus Que avul l componen,
entre ello lora nomenar nou Sindical.
P 8751 9 /ARCA
Canelo sobre Londres, 6014.
Ichn Belrica, 0 210.
Idem Espanta, 20371.
Ideng Holanda. 50350.
Meto 11011 5 , :2'00.
Mem Nova York, 14211.
Ideal Saison, 560•05.
¡deis Itoraega, 27050.
Idean Bernn, 0167s.
lalern Praga, 4100.
AtmeAltils - votara
Apertura Cierre
Plumea,
Nova York,
Espantas',
Sue,sa,

1

de la

6020
46512
2062
215'75

66373
40200
9961
2478
polauda,
11745
Itana,
9187
9212
Suecia,
1730
Portugab
23700
Ar entina,
4112
CM*.
3300
30,50
40,000
CoPen itagne
2276
Tokoharna,
I '31
Beiglea,•71025
Noruega,
21575

g

NONELL GERMANS
crtuul

a

: cupor4:3

R mbla dvl Centre, 16

BAN'TrE CATALUNYAi
EAiit.CE,LONA
C17.NTKAL: Sambia dele Estudie, 4
A60NCIE8: Minero 1, Creu conerta.
:uatiero 2 .Salut Andreu, 240.
Número 2, S.almerón, 111.
VALORZ, CUPCNS, cure, CAOJV! I

Aparan de Corra" Stil

Te!ogräfica2
CATA LON/ABAN11
a2•Clr131Ifl...g.1.27,2M7112.7,....R.,21.I1IrZZIVT.MeT31.21/

iEM

r

Cor.ibloats amb aparall

niX 1

CANIJ j BOIA
AGENT
PASSEIG DE GRACIA, 17

OBSERVATORI RlETEOPrOLCCUC DE LA
erdzUERSITAT [el Reputo/tul
Usa C de gener de 1022.
•
>toree a'nearramsto 7, 1 3 , •I!S
Barómrtre a eco i al nivell de la mar,
7585 ; 7 389; 7:125.
•
TerinConctre sec, 6.01 ; VI; 42.
TermGrnetre humit, 4'0; d'O; 5'4.
IIumiutt (centaimes de saturaelG), 81;
71; 74.
Dlreeei6 del real, N.: NNIV.: ENE.
Velocitat dt1 vent en metres per eepon, 4; 5; 3.
Estat del cel, la/Jot; tapat; gnus; tapat.
(base dc ufirols, n1mbus .stralas; stra- •
tus-eLeaulus.
Ten nsraturre extremos o Pambra
MO.:,:nin. 98.
51 i7/ 10-13 ,
Minima arma de trua, TG.
OsiciLlacid termometriea, 44. Temperateta miaja, Te .
Precipitaci0 aQuona, des de les 7 hores
del dia anterior a les 7 benes del dia de .
la data, 0.6 railimetres.
Ilecorrrgut del vent en igual temns,
,
quilbmetres.
Ob•ereacions partioulars, piojo al ma.
11, de des les 0 . 10 a les 7 310.

"Los Traavias dt Barcelona, S. A.",
seguint el costum d'anys antcriors, 1
co celebrzeió de la festivitat dels Sants
Reis, efectuà aluir, a presMicia del notari don Antoni Par, un sorteig de 255
llibrctes de la Caixa d'Estalvis de zoo
i 50 pessetes, entre els tillo dula seus
cmpleats i obrero.
A lade hi assistircn nodrides reptesenlacions dels distints sgrvcis de la
Cornpanyia.

tIES EME:

Baquariag

Rambla Col Centre, número 8
Teldons 1230-1231 A

Dr. Montatiä

Ce
c=2)

STElli1WEG
'Da-orada Sant
Miguel, 1, entl.
segona. Davant
Telefons, cantomida Avinyó

dels Hospital. de París. Pan 1 ve&un Pau, 28, principal 2.*

Cae

( Íi LlE6iLS
CAPES

qui cuili que la presentació generai de

la Rua sigui digna de la fama de loan
gust de que gaudeix la nostra ciutat
Acordà significar el seu agraiment
a la Junta de l e rposició de Eanca,a/ s Per Permt le la ce ,am.tó de lcs
festes ea a/usll
per., I act;iitat

la

'

,

z -4-•••••,,

Si HEI3 En la ev.

w

WAT

n.o
5b•g?

Lr',L

pPren

Vi negre 0'75 amp. litre
Cellers ARNO á MARISTARY

C, ELONA

nl

' ; „ de FARINGOL

tv
co i, i 7,7.1 ,
Demaneu_lo a les farmacias 1 Edil. Sant
Pere, 30, farmacla Anagd.
IBMIIn••••n

irdeen:Caree=

mzEingt=tjamepa."'.SMSESIMPX220

dOlS WeiilTiVeLE

ALCOHOLS

li1DAN

Etany eras

C 4 810
I objectes usats dc tote SISS330
Prcu 1lx. Tallers, número 61

ostres

0

ntor Pm/ De .; n ..1 • Pralsbara, aire
fet scrio3os estudio per a l'aclimatació
en aquelles terres del tubac i ile la

Ce toles r,•.-.3sca

vcr:rm A L'EfeGMS I AL
DET.31.1.

ELEECERIII

[upe

A. ANTICH
de Sant Pau, 32.
Telefon t Ill A.

Ronda

imat I ka

FcntaalIa 1. 21-Ta!. 3475 A.

oir

PUES

reetifieats
944 i 6•. £4.:re4
eials per a Clinigres. iabara-t'
farrnacies, perfuniertes

ANISATS

bel

Quintana, 7

/la arri';.tt pro,*- 1.2.:z de :e i,
s.n ns
d'Ailica, e' distMeit
ts-ei:dent le .4
. R. S.. ,e-

las

BANQuEIS

Eit 121',ED i23

MONTAÑA(

Pleça Ota. Arcria..9

e,nr7 r6 Tel. 1472 A.
m a!, 11

ALS

GRA>9

17Ve-WC

N

Ron al a 32. Pera, 7

E A P.

.Caritä,rrsos,,,Re al ruerdeants,reßpriedmaill ut: »s, 3erndb

El Comité' dcl Centre
Autonomista de Pepecd2.ri (9 Jouterc
i de la Indhlra, -1o, orgoliitzat ger al
propet dia it del eerrem mes, a le,. deo
del vespre, una conierinci a 1. clrrc-z:
del doctor Delli S..renartin, del Centre
Excursionista de retrasas, sAra el tema: "Impressums exmr,ió al Pic
d'Aneto i Van ii..\ran", ami. projeccions fotografiq . :es d'Ante:1i Arii

M'U:PER IDR S

II u,;,

A LES
T A ULE5
DEN
SERY,LCS

CEIsnir Gosneeel Climeat.

MP ERME A BLES

;

A l'Ateneu Empordanès

-Tots els malo ene hi Int a la pell
une molesten liso, 1 0401,
eutb la Creme AlEPEKTAll
•
fusca prompte se,sa tropel!.

en:tft1

1,

La Junta de govern ale la Quinta de
Salut L'Aliança fa avinent a les emitas
federados, que avui se celebra l'Asacar,Idea general ordinaria 'Je delegats.
Les que per qualsevol causa no l'hagin robada, poslen donar-se per invita-

32

El Comile Pro-Carnaval en la seca
última reunió, acordà nomenar una Comissió denominada d'Ornamentació, per-

/721151..mnamDS11«.10tSITZNILLZKo.1732.1a...mr

i.

des.

anoht en corbata;

j

Radia Flurs 26, ble

Saló de To

SANS

CA'I'ALANE3. 913
17:GBLE3, JOIES, Ti1P13303
LarA p Arus decoraelö, proJc ,:tcs lace erzinonts ar;,:stca

V 111C MI 1 1 2

nEsTAunp.rrr ROYA!.

,UAM1SEPdA

Aved, sEemenge, dia 7, a lea cirio de
la larda, tindrä Hoc a l'Atenen de Sant
Lluis Cy.-..nee•ga, de Sant Andreu de Pa1 loraae, uaa darrera reresearació del
Inzravellos especiacle nadalcnc "Els Pastorcts dr. Betlem-.
Eai aquesta obra assoleixen un triomf
indiecutibi.-". l'excearie. ;r, presa:tar ó escénica i la part musicti que tan encertadamant dirigeix cl dartrar En _lose
Boguayä.

assageu-la i l'adoptaren

Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

CORDILLERA
Vi :llano, 075 amp. lit.
Ceiten ARNO & relAtilliTA>r!

Bu.eque!: Tesas.-Idomenatge al nastce
! Cumellas i Ribó, P. N. - Concerts.-! TCalres.-Noliciari.
i Dóna, demés, corn a suplemer.ti al'5 tístics, la sardana
"Tardaral" dcl mesIre Blanc i la noreLleta d'En Nogueras
1 011er "Ea Plerarniques".
1

CLAN.33

Galfries Layeta13

e

tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idern; 30 un any.

Comitè.

PARAIGOVI
Ferran, 14, casa

Il=i72272:17.4•ETEE772T.liE=277B75^7

p

etetri3n
ettgoclem tete ele cupons y enclment 1 cenar see.ira.

rastero i de l' .‘grupaciia sin Fahricants
de Cor7ictti 1 Serpentines, importants
industrials i companyies han pre ptie toamete,: aviat la n ata dels prams fue efereinen.
El Comit2 Pro-Caen:vol.. la principal
fiaalitat del qua' es prora rcionar estones d'esbare:mont al poble_ preg.t a to
*es los in:hieles T coral:reo, rtlacionatt
mula les fel!-; de Co.roaval„ eg‘perin
en la forma que millor entruguin . a la
seca cloro, %tic re tambo lo de imnemkr
el treball ce rl nosro c -rt .rq en general, duraen mes ditel trz.iizmo.aabuo f(t.ics
populars.

LA PUBLICITAT
PREUS DE susscrurc:o
sarcciona: ues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-

Una delegació del Comte organitzador de la propera Exposició d'Automóhila, presidida pel senyor Bertrand i
Sena, i de la qual formaven parc eis
senyors Crcus, Elizalde, Fiol,
Walker i Masierrcr, han visitat els Co-.
missaris generals 11e l'Exposició d'Indústries Eleetriques, per a convenir la
data en la qual se celebrarft aquell certamen i condicions en que seran eedits
cid dos Paleas del Pare de Muntjuic, un
s'haurà de celebrar.
La Comissió bu rauda pati scnyor
CambO, havent quedat convingudes naves entrevistes per a determinar perfectament aquellos condiricns i podar començar de plc la missió confiada a! dit

leven les ciu ia'7 o. de es visitaraa, com
50215. Venecia, Pbrencia, Napr ls les e•-avoeizra de Pomptia, Pisa
i Gè o ora. El dit uarge serti stumtmot
económic i dtrarà `,,..:e
i.rtirc de
pon co rep‘ l irä rn yugtami
que esta ed 11 ,a.

de l'Alcaldia, dc la Junta de l'Exfosici5, de la Srmetat d'Atraz.16 de Fo-

cada dia Le dansant de 5 a 2/4 do
8 i dinar a l'americana do 9 a 11.

Cumplimentació d'ordres
de Borsa en valors al
complot i monedes estran
geres. Inlerveneiö de contraees emnercials i
Lees sobre mercaderies o
calors; subscripcions a
emprèstits, etc., etc.

NAVES HIGBERT S, en O,

rnib prolsogareiven do 11010 lis
d'urbanitzaciú de la gran Avinguda del
Pace de bfontjuich, la qual quedari cou.
vertida en una veritable pista, i es on
desiiiark um 31a.o RUS i qn la 17.ra:.7
que s'intlic
Va prende no.a dels rntcris que te:
dios avui ofes, qt:e són do següents:

ese e> IllsseAsa•-•

Kästner - Antopienn

D'reccló telegrhflca
"AUMENTE"
Tclif o ns: 455 A. I 499 A.

S":„.‘eLINL
-, ,Z•aegü.,

dpeerc,auinvpersaLri te ot ranberri ea

0

J.

11
visiten la panyeria
f41R VI3I3, Rda. Cale Pere,

IPARAIGUES

leiES ILANOVA Ci ro, 6
El di/mero catraenlinari amb que La
Ves Grarienta celebra l'aniversari primer 110 La seca puNicacid, es compagicut d'acord amb el següent sumari; El
nostre cant d'avui.-Parlant amb Emili
Vendrell,
- Quadreu',
Graells. -Pessics. Oriot-Les nostres
gracienques. - Do la faldera actual,
E. R.-Gricia, comercia-Pensar:te2,

Xacolata Garcia-Rens
L'Atettett En Popu'ar esa
ultimant els deta' l i d un viatge dt; fitiC col.lectiu a re.t.iizar el proper mes
de mai,r per a Itälia, per admirar la s

bellcses Iuistómriju.qoi artin4ue2 que «a-

sala d'aetes de l'Atesten Empor.
clanes, d'agueista clutat„ a lesi sis
de la tarda, una intor.3.asant con-,
ferencia d'En Juan 13. Canads, se,
guida d'artistigues projeceions dos
;a Costa Emporilanesa.
El confereuelant glossä ei te-2
rna “Delfeses d'e la Costa Brava:
dai Cap de Tossa al Cap de Ela,
pur", tnit-ne l'apologia arnb pa-,
raides justes. fou presentat eseaientment pel president ade VA-.
temen, En .roael, liarla Pi i ßtz.
nyer.
El nombrós i distingit pe1b./iet
que assisti a l'acte en restà
vammt satis fet, aplandint Rama,
ment al final.
,anailar

CARDOS

partaferrtsa, 10

Conferencia
tingui Itoe a reepaiOSP

No
"

•aar..cammmcanann

desitja ésser sempre cl primer?
BRO

OORAPH" rnieguina r eproduatiatt e lèctrica Per

a la canfewió de postals, ratälegs, nurions, etc.Ea dues llores pot fer vost.A mateix 1.000 reproducoiona prescindint
d'improssors fotogravadors i a m'en molt indo eeonómie.
F.11"..TR3N, Plaga Catalanya,17
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EI.S GRANS PARTITS DE FUTBOL
• • .1.1n—n.

1

Una bella viciória del 13arcelona sobre el Nuremberg
El reeultat de 2 a 1 a favor
de: nestre equip, tractant-se dcJ
claese de coutrineant amb qui
.havia !lunar, ens Jiu claraMera eo que deuria esser la seva •
foranoaa actuacid; malgrat el terreoy relliscós i per lant, ben adyen per a desenrotllar-hi el seu
habitual joc, el nostre equip fea
*oses admirables. Sobre tot a la
eegona part, on ei .-Seu persistent
domjni aclaparà forlament als
baveresos, tingue memoras de
gran encert i la sala cosa, que en
elle ens desagrade, va esser la
exagerada actitud de protesta
que en rerts rnoments prenien,
ama) tot i que l'arbre donä sempre provee d'una cempetencia
impareiditat indubtables.
Nuremberg, tot i reservan!nos un joc definitiu per a &meres
del „segun match, el trobem quelcom deeeeuilibrat, sobretot en
comparar el seu atac amb reteMent defensiu, que es sensibleMent superior. En enavi els e foravarde" salvant l'exhibicia personal d'En Trag, no causaren seneaci6 de cap mena, arnb tot i la
fama de que venien precedits.
On els baveresos posen de roJeu Ilur gran joc de emprantse a la defensiva; certament que
llavors e uns manifesten els jugadors de gran duresa i amb certs
recursos no siempre licite i molt
leam y s elegants; mes això es el
ranbot i el públic feria be en el
partit d'aval de no extremar la
nota, recordant solament que l'equip de referencia s'ha acreditat
eempre pel seu joc durissim.
Be i escrivint ha apaPegat la
palabra a elegäncia"; això manea
en absolut en regula) baveres, el
joc del qual sembla reposar nies
l'horae que en el conjunte
La durresa d'uns jugadors no
este pas renyida amb l'elegància
d'un equip; per exemple, en eón
el Spara, el Magyars i el Furth.
Peru es que ea aquests hi
al primor cop d'ull la intima relama') d'unes !Mies amb les altres. forman! un conjunt de la
anee depurada escala. En el Nuremberg d'ahir, res d'ala?) hi fou
vist; eert tambei que els jugaere que l'integren, no san tamopon eta que dos i tres anys ene
rcra tan fama van donar-li.
'Valer rebaixar amb aquests
nonamlatis la vàlua de lanzo que
ene ha visita( ultra no ésser gens
esportiu, seria mancar a la verae:: pretenem tan seas posar
eis liases en el san noe i
rar Taquesta manera la propi
deeilausió que sentirem en nur
exhibir:Je, d'ahir.
El Nuremberg, no obstant, es
uzt "dur de pelar" segons la
gräficia expressió dels nostres espornue. El veien ereixer mes i
rrieJ - a mala que ratee contrari
reiteida i eszlevé perillós; per alza ie o gima pard del partit
füil Inés apassionada que lauterem: s que el veritable en,
tueda,ta frueix mes amb un
erute, Tempeeta i en que els auLadees 1nn una irles variada eineeitat al joc, que no una
'Mil; pura demostració defeesiva
gn, per vuela general impeLleix
a tele c la mala actos i als habinials traes en aquests casos
,--enxia. no abstant, la segona
pare ten g ue animal-Jis de vera
anieeie- -; mancanl encara jagar-. un eegon encentre esperem-lo per jutjar en definiva e'quin visitant. en el qual seins
111,,, lutreil de gran talla el perder,
eld,frIsa eaquerra, e l! /Mg centre
querre; aquest una
in; irie;
notabililat. matt maul secundal pm! reste de la Unja. L'avantnieutre venia també precedi !, da molla fama, peral poca cosa Ii vejerem.
El joe del Barcelona es ress e nti individuannent d'aiguns que
.11-"rattnt i En Surtan:a,
CO112
vers 1 Iizs, tingueren un dia
gris. Ilant d'assenyalar a mes el

mal estat del terreny; aleta no
ob-ialit. val dir que tot l'equip
fuga a un leen fort i .entusiasta;

En Sancho en cena moments sabe imprimir al sen ala:: una magnifica precisió; ftnien bé En Planas i moll eportú En Sagi en el
Ball gol, que desconcert defenßes i portee alemanys, per la seya rapidesa.
No dubtem que ii partit d'aquesta tarda serie una digna continuació del brillant èxit assolit
ahir.
La primera part tranecorregue sense gols; ultra Mete el joc
en alguna moment molt lent deis
germenics, els quals no sempre
feren gala d'una profunda compenetracid, desanime quelcom al
Sortesarnent el Barcelona començava ja a iniciar aquelles tan caracteristiques errencedes seves arel) tot i que el terreny era per a •e,tle un series
. "handieap", No pasee res i aixi
e'arribe al desicans.
Reprès el jet es vele en els
emires una encara mes forte decisió; un xut magrefie d'En Oreala ton ben salvat a cornee pel
keeper alernany. Des d'aquest
rnoinent les PISCA- JaPaeff barceloalistes afloren redoblant-se, retase el joc un xie dur; per cerrega
del defensa (treta incorregueren
ten penaety els alemanys. El tire.
ira Base detairinteee al pactar,

mes per la força del rebot la bala anä als pelas de N'Alcäntara.
cd qual. oportunamente remata.;
per evitar la jugada res faren els eterna/4s, amb tot i que
el penalty havia esta! ben delurat.
Seguí el joc amb domini dels
nostres; pera podent finalment
els miljos contrarestar-lo, portaren la bala en terreny barcelonista. Unes malaueedes mans
d'En Surroea en lärea de penailty
ocasionen l'empat.
El Barcelona torna a escom e
-trefo,isrlntepora e
deturar una entrada d'En Gredos
per
parcia, i rodolant tole
ra; la pilota va al gol inevitablemena pera un defensa l'atura amb
les matas. Escàndol en negar-se
l'ärbilre a donar gol; acorde penalty, el (pral tira En Planas a
fora.
La huila es represa amb igual
domini pels blau-grana; una pilota que treu Pluixa un bareres
la recull superbament En Saga
el qual aconsegueix un segon
gol mag,nific; els alemanys van a
latee, però no paesä res, acabara
se a poc el parlit.
L'àrbitre, el vienes senyor
Retschuri, ens plague; pot ser
que en evitació dc mals majors
pite des del romeneament macees
detalls; tan freqüents interrupcions perjudiquen sensiblement
el joc. Aquestes gestione sert tanl
seas de criteri i no priven perquè
la tasca d'aqueet ärbitre reeultes
en general, i erinerZada i satisfacteria.
L'equip tia:e-ama eslava
constatuit en la forma anunciada
en la nostra e.JiciÓ d'ahir; el df..1
Nuremberg per: Stublfault; Back
i Kugler; Grunerwald, Popp i
Schniett; Strobel, Rainper, Wieder, Trag i Sestor.
• ••
Mereja assenyadar-se el fet de
que ahir En Samitier jugà fins
ni trobant-se en condicione; sorUnt de casa el dentista quasi a
les tres de la tarda, es dirigí seguidament al camp per jugar; el
públic desconeixedor de ço que
suceeeia, no correspongué degudament a l'estime del sirnpätic
jugador perquä aquest se preseatä ami) retard.
El públie, en el partit d'avui
ha de tributar l'acte de justicia
i desagravi ele que es feu mereixedor al ti j!lible jugador,
La tercera exhIletclö del
Epacta, de Praga
Un tercer partit amb l'Espanyol ne podia interessar gaire;
no tau, dones d'estranyar que el
camp estés tant sols a mig oniplir.
De porten en els blau-blancs
actuà En Pujol, del tercer, el
quid no tingué pas una tarda
molt encertada; en la primera
part ii introduiren dos gols; un de
cap per En Pliat i d'un remat a
una centrada de N'Ovorosn; a la
segona, dos altre.s per penalty,
entrat per llojer i d'un xut fluix
de l'esmentat interior.
En general, el partit resultä
forca ensopit, amb una superioritat incontestable deis xecs sobra llurs adversaris.
Arbitrà un jugador del Mannbeim, amb entuerte La nota curiosa era ea davantera espanyolista,
la qual integraven: 0/ariaga,
González, Lakatos, Juanico i Alvarez.
Els jugadors restants eren eis
de sempre.

'E/ gran trioraf de
l'Eurc:pa a Madrid
Madrid, 6, a leeedi

El joc reprès s'observa molta
fogositat d'En Zabala, el qual
xuta per dues vegades, ient-se
aplaudir, com també Erz Bordny,
en salvar una situació perillosa;
Zabala remata una centrada,
aconseguint rempat d'un xut precisa .
zL'atac europeista torna a mostrar-se més inquietant; En Julià,
sol, escapa i driblant mitjos i detenses llença un superb alat creas!
que En Marcet apenes si el veu.
Poc abans de terminar, En Pellicer escapa i centra amb total
precisió, en que val el einque gal
pels catalans, d'un precias remat
de cap, d'En Cros.
El partit, presencial per nombrós públic, ha resultat forrnosissim, havent-se aplaudit molt a
regula catete.
PILOTA BASCA
Els partlts dele concurs da
Nadal

Abir al Frontó Condal se jugären els primen partits d'aquest
'Coneurs entre socis de la S. E. B.
Per continuar ressentit d'una
lesió que s'ocasionit temps enrera
e! senyor Rovira, aquest s'ha retirat del roncare junt amb el seu
company senyor Rigau, jugant
sedsament anafre parenes.
El primer deis partats que es
jugaren atril- fou entre ele gerrnans Bo, reinan contra Balet-Patmarta, blaus, guanyant aquells
pr 35 a 30.
.
Ferrer-Mas, roigs, contra AbaIlf-Tiargure6, blaus, ferien un
partit molt ignalat I do gran intee
res amb freqüentes igualades. en
el marcador, sobre tot al tanto
25. Guanyaren Ilnalment ele
roigs per un d'aventatne. hnvent
resultat un parla ernorionant.
Avui corresponen juzgar: a les
olize: norma/11s Bo, contra AbaIli i Barguaó.
A les dotze: Ferrer-Mas, contra
Dalet-Palmada.
Vel6drom de Badalona

Avui, diumenge, a das quarts
d'onze del mati s'efeetuara en
aquest veledrom una reunid ciclista organitzada per el Sport
Ciclista Badalona a preus p ooulars.
Es celebrarte en primer lloc una
cursa local de neófita, per punts,
sobre una distància de dos quitómetros, amb dos sprints.
Completara el programa una
prova d'una hora, individual. per
punts, per a corredors de eenona i
tercera categories.
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L Mulle!

[a.ed ü Gildinyä I d'Eiplya
Servei d'autenunibus des de la
Plaça de Catalunya al camp de
Fu tina!

HOCKE
Franea-Espanya, 7 de gener,
camp Reial Polo Jockey Club, el
les onze del mala, tratrivia 17 - 18
i ela de Sarrià, norte i Bonanova.

Madrid, que terminat arnb he victúria dels catalans per 5 a 3.
Els equipa estaven coustituits
en la forma segieent:

Europa: Borde, Serra i Orti,
Xavier, Pelad i Anticúe; Pellicer,
Julià, Cros. Olivella i Alcazar.
Racing: Maree!; Plaza i Guixé;
Serra, Caballero i Burdial; Aman,
Gonzalo, Zabalit, Vicente i Caecarea.
Apenes comeneat el partit. ja
s'ha distingit l'Europa amb una
superba arremeda que acabe a
cornee; leen tirada per N'Ateezar,
la recull En Julià, el qual aconsegueix el primer gol; continua el
for atare deis catalans i és encara
En Julia el que. deafent un bate ball. fa el segon.
L'Europa es multiplica i torna
a escometre amb rapidesa; (lazo,
aclareix fluix i N'Olivella, de re bot, consegueir el tercer gol; tot
alud quasi instantàniament.
El Racing, finalment, semble
refer-se. Una bella centrada d'En
Vicente darla lloc a un superb
ile Zabala, ben deturat per En
leardoy, que es guanya una ovar;6
Tornen els de Madrid a iniciar
un atac i Ara», d'un tercer cop
de cap fa el primer pel seu equip:
es ara el torn a n'elles de creixerse; una pilota bie n dula pel trío
davanter, la remata En Vicente
d'un ceder auf, f ve el &ego& EI
Miau una.

EXPOSICIONS
E3TUDI Atee'reAS. -- Exposició Raurieh
Si no ens equivoquem, aquesta ds la primera exposició individual que celeba aquest distingit pintor, altrament ben conegut
del palie bareeloni i del qual en
moltes altres ocasions la critica
se n'ha ocupat amb l'atenció que
es Inercia. Aixa, unit a (lee holla
part de les obres que esposa ja
han figura! a altres exhibicions
cealectives, ens estalvia de fer
un comentari mes detingut del
renjunt de la col.lecció, en la que
la singular personalitat (l'En
Raurich es manifesta amb bates
les seves inconfussibles caracterietiques de técnica i de senti-ment.
Visions de la costa brava, amb
mars d'un blau profund i roquiseere crepitante de sol i etzavares
que lluen com l'acer; massissos
d'arbres vestits d'ombres sugg estives i terrenys en els quals
ele matolls i el pedregam hi estenen una califa d'una policromia
sorda; sigiles denses i somortes
que reflexen nuvolades opulents o les altes copes d'uns
eucaliptus senyorials enceses
pel ponent, heu-vos aquí
els temes predilectes d'aquest
pintor sentimental, al qual l'afany de la brillantor i de la vigoria de vegades fa maure en una
técnica una mica convencional.
Da ;4141 obre' vui. figuren en

PORT DE LA SELVA
.

EL

PAISATGE
AL PINTOR DOMENEC CARLES

Pera de la Selva és una vila mari-

nera de l'Empordà que la trobareu entre les puntea del Cap de Creus i de
Port Verzehres; és en aquel( fine que
la peina viva de Catalunya s'acosta més
a la mar, i el pille del Port de la
Selva sembla tan enamorat de l'aigua,
que les cases no s'ame:lleguen les unes
damunt les alunes, ni s'arrapen a la pujada, sitió que van baixant i van posantse la una iii costal de l'anea, fent una
dolcissitaa cinta blanca que voreja la
corba marina. I una miqueta més areunt
Per
Aquest pintor bavares, inèdit de les teulades del poble, hi veieu la
façana i el campanar de l'església, tota
a Barcelona, ha rennit a can
Dalmau una caleciere d'ulis, fi- de Dril, gime ve a (rasen com el cap d'agures i paisatges, trua da la se- quella gran gavina de pedra emblanquinada, que está prenent el sol en un
va estada a terres d'Andalusia.
La pintura del senyor Kannue- redós que no te preu per oblidar el
rete correspon a la darrara etapa tràngol i les misèries d'aquest
Si us volea fer arree d'aquest fide l'impressionisme, és a dir, al
periode immediatament anterior níssim allunyament, d'aquesta serena ina aquella mena de galop final de diftl'-encia del Port de la Selva, us
l'escota al qual s'ha anomenat haveu d'enfilar un dia que cl cel estipost-impressionisme. Pera preci- gui net, al castell dc Sant Salvador,
sarnent aquesta posicia frontere- damunt de Sant Pere de Roda; des
ra en que per natural intints s'ha d'allí dalm, veureu la plana t'ab bella
col.locat l'artista, es el que delta d'aquest mirón, que es la plana empora lotes aquestes pintores l'aire danesa; veureu aquella Irres tan ViYn,
de profunda sinceritat que lenco. tan rica, tan ben quadrada i tan ten
radiada que va des del Canig'. Ens a
La indecisa:, que s'hi endevina es
d'una bona fe absoluta: el pintor la mar. lis adonareu que ia plana erns'abandona al tema amb ingenua pordanesa canta amb el mól i st-'s
convicció 1 dóna Ud el que pot atnb totes les coses d'aqtmt min. Fins
-I golf de Roses, d'un horas:, tan antIleialment segons el sea estat
cr. tan celes . .lo, vc-ureu que
d'esperit, amb humilitat caerle- ele,
i soae i i • entusiasma andi lota
piar, d'acord arnb la modestia de
les seves aptituts, sense valer la plana de l'Ernpordit; peró si donen
mal allargar mes el bree que la un cap d'un pels valts d'aquella punta
del Cap de Creas, veuren aquella gamäniga.
Per aimi totes aquestes obres, vina blanca dl Port de la Selva, sepafins les menys reeixides, respiren rada de la plana per un gran mur de
probilat per tots quatre costats pedra negrenca, iugint dels pobles i de
i demostren una bona fe i una yo. les coda de la terna, i amrant-se en
hintat a prova de defalliments. el pendís, i abocant-se tata a les coses
Aquesta constancia !rumia agites! de la mar i de la Ilunyania.
Aquesta sensaeió i d'inefable
coratjós bregar ensenyant serapre tetas les cantes, li fa trabar apartament, és la srmació que tremola
d'una
manera suau damunt de totes les
note, d'una simplicitat i d'una.
rol/.stesa considerables. La ma- coses i tots els colora del Port de la
joria deis paisatges en són un Selva.
El paisatge no agafa aquí els tons
bon exemple, i algunes figures,
especialment la masculina del més vis i més picants de la costa braquadro %ancianos", san el fruit va, no hi ha aquella alzinars tnetalsabonós d'aquesta excel.lent lics ni aquella follia de ginesteres ni
orientació i d'aquesta ¡loable ho- aquelles pinceles irnmails i plenas de
majestat. No és un paisatge teatral i
nestitat.
SALO
I di- apassionat ple de notes aguda i estridents. Al Port de la Selva tot a en
bulxos d'Anton Farrá
Uns quants paisatges i mari- to menor. II' ha vinyes de pámpol na
nes de fines entunacions, pintats massa dilatat, hi ha oliveres que es commolt discretament i una vintena binen amb l'alzina, sense que els tronce
de dibuixos en els quals es glosen agafin cap actitud trágica ni les cabevint parells d'extremitats infe- Iteres es despentinin; hi ha aquelles mariors femenines enfundaties en tes de garriga perfumada Gime s'arrotanta nitres parells de mitges pen cota peden al pe,dreny, ara gris,
rads o menys transparenta cons- ara daurat. I en mutig de la flora seltitueixen el conjunt d'aquesta vaIgc s'hi venen les frieres de comen,
exhibició arel) la qual l'autor de- fletes de teta inquictut, d'un to d'argimostea tenir la me tan fàcil i la pallida, i les calva altes i fines que
arrelen dins les gleves sorrenques.
Ileugera corn gust.
Aquests elements del paisatge vesGaLERIER La:ETaNEs. tir.t la més delicada estructura de pa—t'idees esmaltats da Ja••• dres, combinats amb les parets blanques
sep NI. Gol
de! noble, amb la Ilum del sol, amb les
Divendres a la tarda, amb l'as- pantalles dels núvols i el reflexe de l'aisistencia de l'alcalde de Barce- gua, fan un conjunt total i perfectc
lona i altres distingides perso- quells que un cop els haveu vist, sein.
nalitats, s'inaugurä l'exposició bla que proseo una mica meravellats:
de vidries esinaltals, bufats, ta- Aquest és.alpaisatge que endevinava dinllats i gravats, que l'ex-alumne ti-e el metí col. : que desitjava veure'l viu
de l'Escota Superior de Lells °B- i tremolant i tocant de peus a terca, i
eis, En Josep E. Gol, cierarniste, ara per un voler de Déu el tic aquí
té oberta en una de les sales da- davant dels ulls, tan afinat i tan ajusquestes galeries.
tat al inca desig, que no sabria treare'n
Fa molt pace dies que en ni un gra de sorra ni una falla d'araquestes mateixes columnes En hm, ni cabria posar-hi res, parqué aquest
Joaquint Folch i Torres tela la és el punt dote de les Coles d'aquest
presentacia d'En Gol, artista de min i tant és el punt duk, que gairebé
sensibilitat exquisida, artifex in- deixa disser paisatge de la terca per
tel-ligenlissim, alunme exern- convertir-sa en paisatge celestial.
plar de l'excelsa institució que
I precisament tota la gracia que té cl

anib tant d'entusiasme i amb
tanta fortuna treballa pel revis' colarnent dels nostres bells oficis. L'obra d'En Gol, única avui
a Catalun ya, es la dernostraci8
mes i més eficaç de la
trascendental, decissiva influencia que pot tenir l'Escota dels
Bells Gneis de la Mancomunitat
en el recobrament de la personalitat espiritual catalana i en l'ascenció de la /lustra cultura inte-

(Per telegraln
ei'lmjugat aquesta tarda el part it en z ie el etulu Deportiu Europa
la selecció Racing-Athletic, de

aquesta exposioid nosaltres trisa
riem per damunt de totes les altres els dos peana bodereons, especialment el dels bolets, magnatic de materia, riquissim de matas i d'una justesa de qualitats
admirable. Recordem haver-li vist
nitres nalures mortes notabilissirnes; aquesta, pera, es d'un
afinament i d'un avelletat deliciosos. Tanmateix es un tres de
pintura que per ell sol acredita
una firma. San notables també
"Noctambular", d'un cel molt
Iluminas i cumbres de fina transparència; "d'ardor", nota plena
d'harmonia, i "Efecte de sol", i
"Sol de tarda", acord de bienes
i ocres nana ben resolt.
GALERIES DALMAU. —
Expaeicle Ernest gamma-
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nannenommonwmge

gral.
Algunes d'aquelles peces filies
del foc, que en la quietud de les
vitrines s'iritzen de tintes subtilissimes i inedites, equivalen a
una tela mestre o a una poesia
cabdal. Si s'hagués de fer un index de les Ultimes adquisions de
la civilització a Catalunya, caldeaa incloure-hi alguna dagues_
tes obres, aquell vas de la vitrina de la dreta de la porta, posen' per cas, com un deis exponents mes significatius de Factual sensibilitat catalana.
011a 1 aquareetes d'Erwin

flubert

A la sala gran d'aquestes galenes aquest artista vienes que
parla mallorqui com una aroma,
exposa una abundosa coeeeccia
d'obres anib temes de enbolcallats de calitges suelde,simas.
La majoria d'aquestes obres
aún aquarel.les. Tanmateix
aquest procediment pautare: tan
alat, escau meravellosament a la
sensibilitat un xic femenina d'aquest pintor tan delicat com intel.ligent que ene ofereix una visie tole vaporosa i dolçament ascolchada de Mallorca.
Els olis, tractats amb notable
netedat de paleta, responen com
les aquareales a la plàcida visió
que do la Labia atmosfera mallorquina té aquest interessant pintor estranger que ha fet (Vaquen
delitee sojora i 14)41 pàttie
aepptiva,

color del Pote de la Selva, tot Inicie
que pugui olerir-nos, són deguts a la
seva simplicitat; record= alguna necees de la coca mallarquina, recordent
alguna estones perfumades de la badia de NapeAs, recordem altres indr e t
(II-ajas de la nostra costa brava; són
aquests paisatges unes notes agudes, uns
moments incisius i tempestejata dintro,
la nostra vida visual; són begudes formes d'una estona, que ens han deixat
els nirvis en desmai. Aquells paisatges
no convidaven el re/36s ni a l'oblit; hi
hacia una doigor acida o Mcant, hl havia un excés d'elements. Al Port dc la
Selva no bi ha excés d'elements de cap
mena. Allí tot és auster. Peró no l'auset ritat d'alguns recose de muntanya,
aquella austeritat seca i insmóbii. Aquí
hi ha la huinitat i el beflugueig de l'aigua. Es una austeritat que fa sornriure
neteja els pensamems i cixampla
Aquesta pulcritud i justesa d'elements
del paisatge del Part de la Selva, timen
encara una gracia especial: aquí les coses no són achatadas, no IU ha cap
nia que caigui cap a terca, penó tampoc hi ha res que s'aixequi d'una manera violenta. Les mateixes cases que toven l'aigua, no semblen causarles, sitió que totes aixequen el cap d'una manera airosa, i l'església, feta de coches
Ull puntct agediuzades, la l'efecte que
aguanta totes kt panela del noble i els
dóna un naire de cosa csvelta. El Port
de la Selva cernida que tot e'd tremoli
amb un heu somriure femení. Ili ha
una mena de frescor dz noia en mig de
l'aluna i la blancor de les coses i la
pedra muntanyenca mich Pon de la Selva.
1 vet aquí que aquesta simplicitat de
colons, el gris, el Llana, el blau, amb
els detalless i les pinzelladetes d'una
fincstra, d'una proa de Ilagut, d'una vela trcmoladissa, fan que cl paisatge del
Port de la Selva se'ns presenti als ulls
caos una d'aquelles imatges tan simiasinnt estilitzades dels pintora de l'extrem
Orient. 11i ha alguna cosa d'estampa
xinesa en cts tendres colora del saisatge del Port de la Sehree

Jo he vist aquest peinige estirnat,
amb la l'aun crua de l'estru, l'he vial
una nit molt negra, guau les cases tes
de l'aigua, semblaven • unes ombres inconsistents. L'he vist quan bula la venrada alelí aquella gran desesperació, alzar
cant de l'aigua una polsina de tots els
colon. El Port de la Selva sempre ti
el prestigi impecable de la seva forma.
Pesó el moment just no es pas el de
las 1112ms violentes, ni dels vents deseaperats; l'haveu de veme qu.an apunta
la calan:da de la tarda, un dia d'hivena
d'aquests tan elan, quan les muntanyes
de darrera el poli s;an grises i daurades, i quan les cases blanques prenen

un pensament de ahitara rosada i l'atea
és dem blau un xic dasrnaiat.

Aleshores el Pon de. la Selva es dóna aquella gran sensació d'oh:a i da
repnSs, i aleshores cada element, la cata
més patita que us fereixi veurms
que estä tan ben posada, tan justa amb
el seu color, ami) el seu moviment o
la seva calma.
Jo he seguit una pila de recnns de
Catalunya arnb un entusiasme i un amor
cada dia nals grans. Per mi no hi ha
res al man coro la man i la muntanya
de Catalunya; devegades, deis indrets
que he trepitjat amb els peen, no sabría
quin triar, parque si l'un cm roba cl
ene, nitre se m'emporta ránirna. Pedí
mires, no sé qué té el Port de la Selva, que sempre que em ve a la mentóeis, m'esborra tot el restant, 11 moltes
vegades, quan m'estic ensopint en:re el
xivarri dels tramvies, entre la MiCa del
fum i la mica de le beguda i la conversa enganxosa i petulant i ve' l'hora
d'anar-te'n cap a casa després que ja
no saps cota fer-Or per matar el
tenme, aleshores m'arriben al pmsament
anib quatre espines d'anynrança, agurIles cases blanques i aquelles oliveres
aquelles vinyes de cara a la mar, del psi. ,
salga del Port de la Selva.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

LA POLITICA
LA CONTI:STA DE CATALEY Y.I
Petrel. aetrnanari do Valle putlica id
sea última 'limero un aetiole titstst Ger-

mani o estrangers? F-strangers!, del mal
el seoieet erogricat:
Confe3sem que darant d'esmest dilema
no bern sentir cap temença ni tan sola
la mes petita eacildaeiö espiritual. Entre una geratende: tan ungular que ron/M'ele a un gerrab toso els drets i Leertegatives, el poder <dril i militar, Pinaperi de la ilcemua i del dret, i una p iteangens absoluta. nosaltrea en3 decantem
frenestaent pel segon terma del dilema.
No eas espanta ni ens la fet mai por la
menaça dels espanyols: la supressia dele
Araszels. En eanvi, mm s'ho arreglarla
la Ilisenda de l'Estat per treure de les
planeres mortes dTspanys ele 400 milisas de pes:eles que anualmeat treu de
la seca rica colónia?
La Comarca, setinanari hi din
tanne la erra, tata rl tito; 44 El nostre

te

perer. Ifeu'r-en ale: la part earencial:

Despeé& de madurar b6 la resposta, harem de resoldte que germano no ens hl
pedem sentir, car si bd »saltees entrarem en imites de germandat amb eLs
panyols, confederant-cos lliurement amb
ello, poc a poc harem esdevinget esclava,
vençuts en guerra fratricida. si una rol'
fa el tracte de germandat le, estat romput no serem pas nosaltres que el tomaríen a re/ligar.
I. s i no ens palita sentir germano, qu8
harem d'Jsser...
Cal dir, perd, orle per nosaltres tenen
un cert encts lee aventures.
CONTRA LES PARAULES
"CROSSES"
El Centre Itepublicä Autonomista id
Teadrcll es deridi e posar en präctica el
conaell d'En Itorira i Virgil: llan,:ar
14.11 paraules croases i, com a renreqü,leria, ha modificat el test nom, subetituint
la agravia autonotaiste per la de sacia

solista.
D'altees ortitatt regionalistes i antn•
sorites tel.:ma que ea reposen lar ei
matriz.
Ea que aizi esderiamsi. A la piea;gsd Neci, g alirta actual eorrerpon une
clatedat abruluta de denatninaciune.

GOVERN CIVIL
aunirestaolons del llover"
nado,.
Mir, a la tarda, e4 senyor Ra4
Yentes manifestä als periodiste3
que havia rebut un telegrama
dele atealdes de/ <Estricta de De-.
nia, del qual n'és diputat, dienli que arribaran aquest vespre
per a felicitar-lo d'haver estile
nomenat governador civil. El se.
nyor Rabentös ele rebrà denle a
migdia.
També els digné que si havia
d'eposat que els espectateles ene
bessin a la una i les reunions
obreres a 138 dotze, era per come
planee a la Junta Local de Re,
formes Socials.
PER A NO TOSSIR
La tos generalment da produje
da per la irritabilitat do l'aparca
respiratori; per tant, cal emprar
par icombalreela un preparat
adequat i d'efectes repite, per
evitar bronquitis, ataca itera/tires
i tedhue la tuberculosi.
Avui el XAROP VIAN, compoet
amb extracte- de plantes medie-nata, és el que inercia minore
garanties.
'
Dipösit: Farrniecia "El Siglo",
San! Pau, 33, i principals fefalike
clee i entres craapeoiligigl_

LA PU13LIC1TAT
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LA CONFERENCIA DE LAUSANA

DESPRES DE LA RUPTURA DE PARIS
4.

Aliats i turcs no poden :posar-se d'acord
sobre el deute oto nià

pla d'acció de M. Poincaré
al territori del Ruhr

EI probable

El fracs de la Conferncia de Paris no influirä per res en la de Lau- Franca no far res que pngui comprometre els altres aliats i reservar ä
sana .•. Els turcs demanen indemnitzacions als grecs corn a vençuts i als sempre el seu Iloc :a ;: Anglaterra
Els inspiradors del projecte britänic
aliats pels perjudicis ocasionats per l'oeupació
La qüestió dels diposits N'anees i italià a Anglaterra

Riza-Bei provoca un violent incident
Lausana, S. — La sois-comise
Lausana, 0. — A la reunió celebrada
asid per la sots-comissió Se minories s'Ima
lid financiera ala reunit per
.tractar sobre les divergencies produit un riolent incident.
Els &legras anches i Mtaliä demaaaren
( Que existeixen sobre el deute eto'une.
als delegats turca que aptiquessin meIsmet Paixà ha drelarat que sures d'humanitst ä les minories no meaviat es reunirà amb citada rmes. Els aliats donaren a entendre als
sots-comissie, dient a mes a mes tures que era perfeetament possible la
que l'infructuds acabament de constituciä d'una llar arménia en alguna
regió turca.
, les converses hagudes a Paris,
Risa Nazirn En que hacia escoltat
l entre els aliats, no modificare de
(cap de les maneres l'actitud de aquestes manifestacions en silenci,
'la delegació turca, la qual perse- erre de sable cridant; `Vostas semi caugueix tant solarnent Sees aspira- sa da tots els conflictes esistents; si no
has-mesan) Fet tina Politica que na devien
eMns nacionals.
haurien neerregut tanto de eonflietest
• Els plenipotenciaris a4,ats ve- Jo ja no tina ros que fer
aquf
tan (record en opinar que amb
El presiden!' aconsegnf amb penes t
i eot i el fraces de da Conferencia treballs aturar el delegat tun
a . I la sease Paris, convie continuar les (lis- sió s'aiceeä, enmig d'un gran estupor.
icussions a Lausana fins aeonseA la tarda miman rcunit els del -gat
guir que se solueioni la delica- de les t'atacir% alindes per deliberar soda situació existent entre Tur- bre la situnció creada fnd vinlunt inri.
quia i Les altres potencies. — Seat, puta l'actitud del delearit tire estä
Entras.
completamunt fora de luto els usatges diLausana, 6. — La sols-comis- plomäties.—FUnlio.
si() financiera ha examinat tes EL. TRACTAT QUE PRESENTA:qüestions dell deute públie otoRAN ELS ALIAS
ame i deis danys de guerra, sense
TAUSZY12. o. — Es qud:i segur que
aconseguir cap progrés a cap de aliato
pres e ntaran als tares cl 12 de
(es dues.
gener un dractat une no té de cap maFonamentals diferencies se- nera el enräeter d'un ultimátum, sinä
elleiNan separant els aliats dels que ronceen. els resultats obtinguts a les
brees, pix aquests insis t c:xen en
Ilurs punts de vista, mentres que

els aliats proposen fixar l'impuse
del dit deute en la quantia que
erribava el primer d'agot de
3914, per fer el corresponent
prorratee; entre els Eeta's successors. Els turcs afegeixen
aquesta xifra una altra d e considerable que quasi arriba al
quadruple, tinguent un eomple
les ernissions do papel' monda
:retes durent la guerra.
Diverger:des gens menys contiderables els separen tandie pet
eue es referelq als perjudicis
Ocasionals per la guerra, en pie er terme als turcs i grecs, purc
Aquells reclamen a aquests .que
els siguin chinata quinze milions
¡je lliures gruegues, mentre que
ls segons (emanen als iteres que
els paguin cinc milions de Ihures
gregues lambe, i en segon lloc els
Aliats i turcs. .ja que. no sola sent es rieguen els tures a pagar
danys causats per ells durant la
guerra, sine que pel contrari reClamen als aliats el pagament
d'indemnitzacions per suposats
danys i perjudicis ocasionats per
ells a Ilurs erriteris durant l'otupaci6. — llevas.
Lausana, 6. — Avui Ismet Paixà exposarà davant de la Ccunis/ah!) de Capitulacions ea resposta.
de Turquia a les proposicions
dele aliats respecte al regim jutticial —Hayas.
L'ALLIBERACIO D'ALBANIA
IL'ESTAT CEL SENYOR RAZIN
Roma, 6.—Comuniquen des de Valona
- be sha efectuat sense incidente el leerament dels serveis de Correus i Radiotelegrafia italians a les autoritats alkneses.—Havas.
COL.LISIO DE VAIXELLS

UN D'ELLS. SEN VA A FONS
El Havre, 6.—lian tocan a la deskmbocadura del Sena els vaixells fran
cesos "La Rochefoucauld" i "Paraná".
Aquest darrer sen anat a fons. La tri

pulació s'ha salvat, resultara solament
amb Ileugeres ferides dos bornes.

El vaixell "La Rochefoucauld" ha
anat a reparar les avaries a la resclosa
de I Havre.—Radio.

divisió territorial del treball, la uni/Apeló dala mitjans de transpon 1

UNA E XFLOSIO A SOFIA
VINT VICHTS I NOMBROSOS FE-

HASSAN [1E1 TORNA A LAUSANA kinE INSTIeleCtelONS

L9 ntoter.nrr i- =. 1 n 'e f •N C•:1-•

Angora, 6. — Ha marxat en di-.
reccie a Lausana /lascan Dei
amb instruecions del Govern per
a la delegació turca.
En ras que no s'arribes a un
acord amb la Gran laretanea respecte a la qiiestid de Mossul,
aquesta p odre ésser separada del
conjunt dei tractat pur esser examinada deepres separadament.—
Lavas.

CRA FM:t.:CESA

Parts, 0.—La Camnbra miem indlfi la seva sessió de reobertura del dia 9 de rae[mil a l'eleuefil del president i de la mesa.
Poincare Ilegirä prok.'ulement la seca
deelarariä el .11a 10 o 11 si la (dimmimra Ins
acacia mixt. No es prevean ataes surjasos romera ei nabinet al dulmat. que pedrla
enser limitas a una o manes 1ieedagul tot eh

LA QUESTIO OELS TFABUNALS
Laustia. O. — A la s e e sió ce l e-

brada per la Cornissid de Cooperecite Ismet Pa:xit ha tornat
afirmar que Turquia no pot de
cap dc les maneres introduir la
mes peteta modificació en el reeim dels seus tribenals. — Hayas.

una

NOTA ALIADA A ISIYIET

SOBRE L'IreOlDENT
Lausana, 6.—Els aflats 12ä11 remé; a
Ismet Paixà una nota cridant-li l'atenció sobre l'actitud que adoptä aqua,t
mati el delegat turc Riza Bei a la reunió celebrada per la Contissió de minories.—Havas.

L'AGRESSIO CONTRA EL MINISTRE DE FINANCES CHECO-.
ESLCVAC
Praga, 0.—L'atemptat contra el ministre-de Finances, sensor Itazin, ha causat estupor a tota la poblseih.
Toto els diario, sonse distinciä do matisos es fan reas!'" de la indignaei6 gen
ral.
El Censen de ministres ha decida publicar un manifest a la pritilaeió criaderanant l'atemptat i deelarant que el (Joy ero no ha de variar en res la polftiea
financiera del senyor Itasim— [Jas as.
L'ACRESSOR

Praga, 9.—L'agressur del ministre Ae
Finances senyor Razia Co un jo y o de 21
anys anomenat Josep Suupal, empleat

a

una Conmanya d'Asseguranees de provfneies. No pertany a cap pares polltie i no

ha estat legiunari.

L'organització federativa de les repAbliques : El
nou consell dels comissaris .•. , La cooperació
ruso -soviètica .•. Les cooperatives de Moscou
de Petrograd .•. Una opinió de Lenin sobre el
cooperativisme

Aquesta federació serà fundada sobre

Lisboa, 6. — Comuniquen de
Borrozela que entre aquella estecle i la de Darque ha desearrillat el tren repid de Viena a
Oporto, havent resultat ferits,
encara que no de gravetat, el
maquinista i el fogainer.
El material ha sofert importants perjudicis 1 la via ha quedat totahnent dostruida en una
extensió dc ireg quilärnetre, per
4a qua!l cosa els viatgers que
circulen per aquesta linea es
veuen obligats a ter transbordament.—Ilavas.

negociacions i expressa els punta de vista dele aliats sota la forma do el:pm•ujea
escrites.
Els alisto desitgen que ics negociados
neabin el Ei de l'actual.—Radio.

LA RUSSIA SOVIETICA

,us dels Soviets, una comissió delibera'
sobre la necessitat d'organitzar la fedegació de les repúbliques soviétiques. El
reportador Stalin declara que aquesta
¡reforma era col.locada a primer pla pels
›oviets de les repúbliques transcaucaajarles d'Ucrania i de la Rússia blanca.
)..a necessaat de relligar-les ressurt de la
itaació económica de totes les rcpúbliyri
' ues russes.

ACCIDENT FERROVIARI

Sofia. G. — En un Important
establiment metal.lúrgic ha fet
expeosi6 un dipóstt de materas
inflamables.
L'accident lia ocasionat vint
morts i nombrosos ¡deis. han
quedat completament destru,ts
den pavellons.—Havas.

La vida a ¡'Estranger

El 27 de desembre, al Congrés pan'

L'estat del senyor Razia maillora, encara que cl diagnóstie continua reservat
i per ara.—Radio.
Praga, 6.—Les darreres noticies ale
l'estat del ministre de Finances es que
s'acusa una lleugera millora dintre la
gravetat. Els metges sembla que terien
alguna esperança de salvació.—Havas.

locomoció, solare una consolidació de
les relacione reciproques de les repúbliques sovietiques i sobre una comotielació de les relacions diplomàtiques
ando els Estats estrangers.
El report dc Stalin tou molt celebrat i aplaudit pels congressistes. Després de Stalin, parlaren els representanto d'Ucränia, d'Azerberljan, de Geórgia, d'Arnerica i de la Rússia blanca.
• ••
Segons un telegrama de Moscou, la
primera reunió del nou omite exccutiu
pan-rus llagué lloc dissabte passat al

França prepara l'exèrcit
París, 6. — Es te la impressió que
M. Paincare no obrara de cup sinó qun
procedirà per etapes. Primerament prenda garanties al marge esquerre del
Rhin i no envairä fine mes tard el gran
territori del Ruhr. En tot Can, esperarl
que hagi transcorregut la data del 15
de gener per fer constar la manca de
compliment d'Alemanya en materia da
pagaments. Fins ale,,hores no comer/ea:a
l'acció militar. Per altra part, és probable que l'ocupdeiti C3 limiti a Essen,
que sera l'objectiu de la marxa de les
topen—Radio.
6.—"Le Petit Paridera" creu
saber que amb tot i la ruptura de la
Conferencia de París, Franea no emprenda-O cap acció que pugui comprometre els interessos dels altres aliats
presente o absents a les delliberacions
que co porten a cap.
França no soLlicilara cap cocean s 1
obrara com si tots els aliats estiguesum en un tot al seu costat. A totes
les organitzacions que puguin ésser
crearles per la pareepci6 "lelo impostos
sobre el carbó alemany, recollida de divises estrangeres o be altres garanties
que hagin de prendre's. Anglaterra tindrä un lloc assenyalat, no havent de
fer més que ocupar-lo al costat de Eranca.—Havas.
ELS INSFIRACORI DE DONAR
LAW
DOS BANDOLS DINS EL

IN IN
Londrs, 6. — Els inspiradors
del primer ministre britenic en la
redarce6 de les seves proposicions
sen els senyor Sir John firadhury,
lord d'Abernon i Mr. liiemeyer,
als gneis slia vingte nomenant
perits de la Tresoseria, assessorais per ele. Maokenna, ex-ministre de Finares en el Gabinet
Asquill, i actual president d'un
dels rnés poderosos bailes d'Anglaterra.
En aquest assumpte de les re-

Ab EE.

U1.1.

Ha entrat
U:s diu que els
funcions la nova joiells de la comlicía leixista rona Russa són
creada pci Go- colgats 2 Long
vern

Island

Mi:e, 6. — ha ntrat en fuicions la milicia feixista creada
pet Govern per a la defensa nacional. Equips de feixistes completarnerit armats prenen pa p i en
el servei a la prefectura de pol i cia i col.laboren amb els ag,ents
de seguretae—Radio.

lVashington, 6.—La Tresoreria nordamericana ha obert una inturniació respecte del rumor circulad que els joiells
de la corona nasa evaluats en guante
milions de dólars han estat importats
de contraban als Estats Units.

EL SERVEI 10/LITAR ITALIA

Roma, G. — En el Consell do
ministres eelebrat afine fou apruval el projecta fixant en 18 mm'sutil la durada del servei militar
UN DISCURS DEL. PAPA
Reine, G. -- S. S. el Papa, en
rebre el patrieiat ronda que ima-

na a felicitar-lo amb motiu d'Any
Nou, ha pronunciat un diseurs
insistint sobre el detire que per
la sena elevada situació incumbeix al patrienat da cooperar a
la pacifica solució de les qüese
tions que hi ha pendents a tot
111611.—Havas.

Kremlin. Foren elegits per unanimitat e
President, Lenin; vicepresidents, R1cof, Kamelle i Tzurinwa; aleta estrangers, Txitxerin; t,intcrinr, Djerjinski;
instrucció pública, Lunatxarsky;
Semashko; instrucció dele obrera
de ciutat i del camp, Tzurinpa; nacionalitats, Stalin; ¡Manees, Sokolnikof
agricultura, Jacovenko; president del
rosolI econämic, Bodganof ; alimentació, Brinhanof ; comerç estranger, Krassin; treball, Schmidt; teléfons, Dofgalewsky; justicia, Kuvski.
• ••
La noca política económica dels eovida ha contribuir poderosament al desenrodlament cle les cooperatives. Els de-

crets de zo d'abril 1918 i 20 mare de
t9r9, transformaren les cooperatives
Riures en veritables comunes de conlsumaetó. El moviment cooperatiu esdevingué aleshores un deis principals
factors de l'economia dels SU r i,t5 En
el capitalisme d'Estat--ctapa novella del
cand emprés per a la instauració del
socialisme integral — l'Estat sovietic
mente el seu dret de propietat sobre
el sól i sobre la gran indústria. El sistema d'arrendament i de lloguer només
s'aplica a la petita indústria i a la mitjana. Ja es sabut que l'activitat comercial russa havia estat gairebé nuLla en

Es diu que els joiells foren col.locats
dintre del lúa que colitenia les despulles d'un mariner que fou enterrat fa
algun lempo a Long Island. S'espera que
la tumba será oberta dintre de poc per
ordre de les autoritats.—Radio.
L'HERENCIA D'UN miLteri gm
Nova York, 6.—Mr. John Wanamakar, propietari deis grans magatzems
de Filadelfia i de Nora York, ha dcixat
un capital de mes de 2,500 rnilions de
francs.
Els seus magatzems, que eren els més
grans del món, havien arribat a tal
desenrotllament, que en un sol dia van
vendre a Nova York 209 pianos de cola.—Rädio.

el periode anterior i que aixó preocupa
extraordinàriament ele cabdills verrnells.
En el seu distare al dese Congrés de
la I. C., Lenin digué a propósit d'aixö:
"En , tu dona: comPta arta qu:
el traspäs directe a la repartició socialista desPassava les nostres forres i que
moririem si no estävem en condicious
d'operar una retirada que rus permetés
dc coneentrar-nos per u les tasques
cssencials oni al nostre abast."

Fou aleshores, en febrer de 1921, que
comenei el regim de- la Nep, aixit es,
Nora Política Económica. Es crearen
societats mixtes de comerç, peró es
conserva les institucions cornercials oficials de l'Estat sovietic s'assegurä
l'ajut actiu de les cooperailves. Pretenen els boIxevistes que aquestes cooperatives han donat provee de Ilur suberioritat sobre el vell regan de comerç
privat rus en alló que es refereix a la
repartició de les mercadcrito de primera necessitat.

• ••
El conjunt del moviment co,ormt;n
russo- soviètic está concentrat en la vasta organització de fa Confederació panrusa de les cooperatives, anomenada Cen•
emitir., dirigida per Ellintxult La
Centrosoius persegueix naturalment la
mateixa política económica de l'Estat,
del qual n'és un dels mes sólids piteas.

paracions, el ministeri d'Aten
Estrangers ha comptat arnb bons
arnies de Frenen., com Sir Wilijan' Tyrrell, sosts-secretari, i el
seu col.lega Sir Eyre Growe,
quals redoblaren Hales esforços
per a una aproximad() entre arnbdes paisos, impugnant amb autorització de Ilur cap lord Curzon
les idees de la Tresoreria, molt
indulgents per a Alemanya, pere)
els seus esforços foren cernergata en va. — Radio.
ELS DIPOSITS FETS A
ANELATERRA
UNA NOTA OFICICSA DE
LONDRZS

Londres, 6. — Sim facilitat
la següent nota Melosa a en
premsa'. "Sigui la que sigui l'actitud de la premsa francesa sobre
la trame ea Deis Esteta Ilnits de
l'or trances eipositat a Londres
rom a garantia per a les compres
de material de guerra teles per la
Gran llretanya per compte de
Franca. ol Govern trances no pot
mostrar-se sorprès ni indignarse per l'aplicació d'aquest o^. per
la ra6 que el Govern hritenie,
ahans d'aplicar la garantia en or
per a tes compres hasta deninnat
i obting-ut el permis per a elan*
niel. La proposicie feta per Mr.
Donar Law ele vonsiderar equeet
(Ir con) a pagament parcial del
deute immensament mejor a
Franca i d'Itàlia per a la Gran
feretanya, es considerada oficialment eom a lógica i correcta per
cometed." — Radio.
EL DIPOSIT ITALIA

afile. 6. — L'Agència Volles fa
notar que l'er dipmeitat a la Gran
leretanna prd Darte italie ha Tase
ser eonsiderat rein un dipesit ifel
cual Anglaterra no pot disposar
Iliuremeet sitie con) a garanlia.
El ministre del, Trreeor. senynr
Carean°. linvia doclarat e:e fer-se
armes' riMesit. que s'entenia la
seva &vol:trió per a després de
tic:melosa la pau.
L'EXERCIT D r,t. MUR ESTA
PREPARAT
EL kettlee.SeeL re Oeli TE LA
PARA ULA

Parts. 6. — "Le Matin" diu
Otto l'exercit del Rhin está pr oparta. Els p e rmisos han estat
surnmits j
credat als qne
disfrulaven.Tota la resta roncee'tele al mariscal Foil). S'assogura
gil(' estará disposal en el moment
en que el Covern francés judiqui
oporlú nlir a r.—Ra d in.
Londres, 6. — Escrin e! "Daily
afail": "Franea duna el darrer
cop de ma al pla 1d1 mariscal
Foch. que consisteix en primer
/loe en l'entrada de 45.000 hoe
mes de tropas N'aneases a ea regió industrial del Ruhr des del
16 ele gener."
Donen, les noticies del susdit
periedie sola les naturals reserves. puix fina ara no es coneja
ofirialment dels primaratins militars francesos.—Ita..
dio.

LA MARXA DELS DELEGATS
París, 6. — El pres ideat del

Consell beig,a senyor Theunis
ministre d'Afars estranyers senyor Jaspee han surte de Parle
aquest matl, a les 13'10, en elrecerie a Bruselees.
A l'estad() conferenciaren llargament amb el senyor Poineare.
el

del

Ruhr i

qua batea baixat a acomiadar-loi
hayas.
París, G. — DI marques delta;
Torretta sortf ahir, a 'los 2210
en direcció a Roma.—Ilavas.
L'OPINIO EN ELS CERCLES POLITICS BRITANICS

Londres. , 6. — A tots els cera.;
des potajes, inehes els oficiala,
s'estima uneuimement que les'
conseqüencies del fracàs de la
Conferencia de Parts han d'éssee.
localilzaties 1 que ha de coral,
nuar sempre la coopéració fran4
co-británica per a l'execució dele
tractats —Hayas.
L'ASSUMPTE DEL. PACTE DE
NO AGRESSIO

Washington, O. — leambaixa--9
dor de França, el. Jueserand, ha
demanat una entrevista al ministre cl'Afers estrangars Mr. Iluge
bes. Es creu que aquesta petició
es refereix a la controversia que
acaba de tenir-se respecte de l'o-.'
feriment alemany d'un pacte de
no agressió. — Radio.
ELS OERERS DEL RUIIR PREPAREN LA RESISTENCIA
Londres, 6. — Segons un dese
pata de Cuilónia al "Times", hi
ha motius per creure que els
ohrers del Ruhr estan disposats
a resistir-se contra la política de
garanties declarant vagues i net,
gant-se a exccutar les ordres de
l'administrad() francesa. — Ra,
dio,

I-A C. G. T. FRANCESA
París, 6—A la Contederació General
del Treball del carrer Lafayette, es reunircn anit el paria socialista i ha secció francesa de la Internacional obrera.
Pronunciaren discursos els senyors
Jonhaux, lean Blum i Paul Boncour,
tis quals protestaren contra l'ocupació
eventual de la conca del Ruhr. Els
assistents aprovaren per aclarnació unes
,fonclussions 'que resumlixen la proteta dels oradors.—Riclio.

LA COMISSIO DE REPAPACIONS
EL REZ-TIESENTANT ALEMANY
DESUNA ESSER OIT
Patis, 6.—La Comissió de Reparacions
s'Iza reunit sota la presidencia de M. Du
bois. lii ra assistit el representant angles Mr. liraclbury. Els dalegats franceses presentaren una lletra en la qua
es demana que es faci constar rinc.ompliment d'Alemanya en o que es refereix als Iliuraments de carbó de l'any
19...a. Com que el representant alemany
demana éssec oit sobre aquest punt, la
Comissió es reunirá el vimamt dillunts
a la tarda per oir les manifestacions
craquest —Rädio.
EL. ..g oVERN FRANCES
París.
Comisen de mini.5trcs sita
reunit arpmcst mati. El vencer Poincare
ha donar comete als seus cottegues de
la situació creada amb motiu de la ruptura de lea negociacions de Paris.—Rädin.

UNA MAN/FESTACIO DE GUAM.
CHES REIALS LLICENCIATS
Roma, 6 —Ana, cert nombre de guärdies reials llicenciats C5 res/mitren en el
Cors Umbert, dirigint-se seuse armes
cap el local de la Societat Nacionalista Alli es trobaren amb diversos nadonalistes i alguns oficials i es van disoldre sensc inadents.—Radio.
EL G OVERN aferEfl ica 1 L'OCUPACIO DEL RHUR
Washmngtomm.
sup que el GOTtle
le la imencia de retirar les tropo, d'ocapació nordameriennes del libia, enea
senyal de protesta tan aviar rom Frooça
gmlaliti qualseval peneiram6 militar ti
Uthur.—Radio.

Gairebé tot sol proveeix la incitar de
t avituallament en generes comestibles
de tota la Rússia.

lambe dc la tatoncame de perfums 1
sabons per a la toilette.

Les organitzacions de les cooperanves de Moscou i de Pctrograd són molt
importante. Hi ha a totes dues capitals
un gran nombre de magatzems, de res-

iP E. P. 0.) compta amb mis 800,000

taurants,

de pastisseries econenniques.

Horn troba un magatzem cooperstin
quasi a cada cap de carrer Els dipósits centrals solea estar ben provena.
Les llegues possecixen instatlacions mecàniques de Ins mes modernes. Les fabriques de productes alimenticio ((ideas,
pastes, xaeolateria, confiteria, becaria,
cansaladeria, etc.), estar' lambe proveídes d'utillatges técnico perfeccionats. Ele
estatges cooperatius deis obrero i dels
empleats, els albergs i els asils per a
infants, les escotes, les biblioteques, cls
hospitals i les farmàcies que depenen de
les cooperatives, s'afanyen, segons pretenen els admiradora del regir') sovietic, par a instal.lar-se -amb tot confort.
La Cooperativa central de Afoscan
(M. P. O.) reuneix cosa de 700 cooperatives; cls seus efectismo són supe.
nora a 700,000 adherents. ..Horn remarca tambe a Moscou les Bibreries dc la
Cooperativa dels Estudiants (36,000 adherents), i la grau xacolateria El boIxe.
tust.

La cooperacie de Idoscuu s'ocupa

La Cooperativa central de Petreerad

membres. Administra grans démenys
agricoles, sis dels Iguala estan situats
prop de la ciutat i setze mes a mol-

ta mes distencia.
La Universitat Cooperativa del Cratrosaiu: de Petrograd porta una vida

inteLlectual intensa i sembla animada
d'un ardent esperit comunista. Tots
aquella peró qui han visitat la Rússia
vermella, convenen uninimement
afirmar que el moviment cooperatiu
proletari inaugural en ¡Ella pele teixidora
de Rochdale (Anglaterra) nomes s'ea
desenrotllat completament a Petrograd
i a Moscou i encara sota el terror
cl regim dictatorial del proletariat

volecionari.

En el vuitè Congrés socialista internacional de Copenhaguen (neto),
s'havia declarat contra la resolució
bre el moviment cooperada que ell c
siderava reformista Deia que el iot
socialista de les cooperatives nornes p
duiria els seus efectes despris de l'

propiació del capital. Segons Kar/
tel, que (lene aquesta Miwalació.

pinió de Lanka ha vingut conti
pel desenrotllament del moviatent

operatiu a la lit4ia sovietista._

—LA PUBLIZITAT -
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CONFERENCIES
D'ESPANYA —
El problema de Catalunya

'Un article d'Informaciones" sobre la realitat política catalana
El diari Informaciones publica un er-

*le de "Juan de Aragón", dedicar a
ja qüestió catalana.
Es dol l'articulista de la poca atenea; que els Governs donen a la qües.fa catalana i assenyala el fet que eu
(re en un principi Ion un sentiment
' region alista es convertí després en un
anlvl autonomista que avui pren Un car.icter francament separatista.
Uu país—din--q ue ha perdut l'imperi
ce:oe i al mes gran del nión no pot ene'gar ignorància i dir que el moviment
•separatista Iba sorpta)a.
Davant la realitat atuidora del separiiti3nie estala no es pot dir que ja es
pr,,ira. cona es va dir arran de l'expl,zia separatista de Cuba i
Cal proveir com ms aviat millor, sonso
p:Talua de temps. sense esperar que posi fins probables complicacions
tara d'Esaanya (aLludeiao a l'Afrier.)
di • nrc de la Península (al.ludeixo la
runa-uva electoral) produeixia espumas
iperillosissimes a Catalunya, puix si be es
veritat que el "senyor Estere" es soe:almcnt conservador i devot d'En MarY:ea Anido, no ho es mero qne "l'hereu del senyor Estevc" es políticament
.stparatista, i pesa per davant de tot el

Ltt qüestió del Marroc

El problema agrari gallee J

Villanueva Gestions d'uns
comissionats
empitjora

En

L'Alt Comissar'r, En Miguel ViIlanueva, ha empitjorat eta el dia
d'avui.
El deetor Gimänez s'ha viet en
la necase.itat de fer-li una nova
operaeió al braç.
febre segada essent molt
alta i general dell malalt
deixa molt que desitjar.
Intima anides d'En Villanueva,
que l'havien visitat aquesta tarda dien que aqueel es trobava
molt abatut i desnaillorat.
EL rinntsTrtz D'ESPANYA A
TANGER
Es tinta a Madrid el ministre
d'Espanya a Tätiget . , En Serrat,
el qual Ita conferenciat ami) el
sots-secretari d'Estat i amb el
Natal de S. S.
TRANQUILITAT A L'AFIIICA
El comunicat dant dio que no
hi ha novetat en lot. cl territori.
rao-rtems DE LARRA1X
Larraix. — Els elements militare han obsequiat amb un äpat
al tinent coronel Vazquez en cessar en la "Jefatura" de l'Eugada
Militar da Suit-el-Euja.
— El legionari Eusebi Garcia Bernal, a conseqüència del
despreniliment d'un cable, ha resultat ferit apreciant-se-li un
fort maneament i commoci6 cerebral, essent greu el san estat.
— Per noticies particulars
se sap que el general Sanjiirjo
quedarä aviat en situad() de disponible i que es proposa venir
aqui per a aconliadar-sa dele
seus amics.

Ha arribat a Madrid tina cotnissi4
d'agraris del clis'aicte dr Tuy que así‚irrt a entrevistar-se amb els representants dels Poder pUblic, per a exposar tos eis anhels que senten les societats
de les quals formen part.
Tot just arribats, han estat rebuts
pel cointe de Romanoncs, davant del
qua l han exposat la necessitat que fos
tret de la presó os dels detinguts pelo
successos de Guillarey, l'únic reclós que

queda.

Tambst reiteraren el desig que fos nomenat un jutge especial per depurar les
respousabilitats amb motiu de la traúdia de Sobredos.
Ha fet la presentad() el preeident
la Confederació Agräria, Basili Alva-

rez.
El conde de Rornanones ha promas
Hieran el dit detiment i veure la manera de nomenar aviat un jutge especial.

També han vishat a don Melquiades

DE CATALUNYA
L'ACTE ItSZ5CIONALt5TA DE
CALDES EE MONTO:31
Amts an xit extraordinari tingud Roe
dinmenge passat reiting d'elfirmarla nacionn'i s ta al Ca3itle Calderf,
de Cables de blombuy. fiavien enviat representacions els necionalist ec de Sent, mesan.31oyä, Mollet i altres pobles,
•5 que f ‘ie q ue l'acta prenotes earacter de

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
al local del Gremi sic rescadors un
acte d'afirmació munärquica espanyolista. Tots els oradors parlaren en castellä. Entre l'esas palie hi havia alguna

regidors 'regionalistes de la majoria.
— Als aparadors de la'Botiga Nova" del carrer de Prat de la Riba estä
exposada l'artística senycra de l'Oricó
E:adato/tí, que sera bencida probableturnt el mes de febrer vineat.

Camarual.

Potnençä el mfting a les qvntre.
Cacto i senyor Xalabarder, President
PAssueiacid Nacionalista de Caldee, qui
azote< la finalitat de lacte i dedica un
mi record, ernocionadfseint, el doctor Xe•tabarder, fill la vila, que Mori despri‘s el'haver dediestt tota la seva sida en
ciefer. g a de la patria. Cedea segnitlement,
entremig d'aplandiment, la presidencia al
eenyar Rol 1 Prima, que agrul ea non,
de l'ola Cetalanista l'hon or ene se li
fa i tedien un recori al doctor Martí Juliä, al doctor Xalnbarder i n trua As
tenets lluitadors de la patria. Apleudin'ente.
El secretad de l'AgeociereiM1 Naeirmalist a. En jog nesim Aymerich, fa gin ele
la paranlet t hereje lee nePhesion g a lacte
1 en e s lletres d'rn Maciä 1 En Remen
Bond.
En Domen., Tetona, del Crin "la
Barricada", saloda ei noble le Celdas,
annnei g nt que Forte sine catan relebrant
no ta abre *bisele que lar soldsts de La
patria i en cap manera Perto rlinr la
irg a del T'Ale dividint-lo ami) Bo i te. lores. Campera ractoz eie d'En 3taciä ames
la d'altrea si-diente nacionelistos, dient
mre si 'un din ron eneinyer dele exerrits
espanyols, no ranlarä malt en (. sser diriman. de l'alliberaeb5 de Catalunya. Fon
m'e aplandit.
de la 3ov-ella
F.r2 Fernánd ez
Ohrern Ilätrin Nora", dirt A g n e Ala u ntenen
une
seht
pàtria.
harta els
falso s
obre, ooeqsid deixin l, !Mitos que es
divideizen units •-ee ane ter ena Catalunya
'liare i demnerhticat en tete sentits, Ro
vertitet-los que enhilad:sane no vol jir
i orle en llore nian g e-ta
el elle encara he vulgui dir monje. Ovada.
! Er2 :fv . n fi, ra ir 1 i Font eet7dia les
enrede-detienes de lee nsteionalitate, free
Cattale e re al.ledi al silente
d'A le : C. (pm reg las-e batirla de plentejar-ce sixt E.ellos o Sierre? Ac/tm
diert mie lis na,iev n.• 99rn 9 1 1 hiatoría alelas que ne r Ilnre rio-ees i nui111tre idees.
xsm ea per /1 inf"o"ceda
E ., 11 molt ose-frote
3loatent-ä.
des t'aEl divertir Fre nen,
ho
taleng Neeioneli etes -le Paris. revi q
amere
rIP . 1iroa
nei.O.P8

C.RAMOLLERZ
Es esperar amb gran interés el proper cance -1 de l'Asanciarity
quid br, estat contiät a l'aplaudit
"Quartet Woidling”, de Stuttgart i tin(In lloe el dia 9 del present mes de ge-

ner.

El Quartet elemsny Os ja ennegut del
costee priblic, per barer aetuat durant
el pasma cure en sets ~cede de Ir-o'
mentada Assoelacin, ceda tan gran
qu e elesbores ea obtenir, que la
junta d'aquella benemèrita entitat ha colma que els suele l'orine- gala tornar a fruir
de les ineravelles, realr y nt eetimabilissimes, d'agucen reputada agrupatti4.
El concert Be eelebrarä al teatro Alhambre i estaca exclit sivament reservat
alo so-zis de l'Assoeíaei6 de Mdsies.
ESPLUCA Dr rRANCOL1
que molt seit será na fet
la conetrudid de la noca cardiera que
enllaçarà emb les de Lleyda i Flix, o
sigui la que pissa per Poblet, on caldra la construcció un gran pont sobre
el Pranc-oll.

radical, quo j i no poder. Superar-Se. ele
Fervor» Mande que presidt Dicte, 1 Cl"
reas, 1 Th15, d'Adió Catalana; Ferma
Pulan Tudó 1 Erancese Mariä.
Cal fer eanetar que-en cap mtting
lebrat en aquesta Joventut hi havia arme
dit la mamo obrera i pagesa que hem
gut vente en tupiese.
A la nit se celebra una vetUnda patria.
tira, rechant poesies originals eta .enyora
Cirera, Morro«, Palau, Mola i Seguras
parlamente pele senyors Mundi, Thi6 I
•
Macla, essent tete torea aplaudits.
— filian, pasee sueed en aqueltta
prorund
doTila nna deggrácia, que Cra . :a
lor i sentiment it tothom. L'arcadia pmpide d'En Carlee Cuuillera s'ineendiä
sobtadament, amennçant °a correr tota la
eaerv a ¡'explotar la pólvora que a dins
bi hvia. Tot el vetee actoll inmediatamear a apagar el foe 1 a salvar els din'
set-loto que es trobaven alas, no pognent
evitar que hi haguessin tres o quatre fe.
rits,
bes vfetimee d'acamar lamentable [reídent san el propician i l'arrneria, dos
hornos d'un w.,ble reí i un nGiet aprenent.
— Dintre de poc a la joventut Nacionalista donerä unes conferencies sobre
l'art En

Marea Riera.
OLOT

Diumenge i diltuns van jugar-se dos
Alvarez.
partits de futbol entre un reserva de
Aquesta tarda han estat rebuts pel
l'Europa F. C. i nostre primer tira de
marun'n d'Alhucema!.
l'Olot F. C.
Basili Alvarez ha pregat al president
L'interès despertat per tots dos encon.
del Consell, en nom dels agraria, que
tres fou g,nen i atollo abans de l'hora el
el ministre de la Governateió ordenes
camp esteva ja ple de públic, äs-id d'emoal governador de Pontevedra la reaperFIGUERAS
cione.
tura de les societats agràries clatntraLet primera topada fou rerament emoEa estat celebrada la darrera cantedes ner ordre gorernativa.
cionant. Tothom esperaba que ens equirencia d'higiene del Mete que ha orgaes
resol.licitat així malcie one
vocariem. Neetre onze va jugar admirable
nitzat la Comissió d'Educació general.
dahli el zel dels encarregats de perseDissertà el doctor Puig i Salt, sobre ment, com mai baria fet. Tots dos equipo
pau "Catalunya lliure".
guir el centraban de bestiar a la
higiene moral. Fou molt aplaudida la jugaren arab noblesa digna d'elogi. A
frontera portuguesa per conitimir una
la primera part marcaren el primer gol
tova peroració.
L'ATENEU... POLITIC
veritable mina per a la ra erm leria.
angle tirat per l'extraen
— Per cap-d'any se celebraren diver- els obstine, d'un
L'Ateneu ha celebrat junta geprreident del Consell ha efert essenyor Felisa.
furbo) entre la Unib Esde
partits
sos
'tudiar aquestes peticions
n e ral per tractar de diversos asL'Europa, aprolitant un cornee obtinportiva de Figueres i el F. C. Santen alló que sia possible.
.siimptes d'ortire interior, i entro
gols el primer oyó el neu de la tarda.
dos
boiä.
Empataren
a
'ultras proposicions aprovades en
A la semana part es nota ja de sortida
partir, i guanyä la Unió el segon, per
• sallleMEZ CUE:r1RA
aquesta junta hi figura la se. un l'enser predomini de l'Olot E. C., qui
f,on_
tres
a
zero.
do
dies
Dreprés
d'alrrains
gaent
procura mantenir el baló al munp con— Ha estat denunciat "Empordà Ferw t s a les provfniea fin Badajo:a/
L'Atenen de Madrid ven amb
trari. Una centrada del mig-centre Co
deral" per la publicació d'un anide, en
nat
a
Madrid
En
e
-1i3Cdrdnba,
ha
te
reiL3
i
que
el
Govern.
t
COrttE7
complaença
aprofitada darenter senyor Juanayiva
rtEt. g cv..)N3
el
qual
es
comenzava
la
constitució
d'un
SI/imite?. Guerra, cap del ^artit
ja‘r iniciativa del ministre . de
la, el qual, burlant les defonsre contraPA nIO-CANAD/ENCS
un
ex-jutge
per
jutjar
tribunal d'honor
conseravdor.
ries marquen eta costees el segun de la
i Justicia, i atenent a inEntro a: (jo, Cl 12S 1,14i Lit ul t del Cadc
Girona.
Sembla
que
la
del-Moda
s'ha
rektiertiner.ts de l'opiniii riada venen efeetuant-se, des de fa terma,
tarda.
DZL
FUTZ3L
promogut
a
instäncies
del
jutjat
munire.h!es, PS disposa a dictar un
Moments despres En Girona marca el
gestiono eneaminades a concertar un
Amb mota, dol part:t jugat
cipal d'aquesta ciutat.
tereel gol. I:Ottl, des de la líala de de.
.4r. cri. quo posi fi a la vergonyoacord conicreieL
.
annesta
tarda
entre
el
Racing
12 donarl a un cercen
vinent
dia
El
—
,ta aHanaeió crabjectes artística
tenses, remata un comer, que resulta
Cota que cl desenrotllament de les nego- Madrid. i l'Europa , de tai.00lana,
al Casino Menestral, l'Orte6 Germanor
yrearayonts a l'Església copael quart de la tarda.
ciacions 55 Irlturiös, es concingue que les ele diaria fan etogis de opanip
obres
ti
En
Execatarä
Ernpordancsa.
ra :a ate fan amb lamentable
partit accibi dintre el major entusetuals relativas comercials entre Eu - hareoleni, espelment de la seva
Sincho Marraco, Pérez
Morera,
Millar.
d'i!sfaaaa, acia aquells que han
siasme.
1 el Canadä continuaran en un pe- línia davantera, que hii -ad,reReman, Alionn Grieg, Otto, i
Mala,
custodia.
;a:e ols seus mes fidels
Dilluns va tenir Uoc el argot, partit.
riode de sis mesoa.
surtit en el joe sabent iiprotitar
Balakircif i Llrybet—C.
Els des equipa estigueren eneertadfs—
El l'o y ere e:oled:me ha solficitat re- n: °ti ty,5 la dehilital i de,eoncert
sima Els portera i defenses salvaren
LUIJUNTillVIZ.:.T DE MADRiD
GIRONA
centment di Gotero espanyol el mame- deis jugadors readri!erys.
.
cuelgues situaeions
Ea la sessiú muntelpal cEartu
uitio • nt de les actuels retaeions de ea11/
norn FiOnia. Irlanda
La Divilació, que au va poecr reConvé advertir que el Haeing
Cap dele dos ornes legrä fer ni un
räeter tven e reial, nc vnlauf e nt durnut
;Al a conipte do la diims',caber-se It, enerrs emortira Co!pe eje unir-se CO dia 2 per manca tic nombre
estava
retorçat
amb
elentrats
aogol.
referit termini aja missue sind fins que lecrionats d'olfree Palt a ,. flaneiú del tinent d'alcalde, i En Ruiz
narineafterne
du diputare, ha estat convocada pie al
...tern eras dirieen ts
F.1 jutge de camp, senyor Cesas, en
ha exposat que després
tinguin fi lee negoeinci•m g que es dala- rant dos de l'AGetic a riaa a rn4a
rervon v nent que estimo un predia 12 daquest mes, a les gatee del inati.
tors dos partite estigué just.
ten per concertar el trictat.
e a ia :zar de! Gnvern ja
— Durant el mes de novernbre ruspara r, e li g n eln enti :in alee' Au s -te o orle
d'En
Zabala,
el
gran
jugador
d'O-di, la qual, alta dona',
— En el pasaat desembre la Calla de
eltre C iferd nri a stur leu n • f n ( -lesas
rot va liasen - hi en aqusta provincia
vieda.
Penaiona i Estalvis va ingressar 197,»55
e. e1 " 7 ,tnt a VAillntalmsnt
ardeenlico•ots.
nalxvilluntS, 427 dettlaCif.MS i 173
eeenriya,
que
els
El..
01A
MINISTERIAL
f.a
prernsa
diu
sl d'e:eznr Pis tinents
peaaetes: paga per pensions 1 reintegres
Lt
r."1 .seyor i Pruno, de la UM5 ru- matraismis, dels quals corresponon a la
la lora catalana eurabiven si'uisa rittEl suisueeretari de 1.1
.a. pragava a loto els roIS9,395. i didza obertes 21 Ilibretes no-:
tnInni v ert. estnelli el Mr . ,:rne , n . n ., n OnnPis 1111 Fvft
cupttal 34, 45 i 12 respetad:ruma_
nora
niagistral
que
que
el
senyor
Vidamieva
aVai
menina:ten
fi
dc
ossitt
al
n
i.
col.laiv
ves. Ela oregtees ring el dia 31 del oriol
li , t9 des dala enstgeoremeni c . '1- loin•-ne
anuncia
cunL'A)untarnent
601ot
slian
revelat
aquesla
tarda
ara)
de la ocio malnitia,
mes sumen 38.0.2.42, pessetes, sie les guate'
f r ua . una eaudidatura compos- ea d'ibera millar
¿i,5
col.latlorede
In
imnirtat
de
la
;,olitica
d
ar'
la
pina
de
r
-iisitis'tt
la
provisió
per
molla
efieäeia.
TatnIn'•
Curo
lia afegit d ile el Prt-hicut 'savia anat
e ,tvidus de tole sis grupo
e
157.031 corresponen als scrualment en
ri5.
dotaciutat,
d'aquella
quitecte
municipal
ner;d/Ves
a
En
Itordtaa
POPter
de
Beis
amb
matiu
al Palee a sal-dar oto
el Muninipt, ostimant
CUT%
tut,
a l'Espanvn po:wra, a ls da amb 3,5-so pessetes anyals.
reell
Pre-ilea
l'Europa.
la fs stivitat dei dia.
,aaivenient suave:mire la
— El riostra arta senyor Coreellas,
ll ames dol centrili s me. tent ist eço ces— L'exquisit poeta Tomas Garces
Desp:es el ulatqUa d'Alhucernag
propiciar' de la fon•la del Pare, be obItte. al (Inmuta.
togana estrn- ha ceos o catabais isuse con' - tiara una conterencia a l'Ateneu de (jiL'ESTAT 1 EL MUNT,^171
torne
al
ceo
cleeputa
de
la
Presidencia,
'aren despréa regidors de
et. rosa, sobre Leopardi.
tingut un prcmi el eoncure d'hotels orrissen ea n/ a eateins i raus a raeaa
Ila eadeviagut entre cl Munidon ha rolan la visita d'una tromissie de
Po/waters ¿la,vor .;pa
agrupaeiMtS i n'a
wra¡iritt que residiett Ceteltrove.
pi madrileny i ei ministari
El propvinont dilluns, dia S, un- ganitzat per l'Atuve:a de
—
acudir
a
na
Ilexervit
i
de
l'Armada,
que
capital.
queixa
lme , a aa, manifestaren que ritt
per mireele de rambient. vio-o i gentes
una
greu
difarene:a
de
paFoment
Principal
d'aquesta
c
dr lloc al teere
saludar-lo.
v e n la proposta de Ealcalcom catabais. Acriba han vote ner Una
— Està sacian el eärrec d'arquitectat, el tercer concert organitzat per l'AsEl ministre de la Cov,rnaviS ha nia- criteri sobre als treballa de paFel significa tornar a les
Catalzinya
ben
deatGenta
i
len
llame
vimentad('
dels
carrers.
seciació de Música, a carrcc del imites te municipal de ilustra eintat.
asad que li estranyava la esmnifestat
eaLbidans i Gatea per acaparar
— Durent la pasuda settuana s'han
Segons :la llei de preasupostos, fl re n ovadei
Ottarter d'Eatuttgard. AquesrIg nya qn stgueixen fan alguns peri6Pealem hen dir que Vetee de fleldes ta audició promet ésGer un esdeveuirm,nt registrar quatre tuorte, cinc naixements 1
11e.- r ttts.
l'Estat es va comproinetre a desobre el problema del joe.
parlä en termes con- dio'—Jo—ha
haurá deixit boro ilevor al tr,mt • - •
tres matrimonie.
musical
dit,—eontiatm el mea (ami: dicar a aquesta funcid la quanel5ad n ,ra pregant als regidora ni mes depressu
rat da Caldea de Montbuy.
— EIs bereus confiança de Na Doni mes pc•O a poc del que tila/ de 27 milions da pessetes,
— La Comissió provincia/ es reunirá
1ptt sacrifiquin i deixin ambiten,' Pujol han remes 1.010 pesarles a
que zs_sta a punt d'esgolar-se, a
cl dio 12 dd mes que sean, a les nota
em
proposava,
pero
el
segneixo.
DAFINWS
caan, i a nitimes per arribar a
l'hospital d'as/ gesta Pablacid.
El ministre, per demostrar l'eficäcia juilici del ministre de Foment.
mati.
eonstituir el Govern municipal.
I L'Associeció de Mnsica está, preparant
Tinco' llor 'd'ir un sete de prot-gulo
Per la seva part el Municipi
de la sus actuació, lis mostrar als :,eriO— L'Ajuntament d'aquesta chitar ha
un concert de guitarra, a earrec d'En Mi:l e al a En Serrano Jover que
da de la 1.Iiga del Pon Mot a la Tila ele acordat prorrogar per tot aquest mes
dies una Illsta de tiC cases de joc clan- entén que l'obligad() arribava a
ell oi que indiqui la forma
una determinada quantitat d'o- Darnius, en el <piel parlaren davant de el lime voluntad per }'adquisició de ' q ue ! Llovet.
surades.
Cru an' pci ter-K.(2 el nontename.nt
nombrema concurreseia ele sensor, im- cèdules personals.
— En Joan Capdevila. per celebrar
Aqueat ulatl el ministre d'Estat lis bres més que de diners i que la
d o a . (- a que hagi de desigrevista die prcus coneadida als hort, Sale, Xevier Faces, el buró ele le
xisitat al marques d'Atimrernas, cele— Han causat molt bon efacte en , la aresse de Nadal. ha done 500 pesfutura
tinents
d'alcalde.
Tau' a l s
contractistes es la causa que el !toda i el Sr. rector d'a q uella Poblarifi aquestes comarques, les protestes de LA seres per ala pobrca del vet noble de Les
brant tots dos una detinguda conversa.
En S;da,rit torna al terna de
Als oradora. qu e foren molt e platelits, elEl ministre de Gräcia i Justicia aquest dedil d'esgoti.
PUBLICIT.AT i del diptnat de la Man- Planes.
t'Alta:bita Je lt. O., protestant d'aSi es laxa les obres Cre confor- obsequia amb en lunch a casa se- sa e) dio- comunitat senyor Noguer i Carnet, conreati te, sortit cap al cama, on estera
— ICh merest del passat dilluns, tot
aistema, que nega els furs fina al Muna en cine toruarä a Madrid. rnitat als preus antics, sols van tirmit propietari Miguel flor mi.
ra la incivil destrucció de la rápida 1 escaient-se en dia de festa, es vele pee
1•2:11.eipals i supedita l'AjuntaUna cgiinissi5 formada pelo senyors Al- invertits setze milions de pesseeontorregut.
dedicada a l'Ahnirall, a la histórica vila
EspAnr.e.cuErtA
mea! a la depende/Ida del Gutes, i ll'Estat ha d'habilitar un
varez Ude, Oss5rio. Oreja i Puente:T:1u
de Perelada.
varia
TARRAGONA
en
els
esha visual el ministre -del Treball, per pressupost addicional a favor da
Les d'aquesta v ila rivalitzen
— Sota la inspeeció del servei d'ODesprés d'intervenir altres retrametre-li una instancia sotserita P er la
l'Ajuntament.
pectacles, distingint-se l'Ateneu Naciobres
munizipals,
alta
començat
VareanEl
nostre
isisire narria-Mar l'industriad
gulara co posa a votad.) la proal-entres talo dubtes s'acolarei- nalista arel, les representacions d" Eis jament regular de Eadoquinat deis car- semoler En Joarp ltamon !aovara., a les
Fueleraci6 d'Obrera eatC,Iiis de Lleven.
pla de l'aloalde referent al nodemanant la implantar iú de le represen- xen han quedat suspesos els tresie i "Gent d'ara" del
rers d'aquesta ciutat i es treballa amb
set del anal ha obort reshubliment i
saetilla-teta do t*esnientada Comistarle, proporcional ala Corultes paritaria balla de pavimentació.
malaurat Coca i Vallmajor; en ambdues
aortit a escombrar el carrer.
;etivitat en les importants obres de rebija resu t taant aprovada per 26
aspiravi6 sostingtala per tots eLs irgo'
les
Agustí.
obres es Iluiren tots els que in prosigue
cana
de
Sute
paració del
Als pues moments ha pa gan un seo
contra
21
de
socialistas,
LES
ENTITATS
ECONOMIQUES
Vu!ii
alomen !mejilla.
ren part, especia/ment les senyorta San
mals 'estacan acahades aquest
mayal, el qual inerepat, a censeSilva.
DE
MADRID
naurins i En
En Chapaprieta va retire toral 1,5 a In
Ilehy i germanes Bosch.
eneucia d'entice reasentiments de famiLa Cambra Oficial de la InREUS
L'alealde dio qdc la Comissi6 comiesid. prontetent estudiar amb tot in L'obra mes esperada, per ésser pró
lia.
estarä integrada per loto els redústria
de
la
provincia
de
Madrid
torda la petieiti que es tela.
pa de la festa, formi "Els Pastorets"
seines inutaanjcs do c:fra u Also'
Diuen alienas •ue el amyor Reman
celebra sessió, sota la preaiden- la qual icai posada amb tota cura. La ser es velen avui blanquea de pm 1 54
gidors als guata convocara aviat
reemanbra 1 aleshoree
cia da don Manuel Garcia Miran- Part musical anä a arree dc ruegues- fred es &izase sentir mes fort que de Phil menaqat
per resoldre.
LA "GACETA"
seu mayar. que es diu Josep Maria
el
da,
en
absencia
per
malaltia
del
Malgrat la vetaci6 recaiguda,
tra "Neun d'Olesa". Les ducs represeneveg um a aquesta ciutat.
El diari oficial pubLia macetea dia- president efectiu don Antoni G.
rra:near, li ha dietiarat des treta ternaun diari recull el rumor que En
tacions que es donaren, es vejé plenis— El iba 15 relebrar3 reunid general
posicions:
lo al pit.
Ruiz Giménez, ea vista de les
Vallejo.
.
de socia el Centre de Lectura.
sim el teatre.
Roial dceret de la Presidencia nomeL'agressor, que no be Naif, ha estat
El ple s'informa de les comudificultats amb que topa en la
La diada de Sant Esteve bou comple— Continua arnee asilo - roe qtfi se-r5 posat a disposicia del scayor jurge•
n/ad
vocal
de
le
Cumissiö
Protectora
de
nicacions rebates del Consell Su- tada amb dos coacerts i ball par la di- alcalde. desempenyant el cartee areidenSeva gestió, esta dispusat a prela Produeei6 Nacional a En Dontenee
— FC cafeter Joan Anales ha satissentar una inoció trascendental
perior de les Cambres de Contare
talrneni PI primer Onda.
Sed i ¡India, elegit pel Eornent del Tre- referente als drets obvencionals ta orquestra.
fet la penyora le pessetes que ve imal Govern, primentant la dimis— La Joventut Nacionalista ItepuNI- pogar - li vl seneor governador ¡sir jugar
— Al W.J.Stre Ajuntament se li nota
ball
Nacional
de
Bare-duna,
eom
a
repreai ,j amb carader irrevocable si sentan de la mateixa, en substitual del de g s empleats de Duanes i a les una nora orientació i ganes de irr quct
mur' está fan treballa per tal de celeals probibite.
gestions rerelitzades prop del
aquella no ea; acceptada.
molt saludable; cecinas que l'entra- brar la Diada de la Llearma Catalana
,-onee de Cae*.
— Per igual atollo ha estat pen3xnet
als abusos cona
sobra
Pana
d'Espanya
donar mes
-- I riptor len Salvador Torren i
del
ministeri
del
Traban
da
del
nou
secretar
li
ha
Reial
deeret
UNA NOTA OFICIOSA
un altre cafeter drl barri del Serrallo.
de Ilinramenta tete al mateix per
es deu la implantació a Eulalia te quasi lima la impressiie .1et
ell
disposaut
quedi
rdlectat
en
la
forma
que
vida;
a
do
Xi1e
a
Espanya
comuni5,-no diu d'una manera cierta ene
—
Tea legad('
a compte corrent obert
llibre de poemes "Buirac", que aviar sorla Casa Comunal de nostra llengua en
es publita a l'apartat C del Rala) decret abonar
per al dissabte si diumeng.e einent tindrem
ca que no lus ceda la noticia publicada
en
altres
placea.
ara.
la redacció d'alguna doctunents.
el gust de presensiar un eneontre a note
per alguna periód i ca peonas la qua/ as del 7 de desernbre de 1916.
Fou motivo d'estudi pel pie la
- Per fl derul divendrev. a IN nit.
Reial urdir d'Instruecid Mellen ',Fimo— La companyia d'autos "La Espartratan a Xile de suprimir, per uta d'ecotra eintat entre el fennidable equi P del
insteneia do /a Cambra de Valen- rag-uercnse"
N'enuncia una mediada las reís Ma
sent
tianuncii
a
aposi,
id
entre
auxiliare
s'ha
fusionar
amb
la
'guamaula, algunos legacions tliplumatiques,
cia demanant al ministre d'Estat ladina, havent ja commeat cl nou ser- • qUe 'torilr de restaviä dels Direetes S ' aleta, i el del Gininastie. d'aquesta, rela
provissiú
de
la
pico
de
profesior
de
torcer anib enhiestos elements barreo.
entre altres la de Madrid.
Porganilzacid d'un servei d'ino lee vuit del ventee i recorren eta fuDibu j e ele l'Institut de Barcelona.
Pol que respecta a la repreeentarió zitilos
formacions comarcials amb res- vei.
rrera de la chitar enseuyent ele juguete
relativa
a
modificatiel
de
ordre
Reial
Ina a Ea aany a la noticia está mancada
quo gendemä es repartiran entre els
BADALONA
Earranjatn e nt escolar de l'Ajantament de pecte els compradora a l'América
MATARO
absolut de fonament.
del Sud.
nene entere
Sant Esteve de la Sarga (Ideyda).
'
ha
publicat
.
periíslic
"Fe
i
Patria
El Gavera de Xile, interprctant. en ni
El
de
joc de l'Euro S. C. sial
Queda
aprovat
per
unanirnitat
camp
Ah
«des
de
Falsear
obrint,
pol
terReial
51 el sentiment nacional, no desdijo Bina
un bell aplec de treballs nadalencs, ori- SANTA COLOR/A DE QUERALT va celebrar, d'as encera. un partit entre
mini quinze dios, en aquest minlederi, l'inforrde de la Mesa elevat als
noies
pomediversos
joves
i
etrenyer cada segada mes les relacione
de
ginals
ministres d'Estat i Treball deDiumenge tomar i en celebració de la els primera equips de la Unió Deportiva
una informad6 perqu tote ele producd. tota mena que uneixen el dlt Covern
Iliste!.
D'aula de la 1 .1enzm Cotalana, tingue de Girona i l'Ilmo. En el dit partit
tors de carbó nacional puguin exponer manant la negeciaci6 d'un tracdel
patrici
doctor
&lit la mere patria, i seguirá manteaba
—
L'enterrament
vil.ncidi el domini del trans matarord,
lloc a l'e aat,,r de la Joventur Novio.
cls avantatuee t perjudicis que els pro- tat de comerg amb Portugal.
ei forma proeminent la sera representaque passés a estudi Baldomer Solà (a C. s.), fou una im- tulli s te un 11,11 nz que be pot quslitivar- el qual va guailyar per 7 gols a 3.
S'acordà
g, les mole"'
l'actual
regim
de
protecei
i
d
de del.
ea diplomatica en aquesta
En un *re partit entre els mateixos
difiracions que estimin conveniente inde la comissió corresponent tot ponent manifcstació
ere de monstre ter aqtleat re-Oe quan a
— Aviat comenaaran els trehalls per
la mateisa, i les mesures no- el que es retarda a Passistencia
mirdo acudi una gran editada. pitsir equipo, guanyareu els forasters per dos
a
troduir
carretera
que
UN NOU ALCALDE DE R. O.
11V1/1 V.At aplegada a la Jis
i representad öde la Catara en la construcció de la nava
ves que podrien Canee adoptades perrIA
gols a un.
(aun mal
Ha estat nornenat Alcalde de
el Congrés convocat a Roma per fins a Montc.ada té projectada la Man- ventm
u•ta
el dit hendid de proles-da arriba d'una
— A lEsbarjo Ateneu, i a carece de
R O. de Santander N'Angel BreParlaren amb eloeüeneia i en tons tan l'orquestra Çttirrctea a'hart eLgtaat ballt
manera equitativa 1 efieaç a tota la in• hes Cambrea del Comen Interna- comunitat.
N.
han
fet
de
la
U.
1L
cacis
'fosa, regidor albialA A Primer U-- «estría Italleta aacionaL
.-cional,
lag SfAlr,alde.
Etna dinen

LA
cli qtrals ehatt vist n'oh conserregata.
— Al Clavé Polaca, durent les pasiades Sestea hi ha actuar una companyia

1 ~censa

de sarsuela, sota la direcció de l'actdt i
cantant Llimona i el mestre Jaume
— Segueix en el Monumental Bosc
aconsegnint grants aplaudiments la cona
panyia de Circ Eqüestre que dirigeix
Mr. Fredlani.
— Per al brillant ball que el dilluns
de Carnaval celebra tots els anys la societat Sport Mataronas a la magnifica
llotja del Cinema Modern, ha cstat ja
eontraetada la Banda Municipal.
IliASNOU

Mano prempassat, diada da Capd'any, va tenir lloc a Masnou el de cobriment de la placa que dóna el nom
del gran poeta de Catalunya, Mossen
Jacint Verdaguer, als tres carrers cena.
presos entre la baixada arunnenada de
"Ca l'estudiant" i la riera dAlella.
Ansb maj a d'aquest acta, es produi
a Mosním una gran manifestació de catalanitat i de civismo.
• Van ésser invitades a l'acta batea les
Associacions, tant recreatives cona benaSigues i politiatres.
La Banda mu7acipal de Mataró acotepanyaea la comitiva, la qual la formaven les autoritats populars, cls Poniells
de joeentut, amb gairehe teas eta seue
components, i reprcsentants de totes les
Associacions.
En arribar al lloc on va tenir efecte
racte, les autaritats i representacions
pujaren a la tribuna que diestal./à davant mateix d'on s'havia coLlocat la
Placa.
Obri l'acta cl senyor lauree Bertran,
el qua: explid la siamitizació del mateix„ i palesa la gran importancia que
tenia, per tractar-se d'un dels bornes
mes grans de Catalun ya. Llegi una lletta d'un canonge de Vich adreçada a
rAjuntament de Masnou, adherint-se
Pacte. Tumba en :leal una altra del mar, ellas ele Masnou, don Roma Fabra,
en la qual manifestava que Ii dolia mol:
no poder trobar-se en aquella moments
Masnou.
• El senyor Bertran acabà fent una
,Iloanca de la persona de Massen jacint
Verdaguer, essent molt aplaudir.
Tot seguit, senyor Cure%
deacobri la placa. que estava cobricellada a/ab un drap de les quarre barres,
1 la banda tocà el nostre hinin g neciorial, que fati fortament chorejat pel nt , Tibrosiss:rst públic que slasda anat agombolant al voltant de la tribuna.
Desatas feo ús de la paraula el ca'aalartissim Vicari d'aqueata parraquia,
• itoeeen Rairaand Manya, cxposant
emes ciarías:res la figura de Mossèn
jacint Verdaguer, i lloant les seves obres,
princiataineet t' a Atlantida".
AcoSä donar.: un Visca Ifossan jac e a l'Ajuntament i al /sable de Mascota que el aablic chcrejä mob entusiass
Per altirn pariä el senycr alcalde, el
Qual camenea etalitant els principia de
la vida de Mossen jacint co la poesia
1 el d eaaenreallament que va prendre la
'seva figura des de molt jove. i beis els
principals moments de la seva vida.
Tarnba fon atlaudit.
Acaba recae a mirdia, tornant-se'n
lo comitiva a Casa de la Vila, on hi
!tagua un vermut d'honor.
. El públic resta molt entusiasmat per
La grandiositat de l'acte 1 el cale:U catalaeista del mateix..—C.
CERCA
Han transe-cri :rus lea testes de Nadal
amb la mujer animaeia popular i festivals
:propa, o les societats. En el teatre
Centre Nacionalista es representaven per
Nadul els "Pasturete"
en la de Cap.
d'Any "P.laict vailtít", d'En Eolch i Tortee. Per la dada deis Reís la meció d'aficionats mta aseajont "La carta dels
Beis" que atreur1s. sem.rament, nombrosa i set-sea ehneurrencia, cona seropre, al
ara teste..
— Nuatee Ajar.tament ha acordat de-

titular a la Manenteunitat l'establiment
d'una biblioteca pública, eedint els terrears del "Pare del Pla de l'Alemsny",
oferint denles una subvenció anual de
600 pessetes.
— Per manea deleita han reduit els
dios de treboll lea `Abrigues de la nostra
poblada. notant-se crisi en l'estament
obren
— El Itr.tIle de Reial ordre de temas
que fa rehognerice, treneant el costura
lloable (lela pregone ea eatala. En un regiamentsüt nadara de la poeit
pa, mot e/Ue molla !atemos i dones no entenzuer.n. ['siria esser que peseAs a la
histOria. per airó amb el glorias nom
de batIte de la potilga.
— Ha esrat nutnenat caporal del Somete:lit de nuatra ciutat l'ami 1 cumpany
Marcial Besela
— Properament donara una eonferaneta a l'Atenen Perrada l'ex-diputat per
frortosa En Meted( Domingo.
atTGZS
Dijous de la set:anua pateada tingrlú
Use a reapaiosa sala despea:Metes del
Prado Suburetura, la terrera de les confer en cie s q ue ha or g anitzat la Joventut
Nacioualista, a ejerce, aquesta, de Pillastre diputar de La Maneomunitat en
Manuel Masar', i Llamas. Fea la presenta 6 del conferenriant En Salvador Soler,
president de la Jotentut. En Mamó i Llorera pe.esa, tot seguit a explicar la saeta
acomplerta per la Mancomunitat de Catalunsa, bo i comparant-la amb Encela
dastorbadora de Eltlatat espanyol. Coas a
de la eonferancia es projecti un film
1 diverses vistes linea de la Universitat
'Industrial, que el conferenciant anara
¡pileant. Urnas aplaudimenta coronaren la
'tasca del senyor Mass6 i Llorens, el qual,
,d'aquf poc lempo, vindra a dinar una sepata conferencia.
— La Joventut Naeionalista ha encomiad a Aceie Catalana per a repartir
pnaftaaamant entre )'estament obrer de
&tse* mil exemplars de lea !linee eOläntS
jp» proposa editar aquesta jove 1 pres.
; Vaina entitat
:í
Diumenge pastad. dla 31, nuiTaren
rimer equip del C.11 Sltgetä i el reapura del P. O. Barcelona, guanyant
alaut Jacta, par de. a 1.411&
.-

PUBLIC1TAT

Crònica Social
Asemblea de la Uhld, do
Ratassalres de Catalunya
Alfir mal" es reuniren en assemblea convocada per 'Ta j e de
Rabassaires de Catalunya„ els rabassaires d'aqueeta terra. leerte
Litigué Roe al Teatre de la Marina.
Parlaren, entre all.res oradors,
els senyors Companys i Ducha i
Canyameres.
L'assemblea asorde que seln_
plantin a les Uds els següents
punts:
Primer. Els contractos d'arrendament de plantar seran considerals enfiteusis, es a dir, de
propietat i en dret a redimir-los,
eapitalittant-los a base d'un s'un
par eent de la renta que pagui.
Semen. Els ()retractes de terra ele sembra sarasa considerats
sempre -per un perfode de tenues
ntinins inferior do 25 anys.
Tercer. S'anirä a lina revisd
dele centrados existents a base
d e l'i m P o a lai d del pagarnent de la
renta en diners i en fruils. La
ren* .a serà .esseernrada com a mäoirn a un interés no superior al
vuit per cent sobre la valor declarat en la majoria do la terra.
en el ruoment, d'éser creat el ron[ende entre el propiciad 1 Parrentat ad,
(Mart. Teta la minora reta a
Ja finca @t'eh forcosament latiernnitzatia pel propietari ti die que
tineixi el contrario detrrenclament.
Cinquè. Tot contracto (Verrendament de tinca rústega serie
regit per les mateeees disposidarla de contracte soeietal.
nix ' és, que no es ptigui proriaflr
al desahuei per decisid de tribunal municipal.
Sisa. En vas sie perdua de roll!les per temporal. pla gues, ete.,
el propietari no tindrä dre!),, a reclamar la renta.
Seise. Qua?: un propietari
cultivi les torres i es regid a nerendar-les. l'Estrit lee eepropiarä
per utilitat pública i les rapartirä entre els agricultors no propietaris.
Vuile. • L'Estat floarä tribute
extraordinaris a les terres no
procinctives.
Aquestes eonclusions t'oren entre g adas al governador eivil per a
taso los faci a mans del Govern
d'Espanya.
— A la lerda continuà l'assernblea a l'Ateneu Encicloped:e
Popular.
Es prengué record de modificar
la conolusió primera, en el sentit
que els contractes de rabassa
marta i flema contractes de plantee, en els quals les plantes Perennes hagin estat conreuades
per eultivadors o els seas aseendents, siguin rontrades perpetua,
pognent redimir-se el terrery pe!
Tiren que s'haguds declarat en el
millorament en el 'moment del
contracte.
Tambd es rlonä comete deis
prees rebuts de diversos pobles
perquè es celebrin ertes retadonato amb la campanya que se seaenrdant-Ar.

de

moment,

assistir el 4 de febrer al Sindical
Agrícola d'Arenys de Munt i el
5 al de Sant Martí Sorribes.
Es eanviaren impresainns par O

la pu/diez/rió de la revista agrícola "La Terra",
Es delegà al senyor Duran i Canyameres per a one exposi nl 7,1vernador les modifleacions de les
ennelueinns presentadas al mal( i
els acorde, de la rennül de la tarda.
Propera 3~0145 d'un conflicto
Les manufactures Serra-13alet,
referent al conflicte existent a la
seva fàbrica. diuen que l'Uniea
cosa que s . hi va esdevenir,
perquè per efecte de la forma com
exercien el càrrec els contramestres, que són del "Radium", d'un
ouan temps eneä, les teixidores
que es velen perjudieades, puix
que cobren a preu fet, protestaren en forma tan enèrgica, que,
sorgint el rompiment, es produí
l'atur.
En virtut d'aquest, un dels gerents fou citat pel delegat d'afees
socials, senyor Reselló, (lavara
del qual comparegué, fent constar els seus bons desigs porque
pogués reprendrer's el treball
com més aviat millor, amb tot,
sense amagar que, per pertanyer
a la Federada Textil de Catalunya, ha d'atenir-se del tot a eo
que aquesta resolgui amb motiu
del conflicte plantejat.
Una comissió de feixiderres que
es trobava a les oficines de la Delegad& reconegué que la casa no
tenia res que veure amb l'esdeNingut, expressant el seu desig de
reprendre el treball en condieions
de normalitat.
Els sembrara
L'Associació Professional de
Cambrers del Sindicat Lliure ha
enviat la següent comunicació al
governador:
"Havent, llegit una nota publicada a la Premsa que diu que una
comissid dc cambrers es presentaren a V. E. per a protestar de
sedes mides que cohlbeiren la Ilibertat de sindicad&
Exposem a V. E. que l'Assoctació Professional de Cambrers del
Sindicat lace de Barcelona As
túnica entitat de la professid
constituida legalment, 1 per tant,
protestent enèrgicament contra
lea ditea manifestacioA4, perquA

aquesta entitat solament fa coroplir, d'aeord amb l'Associació
d'Amos Fondistes de C.atalunya, el
centrarte cohlectiu existent entre ambdues organitzacions, signat per Don Severiä Martínez
Anido i ratificat amb la signatura de (hin .Tulio de Ardanaz."
Federaclá Patronal
Es reuní la Federació Patronal
per a tractor de les dimissio»s
del senyor Graupera i denles individus del directori.
Per a substit»ir-los, foren elegits els senyors Gassó. fabricant
de gomes, president; Barcal& vicepr e sident ; Vidal, del ram de Ealinientacier, Vinyes, de la fusta;
Molins, de la construcción, yp
-erita.
Conyczatárleo
La sneiefet d'obren?, flequere
L'Espiga, celebra as-ui, a les onze
del matt, una reunió general al
local del carrer de Sala S ian idi
-ci,6.

— s Avui, a les den del metí.
els enntramestres del "Redima"
celebraran una asarmhlra al Cinema Triotnf (Poble Nou).

La

festa deis Reis

La nit deis Reis transenrregué

ateh l'auirnad6 aeoslumada. Eis
estahliments restaren oberts fina
ben tard de la iiit envalts per res
de tots els eslaments, que feien
provisie del desitjats presents.
Durant la nit, Buidos ravaleades. amb gent d'a peu i la caven
que acompanyaven ids Reis, am-a
atoes i loes de trompetes recorregurren carrers de diverses barriades, amb la natural alegria
la minada que ho contrmplava
amb ulls adruirats des dels bahcons.
Ahir metí lii llagué repartiment
do inantinrs a melts centres i entitals i thirant el dia es celebraren
festes a p ropiades a la diada.
A l'Asll fAuniclpal del Paro
Ahle tit matt ting íae Iloc a l'Asil dei

-

Diumenge 7 de tener de 1

retes amb poble hebreo, banderes, tabals i dues carrosses.
Els Reis blanc i ros anaven mimara
a cavall, seguits de nombran acompanyamcnt. El Rei negre Baltassar, en
un camela tambe amb acompanyament
d'hebreus i negrea muntats sobre elefants i camella cedits pel Circ Palisee.
A l'Ajuntament va rehrela el regidor
senyor Sabater i el cap de ceriménica
scnyor Puigdarnanech, dirigint-se raespres al local de l'Atencu Obrer on va
tenis- lloc el repartiment de joguines,
en mig de l'entusiasme deis petits.
El local eslava guarnit amb banderes
de les diverses secciona de l'Ateneu, dirigint el repartiment de joguines el tintar d'alcalde del districte senyor Barbcy i els directius de l'Ateneu.
A CAssociaela "Catalunya"
També a l'Associació "Catalunya" del
districte V, domiciliada al carnet Neu
de la Rambla va tenir lloc ahir matí
la tradicional fcsta deis Reis que celebra anualment aquesta entitat, per tal
de repartir jogaines a la mainada pobres d'aquell dIstricte.
Com cada any, els tres Reis de rorient van fer la seva entrada a les deu
del metí als acords d'un quintet, pass
sant a ocupar els seus sitials a l'Escenara acompanyats deis corresponents
servidora Tot seguit va començar el
repartiment de joguines en lots de diverses peces a tuls cls nens i nenes que
des de les primeres lotrcs del fruti
esperasen a la porta de l'Associació, els
quals naden els lots amb gran entusiasme.
Aquesta testa, d'un caire altament caritatiu, que celebra cada any l'Associacal "Calalunya", ha assolit en el present any mejora proporciona d'esplendidesa, ja que dita rebassat de molt la
quantitat de lots que l'any passat ja
va excedir el miler.
Prop de dues horca durä el repartiment, que fou presencial per distingides senyoretes i famílies, i dirigir per
la CattliSSiÓ organitzadora, la qual
molt felicitada per la seca actuació en
benefici dels infanta pobres.

Fets

Diversos

Topada de tramvies : Un
cobrador ferit
a la una de la larda, dos
tratnvies toparen al Passeig
Colonib davant del Pare d'EngiPare el re:en-time/a de joguines als nens nyers, resultant que un dels dus
i nenes reclosos en aquell Asil, roen a descarrila i sofri diversos das,
metan, tradicional de cada any an ligues- perfectes.
ta
Un dels cobradors fou auxillet
Ida Banda municipal. aittiada al pan a la casa de socors del Pe s.
posterior de l' i- d i fivi--que esteva adornat seig de Colomb, on se fi aprecià
amb banderes catalanes—va tocar die
una Unida d'importància a la
renta cotuposicions de m g aira catalana.
Part esquerra del tòrax.
A l'entrada prineipal Si !savia, en reEn baixar d'un tramvia
presentacia de l'Ajuntantent, el tinent 1
ata individu és atropellat
d'alcalde En Mot í n Mataos i els regiders
senyors Eacola, y llaseca i Canales, la diper un carro
rectora. Mare Montserrat, i els romts
Al Paseig Nacional, (lavara del
de la Junta municipal de Senefirencla, carrer d'Alfred Calcleren, Ramita
senyors Josep Caraba, Raman Albú, JorMiguel Riba, de 62 anys, ea bajMer i GÜcII, alguna funcinnaris mu- amar d'un trarnvia, fou atropellat
nicipals I tot el personal d'administra- per un carro que no portava Ilum,
da de l'Asil.
el qual li cause ferides a la cara
A un 1 nitre eostat del pati (da 'situar- i en un peu.
e/1i els coas i nenes, (hurera dels quala
hi harten tnoltes distiugides senyoretes
altos porscnalituts, ate cura tots e ns asilats, que van rebre arub grana aplaudiments l'entrada dels Reis d'Orient p ee«dita de grau nombre de patees, meregata amb nombrases cistellete nIe joguines, ultra das camella sumptuosament
gua rnits.
Una regada els reís prememeren seient
en els seas Hom muntats sobre un endata% rodejata dels patees. ‚inc estaven
drets al peu de l'escalinata, un non i una
nena pronunciaren paraules traer:timenr
a la Junta de l'Así l i a l'Ajuntament per
la sera caritativa obra fent que els Reis
arribessin tamtd fins eile. mí as pobres. En
acabar foren molt aplaudits.
Va contestar-los el sonor Materna amh
sentidos Pa r a ules de aimpatin per aquella
infanta que han tingut d'aeollir-se a la
Benefieencia municipal, dient que foto ela
zegielora que Integren l'Ajuntament quan
es trola d'auxiliar a la infancia deseo,
parada ajunten llora voluntats per compile de la millar 'llanera possible aquesta
Obra caritativa.
Acaba el sea parlament adreçant una
felleitariú als senyors qhe formen la Junta de Beneficencia d'armen asa per la

tasca enrortada que roalitren.
Despees comença el repartiment de joguineo als nena i nenes. Eh: patges van
posar Im cistelles al mig del pati. trautloe eine o sis juruines a coda 5.
Al moment en que anaren a mamar
els Beis seguits dels patzes, camella i
tota la maleada va arribar l'alcalde,
mayar marques d'Atolla, acompanynt del
cap del Cerimonial, len Manuel nu, pregant que perdonessin el retard, car renia d'una altra teste senda:uta
L'acte va aeabar proa de la una, en
oda de gran entusiasme.
A la Casa de Carltat
Entr.,uany la festa dels Reis no ha revestí t la solemnitat d'altres vegades. No
hi hagut cavalcada i es repartiren joguittes deixant-les als (lita deis asilats.
Ahir temí se celebraren les funcions
religioscs de costum i a la tarda, a la
sala d'espectacles de la casa, es dona
una vellada literärio-musical pels asa
lats.
A l'Ateneu Obrer del dls-

triote sGgon
Aquesta entitat va organitzar ahir al
nudi la scva tradicional cavalcada dels
Reis, portant l'alegria a la mainada del
veinat
A les vuit del mata la major part
de nois del districte, acompanyats das
director, de l'Arenes, van anar a l'e-

difici de la Fira de Mostres del Parc
on van incorporar-se els Ras amb la
mainada ,organitzant-se tot seguit la comitiva que va anar a la Casa de la
Ciutat a presentar Ilurs credencials al

Secció Marítima

La Diada de la Llena
gua Catalana
Ver liendre part a la (liada de la Llengua Catalana, el programa complet de la
qua] publitavern ahir, arriba de tallocha el diputat per uquella Diputada
senyor Moliner. L'esperaren a l'estacia
el senyor Mart! Esteve, per l'Ajuntament, i el Consell Directiu de "Nostra
Parta" i els senyors Cardona, Negro i
Pallaeula, (l'aquella ensitat,

11EME

La ;Masa d'avui: Derninica de la
Ira octava, color blanc,

1

Cort de Alaria: Asad, Nastra

Moviment maritim,
VaIxells entrats
Vapor espanyol "El Gobernador", de Melilla, en llast. Amarrat
moll de Pollera Nord. ConsignatarS, Francesc Arguimbau.
Vapor noruec "La France", de
Santander i escales, amb càrrega general. Amarrat moll de Barcelona Sud. Consignatari, Companyia General Duanera
Vapor espanyol 'Isla de Panay", de Manila i escales, arnb
chirrega general passatgers.
Amarrat moll de Baleara Oest.
Consignatari, A. Ripol
Vapor llalla correu "Prineipe
di Udine", de Gènova. amb transita Amarrat moll de Barcelona
Est. Consignatari, Ignasi Villaveccbia.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general i
passatge. Arnarrat rnoll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia Transinedit,erränia.

de la Font de la Salut, a les
o al Sant Esperit

Adoració nocturna: Aval. Tare
Sant Francesc d'Asís.
Vetlles en Sufragi de les Limes
Purgatori: Avui, a la seva capia,

curial, 155 (Gràcia).—Torn deis

Comunicats
avis
"suplicados"
Mena retan comuulcata 1 avisos tí
tate en espanyal de les estatua kie,
Comité Pro-Carnaval,
Reial Escota d'Avautlura daardys

Mar. r

Semi() d alavalidesa de Botera de
celona.
Associació Professional de Cdtel
d'llotels i Catea del Sindiest
Na els pubilquem, per no disposai
temps per traduir-Iss.

ACABA DE SORTiR

V1NT CAN OS

Vapor espanyol "Tile", amb el
seu equip, rap a la mar.
Vapor italiä coced' "Principio
di tedine", amb càrrega general i
trànsit, cap a Buenos Aires i escales.

PER TOFAAS GARCE3

Preu: 3 Fessetes
De venda a LA PUBLICITAT, a la Diluí/ría flaciocal Catalana (Corts, 613)

Vedas% sortits

a los arenes 'mis imp etapas

Vapor espanyol "Cabo del
Agua", amb càrrega general, cap
a Bilbao i escales.

Vapor Italia "Principe di Valne", amb carrega general i Vansil, cap a Buenos Aires i escales.
Vapor espanyol "Tito", amb el
seu equis), cap a la mar.
Veler
italià "Addaura", en
'test. cap a Basliä.

1-10

de. Maria.

Valsells despatxats

311111!illiiial!Effilfliiell111,51EU

Darrera hora
DE MADRID

Goleta italiana "San Genaro",

en hast cap a Potiza.

Un non Alt Comissari

Noves religioses
Avui, La Sagrada Familia. Sants
(g ehena' i Teador, mojo.
Quaranta horca: Aeui, a la parróquia
major de Santa Anna. Mores dragosteil, : De dos quarts de vuit del emití
a das quitas de sis de la tarda.
Loa a ntannii

a

Chil.
En Villanueva es troba aguas
ant molt decaigut i deprima.

S'assegura que de prolunear•
se la su y a malail,a alguns dios
el Govern es vertía obligat a e
menar un altre Alt comissari
alt.

En aquast cas tampoc anire
a la Coniandäncia generat de Ms
lilla el general Pius Strärei la,
dan.

LIEEISBRIDED Il!IDDIMIS/C1111EBIEBEZEZIAIDERADiall

SOCIETE

GENERALE

lis Banque pour l'Etranger et les Colonies
•
de Barcelona
a.çrt de

El Concert de la Catalana d'Estudiants
Havent-se acordat celebrar el cuneen
que l.iily pussa 1 tau suspes. ea data propera, es fa saber als que tinguin tocatatats de l'eomentat coacert que fin, al
dia 10 del correal 1ms poden passar pel
Dedal de l'Alaeoetacill Cacalaua d'Estadiants (31éndea Núñez, 3) qoalsevol dia
feiner, de set a dos quarts tif nou de la
vetan, per canviar-les per les del que ara
es ea a celebrar.

es

iia

Catalunya, 20

frian 4`4813C(0113 da Banca i a Barsi

: CAXES

DE LLOGUER

VI el Irat MOI11331CMILIIffleiliteltULIMBEIHKEttlffltig

GRAN FABRICA DE

CALÇATS

Saldares malt barat exIstisnoles de calcat AL DETALL procedent
dels ncstres mostruaris que ronevern coitinuament i calçats emb

petits defecas de fabricada

Z g l çats
al

JI

per a Senyora des de 3'50 pessetes

,,
Senyor
13'00
ca reta primera „
8'00
CrIrrer LLULL, 21, darrera
'

6‘

el Parc

3EZE232162EINEKPCSEISHIEIBERCIIIIIIEMIIIIIEN

egt

higienic amb SOLA DE GOM
marca .FORD, Box-calf, id u
gnries, dote: s ola de cuiro

121

E1

50

aa

La Fàbrica Medina

Ftes pared
i C. a ,

S. L. -

111
Ei
51

n
únicarnent per afavorir el PUBLIC DE BARCELONA i a l'ensems donar a eoneixer les seves so- Ei

Ea en 'Te/lazar l'esfore que suposa la venda al detall de DEL MIL parells (Jai dit calçat, ho fa

.41

les "Ford", detallant lambe els aventatges que supuse el dit ealeat.
1.• La durarle és Doble, cola a mínimum, que els de sulla de Cuino gastant-se gradualraent (ola la sola.
2.• No hi p3neira mai la hiunitat, per ía qual cosa àdhuc en dies de pluja queden semEa pre clients els mitjons, conservaut el seu escalf natural el peu i evitant sial molts ce.
ea
•
fredats, derivacions d'altrss
3.• El caminar da molt Inés lleuger i menys cansat, Ja que el pes del des en topar contra terra te la mateixa semblan ca que els neurnätics d'un autonlóbil, resultailt que ädhuc
els que pateixen continuamenldels veas , usant calçat amb sola de goma, han arribdt a
I
t'a curar-se deftnitivament.
El riostra calçat no rellisca i és cunipilotament higíenic, ja que entre la soli de
goma i el peu hi ha:
DUES plantilles de sufro I UNA Plantilla do telxlt, quedant auf isolat, luthue per 'As qu te111 nen la MANÍA que la goma no és sisludable.
a
12
•

fr.

VENDES AL

DETAL "

Consistori.
La comitiva, formada per mis d'un

Carrer ANSELM CLAV.t, 9 (F,n31 ils Ratb!r)

centenar de comparses era precedida per

izeisimessaucannzaaszazinuurardiaciaitaneit

<me 4914 11e F.2ASle

da

cavall, caF-

EA PUBLICITAT

Clurnenge 7 de gener de 1922

ESPECTACLES
• nein

frb5
ea

Esdeveníment artístic

ULP1

ti)

,PS representacions de la qual, per liaver estat contractada per als teatres APOL, de Valencia. i REINA
VICTOULA, de Madrid, es donaran per acabadas el diumenge,

dia 14.

re

e

AVUl, DIUMENGT, DiA 7

DEMA, DILLUNS. DIA 8 g
Fsdevenlment artístic
aratt niotiu de la
130
REPRESENT.ACIO DE n
"
•
SOS
CRI-CRI -:LYDIA JDFINS'ON i
pg irr• nrint- ... p el mindro
K. ALP177:377
DANSA
I LA eLet/A
LA TES:.
el contracta deis quals ha popreseritant nous balls els LI
gut e; sser prorrogat i figurantformidables dansaires
hi el deliciós quadro
II
LYDIA J01-193011 i

Represenlacid, tarda i nit, prenent-hi part els dansaires rus- e

Debut de la gran companyta
argentina

/151.11f.:0-ALIPPI
Novetat. Obres tipiqucs. Calginalltat
Música criolla. Exit assegurat.
111231112NRINC11111321111b1111DRS
gri
I

GIN

TEATRE DEL 1.1C;713

ELS P.A.GTORE.3
son:
ipdarts
Lt, nZiEU DE LA FrASIA
.
3 1 LA CASAF>12137EA'A
a les deu:
El caquzbet "Tanacity"

tI
II
e

E

VGLEN...S
el

dines, tarta, a les cine,
r.ac,uelyot “Tenacity"
Civilitzats tanmateix
4.3
Nit, a les deu:

•

trama aalevenirnantl!
Ei
ItraptrLid a Barcelona Se res:un:in a
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ZatSCONI

raarfrs CIVILE

iemnawalgurerraamareaval

4 Moques funoMits, 4
E1

-

p

tornarla, tarda, a les cinc. Oram rl
d": do,ats. NO, a dos ti
.•.••¡ d tueu. Jegutozt repr;:srr.;e- te
pl gema/ t recte Errata Zascom. I D.SEJEZZTI.
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iraseeue,sisiana.zezuramssatairc
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E
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Avut, dititneoge, /arda, a les 4, 1 12
" ntt, a doe guerra de deu: 1. El cm- a
r
!MI Miaealtie en 5 &Mes, La dama

U.1

Remea.

DieS E. 9,

i 12 dc gener

tor

EEMETE ZACCO/111
Segueix obert l'abonament. Dos
d'avui es despatxa a compladuria , per a lotes Tialre fnneions.
rtInc.23ErSZMEEIL22M2Kli
El
1E
fi

E

Astil, dlumenge, tarda, a les
Ire. L'entremes i¡Pfanchall. L'Ope- Li
reta en un cele ! tres que.dros La 911
I ottla de loe batos. El saIrrt thls E
nos:re Serrano,

111

E

E

LA CARA DEL

E
la

Si

Csinpanyia Iperea, sateulela i
rev istas. dirigida per Erute Esut
Corniat de lu companiís
lAvui, BiuMengia, tardo, a des
T1ar : s
4: El duo de Fa afrl.
en s, bi. el dcliar. Nil, a tres
ltul,
q,
de d'II, La casa do Soco"o, C. ri.cl dollar. Nota: El dis-

QUA2ANTA paorEssons
D'Or;VJUSTFIA

FI
DemA, dllhins, tarda. ;Ani va esa

moceo! I EI flamero 15. Nrt, La 'romera siseta,
Loa guapee.

La niña do loa besos

•

E
E

DEBUT
Pr irara da:C:12 de,e, p

ealwariameraasazzraat:
Tegfre Tivori

Avui, 7, La reina de la llena,
La culpa d'altri, A través da! (levad, Abates a terminis.
--

TEATRE a casa DONOUL1 111»1 TEMPS. Realaurant espeelaL
Peto, Entres 1 Ideriscoa, Quintana, 7,

21
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ESPORTS

Vent:s Sort- PaLue Ball,

FUTBOL
Extraordinari partit
Internacional

Avui, 7, a les 243 tarda:
A. C. SPARTA
onze internacionals
contra

Vrir:21111 FUR BACZNSPFELE
Vuit internacionals
l'Espanyol
Preus rechrits

Fr(entó Principal Palace
Avui, diumenge, tarda, a un
quart de cinc. Tres extraordina-

P.da. S. Antoni, 7 2 a 64 i Tigre. 27.

Avui, diumenge, dia 7, tarda i
nit, grano halls de soeletal per la
Banda Sport, la qual exceutarä
eis següents ballables: Tango
madrileny "Que te Gres tú eso!"
Pas-doble "No to das postín".Dissabte vinent, inauguracid del
Carnaval, amb esplèndid ball
de mascares. La sala estar ä ricament guarnida i l'il.laminat
augmentat arnb formosos apareus que donaran una potencia
Ilurninosa de set mil bugies.

Teatros Trinen; í
I Ci r,;777.A NZU
Aviti. El capitä
i 11;
Miss 19.avel, asnanyrva,
Un 1 cap rn.".is, La reina da la lium,
sise.

7
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Aviti, d t urnenge, colossals 2
Ei prog . uunes,gran 5CESIÓ nm- C
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Teatre Contlal i

Empresa

a

kg

Naci ou l d'Informes

a

editora de

Avul, diumen ge, sessid matinal,
E1
d' II a 1. Grans pronsmes: La e
cubra d'arel; estrena de rancia ba- •
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l'itrneu els banys per deseingreixar que preparem amb substàncies vegetals exói 1:sea - los i no us caldrà recorrer a enutjOsos rägimens alimentteis al pendre medicines que tant us danyen. Banys sense rival per a crmbatre l'artritisme en 17:s

J. López

aoves múltiples i variades manifestacions, especialment el reuma súbagut i erónie, gota, neurastenia, crupsions de la pell, diabelis, restrenement del ventre i mal de pedra. Exit segur en
sacio una d'aquestes rnajaities que requereixen diferent composició i (jurada del banyí Gran establiment de banys. ARAGO, 275
(12.r.úRz liASSEIG DE GRACIA I CIARIS),

Preus baratissims
DORMITORIS
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jançant aparell especial. Anbau, 5, d'II a 1 i de 3 a 5. Dies
festius, de 10 a 12. Económida: Unid, 20, de 7 a 9.

MENJADORS

Models última novetat
44, CARME, 44
(Devele% de l'Hospital)

1

Ing. franc. o alem.

Peor. eztb da cias. dom.
Excl. ref. PI. Cal. 16-2.o-1.•

Tisis-Tos

CuractO radical de la tos
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sus admirables res& slos se e x per:rdsntan 3 las VII,
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y perfecta restablecimiesta de todo el munir, fe.
nimmrinario, eurirninse el paciente por si solo, an
tnreeeionea ni la ados en que haya de intervenir el
Inddieo, y.cadie so entera de se enfermedad. basta
tclear a& caja para CC:iveil,LIGC de ello.
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