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EDIT ORIAL

Per la salut dd nostre pob e
fa raes de deu anys que el qui escriu avestes ratlles va denatalitat a
(eses tru naesatge d'una obra seva al problema de la
Aquest problema ha esdevingut a leranea, ja fa temps,
SO: flitc.t obeessionant. No es veu allí un rentee , eficae per al
erevisslm de la minva de la ratalitat. Pero els hornee naós
es preocupen d'aeueix mal. Cal que se'n
Ce.-ese...e:te de França
.„. s ' en tambe els eataians, i assenyaladament els patriotes.
'ara Tina poca els qui shan adonat de l'escassesa de la
ee
tat catalana. Ele trebalis i les conferencies del doctor Puig
; ..e. metge eminent i patriota exemplar, contenen interessan, seo dades estadistinues i nobles refiexions patriótiques i
ie'aeionades amb els cabdals problemes de la salut del
. st que el problema de lee naixences es, en gran part. un
re., de o.untat.. Peró la vo l untat dels bornes està 'ligada en
•.,sos a la situacie, de l'espera i dei cos. A part des mitjans
• per combatse la minva de la natalitat. es fa necessària
tampanya profandament maralitzedora, que combati
:s Morals i la deeeneració física dc la raça. La pèrdua
,ss ressorts de la dignitat humana i recetó dele flageils
predisuosen els ponles a la florida sinistra de totes les
covardes, de totes les abdicacions d'ideals.
totes
.-.
e aixó aplaudim ds bola cor la iniciativa que, se gons noteir siedienes que han arribat fins a nosaltees, han tingut sigmembres de !a elerecia de Barcelona, entre elle alguns de
.2 series a una de les ordres religioses establoetes a la nostra
ceee. S'ea comeneat una acció vigorosa per redimir Barcelona
es ia :asea d'ésser un dels mes assenyalats centres de la produccr l, esreogräfica mundial.
le. capital de Catalunya te a l'estranger una triste anoraeesee snra a ¡loe productor de tota mena de publicacions repuse/enes. Aquesta anomenade és encara pitjor que la que puguin
derar-li les bombes i els crims socials. Tots salsera prou la part
que en aqueiges vergonyes correspon a la deixadesa i a la incaraceat- de l'Estat dominador. De totes manares, és indispensable
see els restalans, i particularment els barcelonins, s'esforcin a
extirpar aqueix cranc que deshonra la gran ciutat dels nostres
dóna el cas que venen a Barcelona, per establir-hi 'dure
es, els editors pornoarefics que no troben facilitats per a
esa ni a França, ni a Alemanya, ni a Belgica, ni a cap lloc
europa culta. Soviet ha de passar-se per l'afront que les am-les estrangeres es planyin davant el Govern espanyol pa!
Serriber a llurs respestius paisos l'aleradantíssima producció
-'-:.-gràfica que de Barcelona surt. Recordi's que essent governade- de Barcelona don Eduard d'Hinojosa, es féu a la barriada
de Sant Gervasi una treballa irnportantíseima de clixées i d'ori¡alee-e paehibite i perseguits a tot Europa, amb els quals s'omplí
un gsae nombre de carretades. D'aleshores eneet la malura s'ha
estès. 3ksos carera el comandament de l'exèrcit espanyol d'Arreca Es va veure obligat a decomisar periódicament els paquets
sesseereiles expedits des de Barcelona.
In nieta contra la corrupció moral ha estat ací Eras ara desorgarersala. Les institucions benernerites que funcionen arreo
dci y
fine en els llogarets mes patita, com les de protecció a
rsese te viatgen, són ací inexistents. I quan s'ha constituit
una i;:.,t:lució per protegir els emi grants, dels quals es cobra
per Ireeost especial, només al port de Barcelona, 125.000 p eso:ese rseals, no ha pogut aconseguir-se que l'Estat destine cap
protecció dele que s'allunyen de llar terra.
equest punt com en tants d'altres, l'obra ha de realitzar-,ment sense l'Eetat, sinó a despit de l'Estat. Entenent. 211 empres llur creada els elements de la clerecia barala quals havern al.ludit. I desitgem que des d'altres
polities es realitzi una obra aneloga, puix que tots
...ras dignes i tots els hornos honestos tenen un interes
u.
assegurar a salut del poble de Catalunya.

CARNET DE LES

LLETRES
Notes

per una antologia

GLEIAENTutA ARDERIU
irica de la nostra poetessa es
d.str. dues menes de puesta: l'una,
alada, r,plai esdevingut cenó; i'altra.
res,G de Huna moral, neguitós diäleg.
Los cançons de Clementina Arderiu
sGri joics meravelloses de tendresa i de
música. "El secret", "Els uils",
de-r no citar-ne delires, si..t de
les me, gracioses flors del nostre canç aner. Els muta són justos i iligats amb
gri.cia sonora.
Al eustat d'aquesta poesía, ben clara
tallada, brolla l'angúnia femenina. EI
pic de dubte, o de dolor, o de joia, que
co man algunes cançons de Ciernentina Adula, pren lorsa dramàtica, una
f orça drarnätica que s'escampa en
La Fe, l'Esperança, la Pau, l'AniMe i els sentits, i, sobre tot, l'Amor i
la Mort, són presos com a companys de
co nversa, beis, increpats, saccejats, a
4 fi. Clementina Ardcriu cessa tot el
seu cor cucs, damunt aquests protagoL la

arrabassar-li el que estima, entctboleix
la seca mirada: "que el teu record no
s'aparta—diu a la Mort—i cns torba
sempre la ment". Aquest és el secret
.le la seia feblesa. Entre l'amor i la
mort, l'ombra de la gelu,ia, és un d•,liz
morís, una aricdota ben femenina que
caracteritza 1a poesia de Clementina Ardcriu.
SII1P-BOY
— En el darrer reiteren del Rutiletí dels Mestres, Artur Marton,11 comenca Ii publicacid d'una artieles sobre la
literatura catalana per a infanta. En
aquest prinli-r artiele fa una critica breu
i suggestiva de lo producid, de !Urea
destinats als adolescents.
Ismael Girard, en el número de
desembre de Lo Gai Saber, de Tolosa,
publica un antiele titulat "Pote rensei°semen! de cofre langue.—L'Actian ocritane", on t'afirma la necessitat de l'esfuel; i la propaganda del catad perqui•
esdevingunt pura els dialectes °trituras:
provençal, llenguadocia, gaseó, Ilcmosí,
auvergnenc. Tot seguit esposa un pla
d'ena:nyament que acondueixi a la res-

tauració d'aquestes licngi4c. Ismael Girard demana, pel segon grau, mestres,
intAlectuals, holles de cultura, capaces

diales. La seca poesia és una baralla

de gustar les tn..'s defiendes creacion3
de la literatura occitana, "ainsi que nos

La gran claredat lírica de Clementina

maitres catalans, de Verdaguer, Maragall, Guimerà, a Carnet, Guerau de
Liest, López-Picó". Aqueo: drsig vehement d'Ismael Girard significa el triomf
de les nostrcs II:tres en les joventuts
tel.ligents de la Provenca.

moral.

A rderiu suavitza aquesta baralla i fa
n etes i retallades les coses abstractes
que esdevenen, amb la roberia de les
heces i matges, tangibles. Dirima que el
Poeta parla amb !'Anima o amb la Mort,
COSO si les tingues davant. l'Lr6 aqucst
aeost ament, pue que vol dir franqucsa.
Hi ha, en els versos, un noble orgull
que us recorda Auzias March.
La Persia de Clementina Ardería es
la d'una dona assenyada i apassionada
al hora. Tot ho veu al traces de l'amor
i de huacal. Aquest kit
el secret de la
5421'4 Can ianga
el món és cosa bella
es mira amb oh amorós". No11114
temença de la Mort, que Pot
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VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un (Ball integralnient nacionalista,

JA SOU SUBSCEIT A
"LA PUBLICITAT"?

lógiques

Al Sr. 11. S. S
Nosaltres ',rejera que el rnot etnia
ami) sei harem (le substituir rldbuid
derahuoi (que pronuaciem dese-vi),
comiat, prolongar:11e, eom el -francés
eosei. (1,1 LIst1 coso-vale.
autrui ens limitaren( a sortir (al pss
Cano oldecci4 que pot 1,r-se a torliai
com a substitut de rkaahnei, es arre comiat td la signitirad5 mea general d'aecid i efeete d'en:tenedor, o és de ened ; r. Er. abandonar una cm:)ul:13, 1a, es
pren ,71,111int d'ella co dir addu a mil persona que se'n va, se li Sisa conste: pero
nixO no s'oposa que ce duna al riet caria/ In .ignitirneiú de dedhrp ti. luir fort
Os haver donnt. coro /Mi fet els naturalista, al neon reir, gris- significa qualsevel
animal que ein en l'aigua, la signiflteeiö
restringida que té en Zoologin. Aix6
lile té inconvenients creas, pufa que aniinrits que en la Il e ozna corr -nt sha asemena ts peixnx tale rum el ram o la balrna, na soln peixos per als naturaliarrs.
Per6 el no de comí« Os tot eltre, vist
lile un deg ehuri t. :mili/leas en enrnat
que es acta al lle gater: amb toles ter
formelilat5 ene la Ilei eetableixi, etc.:
per6 sin emniat n la fi. Conleg, amb
u-anejires are-pelona que moja, ti lisieté
de "significaciO fota per un : pronietari a un llogater l'evpirnefh
del terme fisit o per qualsevnl ultra no.
ha d'almrolonir la casa, etc., que li ba
estas llagada".
Ara, mur arrentat rotniat en lares-pelé
deachuri.
potser, rota a
de <Iraq /miar. d'adoptar, no
° rumiadas o FeepreaxiO dorar comint,
sino kinsifiear con“nt n intimar COMi
en rrA
ro.11, iwiiParia sufieientment que en rs trneta d'un comiat
sinó d'un . coi/liar-des:11111K
P. FARRA

Os francesas al Ruhr

La mà al coll

Ja sön al nube .als franceses
i els belgues. De tant de patearnes, gairebé s'havia deixat de
eseure en l'ocupacid 'la Inés
important ronca carbäntleira d'Alemanya. Diplemätleament, no es
limeta d'una oct.:pació de territoris. Les divisions franceses i e:1s
destacaments belgues han anal a
Essent per acompanyar els engrnyers aliats i garantir Hile seearetat. Pere afee) es una ter/nula. El fet matering és nocupacia.
Es tracta de la realització, al
cap de molts meses, d'aquella
famosa frass de 31. Driand: la
niä al cull. Eta aleinanys no pagaven, i ara les mans de Frenen
i de Belgica apreten ta ciutat
d r Essen, que és, cosa si diguéssim, el coll—el negre con Je carba—d'Alemanya.
Eins ara trocupacid s'ha realitzat pacificament, asease incidents
S2111.1(3 destorbs. Val a dir que
aquesta la millor actitud' que,
des de llur punt de mira, poden
a.doplar els arlemanys. Llur resistencia activa hauria convertit el
Ruhr en camp de. guerra. Si se'ls
dones rhotiu, les trepes franceses i belgucs ferien greu trencadiosa en aquella rica vaixella
rnänica.
Sembla que el procediment que
adoptaran els alemanys és el de
la resistencia passive. Aquesta
resistencia és da que mes pot
contrariar als plans francesos.
En el terreny de la violencia, Mernanya perdria el plet tot seguit.
Al contras', en Hl terreny de l'olastrueció tècnica i económica por
impedir que el gendarme aliat
rseulli l'impor t de les sumes no
pagados, sobretot tenint l'ajut
moral de !'abstenció, i firis de la
condemnació, de la Gran Bretenya i deis Estals Unes.
Sentint-se la mä al coll, pagaran els alemanys? No pagaran.
Tampoc podran endur-se'n els
diners Franca i Belgica. Es mée
avui posar la mer al coll qde
posar-la a butxaca. La gran
majoria de franassos estan conveneras que al Ruhr no hi trobaran els diners de les reparacions.
Tindran, en canvi, el control de
la indústria alemanya; i raid) els
donare un avantalge mol!. gros
en les conralicacions i en les !beles que puguiti produjese el dia
de demä.
Mernanya no pagarà. Mai no
ha volgut pagar, Yen!) al peal a

que s'ha arribet, tampoc podria
pagar encara que volgues.
conseqüència d'aquesta situació
es que l'ocuparan de les regions
del Rin i del Rular va per Iang.
Els alernanys no afluixaran els
diners. 1 França no afluixarà els
territoris. Conseqüencia: que la
tivantor s'allargarä durant mello
d'anys, i que augmentaran els perills d'un esclat .d'espurnes que
torni a encendre el foc d'una ealästrofe.
40.1'llIA Ä Y.41.041

CARP.ER DE BARBARA, 11 I 13.— TELE?. 551111

e,.

Converses filo- Full
l

TALLERS D'Uf PREMTA

dissabte, 13 de gener de 1923

Ont231/Q259=2111131113

de dictad

La infinifa responsabililat
Damunt la taula tine un dele programes que sol reoartir l'Associació de 31(1Si,a de SabadelL SOn ben feto, bonies,
cleeants. I" gent de Sabadell es capaç
(le renlitznr helles performanees
tiques eense n,cessitst dc suzgeAtions eatranyes; eoin ele primera a reeonCiser,
1,0. Perh en el MI cunera que rolo O Cl. és evirL • nt que reneert do Sabadell Je
una couseqüeueia de l'eueert de IlarreloI,'Aesoeiarih de 11Ilsien de la reina
eiatat del taltè San fet un programa
aixt eme l'Associseié de Iltisioa
Camera" ha romenzat per fer-I,,s aixt
tierseiz, Eins filhannhnire de Sabadell,
necee Pi patri-, bereelonf, podien hales
pablient un bell programa de 4•Or ^Pr4—

t n beil ruin aqueet—p,r6 no ‚'giesst.
Retrec aquieta an&dota per fer
snrtir una vrgeda mes la forgis de lo invitadó I les remponsabilitats que COCO¡veta el Govern intel.leetual t arderle
de Barcelona, cap i misal de Catalunya.
Un die Tan AFAPr enmnata en platsins
de la Rambla: al cap de roe ts .rups fures
oodsts en igual forma tots dio p15,tana
de rotes be Mueble(' de la (mera terra.
SS pron que els jardinero bareeloninn tedies rah i que el remei hernie era nereesari po r salvar la vida dune arbrae
traidorament combatate pel polsim de
l'a st alt i p e r l'emanaci4 de les canoa,d -s del gas. Hauria ealgut e.bointiar
agnesta raL pergue els Mantaments fo•
rano no impo.iaiin a llurs sise eles osnitoses la mateixa terapèutica. No bi va
p e nsar ning6. Va dsaer una Ilaatima.
Aquests exemples ens oblizurn u anar
amb jame de plor,. La nostra resprnsabilirat As enorme. Bonaparte porrn O dir
nIs seas soldats d'Egipte: "Des del mina
d'aquestes Piramides quaranta 81..1PS
contemplen". Nosaltres podem dir ala
«ostras tenles mnuieipala, ale riostra
arquitectee, ale p ostres impressors. ale
nostres eseriptors, als unstres artietes,
/as nontres lertiguers, a tothom, en fi,
que fa a.l.n.na cosa eneeentible rnisser
capia -Ja o estrafeta : "Sien disetets!
de mil eiutnts, viles i pohke as contempi ".
CAI1LES sOLDEVILa.

L'ex-1(ronprinz provcca la indignació deis
ex-presoners
Berlin, / —Ea el se:1 'libre sobre la
guerra, lene kronprinz diu que ea les
decretes batalles de 1918 havien desaparcgut tote els mals elements de l'exercit alemany i que en primera fila
quedaven sulament les tropos mes escollides.
L'Associadó d'ex presoners de, guerra ha remis avui una lletra oberta als
diaris, en la qual els ex presoners protesten enèrgicament contra aquestes
afirmacions de l'ex kronprinz. Diu la
!letra Tic lea kronprinz no esa en situació de poder ter aquestes afirmacions, puix mentre ell logia vergonyosament, les rnillors trepes es mantenien
en primera fila i fosen fetes presoneres.
El poble alemany ja jia jutjat len
kronprinz, al qual cone j a amb el nom
de carnisser de Verdum—Radio.

LES GESTES DELS REBELS
A SLIGO
Dublin, 12. — Els rebele, a
més a mes d'incendiar 'redecid
de Sligo, provocaren alguns descarrilaments. Les perdueene'estimen PII 80,000 Iliures esterlines. — Hayas.
EL CREUER RUS "TROTSKI" A
FONS

Constantinoble, 12.—El creuer
u Trotski", una de les unitats de
la flota roja en el mar Negro,
s'ha esbarlat contra la costa. El
vaixell p esa esfonzat räpidament,
arroaegant diversos tripularas.
— Radio.
PARIS - LONDRES EN

Les

dues Infincies [13 la " !Alga"

La nacionalista
(D'un article publicat a La Veu de
Catalunya el 25 de febrer de 14*
edició del vespre, en el qual és
nil d'endevinar la ploma d En Josep
Puig i Cadafaleh.)

LA QUESTIO SEP=ATISTA
A Calalunya, i a Barcelona
especialment, es desenrcelläe
ren dos corrents; la corrent
separatista i la corrent aíran-,
cesada. Els incondicionats
bans, Cl s espanyolistes, els
enemics dsl catalanisme, par-a
laven amb la majos tranquee
litat de la necessitat de rome
pre amb aqueixa colla de-a
tesas balatiadors, de gent al
die, incapaea d'arrenglerar
tres coses, inútil per a la vida
ordenada deis que han de regir els Estats moderne. Amb
la majos frescura parlaven els
prudents de la necessitat de
substituir da tutela castellana
per la tutela francesa, de /rase
dar l'estat de coses; cirros es-.
perits mes raculties concebien
el canal radical tan necessarl
a Espanya, substituint l'actual
per quelcom semblant, per lo
que s'hi assembla mes: per
una dominació forastera.
Als industrials que salame,
ven el ministre protector, als
conservadors dala tranquiI.114
tat externa, als hornos de l'ora
dre material, els bastava el fan
tasma de la ruina per a rene4
gar d'aquesta "Patria grande",
massa gran, massa General k
indecisa per a ser ben fondae
ment estimada. L'ombra de
ruina era prou per a ear vair un
tal superficial d'amor a E.spaes
nya entre els Mis espanyola de
tüts nosaltres.
Això no era sois entre el poi
lile: un carie ben conegut pare
lava clarament entre els seus
de la encaló a França; un poe •
(tentat ben sabut digue allä
de hissar a Montjuich el Ileneol
m/s gros que co lambes a Bare
celona, ja que l'Eslat no sabia
ni podia defensas la ciutat mes,
rica i mes populosa d'Espanya,
Això demostra una cosa que
feria escruixir els senadors,
mes fortament ara, si el mie
ni sl re de la Guerra llague s vol -a
gut treure conseqüeneies de la
dita del llenenl i la bandera
blanca, i As que els lligams de
Catalunya amb Espanya sera
mes debes i aparente del que
sembla.
Els Iligams de raça san res,
no existeix la comunitat de
Ileng,ua, la Histeria mes aviat
ens separa que ens enllaça.
Resten els interessos industrials i mercantes, els que ens
retreuen cada dia Mis incondicionals d'aqui i els que a la
menor ocasiú ens tiren en cara
els catalanefobs d'allà.
El Ilan mes fort sembla ser
per uns i altres: els panyos,
les mitges i les samarretes,
llaç ben debil que durarä fina
que canviïn els interessos dele
uns o deis altres, en continuar
les relaciono c o ni e r reials.
Aquest Haç no té mes durada
que el temps en quä aquí nee
cessitin dels aranzels i allà els
convingui vendre per anglesos
els productes de la fabricació
catalana.

La regionalista
(Del discurs d'En Francese Carne

bd a la Barenzetna.․)
LES REA LI TATS

Prrnusu-

111 ha una rerairat sumara-a
fica que ens dio que hermosa,
d'estar tots units; perque
geografia, que es una de la,
realezas anee tostes que exis
leixen, ens diu i ens acensen*
que hem d'estar unes. I lu ha
una altra realitat, que es la
ele d'existencia d's personalitats
diverses que han subststit a,
través dele sesees i a través de
totes les accions imaginables
per destruir-les, i aquesta rea,
litat ens diu que es de con-.
veniencia per a tots que formem un sol Estat, però que
aquest sol Estat .sigui un
tal compost, un Estat conto
pletx, un Estat federatiu, que •
respecti l'expansid !Hure de les
distintes personalitats que lene
tegren. (Molt be.)
1 jo, senyors, una parlo

d'Estat compost, no lene el
concepte de que aquest Estat,
Espanya, tant de bo que fos
Iberial sigui una cesa freda,
sigui rom un Consell d'Administració, una cosa morta. a la
qual no aportem un sentimen-t
talitat; no. S'ha dit malles vegades que cenn que no hi ha
més que uní pätria, no es pot
sentir mes que una forma de
patriotisme. Jo cree que lea
afirmacions absolutes són os airebe sempre r inexactos. En els
sentiments, com en tot , da rea'.
Wat MIS diu que res hi ha tínies divisòries infranqurjables,
sine que hi ha una serie de
gradacions. Jo sento intensa'.
ment, COM el que mes torta,
ment pugui sentir-lho , el patriotisme entallo; pera jo gente, •
amb vivissima intensitat, la
solidaritat !latina, i quan pateix alguna clesgräcia ri mena
!late sento COM un doler, c•orn
si alguna cosa mey a es dese
truis. 1 jo us tic, que un 5 e 55 4
timent de patriotismo iberic,
no sois no es cosa incompatible, sind que pot agermanare
se admirablemente amb el mes
tenores patriotisme carate.
El dia que lotes ses personalitats nacionals que hi ha a
Espanya, que Id ha a Iberia
tinguin reconeguls llurs dreta
i pugui rsalitzar aquest Estat
compost ideals que cada un
d'ells separadament no peden
realitzar, en la realització d'aquests idearlo comuns neix,
sorgeix una forma esplendorosa de patriotisme, que no es
una cosa cerebral, sitió qtts das
una cosa sortida do eäninia,
tan intensa eran pot ser-Im el fervor del nostre ideal patrisSe
tic.
Parlem-ne, senyors, de l'ene
demà de les testes d la ¡mi s pendencia! Ja s'han desfet ele
ares de trionif; ja han marxat
els que havien vingut de fora,
ja han tornat a Hure linteles
els que havien vingut per
tlebrar la victòria; quan
acabat el soroll de les infielques i reposen los gol(s de tan
de donar sesgues, es semana
el Govern de Catalunya, es reuneix per començar les seves
deliberacions sobre el que ha
de fer. La primera cosa que se
Ii planteja es la de si ha d'orientar la politice catalana
d'esquena a l'Ebre; i jo us die
que davant de la realitat d'a-,
quest problema de la Catalue
nya dleshores. no sols per
'l'iteres material, sine per in-,
teressos mora/s, el primer qus
pensaria seria en una política
denteLligencia per arribar a
una federacia amb es atines
pobles d'Espanya.

AVIO

NOCTURN
Le Bourget, 12. — Ahir s'arribä a Londres a un ac-ord entre
els representants oficials dels
serveis D'anees i anglès da transports en avió respecte de l'obertura d'un servei de nit entre París i Londres i de les disposicions
que han prendra's relatives a nabalieament de la ruta que ha de
seguir els avions. La primera
travessis nocturna s'efectuarà el
dia 5 de retires, a les sis de la
tarda. — Radio.
UN NOU ACORD FrANCO-ITALI A
Roma, 12. — Els cornees parlamentaris d'Agricultura i Indústria han adoptat en principi
al nou arnrd comercial franco-

Acció Catalana 1
1-la sortit la primera de les fulles volants de proganda nacionalista

La marca de l'esclau
Les demandes s'hauran de dirigir a les Oficines
de la nostra organització (Trafalgar, 14, entresol),
essent preferible que les entitats i mies de fora de
Barcelona les facin per mediad() de reculen
Preu: 1 pesseta

el centenar
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FINANCES 1 COMERÇ
Interior complot, 70160.
AmortIlzable, 4 per 1C O 3 6650.
Idem 5 per 100, 9C30.
Exterior, 8500.
Banc d'Espanya, 58050.
/dan Rlu de la Plata, 24200.
Tabaco, 24300.
Sticreres prererents, ;ras.
Plem ordlnarles, 30'00.
C.(dules, 9 1 00.
Norns, 33000.
Alarants, 3500.
Lliures, 2902.
PARIS 7 ANCA
Carry !!! sobre Londres. 680'75.
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Mem Holanda, 50623.
litem Calla, '7110,
1/em Nora ice*, 14245.
Diem Sutsea. 96900,
ldent CleAruo, 11300.
1641em Norue ga. 261'041.
Mere Pedir!, 0•19,

del 12 de gener de 1923
Comentar!. - Molt poca Casa poden
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PrI.US per 2112 de 68 eutlea
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11/43.0313 QUE NO LEVAN 1NCL0603 Al.
paiTLLSTI 6F 02004. Al. PitESENT 1 LE
cotaz.f.n A 130118A
[Mace Ml.alO. kaptialció,
per 140
9650 op.
bareelona Tiaetton ami 1161
7 per 100 (1021)
10025 op.
Liad

100 dluer

ALSANR2NT DE RETENGO
• Ih0ecci0 General de la Deuda 1 Chiles Patanes, avisa a 044005 1 4 Joma 5. 0 .
cocal de/ Ce.legl &menta uutvt u
Dorna 1 de la Borra Orlmal de Comere
Otte el lucjat del coset.cte de l'Oest, de
Disneico., ha acerdali l'ikararat O. la
3etencid del capital 1 Intereasoe del tito:
*e la Deuda Amortitzable per 164 C.
Dum. 29.406,
El que en cut:Intime-1ot 1 ala eteetes
01éle dlapOale10110 del 5/dic de ounerg s'aptas Der wateeal CO0C1X,eiliaik

vapors amb carregament carbd milerat: "Mercedes", "Tablas", 'Manto.", "Ampurdan", "Cirilo Amorós", "Villa de Bastia" 1
Terminada la reparaeld
que ha estat objecta, baixà ahir
del die el vapor "Nuria", de la
Cornpanyia Barcelonesa de Navegad& sortint fora del port per
tal de realitzar proveo, ço que
verifica amb resultat satisfactori. Queda amarrat al moll
Sant, Bartran.
Altir flan puja' al die el
vapor "Tordera", de la Cornpaa
nyia Transmedilerränia. Avui pujarà el "Romea", de la rnateixa
Co rnp a ny la.
Amb cérrega general són
esperats els vapors "Henry Barlinger",
"Ravenna",
"Vesta",
"l'actor",
'Polar',
"Jativa"
"Banal) a".
Han començat els treballs
per instal.lar al mol! del Contradic l'escala d'aviació naval.
Apart dels hangars i magatzenis que slan de construir a
torra, quedaran reservats 0 me-

tres del mol! esmentat per ¡l'atrae dats aparells i embarcacions

auxiliars.

Per la Direcció General de

tones de registre pupila portar
en lloc de segon pilot un agregat
que, a - judici de l'autoritat de
Marina, lingni la capacitat necessaria. quaret no hi tragues personal nàutic disponible.

1:4

47
75
33 1/2

hiel undensada

n

OfisERVAToR1 METEOROLOCIC DE LA
UNIVERSITAT DO BARCELONA
Dia 12 de grorr de 1923.
Ros.. 41 .0 ..... cld: 7, 13, 1 •
Bareinetre a seto 1 n1 nivell de la
mur. 7580; 755 . 8; 756.0.
Tertnemetre sec, 4'2; 1011; 8'5.
Tennúmetre humit, l'U; 4'9; 41.
M1101141 (eentijbänee de sAtutleid), 63;

32; 42.
Dreeeió del vent, NNW.; NNW.;
ENE.
Veloeitet del vera en metres per segon, 0; 4; 1.
' ; ser&
Estat del erl, cines; mer e
Cla sse de n0n6la. stratue.
Ten reeaturce extremes a Pombra
:1131M3,
Minima, 21.
3Hr/hm turnen de terco, 72.
OseiLlaci6 termenitrien, 98. Temperatura mida, 73.
Preripitarid nonosa, dee de lee 7 boros
del dia anterior a lee 7 botes del dia de
la data, 01 miltmedree.
Recorre-cut del reza eti igual Palpe, 211
quibinnetres.

PREUS DE SUBSORIPOIO
Barcelona: p ues pessetes cada
roes. Catalunya. Espanya i Por-tugal, 7'50 pessetes tres 1111'50S;
15 els sis i dein; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 un any.

L'Académia Practica ha conferit el
títol de Tenedor tIc Llibres, amb notes
d'excel.lent, prenis examens celebrats davan senyers perits i professors mor-

alumnas segiienta:
Planes Massó, Arnpar Melo Garcia, loaneta Leonhardt
Sacau, Rosa Colom Bragulat, Raimonda Sanrama Pon. Leonor Espinosa
Diez, Suri Viiä Sehriä. Gabriela Salva Lelong, Pilar Mas Gonzilez, Maria
Desplat Campmary.
Senyors: Emili Estrella Suizo, Manuel Sala Climent, j05ep Trill Piara,
Josap Vergas Fàbregas, Josep Forceno Paaqual. Joscp Riera Plana, Lluís
Puispel Carretes, Joan Ponsi Prats,
Ramon Coch Casadó, Fe= Ruiz Ferrando. Manuel Farguell Rius.
can , ils,

als

Senyarelek: Maria

Dcrrn. diu jenge, el Crup Excuraiosilla "Pos Llarg" fa una excursió al
casta!' de Rurriac, essent l'hora i lloc
de n'unió. a des quarts de set del mal] a l'estació de França.

MONTAÑA

VI negre 075 amp. litre
Cellers ARNO & MARISTANY
Interessant.-Les existències
ile calcat de la fabrica Simon i
Companyia 1e8 vendrem al detall i als baiaos preus amb qué
flan esta! vakrades a: fer 1'm3 e 0 lari.
Ni avens dc in guerra havia Venta patri ninuti a tant bu as
ricos.
A precs de nombro s as industrials del
país i es:rangers, ler ; !•josos de concórrer a l'Expoaició Internacional del Moble j Decoració d'Interiors, el Carnita
Exeratiu d'aquest certamen ha acordat
comedir ma nona prórroga, la qual fluirá el dia 31 de l'actual.
A fi de facilitar les inscripciones i
l'elecció de lloc, les ponencias de la
secció segona i terccra segueixen reunint-se tots els dijous, a la tarda, de
quatre a sis, en les oficines de l'Exposició, correr de Lleida, 2, per a atendre
toles les sol licituds que els hi sien dirigidas i procedir tot seguit a la distribuci6 de stands entre els industrials que
es presentin.
A l'Acadèmia i Laboratori da Ciéneles Mediques, Portaferrisa, 6, avui i
dilluns que ve, a les set del vcspre, continuarä el dale de quinze conferencies
sobre física dels raigs 5 que dóna
Josep Grau, essent el tema de les properes, el signen:
"Teoria electrónica. El corrent eleetric als metalls, els electrolits i els
gases. El camp magnètic. Inducció i
sellinducció. Len unitats volt, coulumh,
ampare, ohm, farad. El camp elèctric.
Les representacions gràfiques del corrent
i Ilur signiticació."

JOIES VILANO

VA DIO, 6

pagar l'estalvi escolar, ha acordat, com

EL PIE

SOLER i TORRA O • MANS
ANIQUE.RS

RAM131 A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, I
1111111118111111RIRM

VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI

Negociem tots els cupons venciment primer de gener

Arel, a dos quarts de set de la tarda,
tindrit lloc a l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, una Conversa organitzada per l'Associació tic Mrstrrs
d'Escoles Catalanes, en la (mal En JOSep Parunclla tractarä dEl llenguatge
a l'escala primària.-Eb mètodes seguits
a l'Escola Cataläna Mossèn Cinto".

4 .V.Z.1

A la SeS316 privada que l'Acadèmia
Calasäncia celebrara avui, dissabte, a

mnit important E nciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americano,
que pl.
blica la casa Espasa, d'aquesta ciutat
Des d'aquest any s'lta posar ca!.
facció a la sala de lectura, la qua; Millora ajudarà a fer créixer la con currentia, cada dia mes nombrosa.
La Biblioteca estä oberta al palie.
al matí, de deu a una, tot laco',
i a.
la tarda, de sis a vuit, d'octubre a marc,
i de set a nou d'abril a setembre, per
a facilitar l'assistència a les claatea
Ire.

halladores.

L'Oficina municipal de recaptació (Be..

llafila, 3, pral.), fa públic que fins el

dia m de L'actual, tindri a
disposició
dcls interessats els rebuts corresponents
a l'arbitri sobre solars (primer trimestre), de l'exercici cconómic 15 22 - 23.

les set de la vetlla, hi donarä una con-

ferencia el reverend P. Ponmili Pagés
sobre el tema "La ton:tac:6 del carác-

Gran Restaurant Vi a

ter".

Passaga

els anys anteriors, donar vint prcrnis, de
.250 pessetes cada un, als vint mestres
d'EsCola, directors de Col.legis o a/tres Centres d'Ensenyament i Asida
que més hagin fomcntat la dita virtut
entre Ilurs alumnas. A aquest afecte,
hauran de manifestar a l'Adtuinistració
general de la dita Caixa, del 15 al 31
del carrent, el nombre d'alumnas o asilats que tinguin a Ilur arree i el de
les carrillo d'estalvi que aquests hagin
obert durant el paasat any de 1922 a
la Cai g a Postal.
RESTAURANT ROYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

Secció Permanent d'Educaci6 i Instrucció, de Ilnstitut de Cultura i 13iblioteca Popular de la Dona. - Demà,
diumenge, a les guarra, Ilieó de dansa
popular

catalana. A des quarts de cine,

Rifa de figurins i tot seguir, conversa
instructiva. Queda oberta la inscripció
per ingressar al tercer curs reglamantari de Dactilografia.-E1 dia 16 Comen
gua. la clame tle F.otogr.a4a, Sitle %ladra
_

Crèdit, 5

1

7

CARVI DE PROPIETARI

PUBLICITAT

a

Rambla del Centre, número 0
Telètons 1230-1231 A

llot els dimarts 1 divendres, de fruir
a nou del vespre.
Secció Permanent d'Esports i Excur4ons-Diumenge, dia 14, a les onze del
mar], celebrará junta general ordinaria
per procedir a la renovació de arrees,
lectura de la Memória i aprovació de
l'Estat de Compres. Tetes les sacie/ són
pregades d'assistir-hi.

2 Eli ( dig ll)
LA

PIDC/ V.13ncla

14o400lom toso ola eupone 'menú',wat 1 ganen pr4airn.

V71.4.11.

GASETA L OCAL

El Consell d'Administració de la Calza Postal d'Estalvis, ami) el fi de pro-

CROES i PilGEERT S. en G.
Tase.

Cartagena. vapor "Dédalo",
pare flotan' d'aviació nava!, que
serä amarral al moll de Barcelona S.
San esperats els segjcnIs

-

Mallorca,

/21ree. 31.00.
lnalties, 6345.
Alueß, 009.
Loroaca, 00.1 1/2.
BORJA KIT
Obertura Alt
nata
7, 30
Orde

NO VES
Avu: arribará. procedent de

Navegació i Pesca ha estat desestimada una instäncia demanant
que ets veders de mmys de 500
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GaGl1Grdt
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180
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•
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134
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110
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l• rmt
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1500.
;a.= Sl.titrue, 12060.
Ideal Legues. 41314.
la:urce, 2976.
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14
96
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47

auneste predi Idol per 104 Quilos
f Per fd • renderle actbre carro.
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35
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tn-r•nt
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Ptaa

xei

Vapor espanyol "ArnpurdarAs"
amh carrega general, cap a Rosas i escales.
Vapor espanyol "nula", en
Ilast, cap a Tarragona.
Vapor espantad "Balear", ami)
earreoa general, rap a Eivissa.
Vapor espanyol "Arantzazu",
en Hast. cap a Cartagena.
Vapor italià "Entiba", dc tränsil. cap a Venéeia.
Vapor espanyol Jain-.1 I",
amb carrega general, cap a PalMa.
Vapor itaiiä "Re Villorio", de
transil, cap a Génova.

Llotja

Ordl
73-P0
71"t O
7V:A
E3'75

11.urgla Llactca . de V1tal.4 0. 010
•
0/0
Lortelet Productora l'orces lintride 07.'4
4.tn4éLeke gsuerai 0a1.4.16 l'ibpaus
atr-tease 4234.P7aT

Lacea:ata T1
7 per 140

Val

• orea

•

Oral. 'Ira:ases 0 0/0
•
& 0/0.
arrocuills da Ca 0.10030
09'75
tegglabir le aeneral terloe. Catalana
Lologaodiß be:retoces' Dlestrt00134
e ngtiee se EarCri01.1 4 0/0
La:alaba Cal O Llettet. Ser. E.
74.00

rib p u,,0

ma.

Conos

9615
69'25
Latí
:4•05

PcLukea..kir Lamm
&0,at:1w G'L..csideltat,

Pailebol espanyol "Llobregat",
amh eärrega general, cap a Pal-

rarna:ts

70 13

,1
•

a Palamós.

rcals

Mcrcat de

'7015
7P'i5

1727 Ser. D
1910 Ser. n
1010 S-er. 13
1012 etc. E
99 1 CCC le
lela ser. ß
1016 Ser. B
1017 Ser. 1
191S Ser. 111
1014 Ser.
1 0 20 Ser. B
Cosa
tetar Etzwipla r. • 1999 4 1/1
•
• 10137
•
' 1910
time ReTerma
• 1900
:Apl." Baena. Emptit. 0 800,000 P.
Sadeta,04,$
•
.
"
12.00P 016
Neecunocatat Clatalant. Er 1914
•
"
E.• 1000
Cctra Cretitt Consuzsl
tolira Part Parna. 4 1,1,
021 134:RCIONII
toral le Ser. nattont.ixadea
•
te ßer.
" te Ser.
t •
4.. 00r.
•
L' • 0.• ser
•
Paneetals Pan/plena
trocla t Parca.
lierrevia Medina
faulalusos 1.• Ser.
"
Dar.
tima. Valencia Taceta, 46/4.
•
E. A.
• /A

Consignalari, Companyia Transmeditorränia.
Pailebot francés "Gaillard",
d'Oran, amb carbó.
Pailebot espauyol "Solguil", de
Palma, arnb càrrega general.
Vaprat espanyol "Sac' de Huelva, amb minera/. Amarrat moll
de Muralla. Consignatari, Sociotat Anónima Cros.
Vapor espanyol "ralear", d'Eivissa, amb carrega general i 1 1
passatgers, Amarrat, moll de 12s
Drassanes, Consignatari, Companyin Transmediterränia.
Vapor nortlec "Innur", de Reciavie, ami) bacallà. Amarra!,
moll de Muralla. Consignatari,
H. Enherg.
Vapor italiä "Re Vittorio",
ruanos Aires i escales, amb càrrega general i passatg3. Amarrat moll dr Barcelona E. Consignalari, Condeminas.
Vaixells despatxats
Paillehnt espanyol "Joven Paquito", amb cärreg,a general, cap

Altele d'Prrn., 11 prim e ra. a 2630.
Idem frlem r• rnn./. n 24 .
dTr7ell 1 del pare. r, 12•25.
Idem entes
en4. a 2 227,
Idern p e r e endelatre,
llena p•r e reiste de märfeenee, 11.
Tot per 111 quilos enlacio de Barra.
colono.

tacs
tras

1 04,7 0 .r 0,
Vi de Ser. 10

Vapor alemany "Portonno",
d'Hamburg i escales, amb carrega general. Amarrat moll de Barcelona.
Vapor espanyol (Tullera", de
Caandia, anih càrrega general.
Amarrat moll d'Espanya NE.

ssän.

A4.,

maritim
Vaixe113 entrats

Idean Praga, 4000.
00( 100 E9 vaNCA
1.11tires. 0 e'02.
Pessetes. 224.
•
7110.
N'Untes, 14'23.
¡'manee anlasos, 26 0ni: 0 .
Mores, 011.
Corones. 22 AA
aoleortER raen1e. arrertInes, 75.
Exterior, 401 3/13.
Franca. re'75.
Nov,. Vol. 40012 ,
Eapanya, /071.
01, 1 e 50„ 2473.
Holanda, 11'70.
1 1 1110, 7307.
~..", 1. 17'27.
Tm/u/Leal, 040,
S r :renta)* 44'e 0 .
Montevideo, 4400 ,
Chite, 34'7P.
Erelln. varen.
Porenhneue, 2340.
5.05. nhaina. 21'12.
r e te-Ira. 70•00 .
Noruega, 25105.

Cotitzr.ció oficial de la
ectsa de Barcelona

Secció Marítima
Moviment

SORBA DE NIADRID

SESS/0 DE BORSA

‘

PUBLICITAT

VOLCÁN

1

12

COBERTS RECLAM A 2,
3'75, 4750 1 5 pessetes.

WAT

&N'el a la carta, Abonamento mensuals 1 qulrzenals. Saló per a banquete.

assageu-la i l'adoptaren

Rambla F103 26, bot iza
111711=1~1~111~

La nova Junta directiva d l'Associa
ció de Comissionistes 1 Tractants en
bestiar, domiciliada en aquesta ciutat, ha
quedat Constituida pelo seglients senyors
Presiden., don Llorenç Mari Vila!tonga; vice-president, don Francesc
Raich Torreguitart; tresorer, don Félix Cameno Gómcz; secretar], don Joan
Mari Scrra, i vocal, don _loan Tcrellú
Balcells.
Dimmenge pasaat inauguró, la Lietita
Contra la Mortalitat Infantil, en un local cedit a l'afecte pel Ed. senyor Rector de Nostra Dona del Carros, tan nou
Consultorí de Puericultura, del qual ha
estat nomenat director el dador don
Manuel Miralbell Centena, i metge numerar], el doctor don Antoni Amigó.
El Ed. senyor Rector, doctor don
Jcaquim Canyis, presidi lade. procedint a la bencdicció del local i entronització del Sagrat Cor dc Jcsúa, pronunciant després una sentida plätica, felicitant-se de comprar a la aova parróquia amb una associació tan caritativa
católica, posar que no solament atén
a la salut a deis seus petits clients. sin6
que també es preocupa, demés, de re-

A la vetllada que dada lloc arai, a
la Facultat de Medicina, en cara:memonació del Centenari del gran sa-el Pasten-, parlaran cl doctor Mattlne-z Vargas, daga de la Facultat de Mea'.citra;
"La vida de Pasteur", per M. Beta.
tran; "L'obra científica d'En Pasteer",
pe] doctor Pi i Suuyer. Al.lonrció del
doctor Petit, el qual representan
lilul Pasteur.
La Junta benefica de Sant Andreu I
La Sagrera, de la qual es presidrat el
linera d'alcalde scnyor Tusen, ha repartit entre les familias pobres, durant
el proppassat mes de desembre. 575 vals
de pa, 212 de caro, 447 d'arara; i 44.t
de mongoles, que importen tm (atol
pessetcs.

940 '55

La Reial Academia de Bones Lletre.t
de Barcelona celebrará una solzrania:
recepció en acadamic numerad de l'eximia escriptora donya Caterina Albert
i Paraelfs, cartera:da en la literatura catalana sota el pseudónim da "Víctor
Catalä, demä, diumange, a les ente. del
matí, en la sala dita del Conseii
questa linivcrsitat Literaria, en la (mal
la recipiendiiria IlegirS el sea discurs
reglament4ri. En nora de l'Academia

vifar l'esperit cristia a les families.

respondrá don Ernest Mc,liuó i

CORDILLERA
Vi :darle.

Centre

0'75 amp. lit.

Cellers ARNO & MARISTA»
L'Institut alidico-Farrnacentic celebrará sessió ordinaria el dia 15 de gener, a les deu de la nit, desenrotllant
el doctor Fargas el terna "Consideracloro sobre un cas curias de n'acorna
esfacelat amb inversió uterina.
El dia 15 del corrent rinda lloc un
cros de l'idioma internacional Esperanto, la duració del qual será de tres mesos en el grup esperanista "Barcelona
Sitio", a la Fraternitat Republicana del
Potte Sec. Matricula

gratuita.

Classe de ruina popular, de
tut de Cultura i Biblioteca Popular de
fa Botta: Días feiners, de smit a neu
del mati:
Llista de la setmana:
Dilluns, Arrás a l'americana.
Dimarts, Filet de rap a la "Orly".
Dimecres, Perdiu a la vinagreta.
Dijous, Amanida a la russa.
Divendres, Farcit de carxofes en conserva i salsa de tomátecs.
Dissabte, Pastell Sultana.
Poden assistir a aquestes Ilieons lotes las que els interessi, tant si són o
no sócies de Plnatitut, satisfent o'as pessetes per un tiquet que sels expedirá
alians d'entrar a classe.

Avui, dissahte, dia 13, a les deu de
la Cella, el doctor liumbert Torres donará, a l'Arenen Barcelones, la segona
conferencia sobre Merapsiquisme, traetant deis fenómens de materialirzaató.
Després d'haver tractat en la primera,
la qual resulta molt interessant, s.hte
els fets comiderats qn si mateixos,
aquesta segona versará sobre les hipótesis explicativos i sobre les derivacions

filosó fiques.
Avni, a les cinc de la tarda, tindrá
lloc a les Galeries Laietanes la imananració de les exposicions dels artitteS aenyors Cayo Guadalupe Zunzarren
J. Tarruella.
La Biblioteca Pública Arús segarla
reient-se afavorida pela dOnat/U2 d'obres soltes, en lots i en colteccions, que
van enriquint constantment l'ar gin de
cultura que atresora la popular instituDarrerament la senyora N'Anemia
Llobet, vidria del doctor Anell Martín,
ha donar a la Biblioteca, la collecció
eomplcla fina el dio (jci vulurns) de la

La Secció- Especial de Foliovalia

Autonomista de Dependants del
Comerç i de la Inda:aria doprä,
marts vinent. dia 16, a dos quars d'ocaze de la nit, una conferencia arnb projeccions, a càrrec d'En Joan Suoyer, referent al Pic d'Aneto (Muntanyes
La secció d'Esports de la joyel:tul
Nacionalista ,`Pau Clar:5", eta:atará,
dcrnä, una visita a l'Escohi Industrial
de Barcelona.
Lloc de reunió local social, a tes
deu del mati.

La Comissió d ' Es corxadors i Marcats In acordar proposar a l'Aje/eament que es dcsestimi la instancia
l'arendatari dcts llocs coneguts per "Su.
bhasta" dele. Encants, en la qual oferia, d'acord amb els venedors, rosa
arrendament anual dels esmentats Roes,
la quantitat de 35.0o0 pessetes, ramb la
condició de deixar-lus en la forma actual debtant al seu criteri l'estaldir

e

llocs, que serien 44, total o parcialment
tal con/ la Comissió projectava fins la
inauguració del nou Hotel de vendes
en projecte.
Tumbé aprovi el projecte de tarifes;
de raercats per al próxim pressupost.
.41• ••

e. 1.

Noves religioses
Avoi: Santa numersiud, prerere; tasad. Lime, i Planta Veremica, lene.

Quaranta

As ui

a Pese/001a par-

roquinl de Sant Inume, lioree d'exposició: De dos ottarts de vnit de: matt ß
tite gitana de si. de la tarda,
missa dosel; Octano El,£416i
a del
Senyor, color blane.
eurt de Baria: Avui, Nostra Dona de
la Vittúria, a Saut Freneese de Pauladeb.ració noeturna Aval, taro
Jusep Oriol.
Vellles ea sufragi de lea Zainas/ d4
Pureetori: Ano', a la mena empella, Da1:15 (Gratia). Toro de Marta ittle
xiliadora.
La Cama dIlltercieia de la Cosa de SABt.
lunas:, de Matares*, cunactiverA una tandid'esereiels eapirittuda per a bornee el dia
2 de cenar. Ea taran un setulá i duraran
cine dieta.
Per &manar erl.la born s'ha de dirigir, personaluceet u per eserit, al di/sector
de la Oses d'Excreicia, Santa Cose, Mao s-

No es dongoi ningil per aeltm:-/ al e*
presenti a fer el. • xerciels Dense baver
rebut n'aposta eliruutivet.

Compri sempre la
per esser la de mes duntia e/Jc :rica NORD rada i minitu consum
Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya:

METRON

e

Placa de
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L'art d'En Ramon Raventós
¡;t l'Ea Ramon Reventas es
astimabilíssim per un peculiar
freneiscanisme que li pana vida
«ferma robustee, suculencia i
' -tivitat color i frescor matir aes, en fi, per (ternura de tot,
re o tivaat literaria soase parió
la nostra literatura. Per
anss•iestes qualitats de cenador
(fitwatges a la Itenard, per la virut del seu intens objectivisme,
pintors ens l'estimàvem qu amira un dels nostres. Pel seu
rineisennisme ens l'estimävern
que un pintor. EH tambo ens
$nlelava, i per ala() es fofa tant
e eles amb pintora que no pas
geb literats.
sien En Reventas feia lacrarte...a fantasiosa; guara per exempla giessava el seu anhel d'esdeveni r un gat Islam i ens dibuja
raya raea insistan dc gat que
son-cela al sen arravatament
geabe isrístic d'aquella hora;
aun albuss ens expressava amb
Ja saeliculacia nerviosa i amb les
reurotee i miols pertinents la veritatae naturalesa iie gat blau
havien d'atorgar,
ala'-0;adaus
inehor es En Reventéis eras en1 ens divertia, i el primer
eenallme n t que passi pel carrer
ara ' ' match divertir-se, si
Iiplau. amb la lectura d'aquelles
ealades. Tots els companya d'En
leni" /severa de tenir entre els
netres paperots alguna d'aquestes nexeles d'al.lucinació dibuixades per l'exquisit humorista,
el anal a horca d'ara eetä tan
gola i enterrat que fa plorar.
laea una meitat de la nostra
vida amable que de cap i volta
bagi erial eaterrada amb En Rama/ Reventas; tot una maja vi-,
ic que ens anava pengim-penjam
gensegant, atrofiada, salase
ge en; en adonéssim. Es aquell
tres de vida "modernista" que
es ef,,-:e ja jau en la història.
En Ra y e/116s era una de les columna: d'aquel} modernisme bar‚;l. d'aireen moment de bullida tue semblava qui sap que I
au no deixà altea substància
(a , un migradinaim simbolisme
tarara pictòric i esculptaric, i
)(leer alguna mobtes.., tot tan
apmprometedor!
En Reventas era, amb En Plebe\ un eecolä-d'amen d'aquell
reffereisrieme "fin de siéele", artele de París, "camelote". Amb
In Picasso i mitja dotzena de
ßeaanti s'acontentaven de fer
dleeeiii a condició d'ésser ademare en Capiscol. I feien d'escolà
atraen es reten dels sacerdote
lacras, i dels Iliris d'aigua, i de
br !ale s cioriatiques, i de tot
sanea\ bizantinisme rescallfat.
las) e/atente En Picasso, En Ralea:de san dels poca que se sal'mea! la carrincloneria d'a q ueas hera tonta.
A En Reventas li en queda el
genee fardaseis, a la manera
daaall Gaspard de la Nuit
ate ae tanta de forrolla aleshoins Xenius i el doctor
Ter
; Bagcs sea prengue.ren
,r.s e nt. Peras el fantasiar no
era
el fort d'En Raventós, ni
altra formado romantic :,ea. perque, ho repetim, el
anee lennorieta era un objectárln:..7 :nnat ingenu, merave: ;inroi . ria 4 -une un Sant Franca-. ara tan ingenu que hi perdía erateient diners, cosa que
•
e:estima corra la darreA neeela de la ingenuitat. En
12 "
hauria pogut tenir una
a la societat barce/san s'hagues sabut bellugar,
w. a l'un i l'alba. , donar ein• - eebre alguna trepitjada,
Ser : ros i llevar-se densatt.
atad ....d'amena era un borne de
red a llintat i de poca empenla: la lhata per la vida li fea horca t do no dsser la seva
te en prenia cura cona d'un
abr a ne s i-nat, hauria paseat horas areargantes.
En Reventas era en realitat un
afane 1 el seu franciscanisme,
tus
eeu mateix prototipus,
era pe,, Isarnent una conseqüenen de r intantilistne: aquell discernir r q frien amb el mateix meras alement i frescor del discernir masa ívol. Sima que alzó com
Si v critable franeiscanisme projecia a q uel' fresc i desinteressat
exasars1 darnunt de totes les coel f ranciscanisme d'En Rev
entas no era apte per discernir
rana tosa que la seva Berceroaa, tan sols la Fercelona de la
8eya i nfaritesa. En l'Univers del
postre h umorista no hi havia altera n na que la Barcelona (l'En
ales i Talan i l'Aldavert i (st al
lallant rae /19a que falórnies 1
estr elles amb cua.
P er aquesta Barcelona tenia
toles le 3
amors. Vivia sola del
sea r ecord: sofria de lea seves
aut ilaciens i de les seves evateetimees, talment cona un avi.
Sert a P ÍA' alai;
que ja des de joyo
s
ets ele emes geetos i fins la seva
fesemia p renien aspecte senil,
earei carnent senil, que ell meter'
Irestorrava a accentuar amb
aMalPitne nte, ganyotes i tics de
yellet. Els caricaturistea el retrat
aven tot reproduint simpleraent
la f esomia d'En Tatiers.
..
3eva literatura descripmía del dies
ses e a
i
I ba
- y a nfänaa a. de les testes familiars,
• deis
a9dafventn esesates
e
barcelonins, de
l
uva:l a n
col.legial, de les
qué7 S es tan encisadora perSU amerada d'aquell amor
lan
514aaldai la
veu que el po.
r

der evocador del sen art Ii feia
reviure aquelles enyoradíssimes
escenes que anava .escrivint:
aquella literatura era de la mateixa qualitat, de la mateixa intensitat que la de Dickens,
Proust, de Charles Louis Philippe, porque el maleta meravellamera de la consciencia infantil
Ii donava forma. Totes les minúcies, toles les insignificäncies
del N'aire quotidià hi estan diles
tan sentidament que tots els
atrafegats que harem deixat la
infància camí enrera com una
impedimenta, els quo no havens
tingut el do, o la virtut, d'aturarnos per sernpre mes en la infantesa a contemplar les latieses i
les enormitats d'agrien memelat
de forta intuiría, havem de recemaixer-les en la prosa d'En Reventas cona a coses incomparablement bellos, antigues, seräfiques coneixences que ens emocionen infinitament. En aquelles evocacions dels literats "infantistes a de l'estranger hi ha,
pera, amargor adolorida. En Reventas mai no evoca coses tristes ni mai no colora el sen estil
amb tintes negres: tot és gai en
la seva literatura, tot hi da assolellat, planea' i somrient; sovint
esdeve literatura netament humorística. Es que el nostre vellet-infant nasque i es alesenrotIla en una familia amorosa, entre la mes cordial germanor, de
pares embriacs dc tendresa. La
familia fou per al nostre Reventas un paradis, i en eixir de la
familia, tan sola en baixar l'escala, ja /a tebior de la nostra
Barcelona, inconscient i dala,
l'amorosia da nou, l'acaronava
i se l'enduia en voleen:mies per
tots eis indrets de la dutat, alapelts de coses xerraires i eloqüents, ni una sola menyspreable. I aixa la felicitat era perdizredora darrera les ulleres del
nostre infant-xarue.
D'aquesta felicitat tots en podem haver el nostre bod en Ilegir En Reventas, com havem la
neutra part de grandesa en llegar
les Sagrades Escriptures. I
aquesta compararma no es pas
tan estran ya com de moment pugui semblar. Perquè l'estil d'En
Raventós, tan simple, tan poc
cultivar, tan planee i casolà no
desdiu pas del estil, poseen per
cas, del Genesi: "Corre, li diu
Abraham a Salara, pasta tres
Hilares de flor de ferina i cou-ne
pans al calas". Així malea és
l'esta d'En Reventas, un estil
primitiu, de simple exposició, pera alai mateix farcit d'emoció. No
li cal retórica, ni prosòdia, ni
tan sols sintaxi. En te prou amb
enumerar les coses i les idees,
en arrenglerar-les tal com li acuden a la memòria, amb contar-les
com els cantes de l'avi: l'emoció
de l'evocador les fa raques de significada, d'alta poesia. En Raventós, no solament era un infant, era sobretot un primitiu:
per això probablement ada vint
anys ja semblava tan vell. L'humorisme que florera sempre, mes
o menys aparent, en la seva literatura i que tanta de semblança
te amb l'humorisme anglas i vanki, es diferencia justament' de
Ellumour" dels Kipling, deis
Chesterton, dels Twainó deis Jeromo dels Thackeray, etc., per
la seva manca de transcendente!Lame, per la manca de segona
intenció, àdhuc es diferencia de
l'humorisme mes pur de Dickens
per la mica de venjalivitat, de
crueltat que hi ha en el (Soldesim londinenc i que en l'obra d'En
Reventas es humorisme del tot,
del tot, del tot desinteressat.
La pèrdua d'En Reventas no ha
estat prou sentida: es diria quo
enlloc de perdre un humorista, la
literatura catalana hagi trobat
un paraigües. I un humorista de
deba en una literatura pot tenir mes importancia que un gran
Ifric. -Cap liric podrà mai rebassar una esfera relativarnent recluida de suggestions, perquè, per
gran que sigui la fantasia del
poeta, per atrevidos i subtils que
siguin les imatges i nitres figures de dicció que se li ocorrin, el
Jlenguatge no Ii permeträ anar
mes entlä. L'humorista no topa
amb tal obstante, perque la ironia depassa el Ilenguatge i
permet devegades, tot rient,
rient, suggerir mes enllä de las
possibilitats de la paraula, regirant amb un sol mol, tot un iban
de conceptes establerts, de prejudicis, de convencions que el
poeta no pot del tot defugir cense córrer el perill de fer-se iaintel.ligible. L'humorisme oportú i
electro está àdhuc enllä de la lagiea, perquè, sense ella, insinua i
fa avinents, a la millor, en un dir
Jesús, conceptos nous perfecta-
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Despatx de les seccione en

ELS TREBALLADORS DE
LES OREF-S DEL METROPOLITA S'HAN DECLARAT EN VAGA
Alio es declararen en vaga els
obrers que treballen al Metropelitä.
Han anat a la vaga per dos motins. L'un és perque un cap de
colla don k l'alerta a un obrer del
pon número 3 que no treballava,
el qual Ii contesta an-mb insullts,
veient-se precisat el cap de colla
a aconriadar-lo; i molts d'anees
obrers s'han tut solidaris del comían
El sepa motiu es per haver-se
trobal aigua al pou Minero 4;
quan es troba aigua s'augmenta
el jornal, pera ara Os ha estas
negat aquest migasen!, perque
feia poc temps que els fou concedit per causa semblant.
Aquests dos motinus han erasiena( la vaga de 1.:300 obrers.
lii lia l'esperança que serä aolueionata
UN MANIFEST DE LA
FEDERACIO DE DEPENDENTS DE CATALUNYA
Havern reata el següent manitest:
"Era en el bell principi de les
convulsions socials que en la
época de la post-guerra agilaven
la riostra terna (cona a natural
repercussió de les inguietuda relvindiradores del proletariat univers al), cene naixla la Federació
de Dependents Catalunya. La
Federada s'ha mantingut fine
avui en un pla de neutralitat, ea
una actitud mes o menys d'expectaci6 enfront del moviment general obrer de Catalunya, puix si be
no podien ser-li indiferents les
lluites obreres d'erres' del mara
no podre subscriure certs aspectes, provorate amb mala fe unes
vegades i amb plena inconseien
ele altreo. de les que es desenrotIlaven a Catalunya.
No pediera acceptar cern a bones les teories rn aterialistes i I^3
Indiques catastròfiques, concluídores envers falsos i estrenes Inaranys de reivindicada, (pie han
sadullat en certs períodos l'espera dels obrero, i que posades en
pràctica han donat irania pèssims
i amarga, gens en harmonia amb
els propasas dels qui, si es vol
de bona fe, les propagaren. Tarapoc fou mai nostre desig l'arnibar a una Iluita en la clande.stinitat, que no sols no la consideràrem convenient, sind q ue ere
-guermqlasevprätia
i2o1.1ocar eis obrers ð Catalunya
en el cruel terreny on portava
la t'oree bruta d'un poder consta:
tiara de manifesta incapacitan
Ha estar, dones, una veritable
manca de cultura cívica, una
manca de preparaci6 espiritual,
les quals han motivat els anys
Iluites fratricides i estérils deis
g uata sembla que acabem de sor tir cozn d'un mal somni. I als elements directors de l'Estat capanyol i a llurs representants, que
eetaven obligats a posseir d'una
manera especialíssima aquesta
cultura, els encalea una responsabilitat infinitament mejor que
al poble, puix si aquest no es el
suficient intruit i capacitat, en
sen responsables en primer terme els al.tudits elements.
I ara que a Espanya es parla
de responsabilitats, no resulta ria treball endebadee el que s'empres per a posar en clar les que
es deriven dels fets ocorreguts
durant aquesta Iluita en plena vira
pública de Catalunya; que si la
guerra del Marroc ha tinaut un
déficit de mes de 10.000 víctimes,
les violències de casa /lastra
n'han causal tallabas moltes, amb
un seas ti d'agravants encara, per
damunt del tràgic i cruel d'a:
quella guerra colonial (l), que
podrien fàcilment aportar-se si
fos necessari.
Es, dones, avui, quan sembla
que comença a imposar-se el sentit conni i s'endevina un afany
de justicia — la justicia més o
menys relativa que pot, esperarse de la societat actual—, es avui
guau es pot expressar més o
menys Diurement el pensar i el
sentir de cada u. que la Federada la Dependents dc Catalunya,
plenament capacitada del seu
sloure, ansb el mateix seny i la
mateixa energia que Ii permetarea restar allunyada de la Iluita entre germana, ve a proclaman
els leus principie i finalitats
d'immeiiata re rització els uns
per a éser assolits en un proper
lema els allres. Valera el niillorarnent moral i intel.lectual de
la clases por mitjä d'escotes, con ferenciee i altres modalitats de

neent 'dejes.

Quan, dones, un humorista es
a la vegada poeta, com en el cas
(J'En Reventas, cal resane inolt
de cas i saber d'estimar-lo, no
deixar-lo escapar com si fos una
mosca. Tot el que es fans per
perpetuar i enaltir el record d'En
Reventas ser ä intel.ligent i humà: Lote hi guanyarem.
No direm pas que tota l'obra
del nostre humorista sia perfecta: tots els bornes i totes les
Cases tenen Ilur puntet d'imperfecció, i per això el mere és tan
interessant; si tot fos perfecto,
ens fastiguejartern perfectament.
Pera el que ee yvt dir q ue Iota

3

l'obra d'En Reventas es humorística, i per aquesta única valor ja
val usa traperi: un humorista no
ti preu. La, riostra imperfecció
la ribotejarem al Purgatori.
Tiró un humorista, anuo imperfecte, n'estarä dispensat. Jo
estic segur que si en trucar a les
portes del cel, ara mateix, el riostra Reventas li diu a Sant Pere
el seu anhel: "Jo voldria asee
un gat blau", el Sant Porter farä
una mitja rialla i no tindrà mes
remei que deixar-lo passar.
ii490

Eactuacid cultural i instructiva;
aspirem, mitjancant una regularització do sous, d'acord amb les
necessitats momentànies d'un
sistema decent de vida, a l'elevació del benestar material del
dependent; advoquem per l'abolida del regim de favor i d'injusticia social, mitjançant una intensa propaganda de preparació
tots els ordres, per a trasllaclar
amb lotes les garanties d'èxit, la
riquesa (Inc avui detenten els
protegits per aquest regim de favor i d'egoismes, a mana dels qui
la produeixen, la cuiden i la treballen, puix sols a aquests pedoca i sols d'aquests ha d'ésser. La
implantadas d'un règim amplament cooperatiu i social en tote
els especies de la vida humana
sintetitza i concreta la finalitat
suprema del nostre ideara
Aquesta es lambe, al nostrc entendre, la fórmula que millor condensa el sentir, net d'influencies
estranyes, de les masses proletäries trauma del món, i que, tara
o d'hora, convertit en una realia
tat, ens durà a una societat /1163
bona, mes juera i mes humana.
Sota l'ombra d'aquest ideari
Ilcialment sentit, lluitarem amb
noblesa d'avui enclavarla i a
aquest fi reclamem un lloc en la
palestra i aspiren] a ésser respectats de lote, de la mateixa manera que nosaltres hern sabut
i volgut respectar i respectaron
en el successiu tots els cederte
per oposats que cus siguin. Pel
convenciment i per i no
per /a imposició i la coacció de
la forera bruta, assoleixen segura
i sòlids (Intrusas les causes i les
idealitata.
Barcelona, 1 de gener de 1923.
—El Comita Exemstin i rl Consett
Federal."
APROVACIO D'UN MANIFEST
El e L.0111itir pro-presos" ha solmes a l'a.provaciú del governador el text d'un manifest donanant l'ardan dels condeninats
mort per assumptes socials.
El governasior tea autoriteat
publicada del manifest.
UNA ESCOLA PER ALS
FILLS D fa L S NEGO-

CIANTS PEIXATERS
Un grup d'industrials i comerciante de ()caz fresc ha proposat
la creada d'una escala d'ensenyament primari per als dos semes que s'adapta a les condicions
de vida d'agnestes activitats.
Aquesta escala classificara ele
alumnes aegons Ilur edat i des-.
curetalaments físic i mental, en
els grupa següents:
Grups maternal i de pärvuls.
Gru l ls d'ensenyaments elefuena
lare.
Gimes d'ensenyaments supenora i d'aplicada.
Grups d'avançats i endarrerits.
-Crups d'anormals.
Grups d'adulas (diarns i note
turns).
L'escota estaré dotada de lanera, museus, laboratoris, gabinet paico- pedagògic, dispensari,
biblioteca, banys, jardí botänie,
carnps de treball i de joc, etc.
Responent denles al propòsit de
que el nen romangui a l'escota
sota rucha tutelar de Iturs meetres, tot el dia, $e la dotarà d'una
cantina on els alumnos oblindran
una alimentada reparadora. De
la mateixa manera se la dotara
d'un iguarda-robes, perqué pugui
vestir i catear ele nens que ha
necessitin.

Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Per delegació dl Conscll directiu dc
l'Asseeiació Protectora de l'Ensenyança Catalana, cl conseller salvar Ala estigue el passat dirnarts a l'estació a donar comiat a l'emitiera violoncel.lista
N'Antoni Sala, que el passat diumenge
dona un cuncert a profit de la dita
Associació, el qual maraca cap a Berlín, on te de comencar una serie d'excursions artístiques per les principals
capitala de Germania.
• ••
El President del Centre Nacionalista
Catalä de Nova York, En Jaume Jurnet, va honorar amb la presencia del
darrer Consell directiu de la Protectora, havent portal una salutació ben afectuosa dels catalana residents ea aquella
República.

• . .
El Consell directiu de la Protectora
ha remes una calorosa felicitació al
senyor En F i- acere Sans, pel seu noble gcst de pagar la construcció d'un
edifici per a Escotes catätiques per a
filie d'obrers, havent-li recomanat a la
segada, que gestioni perquè l'ensenyament a les dites Escolta sia i base catalana.
Per facilitar-ho seas concedcix tu ot
de llibres.

Les lectures de l'Associació Catalana
d'Estudiants
Avui, dissabte, a les set de la vctlla,
al local de l'emita!, .?tUralez Nú4cu, 3,
donari una lectura de pounch pacta
E4 FalFa Qfrcietz

la reunió del Consell permanen t deis dies 10 I 11
gemir de 1923
Carreteres, camina i ponts.-Coptinuació dele treballs a los
:ames que os realitzen per administracid.
Aprovació de l'expedient de re•n sie de preass per a la construcció del cansí veinal de Sani Lloa
t'ene del Morunys a Llinaa. i de
les obres de perlIongaciú del cerní %cirial ile Sant Arreas ti Montcada fina a la carretera de Madrid
a Franca.
Aprovaeia del pla de conservacid i reparada deis carnins vernals pertanyents a contracta entre l'Estat i la Diputada de Barcelona, corresponent a l'exercici
econòmic de 1922-23.
Designada dels senyors (Etnia
tale ele la Mancomunitat per ase
sistir e la subhasta de les obres
del carril d'Armentera a Sant Pare Pescador, amb rana sobre el
lluvia, que se celebrara
niament a Barcelona i Girona, el
vinent dia 20, a les onze del mati.
Cultura.--Concessid d'un prenii a l'Escola Mossèn Cinto, de
Barcelona, i a l'Ateneu Igualad(
de la classe obrera, pels treballs
presentats a la VIII Expoesció
General Escolar.
Instaurada do l'assignatura
'Càlculs d'Assortiments IristaLlacions de Filatures" pee als
alumnos de tercer curs de filao
Luna de l'Escota del Treball.
Agricultura.—Treballs de tes
Seccions de Terna Cang pa, Arbres Fruiters, Viticultura, i Enologia, Aecia Social Agrària, Inse
titut de Mecanice aplicada agite
cola i Laboratori d'Anàlisi.
Conferencia preparatòria del
curset de Sampedor per la Dietacia del Departartrent.
Beneficencia. -- Apravaeiti do
les Me/sanes per al sosteniment
de dements pobres a càrrec de la
Mancomunitat, corresponen' al
mes de novembre (Mina.

Pela soldats de quota
Contestan t al telegrama que
adreçà abatas d'ahir el Presalent
al president del Consell de mimatres interessant-li /a repatriació
deis soldats de guata del cupus
de 1920 i 1921 que serveixen a
l'Aarica i que han compren ja
amb caces el temps reglamentari de servei a files, ha rebut el
següent telegrama:
"Rebut el seu telefonema i asa
sabentat pelada pares soldats
quota, crido atenció ministre de
la Guerra. El saluda. President
Consell de ministres.
En defensa del nostre patrlmoni artiatio

El senyor Puig i Cadafaleh ha
adreeat al comte de Romanones
el següent telefonema:
"Excm. coarte de Romanones
—ministre de Gräcia i JusticiaMadrid.—La meva felicitació pel
seu decret, que seré la salvaguarda de la riquesa artística de les
esgiesies. E/ Museu de Barcelona, ame porta despesos alguna
milions en l'intent de rescatar per
al país les pintures dels temp3
romäncs i les velles teles orlentale, es congratula de trabar en
la hei Eajut ferrar contra els que
mercadegen amb el tresor del
temple.—J. Puig i Cadafalch."
El banquct anyal de la
Quinta do salut " L 'Alian
-ça"

El president de /a Quinta de
Salut "L'Atranca" ha estat a la
Generalitat per invitar el senyor
president a l'àpat anual que l'esmentada entitat ofereix a lea autora:lis, que tindrä lloc diumenge \aliente
Un telefonema de l'alcai-de de Sevilla
L'alcalde de Sevilla ha trames
al president el següent telefonema:
"En retornar a Sevilla li reitero la nostra gratitud i el nostre respecte amb els meus vehemente desigs de trobar «asió
d'asser-li útil.—Colonabi."
El senyor Puig i Cadafalch
correspost amb el següent:

"Corresponc gustosissim a la
satinada que en la mema representadas de President de la Mancomunitat de Catalunya em dirigeix l'alcalde de la crutat de Sevilla i desitjo per a /a seva futura
Exposiei6 la llene/A deis seas
vells jardins i loncha dele seus
patis. Afecluosaznent.—J , l'uig
i Cadafaleh."
Comissió provincial
La Comissió provincial ha despatxat els següents aissumptes:
Assenyalament dels preus deis
articles de subminietre per al
mes de desembre (barrer.
Informe en l'expeditad. relatiu
a l'autorització solleilada per
l'Ajuntarnent de ,Mediona per
contractar ansb la Societat "Fills
de Francesa Gomis" el servei de
la il.luminació públieu de la localitat.
1.a Comissió provincial ha despatxat els següents ansumptaa
la "saetera de Coinplee Municipals:
Dictäl»011ä propoeanl l'aprovecha i finiquit deis coMples municipals de: Sant Hartornou (IN
Grau i Sant Llorones d'aforraras,
correspcments a l'any 1919-20;
çieViikts L a DkIttA._

da, Saldes i Sant Ermita de Brea
gas, earreapaerenta a l'any
1920-21.
My/tacha
Ha estat invitad al dinar (lo la
Quinta de Salud "La Aliarme-0
que se celebrarte (lema, diumene
ge, el president de la Diputad()
senyor Valles i Pujals.
Pels concursos do bastiabe
Insistint en la campanya a fai
vor del restabliment ders concura.
'dos de bestiar, han remes COMUA
nicacions al president del Cona
sell de ministres les entitats se.
güents:
Sindical Agrícola Catelie da
Santa Colonia da Queralt, Sindical. Agrícola i Caixo. Rural de
Sant Boi de Llobregat, Sindicat
Agrícola de Terrassa, Sindical
Agrícola de la Conca de Barbera,
Sinditat Agrícola i Caria Rural
de Sant Jordi, de Purgvert do
Lloyds; Lliga de l'Albee Frunce
de Santa María de Palautordera;
Federacid de Sindicato Agrien.'
les del Carnes de Tarragona, Sina
dieat de Vinyaters, ele Monta
blanc; Sindical, Agrícola de Masa
nou, Sindicat Agrícola de Santa
poder, Sindicat Agricula d'Agraa
muna Siliclieat Agríe,ola de Balas
guer, Une; de Vinyaters de Catas
lunya, Barcelona: Sindicad. Agría
cola d'huna, Federaeie Católica
Agraria de Seta d'Urgell; f indicat
Agrícola de Sant de Bot;
Sindicat i Cambra Agrícola de
Vich, Sindicat Agrícola de Cora
nudella, Sindicat Agrícola de
Dei/vis, Sindicat Agrícola de,
Montgay, Sindical, Agrícola Catós
lic de Riudecuis. Centre Agrietara
de Llagostera, Centre d'Agricula
tors i la domaras. Canstrra Agria
cola de Retes.

LA -

MUSICA f

Associazi5 d'Arnies de la)
Música: Alexandre Co-'
rowsky, pianista
•
ìdn pianista de primera categon
ria; és brillant 1 tot temps ex+
pressau, subtilment expressiu.
Les seves condicions de eegureatat j limpidesa -sonora el fan des«
tacar com el mea remarcable on%
Ira els pianistas que ene bao vista
tat darrerament.
Alexandre Borowetcy sembla
condensar dues tendencies en la
seva interessant personatitat mua
ideal: la deis grans pianiates a la
manera de Liszt, per qui profesa
sa una fervent devoció, i la dele
pianistes que la moderna música
subjecta a una mes depurada
subtilitat da sona i de matisoa.
El sea mecanisme poderes ti
permet ésser atent a totes les
exigencies de Ecaperit amb rara
i eavejable facilitan ruante/anta
se setnpre dintre d'una estricta
correcció estética. D'Alexandre
Borowsky es pot dir que >la el ve -a
ritable executant per inaperatiu,
del seu temperament eminenta
nreaat musical.
En el programa que cris rifen
aquest notable pianista sobre-.
sorben les peces de dos interesa
santa compositora ruasos: Si.
Prokofierf i A. Seriabine. Del pm,
mar s'executava un "Preludi",
una peea titulada "Sarcasmea,
fragment d'una serie i una -Tu.
catta". Aquestes (abres d'En Pro,
kofieff ens presenten a Itur aua
Ion cona un rnúsic original, lntellectualitzant, que fiC) vaciala da
ramal les ardideses mas *patente,
essent un exemple aloqüent
aquest estrena( "Sarcasme", vera.,
tablement curias de bentir.
ales sinceres i atraients, mea
dolçament Siriqetes. ene sernbtaa
rea les peces de Scriabine que figuraven a continuacid: "Sonata"
quena, "Poema* número 1 i
estudis" en la. El virgerZis autor
del 'Poema de l'Extasi" es inani.
festa en aquestes obres un inspi,
rat i admirable contanuaslor do
Chopin, si be amb carareterietia
ques prepies, expressant el ton.
>Ire romanticisme de l'erecta coms
positor pellones ainb una sensibia
Sta t ares moderna. Ena agrada,
ren especialment e-la dos estudia
darrers, en els guisas barega una
pasare enérgica i exaltarla.
Alexandre Borawsky fon un ina
terpret perfecte de les obres esmentades, vencent facilmens lea
dif /cuneta que en elles apareixem
El notable pianista ruc executà,
ultra aluestes obres, altres de
antela Mozart, Loeilly i Liszt,
fent - se admirar igualment rota
intèrpret aenaitin en tell "Larghe.
to". de Minan, i cene poderes exea
eutant en les obres de Liszt, es,
perjurarent en la Rapsaalia honpresa, isómero la, que expreaa
aä de 1a manera mée brillant
eleqüent.
El públie aplaudí moRlssim a
n'Alexandre Borowsky, oblenint
d'ell encara dues peces mes fr,ra
de, programa: "La mai-au sobre
/e. reines (l'Atente", de Beettio.
ven, i una altea obra de Reclama.
ninoff, el titurl de la qual no rea
rordena
E. N. 17.

Els Pomells de Joventut
El r teDICH Is Joveamut "Dama Cerma,
nar" eelebrarn el di* 21 una Cesta ref..
g ica,a-putrió'tiea ea hacer al. "Ponwil. de
.1aventut de Itamelona" que s'han digno
bouzeist_40 5_4 *ea ßeite sk; iu+aaaer.
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La Conferéncía de Lausana

les enèrgiques protestes alemanyes són de
caräcter oficia'

,Un dia de dol governamental a Alemanya :: Els partits s'acusen muttfainent :: Els ferroviaris decideixen de sotmetre's :: Els obrers d'Essen: una
vaga d'un quart d'hora r: Normalitat a tot el Ruhr
Parle, te.--Segons despatxos
etehuts de Londres, liorna i Washington, el Gavera alemany
'enviat a aquests °Interne una nota protestant contra l'ocupada
dcl Ruhr.-Havas.
Washington, 12.-L'ambaixador d'Alernanya en Pis Estats
Units ha lliura al ministre d'AIces Estrangers senyor Ilughes
:Una protesta d'Alemanya relatiiva a l'avaacament de les trepes
franco-belgues en el Ruhr. El
text no ha estat
•

POL NACIONAL IRFICIAL A ALE-

MAPPA'A
v Berlín, 12.-E1 canceller Curio,
en corleonända amb el seu dis„pues pronunciat a la Cemiseie
tare asen
Estranepers,
Aigneir un decret pel president
la Reptiblina cemsderant el
rumenge vinent com dia de dol
,nacional.
Per la seva part, el ministre de
ulles he. dirigit a tots ele direcjora d'escotes l'ordre d'orgenitlar una cerimònia 4 dol per a
elemä dissabte.--Racrw.
11 S PARTITS S'ACUSEN l'AUTUAMENT
i2.-Enbara que no
I p'han produit manifestadores palaiques, els aelleaLs es g ervotaipienU ha produit ralada C11n01141.
• is naceenalistes acusen aJE
Jeveduciouaris de 1919 com canente de Vestal actual de oosee.
l le socialistes diuen que es trael,ea d'un complot dels graos induserials.-Radice
gis

FIMAR•VIAIRIS SE SitTeE-

SSE RESISTE/1CM
Berlín, Direcció de
l'Aseociació ferrovitria ha Invieat als ferroviaris de les repone
ecupades a que Se sotiatelia senge resistenda a l'ocupació.-11a-

, TEN

yes.

LA PROTESTA

rzis

OBF.ERS

D'ESSEN

UNA VAGA D'UN QUART
Losen, 12.-leiessociació pro_

Ouetora de benzol i ameniae, se.
guint l'exemple del Sindical carboner, ha abandonat Essen.
Una comissió, composta per
tepresentants de loto els partele
politice, ha resolt, en senyel de
pir042eta, tontra l'ocupad() del
ituhr, que les febriques 1 taitlers
interrompin el treball el dilluns,
45 de gener, d'onze a un quart
Ik dotze del mate
, El senyal d'atur es farà per
Jes sirenes de les fàbriques,
e ient-se a Pensemps voleiar les
L'empanes de totes les esglesies.
El servei ferroviari haure de
'quedar igualment suspes a la
matein hora durant deu minuto.
,e-Ilae as.
LES MANIFESTACIONS DE
PROTESTA A BERLIN

r Berlín, 12.-Les manifesta. ions projectades per protestar
contra l'ocupació del Ruhr se ceaebraran a aquesta capital el diu.
verege a Lutsgarten.
Els perfile del centre, neciol'eta, populista, denilecrata i
• °puliste haveres publicaran
•proclames i avisos dirigits a la
poblad& invitant-la a acudir en
massa a aquestes manifestaeions.
Els socialistes han decidit de
Celebrar una manifestació sepa,ea dam en 1. -hayas.
UNA PROTESTA HOLANDESA
Amsterdam, 1 2.-La Junta (1.2

la Federad() Sindical Internacional ha aprovat una resolució relativa a l'ocupació de la conca
el Ruhr, protestant contra
aquesta política de reacció i de
guerra.-Rad lo.
LA PRENSA DE BERLIN
Berlín, 12.-Tots els comentaris de la
Premsa berlinesa contenen violentes injúries per al Govern francés i per alguns periodistes francesos.-Radio.
ES PREttrACIONS DE CANSO
Dusseldorf, 12.-L'autoritat correspoPent d'Essen ha declarat que el Govern ja no gaita fer efectiva la pres.
tacib de carbó, havent-se-li contestat
que semblant suspensi6 no pot portar
a cap tota vegada que prèviament i
degudarnent no ha estat sotmes l'asaumpte als Alts Comissaris rhenans.Pavas,
•
EL DIA A ESSEN
Fean, I2.-La nit Ira tramccdregut
Fense incidents. Les tropes franceses han
gxampat ton de la ciutat.

En tot el die d'avui Verdee be este
lesefecte.- Rad.

t

Dusselderf, 12.-El movIment de tronce franceses s'Ira produit acuse el ma
petit incident.
Els obren segueixen
trebellant en
llurs tatlere, amh perfecta nortnalitaL
La vida es tranquilia.-Havas.
NOTICIES OFICIOSES ALEl'AA N'YES
Multo, 12.-Un acto otiriós comunlcut a la Premsa diu que els Iliurnmenta
en especies a ', rano i rtelgica han estar
cuspeses en pricceípi, perd que les negte
ciaeions continuen.
Les informacions dele diaria (limen que
les poldaeions catan tranquialcs, no berent ceorrege, fine nra, rap ineident. La
mejor part de els het/gues estas tancades.

S'ignora si serà erupst Rochurn. Les
torees aliades semblen Esser de S a
/0.000 homes.-Rädio.
A BAVIERA
Munid], 12.-El president del Consell
//asieres sor« ahir smh direcció a BerIlch
No lii va hacer cap manifestada pdMica, cima abaste antineint, pero mena
pretenda emoda, que afrentan Ice dissensions a l'interion-Havas.
CALMA PER ORDRE
Munich, 12.-El ministre de l'Interior
hacerle ,per odre de les comissions de
l'Entesa, ha invitat a la població a can tenir-se en caliaa.-Kaelio.
NOVES

IIKUPACISNS : NORMALITAT

12.-Segons noticies efidals, a
Ice neu del maff foren ocupada Oberhausen i Mulheim- Sur .Ruhr.
liocupreició rrE,sea rprefl:t I lista a un
quart de set de la tarda, sonso cap inciel,nt.
No es Ces cap sordat pels carrera ni
als establiments públics. Les fabriques
_continuon treballant, essent normal respecte de La padeció.
A les V» de la tarda se celebra a Essen una t. :urna entre la rnissid Coste,
les autoritata militare i vis industrials
iii Rubr.-Itadio.
EL CONTROL SCERE ELS IN-

DUSTRIALS
Parí s , 12-L'operadó que el general
Ilenrys ha realitaat al Ruhr tindrid, per
objecte el Iliurarddes la coma d'Essen,
aosegurar-nos el control de tota els graos
megoois industrials alemanys.
Al Nord de lluhrort intervindrem als
establiments Tiessen; al centre, a les
explotacions Stinues-Gelsenkirchen, que
s'extenen des de Ruhrort a Dortinund;
a Essen als establiments Krupp; a la
regid de Dusseltlutf a les empreses Mannesmann, Ilaniel, Phoenix. El conjunt
de toles elucides explotacions constitueix
Ics guatee quintes parte de la provisió
Mal de ferro I de bulla d'Alemanya.Radio.
EL CONTROL ALEMAN7 SERA
SOBRE ELS ESTRANGERS
dieris <filien que la
ruptura die rular:Mas diploruätiques ami)
Freno i Itelgiea anirà seguida d'un rigoros control sobre els estrangers realdents a Altimanya. Alguno diaria demanen que els periodistes i correspousala
de diaria estrangers no Fluir] admesua
a les sesion del Rehlistag.-Itatlio.

L'ACORD ENTRE EL KOHLEN.
SYNDICAT
12.-1:industrial Thissen ha
confin/1dt que el trasllat del doruicili del
Sintlieet de Carleó Ce realitza d'acord
ara el (j'oreen de l'Imperi.-Ràdio.
LA COMPOSICIO DE LES TROPES OCUPADES
Dusseldorf, 12.-El destarament franes que va durar tilde a la tarda a Esgen per assegurar l, proteediä hemedieta de la inissió de control eslava corle
post de sis autuametralladures, un pelote de delimitar i un isquadró del 25 regirrient de Dragons.
El destacament ocupa, » p ase luciente,
d turren 1 el telègraf, l'Alculdla 1 ele
altres punta principal.,
Ea alees tropo, franeo-belgues e'establiren detona de a elutat.-ltadio.
EL GENERAL DEGOUTTE REP

ELS PERIODISTES
Dusseldort, 2.-EI general
Ddgoutte ha rebut avui els re-

presentants de la premsa, ale
quals ha declarat quo l'objeetm
de França, que da solarnent ecenemic i no militar, ha estat ja
realitzat. No vaig a fer cap ami
ele, ha acabat dient-Radio.
ENGINYERS ITALIANS Al. RUHR
Roma, 12.-El "Giornale d'Etalie" diu que, elGovern italiä irameträ a la conca del Ruhr deu
enginyers ilal/ans.
Aixf mateix han estat den . anats a Itàlia obrera i agente
duaners, per() el Govern do Roma tto Isa agá encara gap decidid

sobre aquest particular, estant
l'assumpte encara en estudi.Hayas.
DESPRES DE LA MARXA CE
VON MAYER
Paris, 12.-Després de la marea de l'ambaixador alemany
París, senyor Mayer, els serveis
de l'Ambaixada alemnnya nontinuen funcionant sota la direcció
del primer conseller von Hoesch,

el qua l s'ha limitat a declarar
que el senyor Mayer havia seria, al mig dia cap a Berlin, cridat pel Govern.-Radio.
BrusseLles, I2 -.L'encarregat
(Federe alemanys, el. de Dendeberg, abandona Brussel-les stur
a la tarda, marxant a Berlín.Radio.
VISITA IFICIAL
Washington, t 2. -L'ambaixador de França ha estat en el departament d'Estat, on notifie,ä
oficialment l'aceite empresa per
Franea, celebrant una extensa
conferencia amb e) senyor Iluglies.-Havas.

L'AUGMENT DE JORNALS AL
RUHR
Essen, 12.-A conseqüència de
l'augment de jornal als minera,

oua augmentat en 10,000 mares
el preu de la tona de carlee d'extreeeie recent. -Radio,
CONVOCATORIA PER UNA RE-.
UNIO
Dusseldorf, 12.-L'Alla Con' issió interaliada he invitat a con_
Licenciar amb ella, avui, els diredore de les fàbriques Maquesta regi(5.-Ilavas.
NO Hi H.1 AINCINS -:- UNA INFORMACIO DESMENTIDA
Parts, 12. -En els cerriles oficials seta desmentit la informacie
publicada per alguns periòdics do
l'estranger a la qual es peden
que algues aeroplans francesos,
eelant daniunt de la regid del
Ruhr, llançaren proclames amenavant anda la deportació o la
pena de unid a tota els que deixessin el treball o be el fessin
deixar als altres.--Ilavas.
EL VOT DE CONFIANÇA DE LA
cAmBRA FRANCESA
Paris, t2 -El vot de confiança conceda a AL Macare a la
sessie (Fallir a la Cambra, ho fou
per 452 vote en pro i 72 en contra. D'aquests 72 naii bague 15
de comunistes, 50 de socialistes,
2 de radieals i 5 de diverses traedons politiquea.
S'abstingueeen de votar 47 diputats, delle 33 radicals i 8 radicals independents.
Mes de la meitat del grup radical y ute cii favor del Govern.ti ayas.
EL GOVERN ANGLES ES

11RANQUILITZA
Londres, 12.-L'ordre amb que s'ha
efectuat l'ocupacib d'Essen, ha fet desapareixer la inquietud del Goveru britanic.
Franca no ha realitzat Has ara res
que pugui justificar un canvi d'actitud
en la política anglesa. Bollar Law ronian a Londres per si es produís algun
Lot impensat que faci necesaria la convocatária ir-mediata del Come!! de ministres.
El Govern britànic ha decidit de no
contestar la nota de protesta que li Iza
thrigit Alemanya.
El primer ministre britànic is tingut
constantment al corrent, pc1 Go‘ern
franca, de l'estat de la situació.-Radio.
LES INSTRUCSIONS DEL GO-

VERN BRITANIC ALS SEUS
REPRESENTANTS
Londres, 12.-El Gabinet brianic ha
ordenat als seus delegats, senyors 13radbuey, lord Kihnanrock i l'Ambaixador a
París, lord Grewe, que continuiu participant respectivament en els treballs
de la Comissió de Reparacions, de la
Comissió Av.:nana i de la Conferencia
d'Arnbaixadors, Al mateix temps ha definit els termes generals de l'actitud
que els seas delegats han d'observar
en les sessions dels esznentats tres organismes.
Seis hi han trames instruccione per
tal que puguin precisar llar punt de vista quan judiquin no poder-se adherir
al de Ilurs companys, i es crea saber
que lord Kilmanrock, especialment, sera invitat a donar a cortejaeo al president de la Comissió rhenana que en cal
de dissidència en el mozuela de votar,
lo mesures prescrites per la Comissió
no podran ésser aplicada en el sector
britanic.
Tal és, pel moment, l'oritntació del
pccnsaçgt pol4 dcl 9 0Y.C91 044/1a.

el qual es precisara tense dubte demà
d'una manera atén definida en la sessió
del Consell quan aquest hagi alt els informes del ministre de la guerra lord
Derby, i cuan els esdevcniments que cc
desenrotllen en el Ruhr hagin aportat
alguna precisió a la siMació.
No cal dir que aquests esdeveniments
se segueixen amb la mes assídua vigilancia i no es peral l'esperance. a Londres que en un termini bastant breu es
revel li la possibilitat de reprendre la
collaboració franco-anglesa.-Radio.
LES TROPES ANGLESES DE

RHENANIA
Londres, l2.-L'Agència Reuter dia
que no s'ha tracen encara de retirar
les tropes angleses de guarnició a Rheninia.-Havas.
Londres, ca -El "Manchester Guardin" crea saber que el cap del Govern, swyor Bonar Law s'inclina personalment a retirar les tropes angleses
del Rhin, peró el Govern espera els esdeveniments abans de portar mea lluny

les aoves dcterminacions.-Havas.
L'OPIMO DEL GOVERN

AMERICA
Washington, 1:1-Respecte de l'ocupació del Ruhr, el Govern estima que la
situaci6 del mán devén, en endavant,
del caire que prenguin eIn esdeveniments
a Alemanya.-Radio.
Washington, 12.-El ministeri d'Afers
es:ranura comunica que és ímprobaVe es cridi a 'air. Boydcn, observador
nordamerica a la Comissió de Reparacions, puix salarien: ha expressat el
seu pum de vista personal. Continuara,
dones, assistint a les sesiona de la Comissió.-Radio.

ELS CONTINGENTS AMERICANS DEL RUIN
Caldeara, 12.-La noticia de la crida
de les tropes nordamericanes ha esta
aquí n'oh comentada i planyuda, per
quant tmit entre els alemanys com entre ela trancaos i anglesos, akistita
relaciona de bona amistat amb els soldats nordarnericans.
Les tropa nordamericanes es trobaven a Coblenza des del 9 de desembre de 19t8; es:igual-en manades, en
principi, pel majen. general Runter-Ligget. A començaments de 1919 foren Irameses a América diverses de les divisiena d'ocupad& peró quedaren encara
litIS trenta mil soldats nordamericans
a Rheninia.
Actuahnent els comandava el major
general Allen. Darrerament, les esmerilada tropa Izavien estat reduídes
1,046 homes i i6 oficials.-Radio.
LA QUESTIO DELS COMUNISTES FRANCESOS

París, 12.-En els dotze autes
de detenció dictate contra els Sie
sindicalistes revolucionarle i els
sis dirigents ddl partit comunista que formen el Colinde contra
i la guerra, dos
han deixat de complir-e e: el referent al diputat Cachin, pede gut per la immunitat parlainentálea, i el que afecta al ciutadä
etaurici Paquereaux, regidor
d'Anver-sur-Oise.
Aquest militant, que asumula
les funcione de secretad de Marco! Cachin i de secretad de la
Federació comunista de Seine et
Oise, no ha pogut dsser detingut,
havent desaparescut fla uns
quanta dies del seu domicili.
ES creu que no ha fugit i quo
s'amaga a casa d'algun ande.
S'han donat instruccions a la
metida de diversos districtes per
tal que exerceixi una estreta vigilància respecte de determinats
Personatges de nacienalitat estrangera que tenen reilació
els elements extremistes i cornilnietos -Radio.
UN INCIDENT A LA CAMBRA
CONTRA CACH1N
París, 12.-A la sessiö de la

Cambra s'ha produït un violent
incident per increpar diversos
diputats al (filmlet cemunista senyor Cachin, al qual qualificaven
alieuns diputats de traidor i d'ind i gne d'aseentar-se en els ea-.
COIIS.

El president, senyor Peret,
aconeegui amb treball dominar
Oa/dartill, dient que cap maja
constitucional e/ permetia priva:.
a Cachin d'assentar-se a la Cambra, per() que si aquesta lio deeidia, se li aplicaría la censura.
SURLICATORI CONTRA CACHIN
París, 12.-Avui sIno dietrle
buit a la Cambra la demanda de
suplicatori per a processar el di-.
putat Cachin.
El procurador general diu que
Cachet assistf a tes reunions co.
mullistes d'Essen i quo deepres
fd_u und aelivu propaganda pbr
LA DEMANDA DE

Ha estat coNcertaci,a una ani
amnistia greco-turca
La qüestió del servei m ilitara Turquia testa dels Soviets (2s desatesa - Les insti u
d'Hassan Bei - La voluntat del govern d'A
Un avis aliat al govern grec
Lausana, 12e - Else elegats
aliats 1 turca estipularen ahir
(farrera hora un acord referent a
la qiiestió de les minories i al
servei militar a Turquía. Aquest
serä obligatori 1 igual per teta.
Els delegats aliats, turca i
grecs han acordat que sigui concedida una äreplia amnistia
gon g la qual cap habitant
Turquia 1 Grecia serb molestat
per la seva conducta militar o
política,
assistència que hagues pogut prestar a qualsevol
potencia signatària del Tractat o
súbdit d'ella en Feepai de temps
rompres entre el 1 d'agoet. de
teffe i 20 de novembro de 1922.
En virtut d'aquesta amnistia,
tota condemna per causa militar
o civil serle imrnediatament
i sospesa iota diligencia.
Pel que fa referencia a la protesta dels Soviets sobre la sopesada eliminad() dels deleg,ete
russos a les reunions en les quals
es tractà la qüestió deis Estrets,
es feu constar que els ruseos
t'oren admesos a lotes les citades
reuninns i a tots els treballs dels
perita. - Hayas.

executi els compromiso)
prendre en nom deis
yo que es refereix a la
dels ärahs.-Radio.
UNA PROTINITA
PER%

Lausana, 12.- El Ge
sä ha protestat prop

l'orada contra el fet
ver estat cone•edada
prendre part en els ZIS
La impressi6 en els
la Conferencia contint
favorable en go que et
a la qüestió de Mossul
LA MORT DE COINITY
Atenes, 12.--Sagons
rebucles anit reiatives t
de l'ex-rei Consbantf, la
del renyó que mane re
arriba a afectar dieur i
i la Inort.
El sPa fill, el Mese')
tirà avui cap a Peleen,
ELS FUNERALS RE
Palerm, 12.-318 I
honor de l'ex-rei
estat anuncias
te, dia

per derni

LES INSTRUCCIONS D'HASSAU
BEI
Lausana, I2.-S'asaegora que les darreres instruccions trameses d'Angora
pel delegai Hassan Bei, són que la delegació es mantingui inflexible sobre
la qiiesti6 dz capitulacions i indemnitzacions de guerra.-Havas. •

Palerm, It.-31 eadi
Constantí será'. traslladat
Nàpols i d'allí a Atenes,e
vern gree ho autoritja

Lausana, II. - Hasgan-bei,
que ha tornat d'Angora, ha celebrat una conferencia arnb Ismet
Paixà, Diferents mernbres de la
delegació turca has donat a entendre abs periodistes que les
disposicions del Cevern d'Angora
eren conciliadores. - Radio.

Kowno, ( 2 -Ele
han ocupat Myclok-rug
repartint proclames en1

LA QUEST1O D5 MOSSUL ES
CAPITAL

Lausana, 12.- En alguna cerdee de la Conferencia es diu que
la voluntat del Govern d'Angora
de no signar un 'Fraelat general
si no es prèviament reconeguda
ea sobirania de Turquia sobre e/
Vilayet tl Mossul.-flavas.
LA QUESTIO DE TRACIA
UN AVIS AL GOVEITAI GRED
París, 12. - Comuniquen d'Ae
lenes als Mari que . el Governs
de França. Anglaterra i ltälia han
cridat l'ateneió del Govern greca
sobre els greus inconvenients
que puguin resultar de la pmsenda de trepes gregues a la
Träcia occidental i les manifese
tacions beLlieoses a les quals
leurat.-tlavas.
LA PROVINWA DIE YEMEN SERA CONSERVADA ALS TUBOS
Lancia, 12, -- En els i7ereles

de la Conferencia s'assegura que
la provincia de Yemen, que constitucis la part principal de la peninsula aräbia i que te una població de set a vuit milions d'habitants, no ser3 separada de
Tor quia.
Es diu lambe que este en projede la creaciú «una federació
tureo-erab. Per altea part le declara que el rei de le Iledjaz,
sein, insisteix en quie Anglaterra
a sublevar les poblacions alemanyes contra 'exèrcit francèsRadio.

París, 12.-Davant la Conoceasió encarregada de dictaminar
sobre el supliealeji demanat a
la Cimbra contra el dipueat comunista senyor Cachea ha infoee
rnat aquesta tarda, a dos quorts
do sis, el ministre de Justicia. 91
qua!, atenent als desigs de la Comissie, ha consentit en donar a
aquesta comunicació de deterniinats documents propis per a demostrar la reallitat de celas teta
alegats pel fiscal general en la
seva carta al Guardasegells.
El president i el ponent de la
comissió es traslladaran, dones,
aquesta nit, a des onze, al despala del ministre, on se'ls fan
aquesta comunicada.
La COIlli88/(3 es reunirh derriä
al mate a dos quarts d'onze, per
tal d'assabentar-se contingut de Pesinentada eomunieacid,
i a la tarda els doeurnents de referencia secan comunicats a leasenas al senyor (lactin, (peal
rs llegirä tumbe el text integre
do les manifestaelons retes
aquesta tarda pel ministre de
Justicia a la ja expressada Co-.
ruissid.
LA COAIISSIO DE REPARA-

CIONS
Parlo, 12.-Dente al mate es
reunirà la Cotnissie de Reparacions per a estudiar la nota franeeaa rejerunt 15 l'ey aeite da ca-

LA NUCCTIO
K
ELS IRRESULAPAS LIT

diuen que el eleven, a
qüencia de les repetides
dels alisto prop del
titanes sobre la qüestia
fronteres, ha fracassat.
lél cap dele irregular'
denat el tancament de
de la frontera que ue
vas.
SALUT DE L
Ginebra, 12.-ale fan/
nista, s'assegura hacer
despatxo fidedignos de
dieta que la salut de
presenta cap gravetat.RIEFAEL EN ESTAT DE
Merme 12. - Ha estat
mat l'estat de setge en
població. - Rayas.
UN NOU TERRAT
A NIILE

Londres, 12.-Els
publiquen un despaträ
York anunciant que sen
a Xile un nou terratre
sortosarnent, aquesta
moy nnent sismie ha t‘'
cassa importincia i de
rada.
En el poble de Neceen
provincia de Coquirebe
on n'Os es deixà sentir el
tremol.
Alguno edificis sean
drat parcialment, però
no co tu noticia que har
regut cap desgràcia per
Raras.
pitals alemanys a l'estr

examinar lambe la ',elite
rateria presentada per 3
pel 192e3.
Fins ara no es tracia
traprojecte que ixi de I
Dele:ademe de la Comi
EI delegat ang,les, que
bis ja a Paris, assistir a
En sortir de la Con)
versos membres declar

hi ha trnaniraitat en el
Comiseie en pensar que
concedir - se cil uplicalou
aal -Clavas.
París, 12. - L'Agevee
d'en saber que en els
francesos s'opina que
cecead tallar a les dife
legacions que integren la
sid de Reparte:ene el te
cís per cencertar-se
i de.spres incutir detin
la qülastiú de la moral
calgui cencedir a Alee
Pee consegüent, el.
que Es ell presidene se
proposarà dernä all seul
gules que sigui ¡jornal
dia 31 d'aquest mes el O
que de eonformitat amb
pagaments d'AlemanyaN
aqnesta efectiu el dia
ual.
ifentres tant, • sigui
terregne que entre tg
dates, recauria la del
respecte del particular
doptar LA Comiabit5-111
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tres mesos de Poder no logra ter llel
La qüestió del Marroc
aquell projeete i ara es dol la gent que
no s'aprovese remite hauria resolt el
problema eatalä.
El plet catan
Avui no ea possible, en la sean gravetat, deixar-lo al marge i es deu contemplar des de la realitat a la qual no pot
girar el rostre cap homo ',atolle.
Eeria endebades discutir si convindria
Entre els elements militare es parla
O no que Espanya fos d'altea, manera. Te molt aquests dies dels expedients a que
una definida geográfica eoncreta i no te
ldonaren origen unes declaracions tlel
Al Cfrcol Conservador de 'Meren ha
varietats etniques. Aixe fa que sigui Una general Sanjurjo i una carta del capità
pranumeat el senyor Cierva el seu anuabogeria que p ina pretengui la separo' Lltiís Berenguer relativa al coronel RieMt eliscurs.
Cid, que es fonam,nta, des d'ad. Perd quelme.
Despees de &airar frases afecturses
hi han regians que tenen una personaliSegons hcm sentit, el sepan dits
a la regle marciana, din que engrandir tat Q110 es den respectar.
expedients estä del tot acabat, i l'alla rasee o engrandir la pàtria, pensant
Cetalunya real la saya literatura, la tre, rcferent a l'assumptc Sanjurjo-Rique la uniti de tetes les resinas en a in sera llengua, els seas costales; i jo no
quelme, pot considerar-se virtualment
Il ae (rumor ess el que mes pot enaltir experimento cap alarma perquè les senti.
acabat, puix segons diuen, solament falEspanya.
Atget estan Beigice i Suiesa, on co pare ta ultimar alguna petits detalls.
Adverteix que als que trebsnen ra • len diverses Ilengees i no per aixe Iran.
Segons la versió que predomina als
'Inanionir unidce les forera conservadotolla la seva unitat. La llengua no deu centros militars, són tan decisius els
res seels din canee. Com as riureu—diu eeparacnos, sine unir-nos.
testimonis orals i documentals aportan
, —guau Ilegiu que aquI, a Manda, no es
Es refereix al discurs d'tEn Camba 1 en pro del coronel Riquelme, que han
'urna nua falla senee la mesa voluntat?
din que no esta en tot de eonformitat de sobrevenir resohicions d'importancia
Diren amb red que ene organitzem as- amb ell, perd recorten que is un gran
en aquest assumpte que tant apassionä
pirem a que prevalgui la nostra político
ateneement pel canal de la eonlialitat. la gel/t.
pení fe a:x(1 caciquisme?
Ha afirmat En Camió que el separntiee
Tarnbé sendela que esta molt asanMiren a altres regions que aspiren me ne pot triomfar i tue si ttiornets en
a mamar al cap de les anees i allí si i ele setos se separare-ea de la vida peb11- (al l'expedient relaten al famós comboi
a Tizas, essent gran el nombre desearque aceren cota el favor oficial tracta
ca. Quan es parla aisf des de Barcelona, lato a conseqüencia de les declaracions
de matar tota inieiativa que s'oposi n
As cavalleresc 1 trea espanyol que a un del general Tuero i el coronel La Capolitice dels que allí exerceixen la si/- mflin; intuid es doni la me i s'escolti
nal.
pi-mo r -la. (Grans eplaudireents i sesgues una veu amiga per estrényer Ilaeos.
Per últim, també es parla d'un altre
• leepanya i a Catalunya espanyola).
Ajad te uno antecedente en la politice assurnpte de grandissima immirtencia,
Neeeltres mes epirern al he de la regi6
l'En Mama que ami) l'autonomia colla relacionat amb la presa pelo moros del
al reepeete del que entemern que ea el evitar la catestrofe colonial.
celebre b/ocau de Mezquita i que enpostre legitim dert.
Explica que té un amie, persona de
Reepeete n lea futures eleccions, dio gran reno:1 a Catalunya, que militava en cara ha donat motitt a un procediment
judicial
per haver-se volgut imputar la
que limitaran Iler aspiracie pe:Rica a
temps del doctor Robert i donase l'eduquè el que han arar/segun colara la
erice) als seus filie en correettasim es- culpa per aquell succés al cap del serlanda no ele ho prengui altea vee de
panyel, roa, allanare era costura i encara vei de vigilancia a la plaça.
la
poma anea famnies distingides de Cata- LA RONDALLA DEL GENERAL
Recordar arenaste fets pasente no fe hanya.
SILVESTRE
esborrar eis profunda efeetes i el meA un ministre se li va ocerrer prohiA Vigo, l'opinie estä intrigadissima
mete que muniren a qui donä la eree
bir ele telegrames en catalä; i des da' davant les misterioses visites que amb
vida en eaerifici per Espanya i a D.'n
quelldia a la nula d'aquest amic es
II nerneiro que les coneerniencies d'a- parla en catalä. Aleó den/ostra cima la gran freqüència ve efectuant u:te personalitat militar a la illa Soraya, situaquella theta s'estserrin abans de la mort
intransigencia d'aquí engendra la an ee
da a la ria de Vigo, i propietat d'un
d'armen il.lustre heme.
-ralf.
reí d'aguesta ciutat.
Parla de) problema eatalä i din!
!hi ha que eoneedir a Catalunya. Alzó
S'assegura que a la dita illa es troba,
! Reepecte el problema que ara mon
ho afirma l'orador com una opine-, perpassant una temporada, l'ex governador
p re,, -, ma la nneie. hem d'afirmar atase
sonne
dc Barcelona senyor Martínez Anido,
'gas lee el nostre gran amor a la imita::
Tot enneisteix en el Lacte de le evnamb la seva filla Agnes.
:espiras-oh, pensant que les riente d'1.7e
cessi6.
Hi ha qui afirma que ambdós rcálit:Punga ena fonen a tots de tal manera
lli ha que Ilimer empeore I caminar
zen diàries excursions en automóbil
!que fe impossible que vuletlin presentar per la ruta de l'han/tenia.
t3-0,-sonnyolitzada une regló que loa seanTant debe que entalans I enstellans Santiago, Villagarcia i nitres pobles.
-pre intenssment espanyola.
No falta qui assegura tnolt seriosapoguem cantar un hernie com el canten
Miles( prole-eme será tractat amb es- franecens i promneale, units por Eernor ! ment que el rnisteriós visitant de la filia
peeiel atencie. tmennehi un gran amor.
is
el general Silvestre.
El fogar és la nieva patria única i
'remeetant el er e de tole.
La fantazia popular sola al voltant
la llar dels meus g.rmans ami/ la me'lI de pensar F.,menya que es
deis rcsidents a la illa i lai ha versions
ra, formen el meta poble. Aquesta
seri .rne allí es eelle111/13,1 s'ednquin
por tots els gustos respecte la persnEspanya.
Benelda
sia!
er, en gran aferra, i cal que es eeruel
nalitat de l'incenit habitant de Soraya.
En
resumir
els
parlamente,
Ten
Gei'const entrnern en aquestos generaeiens la
corchea
ha
dit
que
l'agravació
del
proELS
MAURINS 1 LA GUERRA
"fibra eepenyola.
blema catalä no és res mas que la proAl Teatre ile La Comida sha celeAete , te obra d'amor 1 enxill per entesta
contra
els
desacerts
gesteegran erea cien es inercia. ha de met e rbrat un miting mauri, en el qual sha
:Ir ni . ,one-aemrtit de tutee les !n eme i nants, els quals se armen a tota F.spa- parlat prefercntment de la qüestió del
nya,
peró
que
a.
Catalunya
s'exterioel filie dee'tjat.
Merme.
Letleal regional es noble i sha ele e.- ritza amb més energia, refugiant-se al
Un orador expressä la coincidencia
telele-, ;ere no fine als Ifmits que p•e- separatisme. Peró el pessimisme es dels maurins i En Catada& en el discuta
igual en totes parte.
jud'eein la oteen nacional.
pronunciat rar aquest a la Barcelonette
',50,,e han de nitrar el pausat oer
Es parlä de les responsabilitats, ci• Ser les seo, ens ny-anees; el pro- LA PROTESTA D'ALErANYA
tan: la propasició d'En Gambó, la qual
•
:, •• r estudiar la reelitet
treure
L'Ambaixador d'Alemanya ha vi,itat frustrà els plans d'En Sanchez Guerra
•• teeeeneies que han de servir pe r aquesta tarda el ministre d'Estat amb i dels conectarais.
objecte fer-li remesa, en noin del
EJ con/te de la Mortera manifeste la
necional adeneent sen Goveria, del document de protesta necessitat de resoldre el problema del
eseeelre
pe r mes m'ere' eran i esliorese el que que dirigeix a tots els pailas d'Europa,
Marroc, recordant que el marqués d'Al•
( pedliee• de !sesione i Perore I en
contra l'ocupació pele francesus del lt r- hucernas -va dir que shavia d'arribar
alr q n, entupe polltics d'explotacions paritori del Ruhr.
inclUs a suprimir les vacacions del Seri
nat i al puc tunps ens duia que ens es.r.rrl gire he dit afecta a les regiert'
peréssim senlan.
LA "GACETA"
E a remenya.
L'únic que sha te ha estat a espatEl
oficial publica:
S:mimases espenyole vahee tot partídel Parlament en el tocant al canReial Ordre del minisleri d'Es- lles
eularisme personal O regional.
vi de sietema al Marroc.
Preparen l'este-en per a les emperre tat disposant que d'ara endavant
Ja esteta al Marroc amb la respeteRuin,. Qui vulgui pan la tindrà, pere s*exigeixi utí certdicat facultatiu
sabilitat del Protectorat. No anem alli
el (me aepiri a ne respectar el que semi de que rinteressat es troha
eis nostres dretn, m'equivoca, i ca aqueix perfecte estat Ilsiológic als fun- per cap expansió espanyolista, colonial,
montera la força (lira de qui fe la rae cionaria de nou noutenarnent per bona coLlocació de capitals. Anem a
assegurar nostra frontera i la neutralitat
nosaltre, adirem anea tot entusiasme a servir e!s tarritoris espanyols
de l'Estret de Gibraltar.
a la Huila arub absolut raxpeete a la del Golf do Guinea.
Per aquests
objectes, el rnillur es
Reial Ordre dei ministeri del deixar al morodos
que visqui la asea vida.
Treball
l'izara
en
2'50
per
mil
del
1.'ff.,SPANYOLISNIE DE!.. IMNomenem un Alt Comissari, civil o mimínimum de la liança els drets
PARCIAL"
da regis!re que han d'abonar en litar, que ço poc importa, amb tres o
guatee accesorio, i que el moro eiseui
1 L'Adolf Martillad) diu a El Impar*
l'any actual les companyies d'astrangnileament amb els seus.
segurances i socielats mútue3
El jalifa deu ntanar-los.
-Tenirn modus sufieients per sospitar
que substitueixin els patrons
ja a Larraix i en altres lloes, el moque el senyor Cande) na batirla denun- les obligacions que els imposa
ro paga tots cis tributs; i solament a
eiat l'existeneia d'un separatisme la llei
d'aceidents del treball.
Melilla hi ha gent insumissa.
trismellat a la Lliga Regionalista, i aliD'Estat. — Anunciant qua la
Es aixó el que sha fet?
mente, mitjançant les sinecures de la Ciutat
Lliure de Dautzic alta adEs crearen tres comandäncies geneeleneointinitat, si no litigues ocorregut
herit
a
l'acord
relatiu
a
la
rerals i es posä al davant a un generaVetees:tia de la qual sitan fet catalina
pressió de la circulació de puamb /a qua! cosa es prenia a
els senyors Bofill i Matas i Revira i VirblIcacIons
obscenes.
giii, enesee que el separatisme ami, die
l'Alt Comissari el carácter d'agent diAnunciara
que
sols
poden
dofressa espanyolista, que aloa permet goplomätic nostre, al costat del Guvern
del Jalifa.
si-ruar des do Madrid i nos-arar la uni- ser canviats fina al 3 1 del mes
actual,
al
departament
bancari
tat espanyola des de Barcelona, eigui
Contra aguesta equinacurie, protestäniat perillös i vitupe rable que aquest txecoslovac, els ballets retírale
rein alguno a la Pretusa, 1 anuneiäretn
de la circulació que s'esmenten. Uran causaria la ruina del Tresor i la
frene i volent sie l'Asió Catalana.
De Finances. — Tarifes de la vergunya del desastre. Ningú ens feu ras.
S'ha calle fina que els dissidents han
clatiM contra 'luid, per6 crin, li
aeordat presentar candidatura per a di- contribució Industrial i de covan dir que era necesitare seguí al liarputats a Corta pr la capital de Cata- merç; conienrament de la tarifa
quarta.
me, &manual que fue arub el menor selunya.
crifiei posible.
La Lliga 9empre ha fet mear:detrae i
Nega que el sistema seguit pels esprova d'aire es que portn a la p residenLES TARIFES POSTAL.,
vea de la Mancomunen t rl senyor Puig
Notant-se alguna confusió en la prac- panyulal al Marroc sigui l'empres per
eltres paisos, cuan França i Anglaterra.
• Calafaleh, el goal es el que mes ella tica dels serveis postals per aplicar les
Aqueeta procuraren tenle grupn Magedistingit en combatre la unirnt nacio- tarifes corresponents, la Direcció Genta que es fessin respectar i nossaltree
nal.
neral de Correus ha soLlicitat del miveiem cota a les portes de Tetuan es desPer qu¡ a aquesta enormitat, u aquest
nisteri de Finances una aclareció per a
obvia a Lee torees del Jalifa, I per ço
perill no ele optima el mayor Cantee?
interpretar les tarifes que catan en vimai comptàrem manes que aun) el terreey
Ah! el senyor Cambia mai, fine era, que
gor.
que trepitavem.
ja de lard per reparar el dany, ha, delVa fraeassur el eistetna del (linee per
'Sal oir la sena veu contra el separatim
UN DONATIU
els avenearneute porque no aesultrem el
Ene : s'ha limitat a afirmer que no cerLe
senyora
Joana
Almeida,
esposa
earmament dels ¿un ce debut itotsuecava la arparacia pere deira fer ala que
del tenor 1Iipólit Lázaro, ha lliurat una goa *llueca N'entenien directament awb
la vollen.
l'Alt Comissari i elo notables moros eren
Per aíre el neu discuta del diumenge escollida col.lecció de 'libres per a les
entä man-at d'autoritat. No ha facili- biblioteques infantils de l'Ajuntament. desates«.
Les torees indigente no reepenguerea
En Ruiz Jiménez sha dirigit a La
tat, ni facilitara. una enlute& espanyola
degudament, per no dependre del Jaal problema nacionalista."
senyora d'En Lázaro en testimoni d'alifa.
graiment per la delicada atenció, en
EL CRITERI DELS maurdnis
Elogia el Govern actual, per la forma
nom del Municipi.
fen Sine, al miting muere hä yarlat
amb qua ha canvlat el sistema seguit al
del problema entnlä.
Manse, pule l'estima de justicia, encaACTE ACADEMIC
. Manifestä que aquest pasea per uns
rta que li seniles que m'acecen lea vacil,rnaments exacerbeis, cosa que En ManDiumenge tindrà lloc, a l'Acadamia
lacions. Alaba a En Villanueva, que ha
ea advertí a temps, anunciant el perill 1 de Medicina, la rccepció del doctor Teacceptat cärrec de tanta responsabilitat
presea tant el projeete de lee de regles lo- Il i Muflor, el qual tractarä en el seu
en les acabables de la seva vida, pecó fe
cal, eme poner ama no abastaria.
discurs, el tema "Idees actuals sobre el
sabut que no "ladré anar al Marroc 1
' Allanan En Manea eslava a la ple- ncuro-tropisme".
el Govern no es decideix a eubetitule-lo.
nitud dal seu vigor fleje I de eadhesie
En nota de la Corporació Ii conI ea que En Vilanueva era el contratieta
de les Lonas coarervadures, i en trentatestara ¡da Raraey i Caja/
Imane del Gatera ál Marroc, perqui ele

D'ESPANYA

sesmossows

En La Cierva Contra
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Catalunya

D'uns expedients
militars

minietres necessiten dedicar-sal a len
Ofiestions electorals. El Costera no feobarä un cnntractista potaje. per6 el un
homo apta I ben enterat de les coses dal
blerroc.
El ruar! de sistema den asser efectin,
1 aixf restara al guna espere nen ente Enpanya segneisi mirant fit a fit a lee dem'bo naden, pera si em &lea perdre
aquesta ocasie, Espanya shaura acabet
I no podra mirar a la cara de lea &mea
mamona, perqui3 eeria insolvent de teto
els soua compromisos.
EL CONIUNICAT D'ANIT
El telegrama robot al ministeri de la
Guerra diu que ha estat imposada pel
comandant general, al campament de
Dar-Drius, la medalla militar al tinent
coronel Nailez del Prado, comauclaut
Tranco i sergent Retirado
A l'oficina de Tafersit ha estat remes
un cate*, de muntanya.
Sense mes novetat.
NOTICIES DE MELILLA

MELILLA.—Abd-el-Kader estigué a
Elot-Settat per a buscar els autors de
l'assassinat d'un policia indígena que
prestara set-veis de vigilància a BeniSidel.
Féu comparèixer vira indigenes dientlos que si no declaraven qui eren els
criminals els imposaria, ultra {enes
multes, severs cestigs.
— Les famílies dels preseners han
visitat el ministre del Maghaem, Ben•
nuna, per a demanar-li noticies sobre
els captius.
El ministre havia parlat amb Drisben-Said, el qual torna cl'Alhucernas i
els va dir que res de non podia comunicar-los.
Circula el rumor que eslava disposat
un vaixell per portar els presoners paisano de la Companyia minera. La notía s'ha desmentit després.
De tetes maneres, sembla cert que
aquests .presoners seran traolladats a
Axciir.
Tumbé s'ha desmentit que vhsgui a
Melilla el minaire bilbaí don Horaci
Echevarrieta.
— F.Is aviadors han bombejat els poblats rebela de la dreta del i ist Kedir,
llarnant 75 bonthes de tiente.
— Un general i un coronel que estan a Madrid, han escrit a alguns amics
dient-los que s'indica per a Alt Comissari el senyor Rodee.
— El
elul general Navarro ha
tornat a la ProinFlila,
LA MALALTIA D'EN ViLLANUEVA

El cap del Ceeeen ha menifestat acanala tarda que el seesor Villanueva
continuara igual de la seva dolencia, anda
tendermia a milleren
La febre no ha augmentat i lea cjceeions han tonifie at el malalt. •

LA TASCA MINISTERIAL
Ha anuncial el president del
Consell que ¡lema al mal/ tornara ti rei de morataila, i ha repeti t una vegada mes que a la tarda, a les cine., es reuniran els mi,
nistres en Consell,
lia visitat aquest mal( al senyor Gasset una comissió d'Aleoy,
presidida pel senyor Salvatella,
com a relresentant a Corte per
agnell districte, per a sol.licilar
diverses reformes lineals relacionades arrib el ministeri de Fi/neta.
lla vsitat al ministre d'Hisenda
una nornbrosa comissió de subalterna de tots els ministeris
a demanar-1 que els sous eds hi
siguin concedas des del mes
d'octubre darrer i que comenci
a regir des faquella dala la vigencia dels pressupost, i que els
portera i ordenances d'Hisenda
que se'ls hi doni iguala tractos
que als seus companys d'altres
departaments niinisterials en ea
que es refereix a les jubilacions.
S'estan portant a cap pell nalnisteri d'Estat les negociacions
per a concertar un Traetat de
'propietat intel.lectual a Mexie,
que 'tatua d'estar llest abans del
28 de febrer, data en que
ui
Factual regia"
L'HORA DE TANCAR ELS ES-

TABLIMENTS

El ministre del Trehall ha manifestat avui que havia cridat per que vingués a conferenciar ami;
ell, la Junta local de Reformes
Socials de Barcelona, Comissió
Mixta de patrona i dependents do
corneta', i pdits comerciants
l'extra-radi de Barcelona.
—11i ha plantejat a Barcelona—ha dit el senyor Chapaprie
ta—un interessant plet sobre les
hores de tancament deis comerços, entre aquestes parte, perque els petits comerciaras de l'extra-radi entenen que no sels ha
d'aplicar l'hora de tancament que
es fixa per a la resta dels comerAvui han arribat la Junta Mixta esmentada, la Junta local do
Reformes Socials i una Cumissid
dels petits comerciante de l'extra-radi de Barcelona, amb eto
quals he conferenciat separadarnent sobre aquesta güestid.
'l'ambe he parlat sobre el mateix aesumpte, amb el delegat
regi del Treball, de Bareelona.
La solució d'aquest problema
is interessant, pürquA servirä
de base per a altres lets analego
que es pläutegin a les altres
"provIncies".
UNA REFORMA A TELEGRAPS

Fa alguna dies que funciona
entre Barcelona i Madrid el rEtP i d auLq 4à,t.íc superiur Sigmens,

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
aparell telegrafie alemany de recent invenció, que ha estat adquirit per l'administració espanyola.
Ordinariament treballa a la valocitat de 600 senyals per minut,
podent aribar a 1,100; i com
que estä muntat en "duplex",
sistema que perrnet la transmissid simultänia en anibtbis sentits,
en un sol fil, cursa, per termo
nutjä, dotze despatxos per minut.
La generalitzaeió d'aquest aparen r eportara aventatges als periódica.
1.a perforad(*) de la cinta es
realitza amb una màquina
ga a la d'escriure i de cost atan
reduit, i no es necessita cal) e s
-pecialtzh).
La casa alemanya constructora
ha visitat la Direcció de Comttnicaciona perqua dos enginyers
enpanyols, pensionats per la primera, durant dos anys, estudiin
a Berlin, els sistemes telegräfic,
telefúnic i radiotelegräfla que la
dita casa construeix. Al cap del
temps convingut, l'entitat alemanya agregaré els enginyers al ceta
servei o s'avindria a la seva reintegrada a l'administració esnaLa Direcci6 d5u Comunicacions,
enviarä en oferte, dos tecnis nacionals, pero subvenint u, flur sojorn a Berlin i amb el propósit
d'aprofitar els sous estudie.
El rei ha anunciat el seu propelan de visitar el Palau de Comuntcacinns per a veure funcionar Vaparell.
Ha sojornat alguna dieu a la
Cort l'enginyer de telègrafs anglesos Mr. F. C. . Creed, inventor
d'un altre räpit automàtic molt
ueat a Inglaterra i Amadas.
Slan realitzat preves satisfactóries a les oficines que té a
Bilbao la eompanyia del cable
Londres-Bilbao i un dia que
aquesta facililä el cable, es comunica amb Londres madeja.
UN

NOV CIARE ANTE-ALCISTA

Avui s'ha publical el primer
nUmarn del "Diario del Pueblo'',
fundat pele redactora separats
"La Libertar.
Dedica quasi tot el número a
explicar reseissid del diari
La 1 combat durament el senyor
Alba
'rarnlaS explica extensament
l'atropell pulliriac que li va impulir sortir atuir, del qua] en
culpa el senyor mba, i anuncia
que ve a essen el portaniveu de
les esquerres espanyoles veritat.
Amb motiu de la sortida del
neu diari, que no ha pogut ¿tasen
confecciona!, als sus tallers, ,per
la . probibició de les autaritals,
avui han estat detinguts tes redactors senyors Gongora, G obirente, Boixader, Solis, Sola i
Inestat i dos obrers tipógrafa.
Ran estat posats en Ilibertat
ele redactors d'aquest dlari que
foren d'31inguts, per _Pavea com.
provat les autoritata que el susdit diari no ha estat editat
els tallers pendents de Iliceneia
d'obertura.
Els diaris de la nit censuren
les tlificultats que, es posen a la
publicació dal nou periktic per
part. de les auto:date.
BI fmeal ha denunciat al jutjat eitt guradia el número cl'avJi
del 'Diario del Pueblo" pel seu
artidle editorial.
MOVIMENT BORSATIL

DE CATALUNYA
PERELADA

La memòria d'En V
lenti Almirall
Ele firmanta. en repeceentacitt de
vela corporativa de recelada, i er
interpretar els sentiments -le ton
velas, esperen ele vas que ordenaren
publicad° al diari de la vostra «ira
del segfieut comunicat en conteetace
la nota polLica "Contra la mear
d'En N'alean Almirall" i a la carta
vengar alcalde signada pal diputzt
vindal per Figueres senyer Nognet
Carnet que la motivi,, aparegudee
edicions d'agnest perieelie dele dice
propp assat mes i 3 del eorrent;
tal que arab els dits miente, delatas a
deplorable 1 1;egeresa, volt-tu honorar
tan sinifient patrich a q ui la vila
P erelada ret bouseantge, no quedi en 1
un reelige a la nostra poblaeiö, que
medien en el deure de rebutjar.
Perelada, que eaalteix la mem5ria
een fill Mantener pasmar cl sea ret
il q de fa alfa de 30 anye al eal6
pa
cipal de la Casa de la Vita i denent
nora e una de les seres minara pla
amb esiatenria de l'Ajuntament tot
poracie, de tot el palde, diputat a Co
pel distriete 1 les altres emitan, ofel
distince6 de grupa penties. ab ha volt
mai ultratjar FAIrairell, ame al e
teari. miau per la sena familia vol/
ceLlocar-ge la 1,Isiela ea Lente Reta i
juntameat elaaä tata mona de facilft
per a la sera realitaaaid, aoseptanE
venia la iucoateditat del neta empla
turnt de la aleadas as cara a tramonte
per donar ud, •inualitat a la dita Id
da co metes:montas i ara que ueíser
•ig nent foraeter deaarrelat de Pi
(palia que so podan creme que kagi
tat cap Perladeue) j aparegut tren.
uno petit (ante d'una 2 dedraerres cr
«rete dels Ti) que te la lápida, que
significa sine un esguince a la sera la
ornamental. entenem mes es de mal gvolee donar la culpa de l'oadevingut
Ist un peble. Precisar:neta notada le r
lifeta no 9C li riegue donar me,s
portancia que la que en realitat
.s'estauliä la manera de reparar rl m
bre eeernetonat per tal que no Id a
la mala interpretatel que amerar ment s'ha fet pettlica per la prat
oportuna del periedie que vela temen
Ara, eeplicaila la cosa tal roe eR.
si Id lea molin (oto la pelele Le s'Ingi
tit ferida atah /a tornas en que eo que
pasent shn donat a la pública maree
eiel. Almas d'obrar nixf ere prudeet
eabenter-se del fet i la malifeta
rus ute tenle altre ressei
que es ve
ii fet que un d9equilibrat fari me
nn fanal o un
entremaliat tren
nn relee d'un eparader.
Esbrinet aieti i neme:, yente l'o
sie s'ho romperla, na fem »otee que
comunicat trI dia 31 es cantonen da
grattütes i equivoeadea reepecte al I
on t'e col-Meada bu lepida, que re
ser eacabninent del serrar de la Pe
Oil lii havia une,u batees n fernere dia
la vio pdbli,a, que utilitzaven ele a
aoven del mas Paller, propieeet aqu
de in caca 'Lamer, mamut del mayor .
miran d'uns 73 metras quedrets de .
perfIcie i a l'any 15e5, q. ac. oca amb
°enllanta, l'Ajuatament
truint-hi une font peleeis, sine en
subsi.teir, el eual import. de 90350
retes, pagä l'ajuntament dele seus
bale, segons els llibres de eamptea Ma,
elpale, no havent-hi mermIrla que la
xa Lider, ni l'Ahnirall, ui la seva
tema vician Na Rosales l'alma, avui
pes ada arob En Pece Arriata, hagi
mal donació d'a !lee tete a aulaga
laica ni hagiu pagat la twastruevid de
dita (wat, ni "dit ree per a esieless
anees obres entume; (»tu en el dit ase:
s'afirma, i solo fou pesatla la dita le;
da conmemorativa per l 'esmentada
nyora Palma
inteneune ile r.1
juntament ni del poble.
Amb aixe exposat eomprendreu
PUBLICI'CA'r ha roten mal in&
Lumia i en t'ella manera tambe ene e
pliquem la beles/meló del periedie, adir
tritt .:sm a cartee dadeS ten equivample
pena el que está fors de ¡loe es que
suyor Noguer i Cornee entpedanfs ea
nosaltres, qui havia d'informare:e alta
en bones t'ente del pasees amb gen d
elatuatori vulgui armar une mentada
boas catalana ler reparar a la asen
lila un greuge no comes, dunaut-non I
t-.471S de patriotinne que tenim ja het
dale, arab noble orgull, ute estallere co
els Muntaner, Itoeabarti, Vallgornera
clames corn Na aiercadera i Na Pal
mera.
¡testen els vostres arras, g. o.
Per l'Ajuationent. Esteve Aetv116, c
ealde; Tomás Llanta, barre:
Ce3..
Beeti, fateal; J. Jinglar, preeklent de
Suelerat S00,1143S: Joan Rodó, tirare
vector: Tombs Anglada, ex-aloaddt
Atare( Gibert, president del Siodio
Av-tenla; Juan Soler, Pire Llanta, J
rep Centellee P a re Ruol; Condesa:
muestre; Jade') Carbn, prealdent del Co
tre Agrícola i de Cultura ; Nicaoor Tris
vieeetecretari Itieeni Babor, secretar
T., liaty, reeetresse.
(

.
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Els Fons públics de la sessió de
la Borsa d'avui es manifestaren irregular,.
La partida de l'Interior no carnea, seguint a 6060. Els Tresors timen mes
bon mercar que ahir, recobrant 60 Cintila,.
De les Accions bancàries, guama dos
entera el Riu de la Plata.
Eta industrials es destaquen les Sucreces i les Falgueres. Els ferrocarrils,
calmosos.
La moneda estrangera ferma, puiant
els frenes 85 centims, i els bc.Igues 1'75.
Los 'limes guarden a 29'69 i els mares
estan al voltant de oh63.
UNA PETICIO
La junta directiva de la Socictat general d'Empresaris de Teatres ha visitat el ministre de la Governació per
demanar-li que a les Comissions d'espectaeles dels Govers civils figuri, com
a vocal, un empresari.
El ministre oferí estudiar l'assump-

te.
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ACABA DE SORTIR

ViNT CANÇONS
PER TOMAS

GARCES

Preu: 3 pessetes
De venda a LA PUBLICATAT, a la Llibreria Nacio-

nal Catalana (Corts, 613)
a les llibreries més imlportanta

miau.

VALLS
Movment democcäflc
RevieL
del Somatbo
Es treinn en gravissim estas, havet
rebut els Sants Sagraments, don Frez
cese Ivern, germa del propician de
fabrica de gas ¿'aguanta ciutat, don Pat
— Diumenge, a les diles de la tard,
el Sometent passä la revista anyal
glamentäria, a la plaga de l'Oli.
— El m'ah:wat demogràfic de la
tahaciS dttrant l'any 19:12, ha estar el
güent ; aaixements, iót ; defuncious, zat
casaments, 76. A l'Hospital ezieer
Ten (futre defuncions.

parróquia del Catana re&

LA PUBLICITAT

Dissebto 13 de genor do 1923
,11.1Mall.11.1nBaidaman•

fiaixements mes que el total de deftmticos; en canvi, la de Sant Jean en té

tasques patrietiques el dissabte pro>
passat, aatb una conferencia a arree

de menys i la de Sant Antoni,
— A l'edat de cinquanta quatre anys
ha mort N'Adelina Benaiges i Pasqual,
yidua de Martí jubany.
Tumbé ha passat a millar vida En
Magi Mestre i Magrinyä, després d'una
dolorosa malaltio.
• — Al camp de l'Atietic Vatlenc
iteren de campionat el primer equip <Al
club esmentat i l'Ateneu de Tortosa. El
Vales Deportiu anirà a Rens a jugar
1m partit amb cl primer de resmentada
dut at.
-- La Comissió comprovadora del registre fiscal d'edificis i solars va fent
la seva tasca, cm general, amb bona
,-«anee, a excepció de les cases del car.ter de Sant Antoni, on han aplicat uns
o‘ tip-rs de venda desmesurats.

d'En Tomás Roig i Llop, aprofitant la
seca estada entre nosaltres per afees
culturals.
El sol anunel del tema, "El moment
actual de Catalunya", va fer venir gent
de més de dues hores lluny de la Seta:
Noves del Segre, Bellver, etc.
A l'hora de començar Pacte, restatge
de l'Agrupació bullia de patriotes.
`Merma coneguts capdavanters de la
política comarcal i, sobre tot, mollea
cares joves.
Cinc finares va durar el parlament
d'En Roig i L'ola i malgrat aixe, ningú s'hauria mogut encara oint la seva
paraula ardent, amerada d'ironies en
comentar els diversos caires de ractuacid del partits politics catalanas fino a la
creació d'Acció Catalana, la qual—afirmá—, t-e a estabilitzar el nacionalisme,
fcnt-lo dinismic i reflexiu alhora, defugint cl lirisme eixorc de les esquerres
i el nefast pasturatge amb el centralisale espanyol. (Grans aplaudiments).
Si a nosaltres, continué, cus pesa encara la Ilusa del provincianeene i d'altres coses phjors, ion per manera de
no (Idear aquesta herencia als que van
ne,ixent sota la blavor purissima
nostre cel. Hi sean tots a temps. Per la
sang catalana que porten a les veme,
pel sant exemple deis pobles ja alliberats, no pequem per ornissió; Catalunya
ens ho exigeixf (Ovació,)
En Roig i Llop fa un recompte de
les forces nacionalitzadorcs de que disposem, parlant de la Unió Jurídica Ce.
talar.a, dels Pomells de Joventut, de la
Protectora, dc l'Institut de Cultura, etc.
I, des de fa poco dies—diu—també
podern relea de lA 13 C". (Rialles.)
Elogia el patriotisme dels catalanas
d'América i Paris.
L'orador acaba glossant en un brillantiseirn pazigraf, eideari deeceie Ce.
telana, el canal de la qual el peden
fressar tots els que se sentin ciutadans
de Catalunya i vulguin per ella l'espontänia determinen/6 dala seus destina (El palie., a peu dret, romp en
una Ilarga i seardorosa ovació.)
Eis elements de l'Agrupació Nacionalista, que amb tent d'encere ja es lino cmn a la palestra, van obsequiar despres
amb un epat a En Roig i Llop, el qual
presidí la mula. bellament guarnida.
En destapar-se cl xampany, es pronunciaren brindis vibrants de patriotisme í de cordialitat, acabant-se la teste
amb el cant d'Eh Segadurs.

SO

TOreRUELLA DE MIONTGRi

Dada deis Beis
Organitza : per l'Ateneu Montgri,
ireiebrat, com cada any, rarribada dels
Ibis de l'Orient, amb molta animació i
ola de la gene menuda. Es van repartir després les jqguines als nens pobres.
PENACAMP3

Partit de futbol
El dia 7 del que som es va jugar en
armes/ poble el primer partit de futbol.
L'encontre ion entre un equip de Vale.
jerosa i un de lecaL
Comença el partit tirant el kik-off
gl rastre amic i ferie/ nacionalista, En
Joan Collell
El partit, seguit amb mole del:tu-es
pel nombren públic que el centemplava,
cahìr emb en empat a dos gols.

FIGUERES
Per la repatrlació de les trepes
110 estat remesa una cennmicació pel
arnyor Caries Caii i altres senyors que
formen part de la Comissió Central de
Figacres i l'Emrardni, al senyor presiden: del Consell de ministres.
La eomunicacjd din ami:
Primer: Terrir en compte el perjudici i felta d'acuitar que representa el reten/e a rAfrica els (motes del 20 i 21,
11731121=C els d'iguals condicions i circunstancies, tense hacer sofert les penalitats de la carnpanya, ja sea l'icenSego Cridar ratenció sobre el gens
perill que representa la situació actual
del .Cestell de Sant Ferran on, per un
znikT de presas, solament I:i ha de vi•giläneia /6o hornea
Tercer: Demanar la repatriació del
batalló de Sant _quinte número 47, que
t=ia el número a i el senyor Sánchez
Guerra feu repatriar el Sicilia, que te-.
Cía e nearnero 5.

CANT VICENTS DELS HORTS
De la propera Festa Major
E. dies neee Eii 24, amb nimia (resane ia feste mojar d'aquieta si/a, ee celebraran grane fteri religioses.
fauleau que predirará nauseen Jordi Caltsdell
T:etribé a lea saetees La Vicentina,
Centre Catúlie 1 La Moderna se celebran gr itas betes prefanes, amb funcione
katrals i 1.10/73 balls de eolctat i locales de eardenee.
VILAFRANCA DEL PENEDES
Del mercat vinícola -:- La nova

:unta del "Foment Eardanista
Bel projectat acte d'afirmacid
nacionalista
lisas pegué eenstatar una regulare
taz de compres ani darrer ¡serrat vide/ene
1.21 presa te teaitzatie eran: el d e. vi
Mane de 12 grasa, 7 rala a propietat, i
el deis Vii:1S rOßata i negres, a 8 ralo
4 ati g a priniletat.
1.4 tendencia era
de sostenir-se
aquests tipus.
— El Fumen: Seedantsiie. streit
Bloc elatalanism ha elegit la segiimit
Junta Directiva: Presiden!. Xavier L'a. yer; viec-priaeident, Anetni Mercader;
semciari, Jorrep Metete; tresoree, Mufa
vueala, Joan Coral i Juan Solera.
— Aguasea dies no es Trans
l altra
4 011r, ala cerdee selectos de la vela, que
del mitilig aneneier per dinmenge, a
loe onze, al teatre Priacipal 1 al qual
han de parlar-hi es mes renevuute figur-e del mveunalisme.
'lene reportan:en de recae (20M el
sor. deis oradores que hi premien part fa
lerri0irt un èxit.
FIGUERES

De les properes eleccions : Una
iectura d'En C. Foges de Climent
Cansee.go a pialar-se d'eleecions als
elletrietes einpordarresus. Pel de Fiasteres es confirma la cala] idatu ra del doctor
Pi i Sanyer, qui aspirará a la reeleeciti.
l'el de Viladeraule u, sli'ma tendré per esgura ia nre,:eatariG d'En Narria I'la i
Carreras, naciera/iota indeliendent. La
C. MX. tumbé té els seno petits cedei no Mira estrany que »re -estía candidatura eisfront dele eles cual/ideare neeioaelietevi eene hem esuseamt.
— El dia 22 donará uza lectura de
poema* original a la Biblioteca Popular el poeta C. Farree de Cliaseat.
— Len aviat aria destraben el re!reir afele Ramas Mantener a la Biblioteca Popular, • sean; que di.serlarä cobre l'eminent emeisto de le Cottaluaya
Arar. P .Arriptor Carleo Rahola.
SEU D'URGELL
La novena Aerupació Nacionalista
d'aquesta ciutat va inaugurar les seves

Fets Diversos
Accident dle treball

Els Esports
FUTBOL

Federativas
Decididament demin diumenge,
tindrä lloc el partit entre l'Espanyol i l'Europa. Per ta tal objecte s'ha Ungut molt en cumple
en no sel.leccionar cap jugador
d'aquests dos equips, a fi de que
ni uns ni altres tinguessin amaba
par a refusar la seca celebrad&
Aquesla resolució, que fou presa en acord pocs moments desurds d'haber sortit en l'exprés
l'equip expedicionari, ens sembla
alternen tarbiträria. Estaríem de
ple acord si la Federada hagues
conseg-uit que ni un sol element
llagues mancat, ¡sera des de el
moment que amb anterioritat no
es desconeixia que ni l'Alcäntara, ni En Piera ni En Bagi es n egaven a emprendre el viatge, els
nostres federatius han deixat
racó els deures que el cärrer els
imposa hi han seguit la politica
partidista de club, desmembran
la seleeció catalana, tan sols
per unes "raons" que arriben als
Ifmits del ridícul.
No volean profunditzar en
aquest assumpte; únicament feto
vots per el mejor triomf deis
nostres representonts, que a conseguir-lo haur à hagut d'ésser a
base d'innomerables sacrificis.
Els partits de dem
In d ubt ablemen Espanyol-Eu,
ropa i Terrassa-Badalona san els
partits que atrauen tota la atenció del públic. En un i altre, els
seus resultats poden influir notablement en la mana del canapionat.
En el grup A. creient en una na
difícil victária europeista, tanint
en compte que en el partit ju-

Meció d'Eixampla

ceir aixf, el Martinenc quedarla

Devane la Comissió d'Eixampla ira
forte/alce una moció el regidor senyor
Bremon, perque s'arrangi el paviment
del carrer de Casanovas entre els de
Consell dt Cmit i París
Aniversari de "L'Aliarica"
Ahir va visitar al senyor alcalde el
president de la Quinta de Salut LAllança, convidante() per al novè banquet mnual que celebrará. la Junta de
resmenteda eenernérita inatitucie el pratales diumenge.

A.graiment
L'alcalde ha rebut un telefoneina del
cornee de Colombí, rernerciant les atencions dispensadas al Comité de l'Exposició Hispano-Americana tu la seso visita a aquesta ciutat.
De v lato e
Per atendre a difertnns assumptes
perticulars, atae va marear a Madrid i
Sevilla, el regidur En Felix Roure.

Servels prestats durant el
mes de desernbre per l'Institut Municipal de Beneficencia
Als 13 Dispensaris medico-quirargics: Ferits auxiliats, 814; operacions
aractieades, 128; visites gratuitas als
locals, 11,296; visites urgents a dorniciii, 267; reconeixements a persones,
482; reconeixementa a persones alienedes, 65; certificacions 1 ini ormes, 874;
auxilis a alcoholitzats, 58; vacunacions,
982; serveis diversos, gas.
Als Dispensaris despecialitats: Oftalmología; visites practicades, 1,942;
operaciens, 26; Otorinolaringologia: visites practicades, 857; operacions, la;
Vies urinàries: visites practicades, 817;
operacions, 8; Puericultura: nens vise
tías, 615; vacunacions, tie; Ginceolagia:
inelaltes visitades, /92; operacions, 9;
Tacolozia : embrassades assistides, 559;
pares assistits, 105; vacua:e:30ns, 113;
Odontologia: inspeccions a les escoles
nacionels, 1,544; operacions practicades, 107.
A l'Asil Municipal del Pare: Visites a malalts i alienats, 1,7131; operacions, 3; vacunacions, 7.
Al Laboratori d'Anàlisis cenia: Análisis de Ilet de vaques, 996; anälisis
d'orina, 366; anilisis de sang, 14; anàhei de llet de dona, 1; análisis de secrecions, 3.
A l'Ambulància Sanitària; Ferits
traslladats, 47; malalts traslladats, 75;
morts traslladats al dipásit judicial, 46.

1 111121 '

seu estatge social, Sant Honorat,
7, pral., a les deu del mati de primera convocatória, i a les deu i
mitja de segona.
Ens notifica aquesta entitat
que els nombrosos premis en que
contrata per a la Cursa Excursionista, a marxa bittere que té organitzada pel dia 2j del corren
mes, esteran exposats en els aparadors de la casa Thonet Gen lesna, del correr de Pelai, número
40, a partir del proper dilataras.
Tenim coneixement també de
que la inscripció per a resaneninda cursa sesuda oberta amb
molt èxit.
• • "'
Diumenge que ve al mati se
jugaran al Frian() Comtal entra
socia de la Reial Societat Esport
Base, els partas següants:
Primer partit, a les once del
matt:
Roigs, Balet-Palmada.

Blaus, Pons (I.)-Cearcia (M.).
Segon partit, a les dotze:
Roigs, Germana Bu.
Blaus, Ferrer - Mas.
El partit de las dotze és de
conours per a disputar-se al primer i segon premi.

Primer Congrés del
Club Deportiu Júpiter Comerç Ibèric a Ultramar
Amb el desig d'instaliar tribu-

tus

de fusta al camp de joc del

El Connite Organitzador del Primer

Club Deportiu Júpiter, aquesta
entitat rubra projectas per a portar a realitzacida la insal.laciú esnienada.
Per a dealls, cal dirigir-se de

Cenareis lberic a Ultramar obsequie ahir
amb tu banquet Imita a 'Hotel Ilite als
represeutants de la l'remsa di-éria barcelonina.
Ocupasen els llore d'honor En Jan
quiso Maria Nadal, eu repreeentacid de
l'aioalde de la ciutat; els eenyore Riada i Velillo per la Casa delmérica; Aguilera, per la Cambia de Comerç; Antoni
Musa, per la Casa de Comerç; Meree,
per la Lliga Industrial; horra, per l'Ase
sociaeld de Viatjants de Comerç ; Barree
Id, per /a Pira de Mostees, i Gat-rime
I Marré, per la Societat Cernid:mica d'A.Imite del Pate.
El wenyor Nadal a'uferf a l'obra del
Congres en nom propi i de la ciutat,
dieta yue eaperaca que a ks seves tasq u ea raeompanyaria la collaberecia de la Premea, donada l'alta importancia que revestirá per la nostra vida
comercial en retad& umb l'Ameriea.
En Jiseep Maria Moca i Roca conteste en Rana de la Premie alL1 representada, oferint, mula el mejor entusiasme, la
coliaboracia demanada.
D'ame au celebre ame la mejor eordiaMar.

onze a dotze del mate del diumenge vinent, dia 14 de ganar, al
camp de joc del club indicat, car-

La nova clínica
del Dr. A. Pujol
Brull

Terrassa-Badalona pot donarmes una sorpresa, encara que no

DEL MUNICIPI

aparell Neo-Intensiv-Reform del
Proff. Dessauer do Frankfurt
arál amb . transtormadors a
250.000 voltios treballant amb
tubus americano de vuit miliamperes, podent irradiar simultäniament dos malalts o bé un de
sol amb dues ampolles a la potencia indicada,
Aquesta instal.lació és la miflor qua existeix actualment a Espanya i te la important partienlaritat d'estar alimentada per un
altre transformador eonectat ale
cables de la xarxa urbana de
.6000 voltios de tensi6.
La quantitat de radium de que
disposa la clínica és de cent trenta miligrams distribuits en tubus a propòsit amb els quals es
tracten tols sals casos de càncer
tributario de tan precies element
obtenint exila sorprenents sobretot en el cáncer ginecolbgic.
La suscinta enumerada que
acabem de fer, podre. donar idsa
de la importància d'aquest nou
centre medie, especialment
posat pel tractament del cáncer,
;31 qual fa honor a la medicina catalana i en di que el doctor Pujol
i Brull ha posat tot sl seu entusiasme i fa seca vastfssima capacitat científica.

rera Llull-Pujades.
Pofile Nou, II gener 1923. —
El presiden, Vicens Ribes. — El
secretara, S, Roca-Roca.

gat darrerament — del qual
aquest n'és la seca repetida') -l'empat conseguit pels realistes
fou degut a la gran tarda que tangua 91 seu guardameta Zamora.
En el partit de doma aquest
valiosissim ciernen no pot defensar els coloro blanc-blaus, a causa del darrer acord de la "nacional". Es per aquesta causa que
notem en l'Europa una gran ventat ja en favor seu.
s p ass mostra molt factible per la
desigual actuada', de Vequip badaloní.. No obstant, els darrers re
sultats conse g uits en la seca darrera excursió li donen certa torea
moral que pot melt bé ésser uta
factor a/ion decissiu en la Iluita
contra l'equip agarenc. A triomfar arruen, els terrassenes tenen
lilltes probabilitals de poguer
conservar la davant era. A no suc-

Antoni Bodí Paiä, dc vint-i-un anys,
treballant al pon nacer° 7 de les obres
del Metropolità, es causä una ferida
greu a la mi dreta, a cauta d'haver-li
agafat la dita m it una vagoneta.
Fou curat al dispensari de Gräcia.

p al deis guata consisten en un

Dimeeres ipassat, a. la tarda,
ts'inaugura oficialment la ton a
clínica que l'il.lustre cirugia
bareeloni, doctor Pujol i Brull ha
astablert en la casa número 83
del careen d'atrae Granados,
construida expressament p e r
aquest objecte.
A lacto assistiren l'alcalde senyor marquaa d'Alella i els regidors 5812y01-9 Olivella,
llorara i CapdeCila, erl diputat
provincial sanyor cornte de la
Vall de Canet, els senyors administradors de l'Hospital de la
Santa Creu, canonge doctor Cararach i don Cales de Fortuny,
el degà de la Facultat de Medicina, el prior de l'Hospital de la
Santa Greu gran nombre d'sminencies mediques j distingides
persona lita la.
El doctor Pujol i Brull ha dotat Barcelona d'un estabhinent
positivament únic, no solament
en la nostra ciutat, sinó a Es-

arno de la situada i nmb
tat ii podria ésser rebatut el títol
del campionat del sea/ grup.
Del partit Astúrlas-Catalunya
Segons acord de la federació
espanyola, LarraiSaga ha estat
encarregat per a jutjar el partit
a celebrar diurnenge a Gijon
Astúries ha confeecionat ja en
definitiva el seu equip, integranlo els següents jugadors: Oscar,

Universitat de
Barcelona
L'inspector en c 'ap del Consell
d'Inspecció i el rector de la Universitat han dirigit als alcalde
presidents da les Juntes 1c:wats
d'ensenyament primari de da provincia de Lleyda, una circular
plena de zel cultural, a fi de qué
seaui complerta la llei que mana
als Municipis que els Ilocals destinats a escotes reuneixin les
condicions higianiques i pedagògiques necessäries, afegint que
estan disposats a exigir - tse rigo,
rosament el compliment.
— Ei rector farä molt acial la
corresponent visita d'inspecció a
l'Acadèmia de Dones Lletres que
rep subvenciú de l'Estat.
— Visitaren el rector el director de l'Escota Industrial de Terrassa i el ‘ secretari del Municipi

pene-a, reunir/1. tot el confort i la
discreta intimitat d'un interior

elerman, Comas; Rango, Meana,
Cansino; Domingo, Bolado, Zabala, Barril i Antonio.

tu:u:1s posat amb seny i bon gust
i totes les possibilitats tecniquss
i cientifiques conegudes al /alón
fans avui.
L'edifici, projectat per l'arquitecte senyor Francesc Guardia, consta de quatre pisos, soterranis, jardi i dependències
anexas per alls serveis d'administrad& enana, desinfecció, relatadora i planxat mecanies, garage, etc. La clinica consta d'una
trentena de Has installats tu
habitacions de diversa elassificaca& en les quals slan

MOTORISPAE
Junta general ordlnäria
El vinent dilluns, dia 15, el
Reial aloto Club de Catalunya celebrarä Junta general ordinaria
d'acord amb el que prevé
1 9 dels seus reglaments, per a
donar cumple de la meinória

l'anterior exercici, estat de
cumples i elecció dels càrrecs va,
cants.
La reunió tintina bloc a tres
quarts de deu de la vetlla, de primera convocatória, i a les deu
segona.
Rapan de premia de la
VII prova per equipe
Avans de donar-se comens a la
Junta general ordinaria, el R. Id,
C. C. fiara el repartiment Jai);

de Montmeló, el qual s'interessa

en la construcció del nou edifici
escolar.
•
— Ila estat convocada per el
vinent dilluns, dia 15, a les onze
del matí, la Junta de Degans
la Universitat,

en cortrpte totes les exigencias de
la higiene i de la comoditat del
malean. Respecte traqueet punt

Crónicajudiciária

bastara din que els timbres de
tota la casa han estat substiluits
per un sistema da senyals numinoses i que al costat de cada Hit
hi ha un apare! l telefònic que
permet al malalt comunicar directament amb la xarxa urbana
i interurbana, per la qual cosa
lii Ila instal.lada als baixos de
la casa una central telefónica.
Pe) ssrvei quirúrgic hi ha dues
grana sales d'operacions. La d'intervenciona aseptiques anda tots
els anexes, ?er a preparaci
ó,
anesteaia, esterilització, lavabos,
radi,-diagnòstic, ele., etc., te eapacitat per a sessions operasterico de vuit i deu malalts sense
solució de continuitat ni pardua
de temps. Les baterie .s d'esterilització srm un model no superat
ni en les millurs enanques allte nutnyes, coral par ezemple la Neue
Frauen Klinik, de Munich.
A la mateixa planta teenira
perfeetament articulats amb les
nitres denendkncies, ln ha instal.lats els aparells per a radium
1 raigs X, destinats al tradament
del cáncer, la instal.lació princi-

premie corresponents a la VII
Prova per Equips, que tengue 'loe
el dia 19 del passat descalabre,

Copes de plata, equipe roig i
blanc.
Medalles d'or, equips blau
medanos de plata. equips roig
i morat.
Medalla, de tour°, equipa roig
negre.
El Centre Excursionista LIs
p latas, de la barriada de Sarria,
• fectuara, (lema, diumenge, una
e zemrsiil a Sant L/orens de Munt.

Lloc de reunió: estació de Sarria, a les cine del metí, per tal
d'agatar el tren que aquesta hora
-urt de Barcelona en direcció a
Terrassa.
Derrita diumenge, el Grup Exeirsionista Montean, celebrara
reunió general ordinaria, en el
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AUDIENCIA PROVINCLAL
A la &Tejó primera les eomparrgut
Antoni nomen Vital, xofer qua guiara
un entornadl va atropellar a Penereuament de la Granria aná el cueree de
Llúria a Maria Alureon Cano, eausaut•
li lesiono, de les que va curar ala
ti i as dies d'assistaria.
1:1 fisral, seuyor Polit, sa soLlieltar
per al proeessat la pena de di, 777aso,
i 11 57 die d'arrest mejor i la iudemuitsa•
cid de 250 pessetes.
El preeessat Juan Baldista
preseutet davant de la Seceid aeaona.
timen expuleat de Erario con, u P. N¡litóa i ja aquí va dirigir daos Ilettee al idminará de pulida de Perpinyá amena5 ant-t 5 de matar-lo a trets si no u ensi,„.
ha 400 frenes.
Cara a pena impoeable ea deroanarei
ei fiseal, eenyur Barba, quatre cuya non
memo i enze dime de raleó correccional.
Per l'atreviment de volar pasear pm
un petit papal entre un tearnvia i
pel aguantador de (millas electrien, va lar
(eme tiquet( t ocasioné danye vaho-ato
en 19) iiiid g eles el 770.1, 1 7 1,41 CinsIpategut

dittent la Heeed almete, Miquel Tort
Olivella que menava mm cerro i per al
qua bademanat el fiscal la multa de laS
Pesaetes i indiemnitzacia correeponente
atab el que ella confermat el Tort.
• •
Pel Tribunal de Dret de la ilecesé pet•
meza den/arate Audienetst alta dietat
sentencia contra el ferias naeioratliata
Marian (eregorl Cuata, la qual tlee
amé lloc el prepnassat dimarta.
PcI dellete d'ultratges a la naeib (7)
ha estat eondemnat a dot ases, quatra
mea°, al ira di,, da pecad correccional, raer
resistincia, don menos i vn dio d'artest
mejor i malta de 125 pessetes, i per lee
lesione que va cansar al guérdia la asdemnilzerviú ele 40 peinares.
Laratalie/11 Inaoltiiinii117 altiven reuiser.

ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCLa TERRITORIAL
Sala primera.—No té asaenealautent
Sala segonre—Toreen. aneideat. D.
Joan Captista Jardf Curto, contra Na
Francisca, Na Tereaa i Na Agustina
Jard1 i Cueto.
Sala segona.—'eanta Cotonas de Faz,
nee. Incident. D. Alfuna Llana, contra
1). Pare Subirana.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Audieoein. Trae
orale, per castrabas.
Secein segona.—Igualada. Tres orals,
per estafo, atemptar indegat d'uniforme militar, i un incident, per estafa.
Seecia tercera. — Unja. Tres oral;
per estafa i leaiona.
&oció quarta.—Sant Pella. L'a oral
i dø0 incidente, per coacciona, eetafa i

flan.

Darrera hora
DE MADRID
LA IfIALALT:A D'EN VILLANUEVA
Diu un diare que En Villanueva
ha reiterat el preaident del Consell el seu desig d'esser substiLun. en el lloc que se li ha eoncedit, puix la seca malaltia retrasa el que pugna manar al
alarme i compren que no da possible perllongar aquest estat
d'interinitat.
Durant el dia d'acial l'han via
sitat els metgcs que l'aesistetxen, havent notat que la febre.
aquest matí, hacia baixat a 37
graus dues decimes.
A la tarda puja la febre a 33
graus tres decimos.
Com fins aquesta tarda no han
fet les 24 llores de la injecciti qua
se li posä de sublisaat, no podran
els metges vetare el seu resultat
i l'efecte prodult fina passat
aquel] termo.
Se li segueixen donant injeca
cions túniques per a reanimar-lo.
1 l'estat, aneara que TM es deses,
peth, requereix mita cura, ron,
Mant els metges que de no haverhi complicació, podrà salvar-se.
Per la casa del malalt san
malta les persones que han fet
visita per a coneixer restat d'Ea
Villanueva.

DE L'ESTRANGER
L'APERTURA CE LA CAMBRA
SUECA
Estocolmo, 12. — Ahir es celebrä l'apertura dat Rikadag. El
rei, en el discurs de la Corona.
digné que la probable ¡otero-atescid de la Societat de les Nacions
en els problemes da la post-gam-a
rra tela concebre falagueres es.
peradces en un esdevellidder dts
pata i tranquilibt mondial. —
Mao-as.
-- --EL BOMBARDEIG ANGLES A
LA FRONTERANO. DE LA
INDIA
Delhi, 12. — tuis avia..1 , ,rs an+
glesos continuen bo mbardejant
Mahauda 1 le fronten NO , de la
India. L'efeete moral d'aquesta
operacions és considerable- Gis
indígenes manifesten disposicions
per conensr les condicions d'un
arranjament arnb la India

DE BARCELONA
LES OSRES DEL rfi z TROPOUTI A 1.. 4
RZIMBLA
Atiami d'hir, a la Oil, eomenizerie lea

»bree delW e timeditä u la Jia.ualala. A
l'hura ene tutti" je havia sortit da.
teircro i ‚'mensa. 'M po Aan. 111
tattlytteli
17t Cambia le Cnaoletes, no eejeta_.•ki
gairem elirintaleä que he niperlat,111.
1 tibie, cola jn diem eu ua airee Uso
d'aquesea 7,11,10, ea sleelersien
eu saga ele obrero. Anos, le Hit ',husada
bolo
tit/Q11Pa aolitárieo, serme
aeatire'lli la 177e/ior fretriaß a dime
fat de delets esinest seadreeiempe, rae
tare ajuarar 1./4a la ea,» Ijar per a l'inreveo de la rima( u. v'inntesuyie del
trupoliiá ala sise abli;ada a posar-Me
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ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLED.A. SERRA de Barcelona --Jan avinent que l'únic
licor elaborat en aquel/ Monestir és el que es ven per tot arreuatn13 riom de
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•Els Espectacles
— TEAT

Teatre Cómic

I TIVOLI

a La tornada d'En

Bando.

ovacions •

is ala cantal% de la nauta, per FUI- •
bio. 3. Ecit soroilds, l'obra del dla. •
E Espectacle
- PALMER • •• broma euntimia la revista local en e
I er un arte, sis murena 1 apotenst, de •
E. Tubsti. Tftols deis TMig Grandiosas funcions per a al • &as,
1. PI-I t l al pirar/elido-2. Ida
•
• avui, dissahte, 13, tarda, a
ballarinea
ancleses.
;Cm este
•
• les cinc (extraordinari) 1 15 • Van! a. La Rambla I el Metropollii, tít. 5. VA seas de la política. G. lea lo
nit; a les deu,.de
• substatenctes en seira (completa de
LA CHARLOTTE
• gran Axil). ApOte0s1. Espanya mo- Mc
•
go nument-d. Tota la companyia a es- B.
•a
an-1 el seu grancHs
. cena, baila,: coupleta, broma cont11111 nua.
•
ILALLBT SOBRE GEL
It ' •

Teatre Català ROMPA
rTe/fort, 3,500 A.
Avui, dissabte. tarda, a les
cinc: La coniCalia -en dos ac11
tos, de gran broma,
QUAN ELLES VOLEN...1 h I
i Civilitzats tanmateix
Nit. a les den, gran programa organitzat per l'entitat
Tertúlia Catalanista
El pequebet "Tenacity"
i Civiltzats tanmate!x

•

••

•
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pels reis del pati - ganivet
EI
La Chartotte - Kreckow
a. Denla, diumenge, i passat • 13 1203131113111311121131121BBCC1111
la
denth, dintins, tarda i nit,
111:
graltS funrions pels
&
N

31'

ti

Dillitientr o .irda, a les tres
Eis prstorets, anda l'arriba.
da del' Reis, que repartiran
jamones als infauts. A (-1,s
eusrls de sis. La creo de la
misia i L'esperit de la cu-

•

g

o

REIS DEL FATI
BALLET SOR/1E G.EL
Es

•

despatza a comptaduria. •

• n
ennersizalezzinainsanimus
Teatre Català Romea •

j nyada. Nit, La creu de la
masía i La casamentera

Cornpanyla de comedia , II
CUELL - TUDELA p
QUE1.2.160 - CORTES
ale
(Teli2fon 4131 A)

a
• A -ni, dios:1We, tarda, a les
•
cinc, mal ineelnlopular:

Teilfon 3,500 A.—Ddluns, 15.
Terrera vetllada selecta. I.a comedia en tres actos, original d'En
Josep Pons i PagAs

/I
LOS FRESCOS
f •
•a
N/1, a les deu:
enterraarzzarasmicraru. o nt:SERVADO DE
ir
u
SENYORAS
Li
t Gran Tentre Espanyol uu ti
a
Diumeng,e, tarda, a dos
ti
PEP SANTPCIIE

Avui, 34 de propetat i abonareal, a un miart
non. Ultima
rerresertrriii
17.pera
R.
'll'arer, Els mesares cantal res.
.—Dema. larda, Madama Butter-

38.
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fly.-1Orrnrts, repre n ció
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ASt 1:2.e e10 CASALS

la quarts de
primpra
sessió, El ardid. A les sis, 111
n sessió especial, i lId, a les

amq, fr es stite, 11 gener. Tarda, ill

ia den: Reservado de señoras.

de eine Colus ,../
ß rIns
41
IS. m'a
w
rentar. Entrada butac a 'Ir a e
P ess ma. t. ('"("a n21 illa. A Porobee de IldoetIme. r. LA roe. rol, a
gr, les d e n. /
Noree I valle.
tremtsoient 4 Sast Pero. — betas,
ellim .. nae. ferie 1 nit I /o r es les
• rns. rIssns I ralles temptaccele de a

NOVetrAS
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Esdc venirne7A ertisCc.
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Fant Pere.
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Teree Nou
F.Speci:tele n -oi a

EJEpanya

den de la nit, esdevenimant teatral. Debut de !a ran cerripanyia

15

a r grntina Illuifio-ADepl; estrena

TEATRE NOVETATS
Vuit eleannts
HALLS DE DiS7T-:ESSES
C.U5111E-NIMA-DA:aa.D0
Distable, 23 de gener
GROC
tecalltets: Casa torigernma,
Fernardo, 53, 1 a la taquilla cid
teatre

•

a Barcelona de la ikgrsitild.
Ha, rri cinc e;nadros, El último

:

en un o n • :..

1

CUY EMES
Saló Catalunya

Notable Serle/ Jorda. Aval, 1115i rete, el grandes (ah dcl creinir nta Mana: La apunte, errició de
Doecnnv itabon. Evitas, Força c on » C ea roeGe, preet nact comedtat Viales
is del peinote de Gatos (tercer', m'A
• interes,ant 1 la de gran brniria Tos
is mesan conqueridor.-11Illanc, grane/ dids esenevennment del Retal Pro-

ELS FILLS 135 LES TENERPCS

la de gran extt Dan eetmanse el •
vacante,. — 01011 avlat.marena de a
52 la grandio s a pel,lba q a El aecrat del s
12 vinoso eineti, per Lewis
"
• Pem.S. cl/amentre, Seedon! d'II a /, m
de tres rmarts de CplaSPe a Ms, de
I

•

•

Monumental š Via:k¡ria

111

Avui, dissabte, El capita

ti

Teatres Triorni i Marina
CINEMA NOU

•ffeernecteammieweeraeasei
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ARISTCCRATIC SALO

Amin, n in,,e1,1,te, de 6 a 8, 0
es despalzaran localilats nu :
moradas per a /a sessid es- in11
perla) de les sis del diu- a

r
.u
•
menge
111
•
a
a
a
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i Gran Tcatre Corntal i au
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Gran Cinema BoherrNa

111

•

miatre qua-

LA COSTA AZUL
a 105 deu, La niña de loe tmaoe,
el sa!net

•

ESPORTS -

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA'

Diumenge, I l de gener, a leg

Ices tarda.
Terrassa-Badalona, camp del
Terrassa.
Martinenc-Espanya, camp del
Martinenc.
P.spanynl-Europa, camp
panyol.

Per entradas i loeallIals per
aquesta partits, el dia de la saya
celebrad() al camp del joc.

13, últim: El nol, gran
• Kidd,
• rrpre oa, per Clearlcd: Ari-

as mes Inquietes, Amor de jo• ventut, La senyerota de don
31 ble vida, Actualitats Gau
mont.--Demä, seosiú mati• nal d'orne a una. Nit, astral' na, Els parles de l'amor, 1
•
lornada;
Vint-i-tres hores i •
u milla de permís.
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l'alece Cine
CALO DE •01311

GRAN

•
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Trontó Principal Pa lace
Avui, dissabte, tarda, a uta,
quart de cinc. Dos grandiosour
partits a detalla. Nit, a un quarta
d'onza.. Dos extraordinaria par-'
tits. Primer, a pala. AraquIstalts"•• i Aguirre contra Badiola i .1SL:roa
gue. Segon, a cistella. Iturzasee,'
•
Palay contra Olasooaga i Casta-tiaga.—La vinent setmana, debug"
ii,e1 noiablc palista Chistu.

._
• 515 a vidt I a lea deu.

» grama Marta. La pena de l'abisme,
• s.11eam e nt d'un submart al ron . Ce
• la mar, molt - sensaclonal. AvIal: El
ra patio lord. aloma creadó de SI ny

a

•

Programe extraordinaria
Aval, diSiebte, eran (alt, L4
• dame. de Broadway, Moneriew,
ti fuer capital del grandles Illm

Ara!, disabte, tarda 1 nit, Colossals programes. Gran eta de La
deceso de •roadwasi famos yr.111 , 111a Cl noi, por Chttrlot. Eo "e. de llana de mal, aforterle., Amor
de Jo y cntud I primera jornada del a
grandlfis film
ELS riLts CC LES Tarizartaa

L.0Š GUAPOS

d, ,:cj eret s

11
31

mel, Dufonades.

21

pnananaszinensaetearze

gi
51 111

Aval. ItssaLle, tarda, a les rInc,
ir El caprichito. la marsucla en un
1141 arte 1 ter., mineros

Espectacles Empresa Fraga S. A.
Avni, dissabte, 13 gener, a les

—

Aoint, 1, Ele filie de les tenebles, La deessa de Broadway, La
reina mora, Eallps1 de iluna da

MUSIC-HALLJ
EDEN CDNCERT
Asalto, 12.—Exit de Glòria Gil
Rey, canconetista: Lou Janot, bailarina; Ramoneta Revira, cancnnetisia. Cada dia. aperjtif dancing, aran tabarin aznorke.
-e

is CamcciliclizesizinCIENialar
e

Corn Par•via de sarsuela
Orlas - Lecnis - Gallego

1111

477 G.

Diana-Argentina-Exceislor

Ji

ELDCZ-ZADO

erneastzter.earzzaaxuaati

Gran Teatre del Base
Avui, di3satite, dia 13. Primer
Ball' de atascares. 'Valor en premis per a aquest ball: 843 pessales, per a les mascares que
tn4s esIdistingoixin en llurs disfresses. Estrena de rica alfombra. Extra il.luminacbi. 45 professorsa de músloa4 45. Venda de
loralitals: Vordi, 38, Cristalleria,
i Tontee del Hose (conserga). Te-

13

r

Tcatre de

7 "1

\1'l/i. El chic, El capltä Kidd,
Panthea, El triomf de la via-ferra, La reina de la Ilum, 7.

SANTS 1 DIABLES

'GR &N ITATRE DEL LiCFU

cznLo HACK'ET

r,

/mi a &te (marta de den. Debut
al
w
IN del• gala jove Just (Idinew.
mer, El ramos drama en 4 actas u' EL
rinfirl«1111fillillIM11111110•12 11 aldea de San teorema. t. ColoSSal $1'
exic de broma, obra d'actualitet. el 1M
aprOmtslt en un arte de C. Rublo.
UI

RES--

r3 de Merart, t.er bodas de Fi.paro.—Dijons, 18. presentacid
Cc/ ci• frhri, a rt or

PUBL1C1TAT

L

LA BUENA SON1BRA
3,—Cabaret cantina de
les set a dos girarla de Iten i de
les dotze a les quatre de la ma-,
tinada.

---

DIVERSOS —

Venus Snor/t- Polaca Hat
Rda , S. Antoni, 62, i 64, i Tigre. 27"
Avui, dissabte, dia 12, primer

ball de mascares, primer d'abe,
nament. Sala affistleament
minada i tare rieament guarnida, que resultarà una imitneió
del famds saló del trono de Tlits-,
sin, reputat com.elmAs ric i fastuós del món. Obsequis en tota
els halls a les masearates i pre"sent de
5 FORMOSOS PREMIS, 5
per un jurat competeut a les
miLocares que rm s es distingei-,
xin. Abonaments a preus Mere-1.
bles.—Dernh, ball tarda i nit,
cutat per la Banda Sport, la (mal
ihrigira els stgüünts ballables:
Fax-trot "Filadelfia", tango.
"Pilznolo", Java "Plusetl.c".
ternarnosincl020210002-001r

:I Putxinel.lis ":AllZiA" 3
a flosseild, Ud. Davant Frontó ap
a
13 Dentà, dimrenge, dia 14 a n
a
les cinc
r
u
'

LT

RESTAURANTS

ta L'HOSTAL DE LA SORT a
El
Fll
BALL De QUADRO
13a
•
UABANO i DiraOlill
31
U: CuALL Dra. TURURUT 1 3
N. Ent-V't 1 onien , 1 pr.ssrta

gaucho, i
ß
Dcma, almenar, scesid matinal. u
EL EXTIERRO ea La santifica :•
quadrns, La borrachtra del tan- •
in
E Tarda 1 ult. grana estrenes.
TEATRE a rata DON.
e>
-go, halls i cançons tipiques, "pa- in 1 l'orrreta
--U
SORNA TEMPS, Tierlalrant txreef a l.
piola" de contrapeint, "videlinab r I •
LA CGSTA AZUL
faBBINICaBeliiiIIIIIIIII.Iii Pela, °Ere' I Nfarnecs. Quintana, 7.
i halls "Al Gato", "Zambra" i
'Gran perichn nacional". Espac•n•••nIIMIIMIIMilln!•n•
Turna, ilumenge, cnsn'al de la
iarle non a Barcelona. Orig/nar ompanyia. Tarda, ¡Alti va eta u,
--e
litat, .Art. No falteR al debut d'a- Elf mosca! Lo. gueptm, E! entierra de uquesta important cord pa nyia.
N la sardina 1 La costa tattl. —
Ilans, trianearacIA de la temporada ZI
PELLETER1A
aa varielots.
•
rtuailtrrzzgratrimscarenAmmEmz•Eusicztatimummurs•
la Carnosa obra en tres i •

me.
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IAVUI, DISSABTE

a
a
a

Nit, a les der

PENLITIM DIA

u
a

a
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ELS SODOMA/3

temerari domador Flacher turib
els líen> ferotgot tigre. reale
a El el te lees elLUCLUI.11 lvi mUn
Cl. 20 Osase polar*
I altea, foral...tablea anacetens.
... C tela cal, a its den,
El

a
31
a

ULTIMES REPRESENTAC1ONS DE •
•

RAMBLA CATALUNYA,
CATALUNYA, 15
CORTS CATALANES, 624
1111111BBIBIBIBBBBIBBINBIIIIIIIIIIIIIIIII/F.011111131111151111111111111BEDDVEICZEi
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Dem, diumenge,

Fi de temporada : : Grans rebaixes

15°
EN
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DE DESCOMPTE

TOTS ELS ARTICLES CONFECC1ONATS
_

Cc:e:sala funcione

( J ora , clumi e nces t dles (asilas,
• 311 ¡‚grana
matutees, a dos quarts

CRI-CRI

a
111
a.

•
mi
COMiAT DE LA COMPANYIA
II
Leer1X29•32MEillICI•11MCC•••3••••••••E•••Z•133:
11

Cuele CO

DE FERES MES •
GRAN DEL SION
a

L'EXHIBICIO

Iiii tigres reíais, 17 511ii3, 32 easalls, •
•
•
cantells, liarais, etc. etc.
• Contlnuen les otacluns del número
OLAS eillOcivriwit que i. a conejo

a

e

?duques

111 32 Ceses, G elefants, 10 llenas, 0 •

CRIA3FCRI

111

a
iii

a
de/ Parre), ea:Uta-lada e

•

de la gran revista

1

u

C1RC PAL1SSE

31

cine

TVIS el chica, des de les 1 0 del
de la litt, %l'ala al
u mal a les
l'arc 7.0e)Gele. La col./eccill de femee
rea
notable
del nula
•
•

11

:Exposició

als aparadors d'articles de gran reclaw

•
•
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emmense.....u.~.-,.... ...- .... ..e...~.
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l'antilla de LA PUBLICIDAD,

LVIII .
PRIZIONEROS

Siguiendo las instrucciones que le
habla dado so maestro, Jaaneson, al des-.
ped:rse de. él, se•habla.dirigidu al domb,
cilio d .ì la señorita Dodge.
Corno sea rpui el mensaje que le habla.
entregado Clarel no tenia el carácter
de una absoluta urgencia, habla apeo,
Yeehado ed hermoso tierapo• qua hada,
para ir a dar tranquilamente un, paseo.
por la Quinta Avenida, donde detenta a
mirar complaciente los escaparates de,
Ja, tiendas.
Jameson no sospeolialia qll 3 aquel
la
quienillatfa de encontrar, habla
cerniese sobre su cabeza el más terrirble peligro de cuantos le hablan amea , .
mazado hasta, entonces y que en la ha.
bitación más apartada de su casa, sa
hallaba prisionera, gracias a la abominable astucia de los Gili1108., COMO Ciare'
Jo era también en la a lglintnabl et gua"
rida de aquellos mallo:clarea.
14414• malla
*ella P•d4

ILOS MISTF.RIO g DE "NIJEVA YORK 1048

ron en un extraño objeto colocado a alguna distancia de/ asiento donde ella
5 3 encontraba aprisionada.
Era una pequella caja de madera, sin
tapa, llena, en una de sus partes, con
un manojo do libras, mientras que la(Ara parle estaba ocupada por frascos'
Muy trelrailos- y raros artefactos de loe
cuales El,ma se daba cuenta muy im-.
p 'd'aclame-nto.
Sin embargo, el diabólico aparato
imaginado por \\'u.-Fang, funcionabarigurosamente, da acuerdo con las leyes en las cuales se habla basado n5ste.
Faltaba pocos momentos para la hora en que el agua que bañaba el MIJO,
ro, había de quedar ooniplaitamente agO,
lada, A-los pocos momentos, cayó la
lima gota drj tubo curvado..
Entonces brotó una llaina y la habitación empezó a inundarse de una aspeeie humareda banca Insialitanea,
mente los papeles y las raes coloca.,
das encima al fósforo se ineediaron.
Elena, aterrorizada, contemplaba el
espantoee re,sitItado de . este terrible ex,
perimento.
• Dentro de alguno. morra-altos esta
aumentarla y no taedarf n 00-6
municarse a los vestidos colgados a ala
guama pus» 4i 9.1i*, inv.4be•49.21 rea*

10 1, 1'

Futletilr

PUBLlUtif..J,

sombrero; presentare:la : al fl'ances'su.ca,•
boza burlona.
Justfn, dejó esnapar un grito de • sor,
presa y permaneció un instante deseen..
editado.
Esta curta pausa, fue sulleierile. a los
Chillos para precipi(aree de ratero aentra Antes (Me tuviese tiempo de rehacerse de , su, estupor, se halló cogido
por manos vigprusaas, apoyado contra
una columna que habla en el centro de
la estada:a y ahlo fuertemente.
Al mismo tiaolpe, Long-Sin aplicaba
r n )bre su hooa una mordaza que> lie• lin- •
valle proferir el menor grito.
Cuando se hallaba dethu;ivarriente imposibilitado de dofenderse, Wu-Eang se
mercó a el y con una sonrisa maliciosa
Je observó de cabeza a pies.
Dspuder, mofändose de el, levantó su
mano contra el enemi E/o • desarmada da)
turl no tenia 27a nada QUO lamer, y, co.

lei'Srmente,
abol'ete6.
estrii
Saco.
chi ledo el euerpo-dé
—Acerctios, mi querida amiga — dijo
el chino a /1Mt o6mplice. Voy a haeero$
presentación.
Y prosiguienit) en.tono

dte Inoll dijo:
—Permitidtte, NeffOlr "licitar; que
rr'seale a113:61 ruellta
Belle3a, ILsei Tal we
Lya

3
nett-

1

IlY1131 a \llaman, 47,
«M'es« primera (Arenes). Paga mes be que

Tractament
Humus sense

del cranc 1
operarte,. Raiga X. Radlotegama.
Rambla de Cata/unys. 59 ,
primer, segona. De 9 a 5.

P er a COMEn,TAQ01–PAECA5 i Iglú.MAS, cithi, senyor

Representant

EVITARSE

;oca t çer a cada placa de Barcelona, Girona, Tarragona, Alance-

sa, Heida i Vich

Irnportant empresa industrial n,cessita persona del pato, activa, formal, ben
relacionada amb el comere d'ultramarins i colonials a l'engrós i al detall, per
treballar a la comissió a les places in-1 7
dieades. .
detallant experiència ram,
cases ja representadas i referències a
l'apartat núm. 148, València.

Es la reina de les aigües de taula

la de la Val! de Sant Daniel

SOCIETE GENERALE

TODAS LAS ENFERMEDADES

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Respiratorias

Sucursal de Barcelona

Con ol empleo de lo

-414r

ser,

Pastillas VALDA

Plaça de Catalunya, 20

ANTISÜPTICAS
Poro no se responde del éxito sino empleando

Tcla mana d'operacions da Banca 1 da

PASTILLAS VALDA

o

ogalrenclactiallailillailla1111111611[1711111311DSHISISS31~111211111114

EXIJANSE PUES
EN TODAS LES FARMAZ /AS

En CAJAS

Emplastos

car el nombre VALVA en la tapa
y nunca de ella mantra.
pnInciones nocturnas, espermatorrea (perdidas serninalesl, cansancio mereal, perdida de
memoria, dolor de cabeza, Hilillos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las nurjeres y todas las manifestaciones de
la Yenrastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y

Marca
Agulia.
(Fondada a2847).

TA4414,4 0000

iy 0405

El Medicamento liras
Maravilloso Del Mundo
Para Uso &terno.

radie \ intente con las

Grageas potenciales del Dr. Soivrä

esEcTICiDA

L
Alininuto.NialPfa

años), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pro.

LA.

pio de la edad.

Asalto-28 Famiaua

t del Jr. Gimise Earnb19
Pla Bloquerta, 0, 1.er
(entre Hospital I Sant
Pan',
VENERI, IMPOTENCIA,
SWILIS
Espaelals tractaments per
al guariment reptil de les
Af1L1LTIES SECRETES
MAMO, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de 9 s 12 1 da
3 a 8 econenica per a
emp:eats 1 cbrers.

u

Indicadas especialmente a los azotados en la

jnventiid por toda clase de excesos (viejos sin

PAPAD E

Venta, 5 pta.. frasee: Stesli. 8arsbns de )19

.

Flores. 11, Ca r nada Criad, Princesa, 7 Y principalna
tarmaddis de Es; ,1^,71. 1. ,1172 11 imor,r,i..

isiwsiämizzazziamizezzafflim

Gèneres de nuct

•
BOTS3

CAIXES DE LLOGUER

LAS VERDADERAS

Dcpositari: JOSEP PAGANS, Ponent., 28

carrer ArN, 10
Teläfon 5041-A
z la mes iniportanf de
,
Espanya

TRATANSE • CUIDANSE

Vías

.1

Clínica Vies
Urinaries

oe 9...;z:

DE LAS

o supra:a, a la

AtKeil COI S

i

'111111111311111111111.11111111111111rwinrusiniummworannll

SI te saldos
: qualsrvol
gAnero
.

Diseabto

—A-PUBLICETArT"

hignc amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble sola de cuiro

Ingl. franc. o aiern.

.

Per a fabrica de Stendrats
Prof. r el.o da claS. dOffi.
5/fixims s'oreretx rnearregat Exel. ref. Pl. Cal. 15-2,-1.4
COnelxedOr ültirris avenços de
les dites mesones 1 de gran
coneixement en el negoel, de
molta personalitat comercial La casa mes important
1 immIllorables referencies. d'Espanya. Espectalitat en laEscriure 2 .1 PUBLICITAT, pissos rehriosos. Exposiem
nüm..5020.
permanent ae quadros al oll,
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'ilenfundido usted con otra persona..,

tÉ, y volviéndose hacia su cómplice:
—Pero, a propósito, querida amiga,
flecidle al señor Clarel dónde habéis des
ado a la eeüorita Diana Dodga.
Bella, consultó su reloj y con una
'1110nrisa que dejó al deubierto sus
;blancos dientes, contestó;
•• —En este Inornento Se halla encerrad
-da en una golfa de au casa.
1Y dentro da veinte minute3 aproxi-,
rtuadamente, c6nfirm6 Wo-Fang gracias.
un pequeño mecanismo de mi invens
.e'611—pues yo también, querido amigo,
!soy algo químico—la casa empezará a
C neendiarse y vuestra encantiBfora Pro -a
1:netida perecerá, induclablemaute en el
;Incendiol
:Carel profirió un grito, ahogado poe
4i, mordaza que tapaba su boca,
, En un esfuerzo supremo intentó roms
• Per sus ligaduras pero tolo fuó
1121. Eran muy slidas y sólo logró que
loe clavaran xri.áa profundamente en au
iCarne.
Ei chino la obse_ryaba con una toral.
$il da desdén,
•" —No, no, sellor profesor—dijo vol.
.Alendo la cabeza—no lograreis romper
salas cuerdas. Son de buena fabricas
liba y las nudos que nosotros isabee

j

•
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—¿Así, pues, me pe rmitirá usted quo
la aguarde?
—Ciertamente, suponiendo qua la
compañia de una señora de edad avan,
eada Corno yo no os moleste.
—Al contrario. Usted sabe perfectae
mente que me encanta su compañía y
tango mucho gusto en conversar co4
usted.
La conversación prosiguió en el miss
mo tono entre tia Betty y Walter.
¡Cómo portian presentir el siniestro
drama, el último acto del cual se esta,
ba desarrollando 4 algunos pasos de
ellos?
Arriba, an O) tercer piso, casi debajd
el tejado, Elena, dominada por '108
crampones de hierro que la sujetaban,
empezaba a rehacerse de los efectos de
los vapores, que hablan aniqdilado su
voluntad y paralizado an sus labios loa
gritos de socorro que iba a proferir.
Su cabeza se agitaba de derecha a i 2 3
quierda; pero todavfa no habla recobras
do completamente su conocirniento.
Sin embargo, su cerebro recobraba
poco a poco alguna lucidor, la sufleieno
te para recobrar una noción de la mas
quinación de la qual acababa de ser
víctima y de lo que ocurría a su °Ame
!dador.
6u4 ojos, kodavfa nublados, ils fija.;
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g 2?—pregunt6 a Francisco que acabas
ha de abrirle da puerta.
—Lo dudo, señor, pues hace ya mus
cho rato que no la he visto; pero la adñora Dodge está en la biblioteca y voy
a anunciarle da visita de usted.
Tía Betty recibió a Waltdr con st'l
armibilidad habitual.
—,Que buenas noticias os traen por
aquf, a esta hora en que de ordinario,
los hombfres no favorecen con su visita a las pobres señoras abandonadas
corno nosotras.
señor Clarel me ha encargado
viniese a sabor noticias de ustedes y,
sobre todo—pernil/ame que se lo diga—
de vuestra sobrina a la cual él ha ens
N'iado un billete que ha recibido esta
mañana y cuyo contenido le preocupaba.
—;roma
es curioso! Elana no me
ha habitado de nada, ¡Cierto es que no
la he visto desde el momento 40
minar el almuerzo!
.--¡Es que ha salido?
—l'Yo creo que sil ¡Habrá ido indus
dahlementa, a hacer algunas compras(
— Cree usted que puede tardar mus
cho en regresar?
—10h! ¡No lo seo, puesto que no hl
venido a despedirse, COMO lo hace sioroi
prp que se aueeatat
•
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mos hacer no se deshacen con tanta fas
gilidad.
Luego, dirigiéndose de nuevo a Be,
Ha, dijo:
—Habéis cumplido pagadamente
vuestra misión, amigo, y os doy las
gracias por el valioso concurso que nos
habéis prestado. Hoy mismo os liares
rnos entrega de vuestra recompensa.
Ahora podéis reliraros.
Hizo un signo a su acólito, el cual se
dirigió hacia la estancia contigua con
Bella la Rubia, mientras Wu-Fang antes de seguirlas se dirigía por última
vez a su cautivo:
—;Todavía no he decidido et genero
de muerte que os tenernos reservada.
Pero, a pesar de ! las dificultadas que he,
nios tenido que vencer, nos portaremos
caballerosamente y nos haremos sufrir
demasiado! ¡Desgraciadamente nos ha
sido imposible obrar con la misma demenda con raspado a da señorita Dods
ge, Os rogamos nos perdonéis!
Y acentuando estas últimas palabras
goa 50 sonrisa siniestra. desapargejó,

