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joc ideológic consisteix exclusivament en
anar donant rotació a la vida uniformada del paiis al voltant de l'eix central
madrileny; tal com senten i practiquen
els republicans espanyols, és evident que
els republicans de Catalunya tampoc cus
hi podem sentir identificats. Suposem—
que es un suposar fantàstic—tenir la sensació de que la República ha de triomfar a Espanya: yque en un traxim de
concessions En Lerroux ens dones una
_autonomía bien entendida o que 1 ifarccii Domingo cns of cris una amorfa cantonalitat federal en castellà, la" vesliuma ció de tan inccrts avantatges no pot
constituir ja prou alicient per a nosaltres
en aqucsts moments hist6rics. Moments
histórica per l'Estat espanyol que s e a(ronda i per la nacionalitat catalana que
es reincorpera.
lar

1' evolucié del republ icantr caialà
Es plan:, its4les enrera un distingit amic del fet que els periodistes madrilenys no llegeixin la Premsa de Barcelona, puix que
9ix6 contribueix en molta part a la deaeoneixertea que de les coses
catalanes manifesten els periedics i eta política de Madrid. Volem
afeite per6, que avui potser es mas interessaint, per a seguir el
moviment ideal i sentimental de la nostra tersa, la lectora de la
aremsa comarcana que no pes la cld la de la Premsa de 14 capital.
Cada dilluns agafem amb interès i amb satisfacció el paquet
dels periódica de les nostres comarques. A les seres planes es pot
veure d'una manera clara l'evolució que el noitre ponle travessa
en aquests moments. Hi ha en els articles de la gran majoria
d'equeixes fulles una sinceritat, una espontanettat i una independencia que no es troben gaire en els diaris bareelonins, nNielts dels
quitas són diaris d'indústria o diaris de capelleta. Aquel! i fullegi
cada setmana els periódica comarcals tindrà la nacia exacta del
traanf de les tencieneies integrahnent nacionalistas que piOclama
Ja Conferencia Nacional Catalana, interpretant l'estat d'nim de
les noves generacions de Catalunya. La tendel/id a autardicament
regionalista només esta ja representada, fora de Barcelona, per
tres o quatre periódics, i encara alguns d'aquests san bilingües,
amb predomini del Renguatge espanyol.
Un dels aspectes mas interessants que ofereix la lectura de
la Frenase de les comarques és la de l'evalució que es marca en
eis periódics republicans de distintes procedències. Partint del
sentiment nacionalista que fa temps es consubstancial amb el veritable republicanisme catete., els grupa republicans de la nostra
terra es van situant de ple en el terreny catalanista i arriben a
la maxima afirmació del nostre ideal.
Dies enrera reproduírem, en la seeció política del nostra diari,
un fragment d'un notable article publicat pel dieri nacionalista de
Reas "Foment", en el qual s'afirmava amb tota franquesa la
sce creció respecte al republicanisme espanyol i es deis que el
nostre problema es d'independ è ncia nacional. Posteriorreent havem rist com el diari republicà de LIcyda, "L'Ideal", reproduje,
feeteseal seu, l'article de "Foment", on, a mese-es declarava que
és "Meló Catalana" l'agrupament patee:eje amb el qual tenen
ami una mejor identificació d'esperit, i se'n feia l'honor, que
rrielt cordialment agraim, de manifestar-se en conforraltat profue aa amb ia doctrina i els comentaris dels editurials de LA PUMA( eTAT.
Acabem ara de llegir un adiete del setmanari "Empordà
que conté idees excel.lents, d'intensa catalanitat i de plena
orIL:-.tzció patriótica. Amb algunos petites variacions de matis,
subscriuríem totalment el dit treball. I pel que fa a algunas objeccions que planteja, relatiVes a la necessitat d'intervenir—"mentrestant", com escriu . amb precisia coLlega
—en la política espanyola, cas pe r mete m de recordarai alió que
sobre aqoest punt acorde la Conferencia Nacional Catalana, i que
coincideix arab la tesi dels federals empordanesos.
No serien sincens els que diguessin que en tat aix6 no hi ha
cap novetat, i que els partits republicans de Catalunya sempre
han pensat d'aquesta manera. No, no. Avui no resultaria possible
l'ingrés d'una forca republicana catalana en una "Conjunció republano-socialista" espanyola, cota sticcei fa uns deu anys arab
aquella malaurada Unió Federal Nacionalista Republicana. I encara seria menys possible una coalició d'eleinents nacionalistes
arnb el part:t d'En Lerroux.
Eis guardarem prou d'atribuir l'evolució que avui es manife/..ta en cl camp republicà de la nostra Cerr à a cap fet cencret ni
a cap grup determinat. Creiem que es un afecte de la marxa ascensic,nal del nacionalisme catan. No es per cap motiu de vanitat
que nosaltres mostrem l'avenç del nmare idea/. Sabem separar
amere l'alteres de Catalunya del propi interés personal o de grup.
I l'alegria que sentim cada setrnana quan comprovem la coincidencia entre les nostres oreeetacions i les de la Premsa comarcal,
'es una pura aegria de pa' riutes, venturosos de veure cona s'acosta el dia de la victória neeamal.

DE LA REUNID D'ACCIO
CA? ALANA
Durara els dos darrers dies han confin:tal rebent-se a les oficises
Catalana elhesions de socis—princifmllucra forans—per o l'elecció del Cortarle
Central.
Un 'irme tan afinat entre la nom brasa escampadissa de patriotes addictes a /a
¡ore Associa,- id es el millar fonament per
als m'a bella augurio.
Es de desitjar que confitad, per &a d:

LLOABLE INICL1TIVA

;

L'A juntament de Noves 'del Segre ha
d's'sser, per jarca, tat Afta:tan:ene exemfiar.
Vejes, sitia, quina iniciativa ha tinque:
en la seva darrera sess:ti aeardd substituir la placa provinciana que hi 114 haga
fina ara a l'entrada del pabfr, per una
que, sota Iescut de les quafre barres, digui: Noves del Segre. Catalonya.
¡leus aquí tina iniciativa bes !loable
i que caldria que seeundessin tots els
Ahrutaments de la riostra tema Es una
iniciativa que 110 enelou més mínima
re. , ! n arsabilitat i que, en Car74, ha de contribuir eficacissimatnent a la eatahmitza•
cid de la nostra patria, retirdont-ho ala
que en som i fr nf-ho avistase ala estranqtrn que vinguin a
o. simt lemeta la tmaessin en as:amaba .
Esperern que la idea prosperaré. spar.
jagt de Pastada, un non argumente al cae
y e: . 'tn sostente respecte al peral:rimen,
Cc lo persenalitat
Cotaltstrye...me de •
p6n exciusivantent dels catalana.
Feliciten:, a l'Ajuntatnent de N eVeS
Seg.:. Per alguna raó Palealdr En Rafe! Cerros, i les persones de majar 4prssonuet , ael poble, figuren entre da
pateioles s' Arrió Ca.'atana.

MITINGS VALLS I A
MONTBLANCII
Diumenge que ve, dia ta, a les dues
de la tarda i a dos quarts de deu des
t'arre, es faran a Afontbianels i a Valla,
respectivament, mitings d'afirmada, organitsats per la 1:Mereció Republicana
Autonomista.
Hi parlaran els senyors M. Miró i Esplugo:, Ramos Nogués, Pare Desee, Uds
Figueroa, Mareen Domingo, han ¡'ich
Pons i Julia Nogués.
El de Montblanc/, tindra loe al cinema
El Recreo i el de Valls al Casino d'Uno
Republicana.
.

NOTES D'ITALIA

El "Partit Popular" davant de
la nova situació
(Del riostra, redact o r- corresponsal)
He posa( al mes alt exponent mocrätics sostenen diverses opidel l'artit poeular a lila Italia, el nions a aquest propiait. pecó no
senyor Moda, verles .vegades mi- tene tI coratge d'afrontar el
nistre, diputat per Mili', escriptor passat i prefereixen abandonar
de coses sucials I económiques l'antic sistema uninominal pel
conegudissim, les preguntes que majoritari proporcionalistie per
segueixen. La primera es referen les minories. A França precisaa lea relacions (lel Vaticà amb el ment (ordre del dia Marsigny) hi
partit, qüestió delicadtssima, qua ha un fort rorrent partidari d'aha preocupat diferentes vegades bandonar aquest sistema que ha
a tole la premsa del món; la se- donat mala resultats. z No es siggona, a uva positelitat d'una es- nificatiu que França vagi a la
cissió ea el parta provocada pel proporcional pura? Sempre que
Irioinf de la recoció tenista; la
es parla d'aquestes qüestions es
tercera mira el problema més in- retreu la necessitat de la formaIeeese a ra de la política interior cid de grans blocs. Aquests blocs
d'Itälia, aleó da, la reforma elec- pene aj han sigut probeta i han
toral. Don Sturzo fa, Ibis ara, fracasat, perque ne han servit
qüestió latiendo el rnanteniment mes que per l'hora de les votade la hei Nitti de representad(' Mons. Després, en arribar al Parproporcional . El feixisme i totes lament, s'han desfet en grupa 1
les fraccions dretistes del país petits grups. I aireé és una necesenluten cm una necessitat la sitat comportada per la campoliquidaeiG d'aquesta hei o al- alejó variadfssima i pintoresca
menys, la seva emnbinació .arnb el deis blocs, No es poséible
sistema majoritari.
mantenir unides, en el debat
—iCórn es podrien definir les
les idees més contràries. En
relacions entre el Vatieä 2i el les darreres eleccions hi baguePartit Popular?
ren blocs formats per lliberals
—El P. P. funda les seves di- masona, lliberals clericals, repurectives en els principia de
blicana, feixistes, nacionalistes
cola social cristiana, que es la conservadora i democrätics. No
que nullor respon a les aprova- es alzó una • Babel la ruina de
riel : S del nostre poble, que es, tots els prestigia monis i políabana que tot, profundament ca- tica? El sistema proporcional,
Fort una gran error deis vol serietat de partits 1 concienpartia paasats no fenir comte cia d'homes rectos, no conaubis
d'atad i treliallar Contra la con-. ni arrivismes personan. Es peri6
ciència cristiana. El que s'esdevé que la proporcional serà mantinavui a Itälia per obra de l'actual guda per Partit Popular,
govern no Is més que la contlJOSEP PLA
anula (lo l'obra del P. P. Si
Milà, novembre.
abans d'ara, la "maniere forte"
de l'aelnal govern hagués perVingut de ministres populars
s'haurinn alçat les iras de tots
els pnliffes, nacionals i internaMoran. Ningú no oblida PanticlericaVsme dominant a la política rfaliana, i és per aixd que
Al voltant del determini
s'aprecia l'actual accie del govern. El P. P. te en et govern el 3
d'En Sala
seus millors bornes i són ells els
Ho he sospitat sempre. L'Alfons Saque /len provocat el renaixement
: espiritual a la vida política. Mus- la, de Terrassa, en el fens del fons, es
solini ha compres perfectament un sentimental. Per sentimentallsme va
alió, les profendes arrels que el abandonar fa anys la Direcció General de
P. P. té en el país, i et, tots els Comerç que ii havia ofert el corate de
seus discursos, per altre tpart, Romanones. Per sentimentalisme va con-

Full de dietari

afirma la valor moral, espiritual
i política que l'Es glésia católica
II a tot e! nión. Entre el Partit
Popular i l'Esglesia no Id ha cap

lligam de cap ordre. Només el reconeixement de la part d'un deis
grans partits restauradora d'Italia, de la gran potencia que te
el Vaticia
—;,Es pot parlar d'una 11un-ana o prítxima eseisid provocada per una diferénria d'o p iNOVA PUBLICACIO nions sobre el problema sindica• -,.-ee-zeremeresoryzeix-xstestrammes.
l'encapealarnent de Fent Via ha lista?
aparcgut una nora publicació, &yen de
—No cree que es pugui parlar
Coincidint antb tersa:dona fr- rAteneu i Escotes Catalanes Prat de la d'aixd. L'abstenció de la part d'un
ies nutra a la mueres planes. l'exs.l.teut
Riba. d'apesta ciutat.
fluch de diputats populars, veriescriptor que hi signa Clavi dedica un a yLa presentació del primer número is ficada a l'hora de votar l'ordre
EL SENYOR SALA ES REfide a rebutjar l'acusació, tan repetida
excel.lent.
del d:a favorable al geiern, es
TIRA DE LA POLITICA
aqu.sts ¡hurera lenes, setrous /a 4,I4el1
En lloc preferent, saluda a la Pretnsa, deu considerar cota una protesta
l'actitud reservada de Catalneya davant
a les Corporacions, entitats i agrupaments
diputas per Tcrrszssa, N'Allana Sapels ataca d'El/Mussolini al Parels afers d'Espcnya degsada a itna ‚non- que lluiten per la sobirania de nostra pa- lameet; en aquest discurs per6,
la, acaba d'adreçar un stanifest, asna
tria.
.en apanyol, als suj electora de Terras- Canea de sena:bit:tal.
no es tocay a al P. P., el qua l en
Cita Clavi, oportunomM, un resale
so, fent . los rabee que ha fa rera;acia de
Cordialtnent Iti corresponent.
els tres anys de la say a existenJ, fria de vint anys anca, en r13 quels la
cc:: dc diputa: que es rellso dc l poeia ha Iluitat sol centra totes
prersta
i
la s'irnor ratuianrs quedaren
C. N. C. DE CAMAGUE1'
lit;ca.
las camorrea parlamenläries i
isalades
en
'Mg
de
l'Estat
espanyol.
Per
• E! motiu de !a retirada, :raras explica
portat al terrera( polftic els proA Camagüey, República de Cuba, ha
dan; considera completan:eta juatiicat que
el s ce eer Sala, es el fa.stic que li ha cascomencat d'actuar cl Casal Nacionalista blemes Inés urgens: el problema
ara, davant de ks comèdies de les Jun.21 l'especias* que s'es:a dotan! cupieses
Catal*
agrari, l'organització de l'escota i
tes, de la vergonyosa desf eta del Marroc, I
dies a Estanya ara!, ocasda de les bemoA l'article primer dels trua Esteuts, la reforma tribieäria. S'ha de Lede !es noixigangues dels Millans, de la
les re-spousabilitals.
que acabe»: de rebre, s'hi fa constar que //ir en compte, per altra part, qUa
1.y.sligado de todo partido poi:tico-- comädia de les re:mensetililats, els cula- el preferent objeete i finalitat d'aquesta el P. P. es un partit
de centre que
diu--s5lo a vosotros, mi:, queridos elec- tas: manifestem la riostra inhibicia. I cntitat es: A.—Treballar amb tot sott recen bolines p rovinents de totes
acaba dient: Es que potser ara vollen
tores da distrito de Te. rrnsa, dt.bo tetas
esforç possible per l'assoliment de la nu:s les clases sudan, i que portar
explizaciones y Ls razones de mi rci,o- aqueses senyors 'luz toznés a ésser Ceta- completa independencia de Catalunya. la qüestió do dretes i
esquerres
leeya la que treteaés les casesnyes
hici:m dc retirarme de la polhica.
B.—El fontent de nirt i de la cultura en al P. P. es una sortida de la reafoc, tncntre a la resta d'Espanya s'aco- general.
Es que tengo la convicción de la inutilitat.
Duata
sotsrratllar
el
fet que
lided de mis trabajos y de mis esfuerzos, mi.tdaven els soldats que anaven al Mahonres provincias de la clase
rroc emb asquea penjarelles i trrsiques
que aunque muy msdestos, los he venido
APLEC A SANTA MARIA obrera venen definas per
dretisi regelaven aeroplans i nilix,t perque alprestando, de-de tantos alias, con toda rni
DE TERRASSA
tes, i per esquerrans els expoeé:, a costales del plale sensible, es cobuena voluntad a falta d otras d..tes inEls Cavallers de Sant Jordi atan .orga- nents (le les classas mes adinebas els ronyons al Alarme?
telectuales, al ser . ' ' ' le mi
Tingain en con:/'le aquestes percuda nitzant per al dia de Sant Estere un °pire rades! Si el P. P. no °atienes
patria.
claras catalana escadussers amb anima a la ciutat de Terrassa. Done celebrara unit i compacte per força prtlJi yeti, dona, el senyor Sala, si n apia, 1)0 estaria almenys a la conde coscare:es. que parlen de fe, cho, a un ofici ansb hornilla, a l'esylésia roma'ara d'errat cnint feia colla ami, els enela crids:ria de Madrid. Per nosaltres no
Mea de Santa Misia. Acabat, pronuncia- sideraoia deis passals errors, parmies externa i interna de Catalun ya i ¡'oqué precisantent en a quest exaran parlamenta alguna jove: cavaller:
es fracra d'un efe, de responsabilitat, siPassau a l'ideal nacionalista del sastre
men troba els principis que han
finalment, C3 ballaran sardana.
Poble, defensas! uit Estat que cau a tros- r:6 de nacionalitat.
L'axls assolit l'any pasea: per rapte,: format tota la seva obra. El moas:, menjat pel cranc ia.ntrabk que torREPUBLICANISHE EN CA- que en la matara
diada de Sant Esteve ment sindicalista te per nosaltres
ta a les catranyes.
LELLA..
organitzaren a Sant Cugat els Cavallea cada dia nido' gran impori/airia.
Si el senyor Sala, en retirar -st se la
Amb aquest ruta publica el setmarsari de Sant Jordi, fa esperar que lambj en- Primer (le tot, afirmem el prinvida política, ho hayués fet en alisa forguany reeLsiran en Ilur empresa i que cipi de la col.laboraci(i de clasde Flanera Empordä Federal un subama i ter altea mag ias, podria aspirar al
taseitis artiele en el qual, desprIs de de- ¡eran molts el: que Guisan a Terrosas el sea 1 p roseguim en aquesta nosgeuerós pungid de Catalunya pel mal que
dia 26 d'aqueas mes, en rorm'atge
tra idea Ibis i tot contra les
clarar-se conforme antb la farmacia
lt ha fei en els darrers suya, sabretot
i fatridlic alhora.
aliances de l'alta indústria amb
d'una fosca que es dirigeixi a la cond'e n a de la farmacia de la fuel asta Unión
els partas subversius.
Idonarquica NaeionaL Perú en el Seo ata- enrió de la República catalana es d;té el
LA CONFERENCIA D'EN ROscgueix:
—El P. P. fa problema tancat
nifest no hi ha ni una sola pastada de
VIRA a REUS
Es de tota evidencia que, apart la gran
del manteniment do l a. Ilei de retenediment per aqueixa actuació anticaforça de la raó nacionalista que cito acontalan:. Per airó ele patriota catalana, daEls nacionalistes de Reus han fet una presentacid proporcional?
sella de no anar a ajudar en l'adub de la
cdició especial de la conferancia que el
—El P. P. no pot abandonar ela
tara la retirada del senyor Sala, no pocasa deis altrcs—d'uns a:tres que tampoc
den seniir cap lentiment d':ndulgencia.
nostre company N'Antoni Rovira i Virgi- priiielpls de la representació pro-
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el mas seseen per ell una mies de

ihistima i compassió.
ELLS I NOSALTRES

mas ho agrairien—mentre no tinguem
aixecada la barraca própia, hi ha que tal
cono renten i practiquen la politica republicana els parcia espanyob, tan sem•

li dona a aquella ciutat, detenrotIlant el

(tieumesa. El problema de les nacions iberi-

Va destinada a repartir-se com a suple--n r 5,1 'liar; Fornent, Aortetrett líela fa-

porcional. Es tracia del sistema
mea adaptat a donar a toles les
tendències vives de la politice la
justa repreeentac16 parlamente.na , Els altres sistemes lleven el
••

• •

",/

(te-

vertir-se, sense a quent va ni a quant costa, en cap visible de la Unión Monarquica
Nacional. I ara, per sentimentalisme, renuncia a l'acta i die que se'n va a cesa ple
d'un fästic sagrat.
Em direu: I cotn es que aquest senyor
ha esperat tant de tersas a fastigurjarse? No tenia al seu voltee?, entre els seus
correligionaris, suficients exemples
responsabilitat descoratjadora?
Es possible. Pera jo cree que el senyor
Sala, en la política, ha fct un Temer sanblana al que solea fer els llamita enganyats. Tothorn sabia que la Unión anarquice Nacional ida mans i mänegues
co diversos ordres i era terriblement infidel a la bonhomia del patriarca de Terrassa. Per6 el!, el patriarca, no en tenia
estnent.
Em diem:: El sentimentalisme d'En
Sala és sospitós. Ha salta el que seis
anomeneu un fästic sagrat en el moment
precis que el Govern ac.tbava de convocar, contra el sen volee, eleceions muniequis a Castellbisbal: en el n'ornan precia que el Govern acaba de negar-se a
nornenar-lo senador vitalici per a posarlo per damunt de les fluctuacions del su-

senyor Azpeitia, notara que f«
temps té la vista Mea en la cara
tara i que difenents vegades caha
deixat ja modecaament aclamar
ministre obligat del "ramo" per
alguna den seus companys de
notaria. Tot alzó és certamen
d'un interés molt relatiu, si no
es per a escriure una histeria
descriptiva dils actuals moments
d'Espanya; per6 aquest nomonae
ment té un caire d'especial im-•
portäncia per a Catalunya. L' a se
cambell, com si digucssim teca
ni; del aenyor Azpeitia, aquelt
des del qual s'ha brodal el coixí
de ranomenada, ha es:at aquella famosa Assemblea notarial re
formista celebrada a Madrid pola
temps després d'haver-se publical l'últim també famós
ment Notarial que exhibí el, durant aquells dies, igualment fames senyor Guixà, i va volar
amb tan fervores entusiasme la
seva insultant i anti-catalana
proposicid.
Aquest senyor Azpeitia, frarassat organitzador del reformisme notarial, fou l'iniciador,
l'enin:a 1 el director de l'Assema
Mea, fou juntament amb el notari excedent i senador senyor
marqués dj Leis, el que impedí
que l'esmentat Reglament Notarial fos modificat durant els
breus dies qt,ue fou ministre
el senyor Bertran i Musitu, el
que firmé en primer Iloc aquell
telegrama dol "extranjero en su
patria" que el Directori de l'Assemblea dirige als juristes catalans; i el que motivà que la gairebe absoluta totalitat de notaria
amb exercici en el nostre territori que s'havien adherit a l'Assemblea cimentada, se'n dones«
sin de baixa protestant de les ses

ves

nya.

investives contra

Cataba:
-

No obstant, no hi ha pe/eme
doldre-se'n per endavant. Amh seguretat el seu nomenament no
es més que una de les tradicionals habilitats de l'actual ministre, senyor comte de Itämanones,
per a arribar a la concessió dts
l'autonomia de Catalunya en els
negocio que corresponen al seu
ministeri; boquea tapades no po-

den eridar, i donadas les recents
manifestaeions ded Corra., etl dia
Mes impensat arribarä la nova

d'una concessid ministerial que
Capgirarà a proilt de Catalunya
tot -el desgavell jurídic que ara
patera

Converses filo«
lògiq u es
XXVII
Sovint en les publicacions catalanes, algua cop en articles sigmats per bons escriptors, apareix el verb pretendre convertit en un compost del verb tenir: serleMe. No es, dones, inoportú advertir que
el verb catalä corresponent a pretender
cspanyol, pretindere italia i pretender
francés, no es ¡'retenir, sinó preeendre,
que es conjuga exactament com entendre;
i que per tant cal evitar de dir ¡‚retinc,
treté, pretcnim, preteniu, frelingui, etc.,
pretindri, etc., ¡‚retindria, etc., pretingui,
eteetera, pretingues, etc., p.:tintine i fretingut; les formas correctes essent: pretenc, pelen, pretenem, preteneu, traenusó, etc., Preteruiré, etc., pretende:a, etc.,
pretengui, etc., fre l csgu ‘ 's,
i tretas.

fragi...
Aleshores, amics nicus, jo us respondre que tot sovint Po 11111 petita cosa, una
ntin • cia gairebe ridícula, la que pot de-

terminar els ranmells stmimentals (l'un

L'expansió catalana a

!tome corn el senyor Sala. I que, tamnataz, aix6 no vol d:r que cl senyor Sala
co sigui un pur sentimental.
CARLES SOLDEVILA

han ça

gran que ni tan sub promogué
cap aldarull.
Ara, amb motiu de la crisi, ha
assolit el pendltim gemí da losrala, amb la sots-secretaria de
Gräcia i Justicia, una de les primeres escopetes de Madrid; una
escopeta obligada en lea caceres
dels prohoms Bib./rala.
Aquest servicial ceetteer, ea al

L'Associacid, composta exclusie
vament de franceses, admet avut
filla de Catartunya en l'expansul
del seu espera. M. Baudrillart
declaré que atribuia part de l'ha
xit de la missid 8i seu tutee col,
laborador 1 adjunt cataitä. Segons
el costum establert, el nou re«
bot respeadria en 91 . ««999j. elt

Paras, 10.—Amb motiu de la
aoleinnitat celebrada dijous pase
eat a l'Academia Francesa, amb
ocasió de reeartir ces premis de
lletres i de virtua l'Associació
Publiciste3 Cristians ha ofert
el seu banquet mensual en
El nou sub-secretari avui
I'llotel Foyer, a honor de la Mis-.
Francesa a l'America 'latina.
de Gràcia i Justicia Sin
lli han assistit mes de un rente,
nar d'alta eersonateas, entre
Fa pocs anys va assolir la ca-, ele quals bIO comptaven acede./
tegoria da ministre espanyol, de mico, diputats Galletera l'anee',
ministre d'Instruccie pública, un Duval-Aruold, Venal, publicistes
personatgo que /acat lt el melisa i escriptors com Veuillot, Briere,
téri pel merit, certament diff- Barnoville, Guiraud, Bureau, saga
cd, de donar el punt a l'arana gnier i altres.
era el cuiner obligat de tes foros
En el brindis, l'aeadenlie Recia
das dels prohoms Iliberals, i
Bazin presenté el nou associat,
fou premiada la constancia arub ‚loan Tarea remarcant el seu es,
la -breva" de la cartera quo roa perit Sohn j comprensiu, degut
gente, amb la seva castissa capa especialment al valer integral cade gires Vermelles i el capee talla i elogiant la brva ()copera,
"ladeado", i amb una grisor tan cid a l'obra. de la Frenes gran.

PUBLICITAT

•••n••

FINANCES I • COMERÇ
DIVISES ESTRANICC3ES

SESSIO DE BORSA
CORst WATS
B.aix
Obertura Alt
71 9 0
Bordo ,ica'ett .•,..72`oo
7140
Alactults0,11e0o.41g9
Orenses 17130
Anclalusos l:8 •00
58 •20 5303
CORSA TARDA
Bala
Obertura Pis
7150 71'95 7145
Borda
7115
Maeants 71 .4o 71 45

anodinos 58 .0o aloa 518,5
orante" 129 0
Catare' 3415
07 .25
C. Docta 185o

34 •00
67 .25

34 15
6725

Tanta
71 6 o
7140
17 80
58'00
Tonel
715°

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

my•

04.20
511'üa

7110
5170

DEs•RES TAriCA
1,11nres, 64.73.
Passeles. 22023.
/Ares, 7110.
DölarF, 14'i8.
Francs 51115005, 5rr.

Mares., 017.
Corones, 2100.
LONDRES - Tantea
r"dul0s ar g anGnes, 3975.
Exterior, 77.
França. 64375.
Nova York. 40131.
Espanya. 944.
Ruina. 2131.
Fiblanda, 4 2 * : 0,
111E8,

e122.

SeAcia, 140.
Portugal, 205.
Argentina, 4500.
Montevideo, 44'25.
Chile, 30'90.
Berilo, 37200.
Copenhoon e. 99165.
Tokohama. 21'37.
RAl g lea, 7455.
NOrnegli. 24235.

'
EF.. UD, arce

28
2850
Cometas Tormo
alar de moro trieb a ve114,
•
28 1 24
dleada Extremmin elt,
95
^ rala
84
Ordt
96
Faces
Pral
45
•
vatencts
47
Favor' :garrees
"
Jerez fina
49
Veces de Berma
66
Vera
Eecalols Sarilla
MOB
Bansnger
•
Comarca,
Herts
TItos
Tot 9 so:leste P rsos IFIn Per 100 quilos
j per mercaderla Sobre Carel).
Garrafa ne g ra
85
• "ra t eara
53
"
Portugal
• Roja
81
Iblza
se
"
Yaciera novel
24 1/2
tarar ULLE6
Perfiles ildmero 4
27
Seironca
22
Tereeres
19
Quertar
18
ereus per 0270 do 40 quilos.
Ralo
Menta.
17
Segonet
161/2
Free,
15
venas arrlbats: Nord, 4 d'Ordi I 2 de m.
•
Alacant, 1 d'ordl 2 2 cl.
ARROa
Bogaba Floret,
tu
.
ndm, 12,
105
•
" 10,
105
&Miran ii.
53
Selecta,
68
Mettpgr.

Vagono arribals i Nord, 14 de blat
Alarani. 33 de Ll
at.
CIGRONS
Falac adra. 31,
100
¡crol
•
1,
130
"
•
I,
1:9
"•
a,
t
Pelats.
69

(Mallorca)
(Del nutro corresponsal)
Atmella, a 235 pcssacs.
Mongetes blanquee a 69.
Fesolets, a 73.
Garrofes novas, a 13.
Figuss pas desea/aria, a 2650.
Idea ídem cantina, a 4e50 le caixa de
ro quilos.
Idem ídem bordissots, a 7'50 ídem.
Ordi, a 36.
Ovada, a 37.
Cismas, a 52.
Moresc, a 2950.
Tot per loo quilos.
Pea d'altrarcoc, a 25 pessetes la caixa
Porc*, de 39 a 21 la roca.
Safrfaa 3'80

de 21 a 2150.

Fesels, de 40 a 5 0 .
Preus per m'artera de 4 dobles
Garrotes, de 7 a 8 9CSSeteS CL9 40 110 1 -

Mercat de Calaf
I' mea per carrcga de 115 quilo>.
Wat, de 22 a 23 pessetes els 55 quilos.
Urde dz 13 a 13.50.
Veces, de 24 a 23 els 57.
Patatas, de 7 a 8 els 40.
Farina primara classe a 58 els uso.
Segó. a 8 els 22.
Mere :del, a Ite50 els 30.
Seisena a 0.80 eis 40.
Catete d'atabla, a 32 els 124.
Carbol de pedra, de 34 a 38 la lona.
Gallinas, de 18 a zo el paree.
Pollastres, de lo a 13 ídem.
Conills, de 7 a lo ídem.
Idem de bosc, a 5 30 ídem
Perdius, a 7 ídem.
Liebres, de 20 a 22 ídem.
Ous, a 3 . 50 pla dotzena.
Palla, a 12 cis zoo quilos.
Pura, de 3 a 3 .50 ha carnissera.

122.

Ono. de 4 a 4'5o la dotztna.

75'00
71'50

01,1 DíOLIVES
Fruitat extra. de 30 a 31 rals.
Fi, de' 27 a 29.

05'25

Cerreta, de 2 6a 27.
Prees par craarte de aasoo quilos.

n'Urgen

OLIS DE PINYOLA
Groc, de 21 a 22 dases
Verd, de 20 a 21.

Ensaye ladeen...al
Sial. Gral. Telürons.
O Peninsulur ídem
Da "marea wmeetriettet.

.1.332nff.mzsoommz2=2.2=e-•3,-.7•Z

SOLER i TORRA ü .
,

BANQ t.)
RAMBLA BELS BEZOS, 13,
nneranmmthatta

MANS

s
BONSUCCES, 1

MINNIndattnelm

HANC [E CATALUNYA

Negociem eiscupons deis Deutes

i AMORTITZABLE 4 per 100 i Tresor 5 per 100

INTERIOR, EXTERIOR

BARCELONA
CE:1721AL: Rambla deis Estudia, 4
M0e50elE8: entero 1, Crou Cebarla.
Número 2, Sant Andreu, 246.
Nilmero 3, Salmtrón, lit.
VALORS cuporis
•CiRt - CARVI - @MICA

venciment 1 do gener de 1923
atariereaaajall

&panal de Corretul, 0 51

Direcció Telegràfica
CATAL,ONIABANK

cautagammr=r..wrinzazzazzez..--frinteA.T.neue2rgAm..xernurzedäinuatv.2,1-

BANC URQUIJO

NULA

Barcelona
MAGATZEMS: A p ila Plaça de Btaus (BARGELONETA)
AGENCIES A GIRONA I MATARO

CHAVESINIGHERT S. 8Q 6,
BANCA, VALORA, CARVI

Pelai, 46 •

BANCARIAS DE TOTA MENA
Negoctem el cupd 1 de ganar vinent deIs

OPERACIONS

Doutes de l'Estat, Tresor, Manoomunitat, MunIclal de Barcelona, Ferrocarril* 1 Soclotats Industrials,
liquid
del qual sigui cenagal.
BXECAICIO D'ORDRES DE BORSA A LES PRINCIPALS PLAf:ES :-: COMPRA 1 VENDA DE VALORS AL COMPTAT
SUBSCRIPCIO, SENSE Dlata2ESES, A TOTES LES EMISSIONS
NEG-OCIAGIO 1 COBRAMENT DE CUPONS NACIOBALE I ESTRANGERS 1 TITO,LS AMORTITZATS :-• DIPOsrr DE VALORS EN CUSTODIA I EN OOMPTE CORRENT
PRESTEGS I APERTURES DE CREDITS AMB GARANTIA DE
VALORS INFORMACIONS FINANCIERES

Telèfons 1230-1231 A
Rambla del Centro, número O
ItMleMilmffltee

NOU CATALUNYA
Montera, 7.-MADRID
.aladlquee pensions per a vial;anta i familias.

4

dala Hospitals de Parta. Pall I ve-.
Sant Pau, 28, principal 2.‘

non.

Barömetre a o" i al nivell de la mar,
7 691; 7689; 769'8'
Termómetro sec, 5'2; m'a: 213.
Termómetre hurnit, 2'9; 7'7; 5'5.
Humeas (centéshnes de saturació), 65;

61; 68.
Dirccció dcl vent, EE.; E.; calma.
Velocitat del vent en meres per se-

Sabó "LA OCA"
OUALITAT

SUPERIOR
Fabricant: J. ALERM - MATARO

g

tii ; exceLlentiasim senyor corma de Montornas, president del Consell d'Administració de la Fira Mostuart i En Josep
Grollo Chiarri, president del Comité Executiu de la Fira Mostuari i delegat de la
Direcció de la Fira Oficial de Mostees
de Barcelona.

ANIS DEL TIGRE
Es indiscutiblemont el millor

gon, 1; 1; O.

Estas dal cel, sera; quasi se r a; ser.
Classe de núvols, cirros.
r enreentuns extremes a Pene,.
Maxima, 126;
Mínima,

Mínima arran de terra, 22.

Oscil.lació termoinetrica, 81.
Precipitació aguoso, des de les 7 horas
del dia anterior a les 7 horas del dia
de la data. o'o milimetres.
Recerregut del vent en igual temps, 62
quilómetres.
Obscrvacions particulars, boira.

Avui, dimarts, a les dcu de la vena,
N'Ambrosi Carrion donare l'ama:aseada
conferéncia a que ha esta( invitat per la
Secció cl -Estudis Freetics i Socials de l'Ateneu Encictapialic Popular, desenrotllant
el tema: "El teatre i el poble de Catalunata". L'acte lindre lloc a la sala d'actes de l'Ateneu,

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUESCRIPCIO
Barcelona: Dues peas ates a/
mes. PrevIncies, 7'50 pessetes
tres mesos; 15 els sos ídem; 30 un
ama
¡hit') Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

CAPES
INIPRIVI E ABLES
SUPERIORS

Es donare a l'Institut Francas el dijous, dia 14 del mes que sorn, de set a vuit
del vespre, una conferencia pública, a cartea del scnyor director de l'Institut J. J.
A. Bertrand, versant sobre Anatole France, l'il.lustre escriptor frances.

[1191 113S1[11
1

CART UJANJO

Ronda 36, Pare, 7

Vi blanc. 0'85 atnp.

Cellers ARNO & alARISTANY

Plaça Sta. Arana, 9

Per esgarriament a la aria pública es
troba dipositat a les °fiche de la Tinentia d'Alcaldia del districte seti!, a disposició de qui acrediti essar-ne arao, una cartera conteniee u,ia cedula personal i una
qnantitat en papar moneda. Així ens ha
eItat conzunicat rnitjancant saletació--am
eastellà--delenent d'alcalde de l'esmcniat

BARCELONA

petroli, carbó,
gas, etc. Llorens
Germano. Rambla de les Flora, 30.

ESTLIFES

A la secrehuia del Foment del Treball
Nacional es ¡roba a disposició de qui desitgi consultar-lo, un exemplar del pro-.
jacte de tarifa especial de G. V, número
14 (noca) de. la Comparyia dels Fa-rociaras Andalusos, per al transport de
vins, aiguardals, alcohola, haces, conyacs
i vinagres.
n Mores littail.H .caioaaaina; de den a una
matí i de quatre a set tarda.
. MIES eeElerre.3!_z OCA'a10
1,objectas usats da tctes classes
Pace fix. Tal i crs, número 41

La "Accien Mutua Ciudadana", de
Barcelona,' ha adreçat un telegrama al
compte de Rcananones fent-li avinent l'esparanaa qua, seran atesos aviat en una
Bel els dicto i interessos deis llogaters.

18;ES
-

U NI O,

Per al nIi 'aelanga vinent, dia 07, a la
tarda, eOrtee Gradaría ha organitzat un
cueree dedica; al notable mcstre compabíter En josee Cumellas i Ribó, les obres
del qual sen tan celebradas i aplaudidas
pci públic fiiharmenic. En aquest concert
aportaran Ilur valuosa cooperació la senyoreta Na Pilar Ruft sopran, i En Joan
Molinari, pianista, ultra l'Orfeó Gracienc
i la secció d'infants dcl mateix, que cantare integrament els "Cates de la infantesa", originals del músic hornenatjat.

CADBURY

i s TOS i]li011011IS
¡lascó do

alleuja a Pacte PULMOSA
i guareix rapidament, senke perjudicar L'ESTOY/Me
FARMACIA LICEU. C. Sant Pau, 1

rageeeeligiffleenaSeageleee`
....=i4Q
El Sindicat Musical de Catalunya es
reunirà en assomidu general extraordiebria el dilluns, dia 18, a dos quarts de
deu, de primera convocatória, o a les den
de segona, al local del Teatro Escota

(Consell de Cent, 254). a
Es prega a tots els aatocials que si-

gues pi:lenta en eassisterkia.

PARSIGUE8 CARDOS
Portaferrlattal0
o

0
El Centre Excurs 4 anista Barcelonas efectuara el. dia 17 del
corrent, dues excursions, en
següent forma:
Excursió a la Serra de Sant
Aman (Ripollés).
Exeursha a la Serra dels VaIlestrins (Montseny).
A mas té en projecte el dijona,
dia 11, una sessió de projeccions
sobre el Piraneu aragonés i frapcas i la ciutat de, Parls, a carrec
de nostre consoci i voll excursioa
nista, En Jacint Aragones, a les
den de la ,vetlla.
Per a inolt aviat, en el malefa loca/ (Princesa, 14, pral.),
s'anuncia una conferència sobre
el tema "Pirineus deaconeguts;
l'Ariegc i l'Andorra", .a eärree de
n'asir(' vice-president, En M'ame]
Gotízhlez Llubera.
Admatent carrega a rollSt reduit per a
Sant Joan de Nieva (Avilés) i Musel t
Gijon, sortiran directas els dies i i 16
dal corrcnt els vapors "Santoiirmee
"Inocencio Fincado", respecte:imane
Facilita inf7irmes el consignatari, Rainir
Delgado Alvarez; Merca, 8, entresol. Telefon 5555 A. La carrega s'admet al mol!
de les Balears, cobert t'amero 1, mat.xina nemero 11, "Colla Rico".

CORDILLERA

eamaons : Xaciolata : Cacau

Vi blanca 075 amp. lit.
Cellers ANNO & RIARISTANY

Hem rebut cátala d'una carta adreçada
al Banc de Sabadell per "La Lealtad
Mercantil", de cobradors de corriere de
Barcelona, protestant del crim de que ha
estat víctima el cobrador d'aquell Banc
En Salvador Azemar, que ve a augmentar
la serie dels que han esdevingut de poc
temps enea.

En l'Agrupada:, d'Ansíes Alumnas del
Col.legi de Sant Gaiete, el secretari de la
mateixa, senyor J. Varees i Febregas,
donare dame, dimecres, a les deu de la
nit, ama coeferencia referent a Impressions d'un vi4 1.g e per italin, ihInstrant - la
atril) nornbroses i interessaats projecaions.

RESTAURANT ROYA!.
Saló de Te
cada dia té dansant do 5 a 2/4 de
8 1 dinar a l'americana di 9 a 11.

Immens assortit des de 20 pesse-

El C,o1.1cgi de Suhastadors públics
Barcelona celebra altir la !unta general
reglamentaria per a la renovació de eärrecs, essent elegits: Cemsol primer,
N'Antoni Segur; aliso! regon, N'Evarist
Segur,' i cenisol-secretari, En Josep Sinó
So! arull.

no

dp eere0a m
l '1,ersatr, te lo

('abric
Aba no visiteo la panveria
J. MIR VIVES, Miza Eant Pera, 15
S'Ita constituit a Valencia cl Cantee

d'Honor de la Eire Oficial de Mostees de
Barcelona, formas per La scg,ücnts personalitats

1111

D r. 1 1 onta Alá

Dia 11 de desembre de 1922.

president de la Unió Gremial; N'Eduard
Berenguer, prf sident de l'Ateneu Mercan-

59

Mercat regulador d'Inca

Preus deis articles segarlas que han
regit al mercas de Borgce Bianques
9 de desembre de 1922:
Blat blanc, de 24 a 25 pessetes.
Islam roig seca (IC 26 a 27.
Irkin ídem borla, de 26 a 28.
Ordi, de 14 a 14'75.
Civada. de ti a 1175.
Panís, dc 15 a 16.
Faces, de 20 a 2050.
Fa90/15,

OBSENVITOrer
1.01
UNI VIERSITAT DE mileCIELOIU

districte.

Mercat de norges Blanques

64'95

Ptex.
76
74
68
49
ost co
58 I 50

Oran Zorss
Menya
Blane* extra
•
rorrent
Superfina superior
"
torreta
VarOns arrIbats: Nord, 24.
"
"lactan, 6.

70'95

PARIS 7.1NCA
Can gis sobre Londres, 65'0 4 .
Idern Be/glea, OPSO.
Mora Espanya, 221.
Idern holanda, 50095.
Idem
7120.
Idem Noca York. 1422.
Idam suma 383'50.
ldom Filissa, 26775.
li/rm GrAcia, 17'00.
Idem Noruega, 96975'
Mena Dinamarca. 293'25.
Ideal Berlin. 0175.
ldem veme 21•00
/dem Praga, 45'00:

ACCIONO coraarav
Catana Gas Elocincliat
C85%)

Taima

interior romptat, 7065.
AmortItzah/e, 4 por 100.
lolem 5 per 100.
Exterior, 8590.
Baile d'Espanya, 59000.
Idem Rin de la Plata, 23300'.
Talones, 23400.
Stierpreo preferento. 07.50.
!den? °Minarles, 3000.
CedUleS. 9050
Borda, 3 5 8.
Alacams, 30650.
Franco. 4550.
"Meres, 2047.

18•50

Fraszaa 10(4
"
1578
Ca Ce.l. Trarovicts 4 0/ 9
»
Ferrocarrils de Ctialunya
Comporto general ferrols. Ctiolani
CO,Tmanyla Barcelonesa EIntrIeltar
alabes de Barcelona e eie
Cata:una Cas 1 Elroat. p er. E.
u
lt
Energta Eletiva . de Wat" 5 0'0
s0/0
Govietai
oulticiora Foreus 01v:trine
'Coripanyla ganara! TAilos Po:pitee

Balo
71.10
70°95

BORSA DE MADR:D

67'25

po

rallnlEs

BOR131
Obertura le
Nord
7145 71'45
Alseenis, 7110
7P7 o
anda/usos 57.70

179e
34 lo

G -KS ETA LOCAL
Floree (Posea/acial 7, 13,19

'^',1 n 11311

71.25
53'85

Di. 11 ea 4~ns-era ths 1 922
acuses oc 1.116TAT
7040
Denle Interior 4 0/0
It6"20
• Latee:ce A % F
%
• Arable.
95'90
• antele. 9% F
°De. Tr. VI. 1 jalan 1922 s. A.
s. B.
In
10280
•
4 jener 1994 S. 6.
.
.
10965
B.
so
4 labrar • S. A.
•
•
.
13. 10210
•
•
ILIUTITAt40•178 I DIFUrrACtOte3
Derne ecturnctptU E. 1963
1904
7550
1909
1200 Sor. A
7900
1204 ter. 9
1905 Ser. 0
1907 Ser. D
1910 Ser. D
1919 ter. 9
1911 Ser. E
7400
1912 Ser.
7300
1913 ser.
77•75
1916 Ger.
77'75
11/7 Ser. B
77'73
1918 Ser. 11
77'75
1919 Ser. B
77'73
1920 ter.
77'50
1911
97'00
Deute Elaanapla E• 1009 4 1/9
9700
" 1907
90•00
" tela
" 1009
Zona Refoma
Dlpt." Barna, Fmnin. 0.00(3300 p. 7075
5.1..00,000
"
•
'e
13.500,000
"
7325
1117£01101111tat CetallIta E. 1914
19'!"
72'05
Calza Creen Comuna/
88'75
Oblea. Port Barna. 4 1/2
0211.1415C100ii
Reraa 1.. Scr. cae/ami-mides
•
e 0... Ser.
5900
" 8. Per.
0.tr.
"
"
• 5." Ser.
Espetes Pamplona
120•25
Prtcruat narra.
6125
Segóvla
emaaaisca la Ser.
2.• Ser.
1700
6111.S. Ve2elonto TP. ,).- •0 '9.
7650
•.
adra.
"
8330
t.4. 8. A.
57'05
t• • f•
5,0
51'a5
• • • ; •
64'00
9 • • F.". ß
9035
000
B,
70'85
G
ee te te
•
loe D
65-10

Mercat de Llotja

Franco, 4550.
Stern sulasos, 12135,
ldem eblgues. 4180.
2949.
Liras, 3240.
Pedem 5445.
Marge.,d'125.5
Corone", 670150.

del 11 desembre de 1922

D'hil ada,

President, exceLlentissim senyor
-le de Valaa c' ia; viee-prendent prima'. En
Vicens Malquez Estora, president de la
Cambra de Comerç, Indúsuia i Navegació; vice-president segon, En Viran Moreno lbars, vice-president de la Guara
de Camera, Indústria i Navegació; secretare En Francesa Salado Ferrer, prcsident del Centre Catale; mcmbres: excallentíssim senyor marques de Mascaren,
presiden del Foment Industrial i Comercial; En Casimir Martí Beas, president

de Federeaii5 Patronal; En Joscp ProsBremon, presidí:ni de la Cambra Oficial Aericola; En R. liaitinez Navarro,

Uarrets pelvis pell de Ligo
tes. 4 Ronda Universitat (proa)

Halmes)

El Directori dala Prenella dt Toactrtus do Catalunya esta organitzant una
solemne nassa del gall a l'espaiousa esglesia del Pi, al qual fi, agraire als pomaniste; barcelonins que assisteixin als
assaigs de la misas d'Aagelis, que tindran lloc al carrer dc Sara Honoras, almero 7, principal, els dics 17 i 24, d'oilze a ur.a del cutí i cl dia 21, de vea
nou del vespre.
Atentament invitats per la casa "Bu
dagas Bilbaínas" (sucursal de Bala:dona)
virem resistir ahir a la tarda a la dagastacia dcl uou tipus de Champany Lioncei
rosas, darrera amada, d'aquella casa.
A l'acte 13 concorrcgueren nombroses
invitats, ciare els quals hi baria els amos
o rapresentants da 14 uujtwia cflustels,
restaurants i bars dc Bareclonas essent
invitats per la direceie d'aquel catablilucia amb unes copes dcl nou xampany
1.101110/ rosal.
Aquest nou vi escumós Es d'un paladar
cxquisit i tant fi com cl d'algunas marques aarallwres similars. No es, doiks,
aventurat assegurar que aquesta nova

marina assolira un bou Zait i tindrà multa
venda.
L'acta Ion amcnitzat per una orquestra
jazz-band, fent-se algunas totograics
ataibaat erap
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Segiö Marítim'a
-Vaixells antaaja
Vapor esparyol "Cabo San Va
cante", de Sevilla, amb carraca
general i sis passatgera. Amarrat
moll del Rebaja. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor espalera "Rita' a, eie
Marsella, amb carraga general,
Amarrat moll d'Espansa W. Cana
signatari, Ramos.
Vapor espanyol • "Ai ladinbra-:
-de Sevilla, amb ateng' general
i 110 passataara. Amarrat moll
d'apanara NE. Consignatari, Com
Palayia Taansmediterrania.
Vapor espanyol "Rey Jaime II'
de Mah6, amh carrega general i
117 passatgers. Arnarrat nioll de
la Muralla. Consignatari, Ameng-ual.
Balandra espanyola
de Dania. ami) carrega general.
Vapor espanyol "A. /Je Satrúsa
legal", do Gijón. amh carbia.
Amarrat moll do Sant Bertran,
Consignatari, Argimama
Vapor espanyol "Almazara'', do
Caate116, amb chrr y gt grnerat
Amarrat moll d'Espanya W. Con_
signatari, La Comercial Gasten°.
nasa.
Vapor Italia "Tomas° di -Sav oía", de Ghlovn, en teänsit i
pasaatgers. Amarrat mol! de Bar
ardona Est. Consigna'.ari. luna;
ViIlavecchia.
Goleta espanyola -Gomeraina,
de Sant Feliu, amb carrega gatiesal.
Vapor americà aWrat Chal,.la", de Pensarola i eacalne, amh
carrega general. Amarrat rima
d'Eapanya Est. Cnnesignatari,'
AgAncia Hispano-Americana Paa
1°171Voaper eapanyol 'Inoernein Fi_
ganado", de Gijón. amb carta").
Arnarrat moll de elarinent Nord.
Consignatari. Ramírez i Delgada.
Vapor anglas "Castelar", de
Sant Feliu, amb carrega genaral.
Amarral moll de Sant Barfran,
Consignatari, Mac Andrevr.
Vaixells martas.
Vapor aspanyol "Cabo Cantara". amb carrega gana-ral, cap a
Bilbao i escales.
Vapor espanyol aVi/larreal",
anth carrega general, cap a Ca p
-tagdn.
Vapor espanyol "Canaiejaa",
amb carrega: general. cap a Valaneia.
Vapor espanyol "Cullatra". rimh
tarraja general, cap a. Gandia i
escales.
Vapor aapanyol "alaban". amb
carrega general, cap a Maild i esealea.
Vapor itutlift "Bnal(tiarb 9a m'ab
ehrrega general l tränsít, capsa
Nava York, ala Tarraaörta.
• Vilnoti -tneilAs • Cil n rar", arnh
omega general t taansit, cap a
València.
' Vapor finlandès "BrIbmen Neito", en Rasa cap a Matara. •
Vapor asparyol ".TnSa Marta',
amh el san enuip. carart /a mar.
Vapor llene "Torneen il í aavnia", te fransit, cap aa Tineno5
-°
Air as i escalas.
Vapor nomine "Mylanguaa,
Hast, cap a Eivissa. •

NOVES
varors esperar 3
San espiarais ami.) crrrr"rcniPnt
da carbó, els vapors a.Barderaa"
i "Roger de Flor", i amh carrega
generat. Sar". "Ra y anra", "eaaneroa". "Caaa. La Phifa'', Cabo Sacratif" 3 P.aho
Prior".
El "Catalina"
,.n:t del
Atila, a dos qua. - I›
1.{.11P l-osare, arriba procedent
n os Aires i escales, alb 18 passal gers'i rerressa gantirral.
V2 por "Catalina'. do !a Tenia leitt'Pos. Atraca al moll de D'arcadana. Avui pabarh al do la Barentonele per a descarregar.
El impar "Snna M. !Vacante
F.J vapor arar, aAnna 31. Binen-.
Id", que cerril el dissabte, cap a
Marsella, !tagua de tornar al. port
el diumenge en fer-se oo lía. ambloe a bord . que a'acqa.segui dominar amb cas propia eJainuals
de bord. Queda fandeata a .1a rada per tal de 0:n-t'at1esar els treballa nacessaris per a trobar el
raras de 1'41ot-inda quedan .tancades les escotillas Borrinnicafli eht,
a
••
A
r mal( fou trnhat el capita
al seu camarot, Toltal, ,runa.- rsaspesaa l'untura i senaita, ladasprés de diversas temptafivea pea
tatanimar-lo. la tripulació ea areié
mort per asfixia, a coaseqiiancia
das les fillracions del fum
¡ara acumulats a lea bodegues. •
'rol sama, es dona mciaple.
rareidant a les autoritat i fou
hissada la banderoka itacional a
luiR pal, com es conanetud_ al
cap de poca estona e‘ainnaregne-i
ren a bord del "Anua Id. Diera1;i", dos tnetrrp a del tra //sport d'avions "Dtainiu" e/s Ma g a sarvIll:se d'aparelaque portaven ad boa,
a pres ara:at en retornar la respira-,
cid -al paciant en mira a* laasia.
ratfaccia dala trionlants de bord.
Sobre les duen de la tarda el caa
Dita, ano no havia °m'ora recobrat el roneixemant, fou frnnslporlat a una clínica.
E13 scrvela da Baleara
Aliar aorta can a Palma el ,ruy
Jaime II" en /loc del "Re y Jaime I". Aquest filtim tingué ayaría a la maquina i pujara al dio
per a reparar. Substiluelx al 'Jai
liC 11", el "Vlacale La Ruda "a
el
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una política d'explotació colonial

LA PUBLIC1TAT

DEL MUNICIPI LA MUSICA
La benefloäncla de Sant
Andreu
La Junta Denellea de Sant
Andreu i La Sagrera, de la qual
n'es president el tinent d'alcalde
senyor Tusell, durant el mes de
novembre próxim passat ha repartit entra familias necessitades 532 ,vals de pa; 214 de cara;
l IS darnos, i 412 de mengetes,
que importen un total 'de 802'35
peseetas.
aleara &turnara de la guardia urbana
En virtut deis exercicis realittate per a la provisid da les placas vacants d'auxiliar de la guardia urbana, el tribunal enrreaponent proposa per a ocupar-les,
que es nomeni a don Bartorneu
Flora Vidal, don Jaume Balaguer Arria don Emili Guerra
Seriabas, don Tomas PeriarrOy2
Viñas 1 don Josep Raras Solé. •
Moo'ons a la Camissló
crEixampla
Davant la Comissió d'Eixampla
ha formulai una meció el regidor
senyor Esteva, parque es dotin
de vigilancia diurna i nocturna
als enous jardins de la Granvia de
Les Corta Catalanes, entre Hl
passeig de Gracia i la Rambla
de Catalunya i s'ancornana a la
secció facultativa carresponent
que cerqui la manera de donar
majen pressió a l'aigua dele sertidcrs dala mateixos.
També n'ha formulat tina altra ea senyor Duran Reynals,
perquè estudii la manera da railajar l'emplaçament de la farola
de correus existent ich carear da
Claras, xarafris a la d'Aragó.
Conferancla a Tarragona
La Comissió d'Educada General ha conceda la celebrada,
al seu càrrec, d'un °irle de ronferancies a la Carnbra de Comen
de Tarragona.
Novas estaciona toleftml-

TEATR

ES

ORFE0 CATALA.—Fra n
ese Costa, violinista;-o

nyora PM. que va fer una "Urge
-e
ESPANYOL. — l'ombra
do lYiontjulo", tres actas, varia" admirablement repugnan'
e nor, 1
Emili
Vendrell,
t
a la senyora Casals i a la seD'enea qua el terbell de l'alta-- gues, ulleja el Maginot, l'aetual
de Juli VallmItjana
Ellal Net, pianista
nyora Casanovas, que cadascuna.
ala guerra ha beasbalsat quasi to- ministre de lla Guerra; pera
En
Vallmitjana
as
aquell
hotres
artistas,
ben
coa
ne'l ecu paper tingueren cope
Aquests
as les valeos del mara cona l'Eins- aquest es quedara, avui cona avui,
neguts i apreciats fiel riostra pú- me de fe, enamorat de la nostra asacertadtssims.
tein ha p•srak en quarantena—oh, amb la seva ambició sense paleblic, varen celebrar la tarda del terna i de les nostres 'letras, ela
Ilespecte al decoratdiam diedr, OtteMPf
significativa coincidiencial — al- ta: és el mes cert.
que era just, i servia detboneennroatasesta
passat diumenge, al Palau de la qual, empès per un hielt
Peró deixem les qüestions de
un s printapia de la , vena elan-.
me,
ha
aportat
a
la
literatura
cade bon fons a n'aquell coent
Música Catalana, un concert seaa, veiem a gairebé tots els pn- persone i entrena, en els problelectissim, corresponent al segon talana el fruit de les sa yas ob- alliuli sentimental i grotesc.
ales da la terra anant a ea recae- mas que; d'ordre capital, preocuservacions
dintre
aquell
món
que
El nostre estimat amic, el gran'.
de la sèrie que anualment orn d'hornea ruma i enviantaa l'en- pen Mea l'Opiata. Aquesta, a
ganitza l'Orfeó Catalä en dies oreja, i no sols voreja, silbe que pintor Ricard Canals, ha dibuixat
cant, cense considerada de cap Franca, i Os rosa Curiosa d'estode
(matra
grapas,
en
el
fica
21t
i
pintat
els figurins de l'abra d'En:
featius.
di,
cornean
d'evolucionar
vers
la
can a , per masa que valguin, ela
La
i sala de confessar;
Eraneese Costa executä la for- camp del codi penal i de la proshornee venia França esta desola- veritat de la situació internaciomoca eonata en fa major, per a titució. Juli Vallmitjana ha cer- que "A l'ombra de Montjuic&as,
nal, vera- laA•esignacia a qua, fada cona aceita esmaperduda
eal,
l'emoció
i
el
contrast
dramaun ade les comedias mes digna,'
talment, d'u] la inteLligancia d'avioli i piano. de Ilaendel, la diio haver Lrerbat encara cap horne
tic dintre els caus mis m'Unta, ment vestales que salan vist a
f icultrisa xaeona per a. violf
ami que es llama amb pit arden . questa veritat. Aquesta -veritat,
dins
les
barraques
mis
dissortaA.)
l'escena catalana.
de Bach , i diverses peces de Despels camins ia•eneguts de l'es- avui, a Franca, es'per a les censplanes, Korsalroff, Fiorillo, Con- des, on el crim va de braret amb
DE SAGARRA
MARIA
desanidar, seise deixar de mar- ciènciesel dolorÓS cenvenciment
JOSEP
la misbria. No Sois ha cereal
prein, Bodierini i Mozart.
rar, forma, la petjada en el pre- que Alernanya ito pagar ä per
• • •
El prestigiós violinista ens do- l'anima d'aquestes coses, sind
sent dala embalioe. El plantar del les bones; quant a pagar per les
dolentes kés a enre apealant, Je la
ch una execució fàcil. i acabada que n'ha palpat la pell i n'ha co"bloc nacional" no ha estat
ROMEA--"Al cel mal hl
piat
les
formes
externas,
estamde tatas les peces, fent-se admisiné en mitjanies curaee de força, encara Menys, rae aguan
falta un núvol", tres actos
'orada mas en
rar una vegada mis pels recur- pant un vocabulari pintoresc fóra
corve:1, i'agg eixes que posen en- procadinient, l'af,In
dala szfiyors Almario 1
sos meravellosos de la seva tèc- de tota correcció filológica, estrobancs a tot, llur torbaria la saya' dacisió de o pagar? Les
nica poderosa, que Ii permeten parracat i coent, cena els vestits
Pons Vinent
essent inteLlectualment, psicoló- altres trans potar. es s'opas aria,'
i
les
Ilengües
dels
qui
el
creen.
campar un dais primera llocs enfie rmam p rit a rupia t remira rapegicament i fisiearnenaconträria
Els
senyors
Almerie i Pons Via
En
aquest
aspada
literari
En
dita),
aadopcia
al
qual
deixaria
tro el nostres concertistas del
l'acajú. Ja es sabut que Parche-ti:S
Juli Vallmitjana as prou conegut nent han escrit una comedit
vio II.
el ,lo ele remare amb la rutina. França. abandona a a lee >naves
garata,
sense
trascendancia
i arnh
de
tots
i
sala
frt
un
nom
popular.
Francesa Costa fou aplauda
própien forres.
lit'asia ha tingut Lenfn com
pera altament morals. Han.
Conegut, dones:-aal mal, Ma alami) entusiasma, havent de bi- Ultra els seus assaigs i les sayas fins
neun i d'una reepeendoe i s. Italia.
escrit una comedia pel públic bou
sar la inspirada "Caneó india'', realitats novelaístiques, en Vall- jan
en l'opasat extrem, 1; ha sortit tea cosa aconsellarseny que eerque menja tortell i va al tea- de Koreakof, i afrair encara una mitjana ha dut el herois del reun Mussolini, l'a favosat e de l'ac- ,car-lei al remcielFranaa n• manmas i la punyalada a les taules de tre per passar Festona, i ~pro
pera mes al programa.
tual huta. Frartart caveja una ca de seny i, eoraalac no en fijanescena. "Els Zincalós" s'estima mas que els donin una
Mmiii Vendrell canta amb mast la nostra
mira aquelx afayorit. el anal, se- rea, carlenea d'estudiar la manera
el seu Z•xit definitiu, mas Mica elemental embolicada amb
evaden una salariad de calmosas fati
asas la faotein do Lean Rosen- ale far fama perasamatrixa,,e les
Malles, que no un plat fort d'auna altea obra, la "Mala vide Boetheven, Schubert, Brahma tard
berg. es ni 'redacte dia cubismo; desacatas de les aaparacions i al
da", que l'Enric Borräs va fer quells que asisten de rosegar
W
I
P'reseupost;
i.
inspiApeles
Mestres
i
Wolf,
Toldrà,
alaticit
!
arenara aaneet marxant d5 qua•
aquí en català, i En Simó Raso a devegades s'indigesten.
Lambed.
cas, l'arientaaiti
cubisrae vees rant aeaen el sufeib esemplell'An
Un ambient de familia pocaMadrid en eastellä, li done, nova
.glaterra, país quebreu princealL'ap l audit liederiela rapelf "Sa fama, encara que l'èxit potser no solta i que vol fer el fi, parlant
una disciplina estética cern
Os aqu". d'Hugo Wolf i la humo- Con tan gran com el de "Els Zin- castellä i montant a caball, es
simbal general d'ordre. Psró Léort nient. la saya prnaperitat de l'exrfstica "Canat5 de taverna", d'Amaenberg n• ha escrita ba l'ab- plotarei6 de las Mataries mimes
ealós". Després d'un tenips de torbat per una nora que ve del
peles Mestres que, cona a autor silenci
seneia, o quasi, da contIngut filo- i da l'or de les fel(C'S coliniea, ha
En Vallmitjana ens pre- viatge de novia i que ha vist el
dedali
emprendre
una
politica
de
de la lletra 1 de la música, fou
F ef tat el °abisme.
senta a l'escaria. do l'"Espanyol" sol de França, d'Itàlia i d'Alea
aclamat per l'anillara
En la fresaa i la presea e ama vaforitzacia colonial en benefici
una
obra
do grans proporcions i manya, segons li fan dir els auDel mestre Lamberf e'refra' es d a na el partit radical .a Fra y - de la metrópoli cense negligir els
tora. Aquesta noia plena de bones
nava 'Una caneó et teixire", que de gran empenta, els herois de la intencions vol que tothom prima
ea, segaras ha pogut veure's en interassos de les terres ariminissón els rrateixos, i sinó els
no ens sembilä del mes efortu- qual
Congrés, es manifestat tra-das. 'La tendaaria es bo tad 1
mateixos, són cosins germans gui el sol, i tothom fomenti els
nat de son aclamen autor.
t.lairé la pre•eupació per hornee pol dar a hon reedflat cita thsca
sentiments maternale. Les idees
Dial Net fou lintel:liga/al. p i a- d'aquelles animes desgraciadas d'aquesta nora exmeplar acaben
tons que treballa l'esperit de l'o- Os tinta seriosament, no, COrri (''s
de "La mala vida".
nista acompanyant de enmara,
i‘ivió francesa. lellerrint. batIle de cnneuetad, a la slleugera. L'exAplasta nova obra que duu per imposar-se E per sanejar
reanllint bona parta d'aplaudi- ?er tftol "A nombra de Mont- l'ambient una mica podridet de
II Lié, ha evlat designa!, rem a posició eolonial de Marsella, malmapts.
rap del paella la preeidencia d'ho- gra1 (IP Eabsancia de visites palajulo", ens interessa des del pri- la familia pervinguda. I tot acarar del anal volien alguna olor- semillas. ha estat la revellació d'un
ques
AsscolacI6 de lelasica da Camera mor n'amena fa que afinem els ba be. Ama que la moral i la maremarcable
de
la
pelanexponant
su
Avui, dimarts, donara el set' ulls i esmolem les orelles, i que ternitat surten una mica mal pa4l- a Ceillaux; pecó Caillavex,
Amb motiu d'haver- se inaugural
na es un home a l'aigum pro- cialitat econtimierai de les rique- el servei telefänic do la Man- dam er concert el "London Simia al final d'acta aplaudim de bona radas amb la literatura que hi
aneix carta iagaietud en Pasmen- mes inexplotarIce de les enlardes comunitat a Freginals,
Quartet", arpb un programa de fil i esperem amb impaciència barrejen els senyors Alindada i
aula apanó, malgrat de la riere- franceses. L'exposició de Marsalla d'aquella població ha tramesae un Ini . mes alai imporianria, en el Orada següent, i el final de l'obra, Pons Vinent.
dat (IP la sesea vasta intel.ligen- ha edi at. demes, un exceLlentme- telegrama de salutació 1 agrai- qual Id figura, a mis dal "Quar- aerqua en aquellas escenas ens
La companyia de Romea fa tot
Ma. Enlest cas, As de bona potal- gata. el (mal ha claisat, cosa rara, mena
lat, en fa", dc abultad Ravel, con- pica al nervi aquella curiositat el que pot per tresnal suc i bruo
en consamblants empreses, un
a] deixar-le sesera a l'ombra,
siderat
com
una
de
les
obres
mes
l'alcalde
de
Berga
li
ha
de
la comedia. Creo que el diutel melodrama dut amb trapa,
També
sal vol msaservar com a reserva apreciabas benafici. ¡la postal, de tramas un telafonema elonanteli importante da S'eseola impressio- que tant ei VOIS COM si no vota manga a la tarda el púlala va
rallen
no
solamant
ela
productes
ver a l'esdayenider de les familias aplaudir molt i va rama forea.
compte dc la inauguracal de la niala, els "Das (aboyas", ja en- t'acorrala Falencia,.
:as. Hartan fa eenalebre ja inoti dala quals França . es pot prove ir central telefónica d'aquella po- negnts, deCoosens. Completarà
Tot aixa vol dir que l'obra d'En
S.
que
en
bollos eaperances pel seu talent en les seVeS eolónias per a nodri- blada que tingue lloc amb aseascreiem
segona pera
Vallmitjana, en primer lloc, és
primara audició a Barcelona, una veritable troballa des del
roa tasador i per Ile sean m•rali- ment da la indústria nacional i tanda de totes lles autoritats.
L10E1.1
tat. sanae taca. Es parla Lambe, per a Ila subsistencia dels seas
rana' lampa qua la mort va dai- punt do vista de la teatralitat. En
aun a Datar minisre d'una cerroai- ciutadans sense haver de passar,
xar retina. el "Quartet en do me- Vallmitjana demostra en "A l'omDos esdeveniments es préparen
nor". de Mañera finint ismant- bra de Montjuie" que as un dels al nostre gran teatre !fria, per a
'leal radian! per a (leSprAll de Ice rom cama pel calvari de les divi_
N-Mire
tan,
ses
estrangeres,
ha
fet
a:era-Sosa egis!ativrs de latea
la mateixa setmana. El vinent dificament el programa ami) has- nostres homes de teatre de pm:t'En Eranalin-Tloaillon, el nego- ba la capacitat d'absorció qua les
plandit "Quar l af en la", ep. 41 ' mera fila, que fa moure els ni- jous es presentara clavan', el nos.s.
pron
per
als
caves
enlardes
teme
ciador datareat aeard d'Angora,
'lam p eo 3, de Schumann,
nots d'una manera hàbil i picant, Ire públic el mes gran deis arque 1110/1 last de rebornbeni. i que {lunes manufacturats do la meLes r''' ''"'" s " b que' fon 'n'U- i sap trobar afectes com el del tistas russos, Sigismund Zales'. 4s s causa indirecta que a l'Amara% trópoli. Tot dispara por temieran
rimemant
acollida
ky, en el papar de protagonista
Ennarrament d'En Mala depurada final del segon note, que es deis
del Nord, es eritiqui la intam- profit a favor de lee finanres det
ta se n lela admirables artistes truca millors i de mas bona llei de "Boris Gudonof", del qua( ea
nuel leurnaert, 1 Coto
angersns, mantea al fet d'haverT' estiva amm ula lli de Cipria-nata-ala país, de rEneganització ariancada
quo llena vist en el nostre teatre fa una creada persenalissima.
.,
el gat. vell damengólien te sta. En que es doni a la política d'rxploDiumenge, a les once del matt, se salud cine marxen se gui n as eacerap„„a
L'altea esdeveniment represenLaceó
colonial.
política
qua,
en
p are santa, es ven la promesa
va ter-se la cerimúnia de l'en- mara en tnurnee per las Ant?•ri- A mes a mes de la trapa dato- ta un considerable esfera de rema
un
be
i
que
confirprineipi
ja
és
d'un heme raen en l'Harma de Jouterrament de l'anea de les victi- mirs del' Nora i d e l Sud, la m'al nao de teatre, del ben 'ligada i ben presa, la qual oferirä una "Tosv e nia, el mara de la Colche, la a" ma l'evoloció deis francesas vers mes de la catàstrofe. del vapo- reanarire almanys dos anys lob- muntada que esta l'obra, i en aixa ca" a °arree dele dos eminente
1-c Catadas, llieencioers, per tal un esperit mes comprendo de la ret "Golondrina núm. 3", En Ma- simein d'Enroma fa sumisas' eme Item do dir que cm sembla "A artistas Hipalit Lazar° i Sigisraen ell ka eatiamatitsat el parla- "realitat präctiaa", vera al seny. nuel Iluinhart i Coso.
mund Zalesky.
ehu sons r l'Assoriacia de Muelen l'ornbra de alontjuic" molt superamlarierne, •ennuiata, sagoas Els francesos, en 'les sa yas calaAl 1 ati de l'Hospital Clfnic hi da;Camara arudirän cn masca al rior a "La mala vida", molt mes
L'anunci d'aquestes dues tun-"
gastada ja d e la ilemorrareis; nies temen de tot i anden fama- hacia un regular concurs. El en- Pa t ata tributant a fan admirable madura i molt nade reeixida. A cions ha despertat veritable esra tignia rase el fa coincidir arrib volamant amarrar-11i Ilars (ariclavar anava dins d'una euxesa tralla/Ha un tan eälid com afee- mes a mes d'aquesta qualitatade pectació.
1 als disponibles per cemtribuir a
idees l'osiedrs un wie en araocaixa de fusta blanca, enberta toós comiat.
la construcció, necessäria en tota
Pe
la
rnoltiplicacid
de
la
riquesa
1 -1 per Masaelini; i fine s'ha parde guatee grana corones de flor»
.111. .46 n••••••-obra teatral de debó porque s'aintreas
reafproc.
l e l de la préxima anteada d'En
[talarais amb amples cintes blani (Inri, en "A l'ombra
PEREZ-JORRA
Jame-ame al Govern, la presiqtas amb sentidas endreces de la
Mossèn Rex2c1i guanti
alonljuic" hem de lloar la mane26 novembre 1022.
eeneia del caal, fomentant intra amistats.
familia i de les sayas
laaanió damtitats pedagó- ra at»b qua En Vallmitjana
La Rada. Comunitat da la vaipinta i farceix els seus personatgiques 1 cuiturals
na, esglasia parroquial do Sant
Pa- perlar del projecte d'homenatge a ges. Jo no ronco ni de bon tros
Un nol assasslnat
Josep Oriol va cantar una absolcom coneix En Vallmitjana
la, i el seauici es pesa en mar- Eithistre pedegog d e milans del segle aquest alón de perdularia, pera
Diumenge, a les cinc de ea
XVIII
moesen
lialdiri
Rexach,
hom
conxa; una semejó de batedors de la
dia no es necessita cemeixer un am- tarda, al correr de Mónada núguardias municipals de maja voca una reunió, per dissabte vincnt,
16, a lcs &u de la nit en pum, en moltes bient, per saber distingir si les mero 18, segon, fou assassinat
a;
altea
;Je peu; la Cantina:A
ga
l
• Ahir, a les de, de la nit, a l'A- el peneament d'orsiä d'aque,ste
enrielo dc car:icter pcdagógic i de cultu- sayas interpratacions sena falsas el noi de 15 anys ,Xavier Ricolfe
I a. rit Daraelemf, En J.-M. Junoy alterne trenas. eshorrar les sieb creo avala; el colee mor- ra (cm general), en l'estatge de la socie- o do debta En Lista els ambiente, i laceran, 1111 de Merca Parran
e 11,f:ir la L3Y4 conferencia e n- frontercs i fer universale les cul- tuori blanc, de luxe, al voltant tat barcelonina de "Amics de la Instruc- en els mes nobles i en els mes Perciba de 36 anys, la qual
Eguardies mutile:mas d,e mitja
l'”e "El sine-alar n'al e ara dc Cas- tores.
ci", Placa dz Santa Anua ,número 4 podrits, hi ha al fons del fons auxiliada a la Casa de Socors de;
gala i escolanets ami, ataca..
la humanitat, els sentiments i les /a Ronda de Sant Pero, pur prea
lid d'Ammonirics". La salla era
Si l'espera no es nacionalitat,
(Fomera del Treball Nacional).
El
cap
del
dol
el
formavon
71ena d'un "alelas molt dietingit. raea, Enagua, que ests
Ad) els esmentats "Amics de la Ins- passions, que acostumen a asad' sentar ferides a di-cercos parte
ralle
accidental,
N'Enric
Maynes
pereame.litat dal ennferanciant
I "cultura' quA vol die? No de
trucció" taml,é convoquen altres emitats mes genèrics que especifica. 1 a del cos.
L'autor del crin i de les
i el lema saregestia, justificaren pea un elagant producir de para- al prrsident de la Diputada,
adscrites a l'hommatge; i son: Institut mi em sembla (robar en els perrepresenla
qual
lambd
portava
ran( universitari; es el malea,
Cultura i Pil,lioteca Popular de la sonatges de la darrera obra d'En ferides do la Ferran fou En,
l'atencii dele bornes de Ilefres.
luid del president de la Man- de
En „Tulum lee posa per lema que (mareo i evoca la terra mb - comunitat; l'alcalde de Ripollet, Dona, Associació Protectora de l'Ense- Vallmitjana aquesta humanitat, Francas° Donnin Valls, de 55'
natural de Pollensa de.
FIP.1 seu distare enes paraules dr tria i pätria.
En Miquel Clós; el rector de W- m'anca Catalana, Societat Barcelonina de aquella hornos de caen i ossos, anys,
Mallorca. Aquest subjecte era.
Saabla rom si arfa) rl dierure pollet, mossen .losep Planas, i el Mestres Oficials, Comissió de Cultura de vestits amb samarretes negras,
Charles ataarrlia, romana?' dient
l'Ajuntament de Barcelona, Consell de amb mocadors Iligats al coll i amistançut de la Maree Ferran,
ló, 1 .0rs afligid desna- germä de la víctima, En Joan.
gis l'orassid d'srsiana havia esfat de Castel
Pedagogia de la Mancomunitat de Cata- amb gorros estrafalarias.
aria' la qual feia vida marital.
earnentada amb massa indulaan- cionalazar Catalunya. •arró CaA l'altra cap del dol hi anaven lema,
Centre A. de Dependents del C.
La manera com En VallmitjaFou det e ngut per una asedia
ma. DI asient QUA caradaritza talunya no deixarà de resistir. els ondee i derhaa parents i
la I., Federació de Mestres Oficials, na sap crear l'ambient, em sem- de guardias da Seguretat i conEacluacid d'Idageni d'Ors d'ancà se.
regidora En Martí Matons i 'N'A- de
"Magisterio Tarraconense", "Magisterio bla també justissima, i sitia ds la duit a la delegació del diste:ate
de la saya aeparacia de la ManLes platrios poden manir, Ca- gusta Escolä.
Butlletí de Mestres, Asso- veritat, que això tan se val, i per segon.
ramemitaa ka nrribat al seu gran talunya pot morir, s'exclama XrPele carners de Provenaa, Mun- Gerundense".
Tant el cadtiver del Xavina Ras
màxim ea el discutas de Castrad nius. Adata l'"enganyosa bona- taner, Diputada i Casanova hi ciació Provincial de Mestres de Girona, altra part tampoc en dupto que
una
comissió
de Girona composta dels ho sia, dóna tota la impresió de colfe com la dita Merca Ferran,
i ha esta! la gota d'aigua que ha ventura"! Actea', la Iniciada re- havia multa gent presenciant al
senyors
mossim
Josep
Pous,
En
Canla veritat, cIóna la sensació d'una passaren a I'llospital Cifrar, quefel atiesar ha cepa de la riostra naixenea ! No vol sentir-ne par- pas del Inctuas s pguici. Els s'aíras
bes Rahola, En Josep Dalmau i En Mal- cosa viva, i aixt, as el que albo- dant pl primer al depilen judilar.
parlan otea
s'estaven per les portes, balcons ti Tauler i Escolcs Ribes de Rubí
recer', as Eúnio quo interessa cial.
Aguas( acto da negarió Os pne i finestres.
L'Ora ha ga-sat parlar d'afea
quan es tracia de creacions arliliment ramo os creava un Labio- armara. A mes a mas, fa l'elogi,
11 e•
sl•
Al xamfrä Caannova -Granvit
Atropellat per un tromvla
ttstiques.
Colon de Psicologia. 1 eomerma- contra la nostra decadencla. dele Corts Catalanas, la Comunitat
Llengua L'argument de l'obra es un ate
va a editar-se una Ilistaria Na- centres inteLleatuals madrilenya. canta altra absolta, i tots ale con- Diada
Abans d'ahir fou auxiliat a da
-gumentdol-ramsevtg Casa da S000rs de la Ronda de
eirmal de Catalunya i s'assenya- La curioeitat sate traslladada
eurrants s'acomiadaren de les adVich
i brutal, són els sentiments en Sant Pero, Pera Gaspar Serra,
lava la inereeinesncia de la Funda- Catalunya a Espanya—ve a (Ea torilata i familia, que, acompasenyala amb plaer les joventuts ralada dele anales, seguí fina al
re', Barata Metro. Perqua adopta
de 22 anys, per presentar diverha quedat constituida la Comissió or- cara viva, completament (tasendavant aaleasta eepanerorta flo- castellanee d'avantguarda. que Cament in.
ganitzadora del grandiós acte d'homenat- mascarats 1 gairebd bestials. En ties ferides greus produides en
mig
de
les
tenebres
del
drama
hi
s'han fixat totjust en aquella 'torida un té funeral?
laofireina del cerlmenial de l'A- ge a la !lengua catalana, que ha de cepujar al remoto del tremvia
N'Eagene sEOrs, des de fíela va estalica que nosaltres ens be- juntrunent, presidida per un cap, lebrar-se a Vich el dia de Sant Esteve„ ha aquella mica de Ilum, aquell 528 al passeig de l'IndústrKt.
del
(oc
contrast
perqua
eselati
el
guerem
d'un
sol
glop.
n'ion de tomes, exhibir' tina grasEn Manuel alba, tingu(' aura de ami, les entitats següents: Neutra Parla,
Passä a l'Hospital militar.
El ri ostra mol, da conclussI6, es l'enterrament, com ho fdu tamlió Associació Protectora de l'Ensenyança poema, parque, sanó robra seria
s a sulle+Moia ovoltant, un inAtropellat per una moto
/ruma menyiprea eleves tot el que ingrat, pera sincer. Coincidint amb ta de les deu vletime . s ante- Catalana, Unió Jurídica, Centre Autono- excessivament patológica i ocaarria la cita de AfaurraS hem do riores.
no fos
mista de Dependents del Comerç i de la baria per embnfar.
a la tarda, ton auxiliat
Ahir,
M natal. de la labor d'En Vallproposat Esser un gran dir que preveure Celas Mala en
Industria, Circo! de Sant Hui., Laza Esal dispensari da Sant Marta Joratime, per6 5 saya veluntat ha- púlelas , amb el tó sareatet ir i despiritual de Nostra Dona de Montserrat, mitjana cal admirar la manera quim Lapas i López, do 17 anys,
tea esdevierert Sossuderia, ridícu- envolt do l'Ors a Casfella, equis
Societat Económica d'Amics del Vals i com ha estat presentada i re- ol qual tenia una ferida greu a
presentada l'obra. Fem notar el
la °baratita mala. Intel.ligent, val a preparar-los i Mime a deAteneu Bareelones.
cama Ceta ocasionada por hano havia eelmat fer-se perdonat al! jar-los.
Curen a Vich de l'organització de la gran treball d'En Josop Sampere, laver-lo
atropellat una muto en
Olio no digui que volia
la intel.Heseia. Despeas de padiada "Catalunya Vella", el Centre de que da un actor de primera, quo baixar d'un tramvie a la Plaça
sar-se 4a vida preconitaant me- for d'estimulant.. El seu discuta
Dependents i altres entitats patriótiques. cona el vi s'anea a mida que pasea del Clot,
s ura, equflIbri, treinta, la sort
Ven aviat se sabran els noms dels ora- el temps es va tomatat millor, i
da Irritant o depriment.
El pacient passä a l'Hospital
El ministre d'Instruccid públi- dora que planchan part en aquest acte td tantos faoultats i sap tant do
Primer va fer-nos tristesa—
Versa el deatterota.
ni ha Malato més dures que les acaba En Junny—daspres Indig- ca ha talegrafiat al rector salu- d'homenatge a la 'lengua nacional costea- fer dc comodiant, que em tiembla
dant ele centres discanta del dii- da, la qua a no dubtar gens, sera d'una que no Id ha ningú quo li passi
liobes, !savia dit en un brindis nació. Ilem reegut un delire veUn home mor%
gran ressouencia, a jutjar per les impres- la mä per la rara. Alabara lambe
famds. I de fet. deixa de portarnir afta( a dir el nostre modest Inicie universitari.
Lobos, de 71
Vicens
Gimana
ter
una
a
n'En
Tormo,
que
va
— S'ha concedit l'excadancia a Salas i noves que es vülen rehent de Vich
se com a compatriota nostre, es- paree.
gran creació del Aell papar, i ala- anys,streballant al correr do Pea
euardant com a !loba la nostra
La crítica valenta antera d'En Dernardi Lita, raestre de aun' i dels nobles de la seva comarca.
Les adhcsions cal trametre-les a len bem sonso manche a tots els do- tritxota tingue un ateo.
elutat. De nacionalista imperia- Jonoy, fou «anida amb - molla Criatófol de Magst (Girona),
Fou oonduit all dispensar' de
lista, esdeve internacionalista. aleada 1 neonata, al final, amb Marta Mesure, i a Tobies nota. de oficincs de Nostra Par? , (Botas, 16, mas, 1 a totes les damas de la
companyias especialment la se- I'Sloaldia, un hl arribä al0114,
Dalicute
RO LOA sorna ni golfillo com grana aplaudinieulai
Qrimer).22 N. « .gateltlaya Vcne.
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Je"Nana d'Aro
per Cieraldire Far rar i
Es sorprenent reune les aoves
tonquestea que fan cada dia ela
americans en el camp del cinema. Eta americana l'oren els primera i els tenias en alió que podriem dir-ne la gran • palatal/la
dinämica. Les visions d'aire Muro o da asoviraerit, l'espectacle
gcaerele i magnffic ele la cursa
salvatge deis cavalls i la Huila
dels bornes. Més eadavant, els
americans arribaren a la perfeccia en la pena: ala dramätica,
la francesa, amb un sabor nato/mamen/ ben propi de) non continent. Exemple d'aquesta peLlfeula 'La Marra de Foc" on poguérem apreciar e-ier nrimera vegada 5 en son grao maxim, el
talent dramätie de Sessue Hayakava. En aquest ram de poldleules dramàtiques i caitniques, han
presentat les figures de mes
prestigi que hi ha en el món del
- cinema, exemple: Mary Pickford
i William Hart, sonsa contar les
arracima de Chaplin, que estan
per sobre de toa i entran gairebit dins l'ordre delta coses sobrehumanes. Ara eta americana Ge- !
raldine Farrar i Wallace Reid,
se'ns presenten com a protagonistas d'un gran film históricollegendari. Per aquesta mena de
manifestacions resultava que ces
productors de Nord América no
bi estaven dad tot dotats, a que
eren poc madura encara.
En general. les palatal/1es his(ataques s'han ressentit de La
manca de mallaras per a produir
l'ambient desitjat. Han eatat coses de amaró i dc guardarroba.
Recordara tot aquel l enfilall
films histórica que produi in casa Pathé aaans de !a guerra. Si
ara ens ls projectessin, apretartem a corre. Els italiana havien
lograt afectes molt apreciables
en aquellas grana màquines com
"Cabiria" i "Salarnbó"; especialrnent "Cal/fria". Algunos altres
▪reaeions italiane, que havien
vingut aquí amb un gran reelam
tom per exemple aquall "Atila"
etterpaetat per Febo Mari, eran
aenzillament tronaaas. apreeiant
molt l'estora, els diners la bona
voluntat que havien esmerçat per
a produir uns afectes que no
arrihaversttla alls de l'espectador.
En el meu darrer artiele cinematogràfic, citava una pat./Halita
alemanya molt important, din-.
tre aquest ganare históric: "Anna Boleyn", interpretada per la
Benny Porten. Veranient as
aquest un film formidable i ina_ressantassim, en el qual no s'hi
vea el carleó per cap banda.
Sembla crne els alemanys, en
el génere de la peLlícula Mata-.
rica han de donar obres molt
borle!. Jo rahevist d'altres a part
d'Anna Doleyn", que són molt
superiora a les italianas i a les
franceses d'aquesta mena. "lees
aventures da l'elector August de
Eaxen", "Cate rana la gran, de
Rússia"; "Danton" i altres que
no em vanen a la tnemória, poden servir d'exemple.
Ara ens traen/ en presencia
d'aquest nou film "Joana d'Arc",
1 pbdem dir canse exagerar ni
pecar d'apassionats, que es una

obra que salisfà toles les exigències. No precisament per les
duea figures principals. Geraldine Farrar, es dasempelloga rnolt
di g nament del seta difieilfssim
papar, paró no fa res de l'altre

znán.

Wallace Raid astil deeronesut,
1 el seo treball no té abscinta-

Ho y es dd Jai ei 111011
En Charlct als encanas
paca dies a París un curiós va descobrir al mercat de trastos vells un fragment bastant important d'una vella pellícula d'En Charlet tota ratIlmla i tea
malbé. Se ti ocorregué examinar-la i va
Fa

r guer constatar que es tractava efeeti
men`, urKi pel.lícula std rei deis

mies rol sceuit va demanar al drasar.,
gli; r.t ne volia de tea la cinta i aquest,
emb rar despreocupació, va contestar-1i
•
vendria a quarauta cèntims el mete.•

El comprador va cometre Sa naaesa
de dir -is que no remdejaria pas, car es
tractava de posseir un record d'En Cha:lot.
Immediatament l marstant va canear
d'opinió i exclam:
• —Ab, perdoni I ne sabia que es traetate/ d'una pellicula d'En Chorlot; essent aisi no la vull sendre. Si vol n'hi
,vendré solament algunos imatges a r..6
de quaranta eintims cada rmatrc. S.l salo
valen, essent d'En Charlat I
El !son client ta accedir-hi cense protestar, mentre el marxant, amb unes estilores, va començar a ter troeos d'En
'Charlot. Adiase va pintar un cartell
el qual anunciava que venia una pellicula
deí cèlebre Chmlot.
En aun,' da isaitjá laxa ya !vados lees la eiala.

fació i gesta lada la estructura de
la raya mora ha estat recollida
Hi ha una artista que declarava tenir 18 per En Jannings per a donar-nos
anys citan el cinema començava a pren- la sensació avassalladora de l'adre incrementa. d'alzó fa un part de se- mor i la brutal impetuositat dels
gle i aquella segurix tenint els seus 18 galos que maten, donan!, la aisló
anys I
mes exacta do la realitat.'
El cert es que al cinema es molt diEl papar de "llago" l'interpreta
ficil a una dama de-certa cdat represenel gran autor Werner Kranes, que
ar papers cl ingenua. L'objectiu és terri- tants -triomfs ha assolit, el qual,
dement indiscret i aixó ha motivat que encara que no estä preis identiels directors d'escena americans es mos- lcat amb el caraacter del persorin actualment malt intransigents.
natge que representa, estä, com
Un director americil cs divertia fa poc aempre Interesant, donant la senemps fern una classificació de l'edat deis sació de l'esperit malaria i traiaapers femenins al cinema les classificava dor.
d'a' : aojes dels sis als setze anys;
La belltssima artista lea rae
sues, dio catorze als vint-i-dos; joveLenkrffy, en el paper de "Deirdie'tau, dels divuit als vint-i-cinc; datnes
mona", ha sapigut aparellar la
forra, dels divuit als vint-i-cinc; prime9eva gentilesa extraordinària amb
res gavias, dels divuit als ¡renta; dcoses ita treball
arlfstic admirable, mafatals (traidores), dels trenta als cinquantitaant magistralment el oteraeanys, i doeu.'s dr caràcter, dels vint als ter de
la protagonista, tot bellesa
intacta anys.
i candor.
E/espacie a l'edat de les dones i sobre"La donzella preferida", aneaat de les arriates del cinema se'n podrien
ra que és un papar secundara
2 criare intAtes coses.
esta Interpretat per la estrella
En Jackle Coogan alemanya Lya de Putty, de gran
bellesa.
FA famas nai emä preparant-se i esPegaras de ro que acaben/ d'eamdiant per a començar hrn ros: la impresposar referent als malita; de la
sió d'una nova peldicula, l'argument de la
Palatal/la "OtaLlo", no as pas
qual es desererottla en um circ.
aventurat assegurar que aquesta
&tabla gua era. a compenetrar-se mi- excluaiva de la casa Gaumont ob'ter de ranobient d'aquest produwel el pe- tindrft un gran èxit
i /a seva justa
tit Jadie romandrà durant algun temps
ClaSeifiCartiö entre les Tnéa grans
ni un espertacle d'aquesta mena fan vi- obres de l'art einematogräfle.
•
da cutre els artistas de circ.
presentats per clames excessivament ¡o-

ELS GRANS FILMS

Wallace

Reid

ment res de particular. Ens agl ada molt mes vestit de frac 1 donant un cop de puny quan convd,
per rompre la seva (mur una mica poc vara.
La vàlua de "Joana d'Arc" rail,
precisament, en les escenas de
conjqnt. En aquellas eseenes qua
fine ara noma* havien presenta'
eseassissimes pe1.11cules italianas. Els moments de proas de
la peLlfeula, aquellas viajeras del
setge del casta: del duc de Borguaya per les trepes de Joana
d'Are, ‚da. d'una tan dallad-J-1a dona magnificencia, que hum
sembla que santa aquella alienada
de tragadia heroica, amb el conabat ces a ens, amb aquellos topadas de cas alls guarnita, i les burall as de waters i milers de dances esmolades. Tot aixó as magnffic i impecable. Es una cosa
que commou els ull de l'infant
nl(s irgan'', de la dama mes sentimental i dc l'home mes exigent,
d'aquell que fa la miaja rutlleta
davant de tal. / que no traba res
be.
El suplid de Joana d'Aro, arrua
aquella plaça essencialmenf mig aval, i amb tots els peeparalius
le la foguera i la manera et,
resoldre l'escena final del martini, amb noblasa i boli pra
dueixen an afecte fortament dramàtic, sense arribar al reansme
ern a que hi san mcalt donats ida
alernanys i que a nosaltres ens
molesta.
Un altre aspecte qu e e le s la
aquesta pelateula digna do tot
elogi, és la manera com As presentada la figura de Joana d'Arc.
No hl ha cap detall d'un sanan.
menfalisme antipäti. La figura
dolaament humana, sense deja:u
d'asear femenina, es aguantada
sempre per una mena d'aire herole i religiös, que predaimina
en Ices els seus moments, fans
quan sembla que serà dominada
per la feblesa femenina. ~fasta visió de Juana d'Arc äs n: a
i clara sempre i no perd mal el
ti hernie i el ta extraordinara que
justifica les sayas enipreses meravelloses.
S'ha de fer constar que la presència de la doncella d'Orleans
i de totes les seves aventures. /4
somniada per un soldat anglès a
la trinxera. I el sacrifica de lla

-vida d'aquest soldat, després
somni magnific, vé a ésser una
concessió a una "entente cordiale" sentimental, molt präpia per
a emocionar el gran públic, especialment el públic francas.
Els que segueixen amb interes
la vida MI cinema i s'empassan
quilómetres de visions ensopadas
i de drames repetits, no poden
deixar de veure "Juana d'Are".
Es lama dificil dir d'una cosa si
és la millor o la pitjor dintre el
seu ram, per alió precisament
de qué sempre hi ha un millar i
sempre hi ha un pitjor, pera el
que jo puc dir, acuse cap mena
d'apassionament, parque fa molts
anys que vaig a veure cinema 1
a la veritat ja comerla') a estarne una mica tip, el que puc dir,
donas, as que Joana d'Arc, as de
totes les reconstrucciona medievals que he vist a la pantalla,
la que m'ha fet un facte anís
viu, no sé si per la suggestió de
l'argument o pel gran traban ,
estora i huesa que han semencal. els productora, els quals en
aquesta ocasió podara dir que no
Iii han deixat dii plànyer res, ni
els ha vingut d'un sacrifici.
JCSEP MARIA DE SAGARRA

Aquesta anécdota prova fins a quin
extrem arrasa la popularitat d'En (fiarlot.

clne a Holanda

El cinema a Holanda no ha assolit un
desenrotllatnent tan gran con] a Belgica,
país que F3 considerat ideal pels amants
de la cinematografia. Amb tina població le prop de sis milions d'habitants Holanda té solament cent setanta
cinemas, que en aqu e l! palee en diuen
bioseop.-s i una cinquantena de locals utilitzats circumstancialment per a la projecció de petlicules. A ame.« poden atetma vintena d'empresaris atnbulants provcits de grups electrógena

that anys.
L'edat de les grans atestes del cine
A quina edat s tenen 18 anys al cinema? Aquesta pregunta, que sembla superflua tic primer antuvi, no ho tant
Jmns te en cumple que (salas de les estrelles de la pantalla no es pas certanumt la
que elleti e113 dinen.
D'aquí ve que mollea vegadcs velan
en pol líenles ingeaues de mes de so
j 111U4 a payara de mueres caudal !e

DE PEL.LICULES
•

MADAME RECAM1ER

Els temps que varen seguir a
la revolució francesa adoleixien
deis mateixos detectes que en toas epoca de deeadaneia ha tingut la Ilumanitat. Ele usurera
patardistes feien ele les sayas
isempre en proa( propi, acenseguint ,.gràcies i beneficie.
Barras, el president de la Convenció, rodejat de dones tan bollagues com tacita, residia en tes
aunarlas. Al sau costat vivia Josatina Beauharnais,
Napolea Bonaparte, un pobre
oficiat retirat, basca el gran ac_or traga° parisrene, i no sois logra el favor d'aquest sima tasaba
a seva protece16.
En aquesta época d'immoralftat general floreixia en un convent, en puresa immaculada, la
ballisairna Juliota Bernard.
La seva mara, portada de ¡'amDient i dona envejosa, pretén
, ,lanear Jutieta en els braaos
de Romeu i la llama de ¡'amor
:aman Ilurs cors,
Comença Napoleó . a pujar el
eim da la glória.
Caigut en la trampa que li prepara Josefina de Beauharnais,
Napoleó es casa amb ella, proa
elamant-se primer eGnsal ú dioador de Eran&
ii m
La infidel JosetIna marre-rasa/lee
per Taima; mas aquest apassionat
a la vegada de Julieta, la roDucs grans exclusivas
La tasa F. TI -tan S. en C., quo hutja bruscament.
Josefina, cada vegada mas gete per a estrenar aviat la gran exlosa i desesperada, os vail de toelusiva "La veu do la raça"
adquirit tarnba la magnífica pro- les les Intrigues del seo con fernenil parqué Napolla6 casi JudueCió "L'atracció de la mota.",
ana amb Racamier.
interpretada pel conegait artista
Julieta busca refugi en els brallana Mieldourroff, que va crear
el paper de protagonista en "La cas de Talma a qui Recamier ha
rot
entretant guardador del seconjurada de Genova" 1 "La rtles.
cret de que ell as el pana de Jutreasa del móna.
lela, troba auf la solució de
La densa de la mort l'intrincat problema.
Davant del
Dintre de poc s'estrenaea mód i davant del bornes Julieta
aquesta bella peLlicula exclusiva
¡era /at muller de Racamier i dade la casa M. de Miguel. Es Sea- vant de Dau i del fall suprem,
zillarnent maravellosa la .nlarho seeä da 'l'alma.
pretació del papar que represonNapolea arriba a asad' empela la insigne actriu Alia Nazitt(0-:., rador de Emir:a.
so-a, la qual, en l'escena final del
La bella Julieta rebutja l'oferdrama, denlas de gran trägien, ta de Napolró d'exerair un
earse'ns revela com una admomida rre d'importància en la saya;
drsarina, sota el qual aspecte cort.
no la caneixteni.
L'enveja de la mara de Julieta
L'enloda i lardaras dramidie de no darau, arribant
a la intriga, i
"La dansa de la mora," aan ex- an perfaete
amb prefecto
traordinaris i seria difícil Irobar de polieia, acord
E. Feucht, prepara
entre les peLlteules d'aquast g -- un sopar Intim
quina comensals
nono un assumpte tan huma i tan sanan Napole6 1 la bella Jueieta.
poatie a la vegada.
Madame Bernard explica al
"Madama Recamler" marit en "so de triomf" la "inexAquesta gran Maleta:1 his- p licable ditxa" de la seva fila;
tórica del programa M. de Mi- inds aquel], un convençut realisguel, s'estrenarà clajous, d;a
ta i anemia de Napoleó dispara
al cine Kursaal.
la seva pistola sobre aquest, sen"Lee aventures del oapltä se cap resultat. E/ porten a la
presó, condemnant-lo a mort.
Kidd"
a km propaganda en favor
En dient que es tracia danna dePer
Napoleó es fa creure al poble
pe/alai/tia d'aventures i que n'as que Paeció cornees per Bernard
protagonista el gran atleta i acprocedeix del partit realista.
tor Eddie Polo, n'hi ha prou per
a avenor que esta destinada a
assolir un gran axit.
La casa P. de Casals ha donat
BIOGRAFIES
l'exclusiva d'aquesta sèrie a un
deis mes importante cinemas da
Barcolona. on s'estrenarà dijous.
La pelaicula ha estat ja representada a Madrid, Saragossa
i València i per tot arreu ha asAquest gran artista cinematogrific va
sola, un axit franc.
néixer a Meath (Irlanda), el dia primer
de marc de rally 1883; din ell que va venir al món arnh el somris als llavis, car
el sen pare li dcia molt sovint que quan
no ploraba ni cridava mai.
Estrenes de la setmana eraEnperit
Tom Moore va cursar els Seus estudis
Saló Catalunya.—"Joana d'Arc",
a Irlanda i tea dia, com acostumen
purtentosa producció cinemato- a. fer-ho tots els /oyes anglesos i arnerigratin, interpretada pels emi- Cans, va anar a fer un petit viatge per
nents artistas Wallaca Raid i a conèixer móa. Les aventures l'atreien
Ceraldina Fanrer i de la qual aixd fén que als vint anys s'embarqués
peLlieula en publiquem la criti- molt content cap América.
ca en aquesta mateixa pägitia.
Despees de córrer moltes aventures,
"Animes inquietes", del Progra- rany zona va comerte:u a fer d'artista en
ma Ajuria, per la genial artista un petit teatre de Chicago. Fou contraeEthel Clayt.oa,
tat després cm a primer actor i va manKursaal. — "Una dona", praoir de tourn,te per América amb una
alosa cornatlia d'argurnent /mat campanyia bastaat dolenta. L'etnpresari
i
interessant,
va fugir amb els diners i En Tom, amb
per
la
genial
arfi
tista Perla Blanca, "Angelst", els cómics que racompanyaven, va trobar-se al mig del carrer tense (mina ni
petlicula per la genial nena prodiners. Durara vuit anys va formar part
digi Regina Durnien. "L'avis a la
porta", bellísima producció de d'una vintena de companyies de teatre,
relegara i genial artista Norma totes les quals van fer
Talmadaz.
L'any 1912, ands motiu de trobar-se
Mitaca Clne. — "Bomba va", cense Idea, es presenta. al Eludía de la
pel.Hciela mol!. cómica; "La lilla Ka/em, tenint la sort d'ésser contractat
de la Lley", d'argument molt in- per a representar un petit rapen en un
teressant, ¡"La filla de Napo- petlicula, l'exeenciS de la qual va durar
leó", tercer 1 quart episodis, ob- solament dos dies. El sou relativarnent petit que li hacia estat asignat era, 110 ohstenint cada dia majo/. l'U.
•n••••n•n•n•,,,..,

Un concurs d'estrelleu
En un concurs celebrar a América per
t estahlir quiaa era l'estrella cinematogra!. ica que tenia més simpa t ies entre el Odie anteria va sobresortir un nom enre els de la ¡lista: aquest era el de la
gentil artista Mary Pickford. que havia
tconseguit la gran majoria dels voto.
El prnrés contra En Rudolph %Mientan°
Malgrat d'haver perdut la primera part
dl seu plet, per ru p tura de contractc amb
la Famons Players Lasky Corporativa,
En Valentina segueix defensant - se contra aquella firma, que li rechma alguns
eents mils de daos per danys i perjudicis. Entre els di-rey, que fa la Famous
Players contra En Valdicino sIti.1Iegeixen expressions con/ aquestes: vergonyós,
isréeetar, inacceptahle, impetinent i escandalós.

C l ara Kliaball i3 ccalmaaltera

I-a gran artista cinematogrifica Clara
imball, ul •za el seu gran ternnerarnent
artístic per a les pel.liculcs, té una gran
afició per hart en totes hes ceses manifestacions: entre elles rec -dem qae és
una excel.lent compositora de música i té

compostes alennes peces ene han obtiagut un gran tan a América.
Una enquesta Indiscreta
Una revista cinematogrifiea americana va obrir fa poc una enquesta fent
als seas llegidors unes preguntes indiscretes, tals eran aquestes: Quin és
o artista mascle de la pantalla que mis
as afirada, est.‘ticanten4 parlant? El 75
per roo de les respostes oren.a favor d'En

Valentino.
Quin Es el vostre ideal atora t con a he-

maf El Ro per ton de les respostes varen
designar a En William S. Hart.

Provas de eellictiles
n-•••••*

GAUMONT
"Ote1.10, o el moro de Vantela"

El dimeeres de la setma a pasva pasarse de prosa al Cine
Kursaal ac uesta interessant
pelalcula, Paegument de la quak
estä basat en la immortal obra de
Shakespeare, essent editada per
la casa U. F. A, de Berlín.
Es tratas d'una peLlfeula que
ha recorregut triornfalment les
primeras nacions europeos i que
el mateix que lee :Otras obres de
la einemalografia alemanya, és
d'una riquíaSima i apropiada presentauid, extraordinària en tots
els aspectes, ço que fa quo acules t
film figuri entre els millors que
es coneixen.
La casa U. F. A., tractant-se
d'una obra tan oeneanda coro
°talio ha fat una veritable seleecid deis intèrprets, cereant, entre
els artistas alemanys, a q uella de
aeconeguda fama que millar s'adapteesin als personatges de
l'obra. En afecte, el papar de Otello fou confiat al gran actor Ene!
Jannings, el collas deis personatges hiatóries que inearna el paper
de "El moro de Venècia" turtb
gran sinceritat 1 amb devasall de
eada

Pr xi es estrere3

Tom Moore

tant, equivalent al que guanyava ordinä-

que donen sessions pels pobles.

Les peldie.ules preferides sóit les americancs i les alemanyes, que dominen
urnpletament el mercat.
Els holandesos temen tarnbe una imtant casa productora situada prop de
Haarlem, la qual fou ¡mulada fa mes de

ARGUMENTS
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En la present setmana s'estrenarà as clnemes
més importants de Barcelona, de la
serie cim del gran artista i atleta

Eddie Polo

El Capità Kidd
Un assumpte ple d'hilera 1 emoct5, se,ons la novel-la
(Inglesa d'aquest iban : - : Varistat d'époques I estile
Escenario de super producció
Presentació luxosa

{ x (lussim fails

Engla taliunta, 4 5, J.
eARCELONA
n ••nn

riament a l'escalar; en una 'enrula.
Ajad féu que s'interessés vivament pel
cimcna, que aleshores enancara de prendre incrernont i que presentava probabilitats de donar mes profit que no pas el
teatre.
Va trchallar dos anys solarnent i va
produje tant i tau bé que a l'any isna era

ja director d'escena, autor d'ar guments i
(Erector d'un studia a Nova York., Cal
remarcar que CO aquella época no era
pas tan dificil rom ara arribar a sobresortir al cinema. Malgrat aix6, va abandonar
la seva companyia per a entrar de galan
jove a la casa Labia, on va impressionar
!Mines atol The IV ornan amb Ethel
Clayton. Aquesta va Esser la sera primera

gran >alicata. L'any sois va impressioliar Who'J Gniltv? amb Anna G. Nillson per la ca A Pathé. Muelles pellicules
el vais Icr popular i va tornar a l'acosa

En l'habitzeid do Taima juliea
ta, amb els ulls plens de l'agria
Mes, cau en bravos del marit esa
timat, puix l'indult dre pare ha
estat rebutjat per l'emperadop.
l'alma Ii promet ajudar-la.
La coronació de Napieleó ha;
de celebrar-se amb gran pompa
i fastuosidad. Napoló aprèn amb
Taima la manera de portar ele
trajes de 111.C.3, les eerimónies 1
tot el que pertany al seu paper
d'emperador. En una escena l'asa
saig—tirmar un indult. — se les
arregla Taima de sort que Pera-,
parador firmi nadan, de Bernard.
L'emperador ,ho fa; mes en adonar -s, de trengany retira la sen
amistat al gran actor.
Madama Reicamier de expulsaa
da de Franaa; Talnm promet
acompanyar-la i intenta no
I assitir a la representació de gala. Assabentat l'emperador, el fa
portar pres al teatro parque rea
presenti el paper de Remen; allí
sent que tan aviat acabi la rea
presentació sera portat a la pros
56.

El palia en aparèixer Tatas«
en l'escenari, protesta d'una ma.,
flora ostensiva contra Napoleó.
L'escena que representa fa mort
de Romeu, es la que l'actor celebra un dels seus grana triomfs
exerceix en el públic l'afecte de
sempd2: d'admiració i consternaa
ció; el públic aplaudeix amb de -,
liri, demanant que l'artista es
presenti novament, peral aquest
no apareix; s'ha envenenat da
deba. La noticia es propaga poi
teatre i el públic esclata ea
arias d'indignada, contra l'empea
rador.
El cotxe tancat de madame Réa
camier espera a 'la porta del tea..
Ire, „luneta, rornant els darrers
instants junt al cadäver de Tala
ma que jeu encara en l'habitació
on es vestia. El criat do Taima
fa remesa a l'emperador d'un
papar contenint la darrera y0-1
luntat de lanfortunat artista, el
qual desitja ésser conduit aquea
ha mateixa nit a la ' seva casa de
camp, pregant que se l'enterri
allí sense cap mena de cerimóa
nia. Napoleó aeeedeix a la peti-,
cid d'aquell que fou el seis
arrua.

La multitud agolpada davane
la porta del teatro espera salen.
CIOSa i afligida la seriada del cas 'däver. Entretant. Talrma que haa
via pres solamen t . un narcótie,
torna en sf auab gran sorpresa
de Julieta, 4a qual, abatuda per
les emocions, cau als braços del
sen veritable marit.
En el cotxe de la Risearnier
van els dos amants, embriacs
mor j de felicitat en vers Vetar-%
na primavera de la vida, envere
l'alba somrient dels nous amors.
El gran Talma ha sapigut
ganyar el gran Napoled.

per alguna masca en tes teatro de Nova
York.
La ‘sa Lasky el va contract-ar a n
sie l'any 19/6 i et sen primer film per
aquesta companyia fan Jaguar Clothes.
Al poc temps va ajuntar-se amb la Mac
Murray—ta qual baria esdevingut ja celebre per les seves nombroses produccions
i amb ella va impressionar The Prima/ate
Raig. que va obtenir un gran èxit.
Essent un decidit partidari de retr_

tire completament Ilisire, no es decidia
signar un contracta, malgrat les interescante proposicions que li fria la Larle,
va entrar al Studio del vril coronel Seelig a la casa del qual sa filmar Brote of
Nonvard i Cindereld, 3/tia amb la Mat
March, fent demés sueltas abres peLlieuIts.
De retorn a Nora York va entraro la
Coldreeen, on treballava en qualitat d'os.
Les seres primeres produecions per a
aquesta casa foren Just for to Night, Go
w,-sf 'aun!, ¿las.
Als studios tIc Calitórnia va produir,

—també per la casa Goicirevn--tina st'rus molt umbrosa de pcilicuks co 6 1
8 parts, que reformaren la grandiosa popularitat que avui té. A la fi de l'any
1020, melera impressionava ..trade in !leaven, va casar-se amb l'actriu francesa
Senyoreta Rente Adurie. Per la Goatern va impressionar encara Patotted, amb
En Padree Reed.
L'any seas va tomar a la 1 ,onests
Playera Latlzy Corporaiiir% després d'una
abséneia d'alguns anys i va impressionar
nombroses p.1.1intles mil la Betty Compsan i altres actrius.
Darrerament treballava als S'ajos de
la Realart, ropresentant algunes pe/Maulea
da cow-boys, quals constitueixen una
de les seves especialitats .
En Tom Moore a asad un gran

actor dramàtic, que sap estudiar el.; seta
papera i donar a les sin:adata i a la sera expressió un rallen ex:raordinari.
Quan un el troba afectuós i
un recó del S'Indio s'estranya de veure-la
representar als pocs minu2. amb cara
pensativa, trista o sécala una CiCena
d'amor contrariat
'rota la personalitat de l'artista consisteix avui en atad: en saber separar
cn dues parts la sec-a vida ficticia i la leva vida reial, Esser falla malgrat les contut1 pSap p arib i0Sr/P-11 9)/ riciaaan
raserva, apartant d'ell tots e costuras 1

habas de la felicite i fent de rada cosa
tu/ accessori que cm faci agradable rte.
tbscia.

LA PUBLICITAT

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

rr

Vars6via, to.—L'Assen:blca Nacional
ha elegit presidan de la República, per
, 28e vots, al ministre d'Afers estrangers,
senyor Narntowicz.
El senyor Zamoyski, ministre de Po16nia a París, oluingué 227 vols.—Hayas.
Vars6via, ta—El senyer Nartowitz
acceptat la presidacia de la República.
—Hayas.
Varsóvia, ta—E1 nou presidas de la
República de Potala, senyor NarntoZiez,
casqué el 1865 a Teten. Estudia al Liceu Filolóigc de Liban: a la Universitat
de Petrograd i a l'Escota Peliti•cnica de
Zurich: on rebé el titol d'enginyer de
casals i ricas.
El senyor Narntowicz fou nornénat
professor de l'Estola Polttécnica de Zurich. Ocupaba la catedra en, la qual s'en'coya l'utilitraei,', de les forres hidr,u:iqUeS.
Després de l'armistici fea ',era mot president de la Cornissió internacional dc

forces del Rhin.
Cuan puja al poder en el seu país el
Gabinet presidit pel senyor Grabski fou
nomenat ministre d'Obres paliques, cä-

rrec que ha conservat en eis dos Gabiners presidits pel scnvor Whitos i en els
dos ministeris formats pel senyor Postkowski..
Assistí a la Conferéncia de Gènova
com segon delegat de Polónia i fou des-

prés nomenat ministre d'Afers estrangers
en els Gabinets Sfiwinski i

ras.
LES p ROPOSO!CION DEL GO-

VERN ALEMANY
Londres, 1 1 .-Les diverses delegacions s'enteraren ahir de la
nota del Govern ilernany rebuda
el dissabte, a la nit.
En cas contrari s'hauria de rehórrei a: un emprèstit exterior.
Es judica dublös l'èxit del segen projecte d'emprèstit, puix
ei la gran indústria alemanya es
llegues a deixar diner al Govern
da l'imperi, es ene probable que
se'n frobes a Prestrangem-Ràdio.
Reptil), il.-En el projecte probentat als atines pel Govern alemany. es declara que la ràpida
solnció del problema de les repa- racione es una diestió vital per
Europa, i en litenci 6a abre, el
Govern que presideix el senyor
Cono estä ressolt a solucionar
honradament la present siturició
presentant un projecte de reglarnentació provisional per la citada qüesti6 de les reparacions.
En vista de la dificultat
trobar crèdits a l'estranger, el
Govern atemany està dispoaat a
establir per tots els mitjans
normalitat en la cotització del
atare a eondici6 d'aeonseguir una
moratória de dos anys i que se
coneedeixi un tracte d'igualtat
eornercial amb les demés nacions
que a mes a més se li permeti
Xl'emetre un emprestit exterior
de tres mil nilions, garantit pele
Ingressos de Duanes i consagrat
per enter a les reparacions i un
altre emprèstit interior a quatre
per cent, més mig per cent d'arnortitració, destinant la mifat a
repararions i el reste a restablir
yestabilitat del marc.-Havas.
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qüestió da les Rebparacions.

De Polonia

L'AsSemb14
Na.•
itänal Poi ónAa
lía elegit president de la república a Narutorwiez

¡Imana, 12 de desembre da194

D'Orient

La Conferència de Londres acaba les seves tr,sques rebutjant la nota alemanya

Els delegats turcs
es itioStren cada
végái da iñiés in.
La tesi francesa i italiana :: Les proposicions alemanyes :: Les negociacions probablement
a París en comptes de Brusselles Unanimitat aliada en rebutjar les pretensions alemanyes transigents a la
Londres, 1 0.-La primera jor- 'ha deelarat als periodistes que garantice i amb sancione fixes binet britànic seria probablement Conferènc i
a de
nada de les convorses que han el projecte alernany conté la idea per all cas d'incompliment.
negatiu.

de. telar Roe, entre els primera d'una emissió do dos enipreatits,
Ternera E rn i duran',
ministres aliats ha acabat del- un interior i exterior, pe- aquesta morateria d'una prime:
xant una impresió me« favora- rd que aquesta idea ja de cose-. emprestit, una part del qual seble que permet esperar promp- gula Gulden a ajornar el paga-. ria destinat a les necessitats urles i sat¡sfactóries conclusions meta de les reparadons.-Radio. gente d'Alemanya i a la milla
ra en el cante dels mares. Aquest
con producta de lee deliberacions.
Aquestes s'han vist considera- LA REPRESA DE LES CONVEa- emprèstit seria suficient perque
VES
blernent facilitades per la desel saldo de da prioritat belga, o
Londres, I les tres de la sigui uns 550 milions de mares
aparició de les malee interpretacions personals que sorgiren tarda es reprengueren les con- or, sigui paaat, i tos reparti -a
iterant les darreres nag,ociacions verses i el senyor Donar Law coentre els aliats una suma unmunicà la nota alemanya que es portant.
interaliades.
(Mart. Despres de la minera
La discussió fou tota ella de relee abur relativa als ificidents
(le.), -crèdits alomanys. emissió
caräteler general i cada cap de de Passau i lugolstadt.
Les converses continuaran pro d'un empreetit de mejor amplidelegació' exposà als seus
gues la leal subetentada pel ecu behlement fina el dimarts.- -Ha- tud, les odalitats del qual es- preyas.
.
cisen i que perrnetria una liqui
pais.
dació general.--Radio.
El punt de vista francas, malLA
DISCL1331•3
DE LA NOTA
grat de la manca de referències
.ALENIANYA
LES NEGOCIA010NS ES REPENoficiala, sembla ésser el aegiient:
DRAN A PARIS
Londres, discussió da
Pels lliuraments o pagaments
Londres, II. La reunió de prien especie podrà éseer coneadida la nota alemanya a la Conferena Alemanya una moratória mai cia interaliada ha durat tres hie- mers ministres comença a Les
guatee de la tarda, iscab a nt a. les
superior a dos anees. Les repara- res.
SI. Poincare tau observar la in- sis.
cierna en natura continuaran
suficieneia
de
les
proposicions
teLes deliberacions de la Confeessent efeetuades en proporcione
tes "in extremis" per Alemanya rencia han quedat, interrompureduides.
en
les
quals
no
es
parla
ni
do
des,
havent do ruprendtes el dia 2
El Reich estara en l'obligació
da va jar el nula depresa pos- la reforma del pressupost, ni de de gin eral prox:in a Perla.
control, ni 'le les garanties i paS. en aquesta Cunforeneia no
sible les t'inermes alemanyes.
Per tal de proeedir a l'estabt- nyores, ni del pla de la comissió s'arriber a un acoed, deshora:e
lització del nutre, serà conceda de Reparacions, i amb tot, Ale- es convocarla ilrtnsslrtlamncnt a'a Alemanya un creelit de cinc manya exigeix dos noves corlees- tra Coneerencia de careeter mes
cents milions de mares ore al nona: la mterribíria i la igualtat general, en la qual estaria reprequal s'afegirä una quantitat igual en les facilitats comercials, con- sentada la Petate Entesa ,
En aquest cas la citada Conproeedent s lees existencies en tràriament al que estableixen les
eläneules del Tractat do Versa- ferencie ja no se celebraria a Bru
caixa del Reichsbank.
selles, sinó a Parte.
Per a garantir l'execució d'a- ( Iles.
La del • gaciti francesa sortiria
M. Poinearó es mostra partiquestes disposicions, especialment de la darrera, els aUals dari d'un emprèstit interior be- de Londres dema al watt —llevas.
s'incautaran del 21) per cent de nevol, Marre . de càrrecs fiseals
•
1.35 exportacions alemanyes i deis arnb arnnistia per • Vexode dele
UNANIM iTAT ALIADA
ingressos de duanes. exeecint capitals, es 'exclusivament favoI 1.—Mussodini declatambé un control . sobre les rui- rable als capitalistes responsa- ra Londres,
asiil a un redactor de l'Agènbles de la anunció financiera
nes del fltshr,-flavas.
d'Alemanya i que pee un empres- cia Reuter Que la reunió celebraLa I.PnA DFLA DP.LT_GAT1 A : tit exterior no es fixa ni l'Un- da ahir baria estat de plena unaport total ni la ofrma d'emissió. nimitat entre tots eis
LONDRES
tants
Londres, It, — El Rei va re- - El cap del Govern francés eabre ahir successivament en el tima absolutamente mexecutable 'LA NOTA ALE!!!!!LNYA RECUTPalau de nuckingharn als pri- el projecte alernany.
JADA
El senyor Mussedini opina d'imere ministres D'anees, italiä i
Londres,- II ‚—Eis ministres
dentica manera i Mr. Donar Law
b:elga.
ints han reson per unaninin .
reconeix
el feble que es agileat
Les converses entre els minis- projecte,tot
estiment útil una Mea iftie fa própOsiaió alemanya no
tres aliats varen reprendre's a àmplia discussió.
pot conselatuir base d'un acord.la tarda sota la presidència de
El deleteat belga. senyors-,Fineu- Hayas.
Donar Law, el qual comunieä
Londres, t i .-De.sprds del vot
opina que aquestes. pronos:seus col.legues la nota lliurada nis,
cien: Je eón insuficients, maese lar desfavorable a eaceeplació de la
la nit abans al Porcina Office pel clanes, evasives i equivoques,
per nota aleinanya, els primers
sanyor Bergmann.
nistres aliats prosseguiren
donar un resultat
Anit el ministre de la Guerra,
Mr. Bonar 1,21W feu constar que converses sobre el conjunt de la
lord Derby, don à un sopar en davant
de Unposició general dele ~alió de les reparacions, i acahonor dels ministres preeents a aliats, no donarà
a eoneixer el bada la sessió els senyors Donar
Londres. Es probable que les dis- punt de vista britànic
fins des- Law i Puincare conversaren secussions continuin fine cie rna di- eres de celebrat el Consell, de paradament.-Ilavas.
marts.—Radio.
ministres anunciat per avui. HA ACABAT LA CONFERENCIA
liaras.
OPTINIISME ERITANIC
Londres, 1-1.—La Conferänma
Londres, 11. - A la delegació UNA PROU013l e' l 0 DE MUSSO- de ministres interaliats
s'ha
britänica eagna optimisme.
LINI
nat avui per terminada.
fet d'admetre el pagament dele
I,ondres, 1 ti-Telegraffen . de
Denla, a un quart de deu,
deutes interaliades en Dons es Londres a "Le Stalin" que
francesos i be4ues ser
tan mateix considerable. Es un solini ha proposat alls seus Mus- ministres
tiran (le Londres.
signe de la profunda amistat i legues l'anul.lació sinitillänia (teta
'En acabar la reunió d'avui s'ha
de la solidaritat aijada, tonal de bons aleinanys de la série C i deis facilitat un eornumeat oficial, me
baria fe per un deis aliats amb deutes interaliats.-Havas.
nifestant que els ministres
una perfeta i indiscutible gerehan exarninat les proporcione
EL MEMORANDUM ITALIA
rositat, i del viu desig d'arribar
contingentes a la nota dealernaa una solució pacifica en el proLortdr .es, 11. el memoran- nva, barcal acordat per unaninublema diplomàtic en curs de ne- dura italiä presentid per Mineso- tat declarar-lea inacceptables.gociació. Crea un precedent ',re- lini consta dels quatre pulas se- Radio.
des per a Avocar-lo davant das
nord-americans-Radio.
Primer. Compensació dels (pu L'ACTITUD DEL GOVERN CRI_
TANIC
les aliats ! res-larval panatela ele
DIU Ni. POMCARE
la indemnizació alemanya.
París, 11.—Segne les noticies
Londres, 11.-En sutil' de la
Segon. Concess:4 a Alemanya de Londres, es judica nota que
Conferencia el senyor Poincare d'una moratória de doe anys :indo el resultat de la consulta del Ga-

LA PREMSA ESTRANGERA

"Si els carbonatges de la Ruhr
són penyorats pels aliats, qua en
resultarà? El deseoratjament de
les maniobres finanderes i poliAlemanya ¡pot pagar'? :: La tiv . tica a!einanya tiquea que tenen per objete d'intimidar els atleta i particularLes diferneiez entre França i An g laterra :. In- ment França. Ilean obliga els
grans industrials alemanys a ter,
e . rtitud de la Premsa anglesa :: El punt de vista. mentre encara s'Id es potser a
ternps, l'esforz mi% esquiven
italiä. a Londres no ha entusiasmat gaire els aliats* grandulosament
de tres anya enUn gridie curiós de l'«Exeelsior,
Catalunva és çà."Això segons
el "Temps", natouna nacionalitat segons Bu nville
relment. El "Daily Chronicle", en
canvi, diu que la fretura d'un
Pot pagar Alernanya? I si no El vast emprestit exterior es con- acord Os mes urgent que mai, a
paga, guinea -sanciona cal pren- sideral per aquest diari com una consetplencia de la caiguda del
. dre contra seu? Cas de concedir- intriga per enganyar França. Les
nutre i de les osclidacions del
li una -moratòria, sota guinea ofertes alemanyes, -però, segons frene trances i belga. Si les qua' condicions? Amb aquests termes
el "Ternps", han d'eSser exemitre potencies no arriben a un
I el "Secolo" presenta en substännades útilment quan es Lustran
acord a Londres, Anglaterra no
• cia, el greu i complex problema les garanties necessàries. Fins aniria a Bèlgica. El fi dels aliats
que s'està examinant a Londres. ara, diu, Ilur valor no despassa es de fer pegar Alemanya? En
L'"Europe Nouvelle" havia indi- ei dels papen multictilors que aquest ras, se li ha de perund re
cat quin seria el programa diplo- surten de la pediese de la Ret 3/1s- de renovar la seva torea económätic francés, rllumanite" prebank. Actuplment no tener' un mica. Si Alernaea resta feble
gunta quan durarà aquesta con- interés immediat.
una insistencia sobre el pagaferencia i si s'arribarà a un comQuines són les diferencies d'oment de les reparacions servirà
premie entre França 1 Anglatepinió entre Anglaterra i Freno? només per perpetuar la seva imrra. "No tothom ha estat d'aSegons el rimada "Temps", Eranpotancia económica. Igualment,
cord", diu l'"Oeuvre", però s'ha ea vol penyorar-se totseguit, si s'apliquen sancions, caldrä espogut constatar que els desacords mentre que Anglaterra vol pren- collir les que tendeixen a obtenir
no són irremeiables, sobretot
dre'ls eventualment, mes tard, si diner, o les que tendiran a treumitant-se- als primera aspectos el Goveen alemany manques als rens poc o molt valor, però que
del problema: fixació del deute compromisos que li serien exitenen un interès directo per als
, alemany, fixació dele deutes in- gits. La primera presenta un mí- fina del militarisme francés?
teraliats i ädhue moratória.
nimum de perills i el mäxinium
"L'actitud de França - acaba
Els alemanys, usant, segons d'avantatges; la segona presenta, dient el "Daily Chronicle - pot
• rEcho National", d'una tàctica sobretot per a França, el mini- impedir tot acord i lliurar-nos a
que els da familiar, han volgut mum d'avantalsea 1 el màximum una catästrofe".
Lar oreure en Ilur bona v01%1E114)1.
de perilla,
La premsa anglesa Ola aloa-.

trat, en geenral, incerta en,considerar els resultats de la conferencia. El "Times" eserivi que
Anglaterra estä disposada a
prendre en consideració les gropostes franceses (les del punt de
vista dels enteressos anglesns i a
coneedir a Alemanya una meratähe condicionada. El "Sforning
Post" ha declarat que els aliste
no poden permetre un non Rapalb. Poinearol, diu, trobarà a Londres una Anglaterra canviada,
que ha azribat al Rían extrem de
la paciencia envere Alemianya.
Segons el "flaily Chroniele", els
Governs anglas i anierica eón adversaris d'una ulterior ocupació
deis territoris alemanys i
aquest cas Frahca no podria
comptar arnh l'a pit d'aqueste dos
paisos. Pel "Daily Mail" no lii ha
possibilitat de ruptura entre.
l'EntranI els italians? El-punt de vista
'tabla esposa( per Mussolini, es
resumeix així: Reduje el uaute
d Alernanya. eegons les seves capacitats de pagarnent; renunciar
a les saneions i a lea pressinns
sobre aquest gran poble; acréixer el percentatge d'Itàlia, en la
repartició del denle alemany. El
"Journal des Debate" comenta
aquesta generositat de Mussolini amb Alemanya - no pas en
perjudici d'Italia, va menso dir,
en aquesta teimes: "Aquesta (elle carobinació de les doctrines
del senyor Nitti amb lea idees de)

Aixe, po obstant, en certs ce-eles es 'pensa en proposar una
fermula_ d'arranjament.
Anglaterra conmentiria en as'ociar-se a una ocupació ajornada de lalotalitat del Ruhr i a
una ocupació immediata de certs
punta de la dita regió,
Alai expressa Ilur intenció de
no acontentar-se aquesta vegad.t
arnb simples promeses d'Alomanya i al mateix temps nocupacie
oopleta del Ithur no a'efectuaria mes que a titol de mandó oven
tutti en el cas d'incompliment per
part d'Alomanya.-Radio.
LA

DISCUSSIO Cre. LES mo po-

SiCIONS ALEMANYES -:- LA

QüESTIO DE L'OCUPACA) DEL
OUHR
LOndres, 11.-En la discussió
del projecte alemany, el primer
ministre francés, senyor Poincare, va fer observar en la reunió
dels primers mViistres aliats, que
Alemanya és responsable de Pur
actual situació financeira i que
després de les facilitats que varen haver de donar-se-li tan en
va, es impossible donar-li nous
ajornaments, sense aplicar les
necessàries mesures de garantia.
El senyor Donar Law objectava que segons l'opinió general inglesa, les mesures coercitives eón
improductives.
El senyor Theunis s'adherí h
principi al projecte trances.
El senyor Mussolini insistí en
la necessitat de qué fossin anullats .els deutes interaliats.
El cap del Gabinet angles, senyor Donar Law, davant la resenlució proposada pel senyor
Poinearé, declara que consultarla amb el Govern respecte deha.
Es MOR possible que es proposi a la eohterb)cia de primera
ministres una aolució . D'ensaca-tonal en la qual es faria constar que l'ocupad() del Ithur (tenida abane d'acabar el termini de
la morathria, si Alemanya demostrava estar disposada a 'compile Hure eompromisces.-Ilavas.

Lausana
Londres, ta—Telegzafien de Lela.

na que els técnica militars aliats i tnen
discutiren en la reunió d'ahir durant
hores la qüestió de la desmilitaritzadi
deis Estrets sean arribar a cp resulta
positiu.
El senyor Txitxerín celebra aria atta.
sa conferincia amb Iones Paixä en pa,..
senda dels tècnics ru_ssos i turca-7lb.
vas.
I,ausana, maniíestat la intransigncia turca en diversos punts. EL,
aliats havien demanat la completa la,
tat d'accis a Turquía pchs estrangers.
E4
tares shan oposat a aquest principi.
estrangers hauran de sotmetre's a cena
regles dictades per les attoritats tecle!,
Tampoc han admes el principi
certiiicat lliurat por un cónsol establa
la nacionalitat del sadit. Els estranger,
no tindran el dret dc comprar finques a
cl camp. sinó solament a les grans eintats. La tesi turca defensa el punt de eis.
ta que ele estrangcrs no podran exerdr
cates professions, rescrvadcs únicaineet
als súbdits turcs, com són les de meic
i advocat. Seran sotmesos a impostos de
guerra inelós els forzosos.
A tal punt arriba la intransig‘l. ncia turca que hom es preganta si no és Tan.
quia la que vol imposar a Europa el re.
gira de capitulacions —Radio,

EL RZ. PARTIMEAT DEL DEC.
TE OTOMA
Lausana, 11.—La Comissió cerresponant ha començat avui l'examen del progecte d'estatut referent al repartiment del Deute
otomä entre Turqnia i els Estale naseuts a conseqüència de
la demnambració del terrItori
ture.—Havas.
UNA PROTESTA RUSSA REBUTJADA
Lausana, 11. - Els detegats
russos protestaren davant de la
Coriferencia contra Ilur exclusie
de les deliberacions sobre ta
qüestió deis Estrelle,
En Ces centres de la"-donf2chela s'estima que la protesta
no t6 raíl d'ésser ja que Passisterma de delegats russos a !N
discusions te sol earneter informatiu i a més a mea els russos
mai prengueren part oficialmere
a la deliberació de la qüestió deis
Es I rets.-Ilavas .

EL CCNIUMICAT CFIC1AL
Londres, 1 I.-Ee acabar la sesaló celebrada aquesta tarda pels
primers ministres aliats, ha estat facilitada la següent nota:
Els ministres aliats han examinat aturadament La manera
CONTINUEN ELS 'JUDICIS DE
eom es presenta actualment el
problema de les reparacions i les
RESPONSABLES GRECS
qüestions •conexes dele deutes inAlertes, 1 1.—Desprek del judi
teraliats i europeos.
eseeu--cidelsprmukt
Tambe han examinat el projecte preliminar de reparacions tals i el del prIneep Andreu, que,
fou
exilat,
meran
cert
>huata'
remes als aliats pel conseller
l'Imperi, epinant-se per unanimi nombre de funcionar,3 mimpre•
tat (itle aairest projecte no elána meses en els massige del
precedent i en la denota de fi.'
les necessäries satisfacions.
No els ha estat als primers mi- sia Menor.
nistres possible donat el poe
Es probable eme les sentèntemps disponible, arribar a una cies consisteixin solament .en
eonclusió definitiva sobre el greu penes de presó • multes. En els
problema plantejat per aquest cercles oficiosos s'assegura quo
examen i s'ha acordat que les ja no es promemiaean ondea,
converses continuin a París el 2 nos de mort contra les persones,
de gener próxim, per tal de fer culliables de maneigs antipatr16possible la reunió d'una Confe- .ties sota el rei Censal:01H, tot 1
rencia plenaria que ha d'estatuir que molts extremistas demanea
abans del veneiment cad 45 de encara l'aplicació de la pena caganen, sobre dél ronjunt de les pital contra els cuipables.—ne
Küestions examinades.—Havas.
dio.

sinyor Sehanzer, no .ha aixerat
l'entusiasme deis aliats."
1 no es • estrany, veramentl
— • • • _
"Excelsior" publica un gräfic,
amb comentaris, de la situació
econòmica i política deis Eslals
d'Europa (afectats per la guerra
i neutrals) i dele Estala Units.
Per he que la dificultat per a reproduir-lo ens lleva el goig d'orerir-lo als not res lectora ens permetrem de copiar-ne els trets earacterfsLics:

Hongria: Dificultsts ,interkeS.
Austria: A cürrec de la S. de'
les N.; rinexiö a Alernanya.
Delgica: Crisi eoonemieti fi.
nanciera: moviment flamingant
Finlandia: atenaces de dificil',
tate amb
Estänia: atenaces de dificultats
amh !bisela.
Letienta: Menaces do dificultats
atub Rússia.
Litilänia: fleglaraent de frente.'
res amb Polònia.

Afectats per la guerra

EI:PANYA.--Deficit per mes
d'un tulle): separatismo cabal
agitacie de les Juntes d'eficials.
guiase: Difieultats comercials
provocades per un canvi massa
alt; dificultats ,financieres.
Paises Baixos: fumasteis final.
sa llordi; especulacions deagra•
eindes,
Dinanrarea: Canvi maese fave4
rable.
Noruega: Canvi maasa favor
bto.
Subcis: Canvi massa favor*•
ble.
Jaques Bainville, que fa els ao4
atentarla, en referir-se a Espanya, diu: "La part mes rica del
reialme 1 la mes industriosa, que
es a la vegada una nació veritae
ble, quo te la seva !lengua, i les
seves tradicions i el regionalismo
eittalä amb tendencia a hace();
gula, per no dir al separatisme..'
. j,vjt1X

:Gran Bretanya: Un miiiö i mig
d. sense tenia; Producció agrícola insuficient; erial de necionalitals; Irlanda, Egipte, India.
', venza: Qüestió de les reparaohms; enviliment del canvi; minva de 'la natalitat.
Italia: Moviment feixista; difleta' als amh Ingoeslävia.
Polänia: ',lentes pelftiques;
mides nacionals; ensorrada financiera.
laigoeslävia: Crisi de nacionaWats; problema de l'Adriàtic.
Romania: Crisi financiera; reivindicació de la Bessarabia pels
russos.
Txecoeslovärmia: Crisi industrial; erial de nacionalituts.
Dulgäria: Dificultats interiors.
Grecia- Convulsiona revolucionäries; esfondrament del canvi.
Ittlasii: Desastre financien,
epid„.iia,

Neutrels

LA PUBLICITAT

111MBIlr

El rniting Nacionalista del, Poble
Nou
Organitzat per la novella JOeentut Nacionalista 'caria, va celebrar-se el passat dlumenge .al
metí, a l'espalda, etelatgirdei :tentre Gatala Democratie Federalista del carrer de Manita Aguiló el
primer dels actas de propaganda.
A l'hora de comerme el miting,
que per les difieul'ets de tràmit
que hi oposà el Govern civil no's
pagué anunciar 'públicement this
al dia abans, a les deu de la nit,
el local eslava completament
havent de romandre molla dala
aaistents a peu dret.
EN MEZA I PUNTI
El president de la Jeventut Na-

•

eionaliata :Aria i aclin propagandista doctor Riera i Puntf, eocamenaa els parlaments manifestant que aquestaJoventut ha volgat que en el seu primer acta hi
assistis la Unió Catalanista, a le
qual atórela pei seu puritanisme
d'accid i d'ideals Tarabas fa un
e/ogi de don Francesa Maciä, que
presídala lacte.
"No som macianistes — din —
perquè aborrim els personalismes, peró estacan' al costat d'En
!t'acta en tot ço que es refereixi
a la defensa deis ideals de Cala¡t'aya."
Fa una afirmació de fa republicana, basada en la tradició deanocratira de la nostra terra.
"Nosalires plantege:n el nostre
problema cense eufemismes, i volean, corn tots els pobles amb personalitat, donar-nos les nostres
Beis; voleen el :rayera delscatalans pela catalans."
Fa un eloqüent elogi a les minorias selectas que saben portar
a Is robles pels camina ae la seva
ealvació.
Alaudaix ala ineirlants que i ús
de la !lengua catatana ha promover entre les relaciona ofleiala,
afirmant que Panica !lengua oficial par nosallras ha d'ésser la
catalana, datmeint la cooficialitat
arnb altres Mangues.
Din que la dernocräcia naeMnaliata estarä al costat dees que
defensen els drets d l'home.
Acaba expreeant el seu desig,
que aviat a la taula on chi asseruin els pobles lliures, stil assegui tambe Catalun ya, i fent vota
per a orla arribi aviat el da que
Catalunya no. • hi onegi altra
bandera que la catalana
EN DURAN 1 ALBESA
Parla en, nom de la Eederaei6
Damoeratica Nacionalista, Jlogia
e/ bon comeneament de la r9Mpinva de la Joventut Nacionalista lenta. co que es un bon auguri
de vietdria.
Fa radirals afirmarb, ns nadiequue sito les'enie insp'een
l'artuació de ta F. D. N., afirmant
lambe la eeva convicció dir que
la forma rentiedirana implantada
a Catan:riel es la única que pot
t'atierre lee aspiracions de nostra
poble.
e1ne4 821 P) arme:eme de la Federneid Democrätica Nacionalista.
Diu ene reemple de l'oblenei6
▪ de la nostra Ilihertat renereutiria
arrén del nado, com arrdu del titán

reperrutf la revolucid franceea.
Te Ss conviecid aula la Ilibertat
de Catahanya viadeä anta!, daut
a l'arborarnent patridtic que aneen el cor deis bona catalana
EN 11.010 • I PRUNA
Armen orador de la Unid Catalanisla recordant els
Lampa en que s'iniciaren els moviments propulsora del nacionaLame.
Afirma que In Unió Catalanista
Ya asear la primera que va veure
que PI problema de C:-,t2luoya ara
san problema nacionalista. Es-

menta que ja en aquella temps
la Unid Ca t alanista va convertir
el periddi "Ki R eg ionalista" en
"La Nariel CatataiSa*.
Coincideix amis a le nitres ert-

dora en que le forma de goixere
Que crunva a Catalunva, una volta
exlingida la dinastia d.!) . reisca.
talana. s ta republ uur.neoee
rra m'e l'obrer 2 + 2111 1.frib ala
narienalistes rae arnh la Hibernal

d e Calahulya vindrà llibertat (la
Jobrer.
p erneo-a el fraeäa de la /Jipa
en intentar una entinta . ), avió an.b
el severo ean'ralista,
Es plante inc hom faci caure
trovarais per asatintotes que 71 ei rn'trepasen a la llibertat de Catalunya.
Reaordn Ife males arta (le nue
es valen p is roy eras eentrailates
per Cegar ets movimnts nacionalista.
Sonaidar» frin en el tPrreny legal es'a perdlein Iota agramara
en la soliteist del riet re problema.
Acaba expremeant la Pena:mea
de que aviat s'acibara el l'el de 9/In
un poble de •neidicinns i virtats
linferiors tanga' sotmesa Calar
Panera, i d e rnanant que tothom
Unge' fA arate l'aetaarie 1 diree.
ele d'En !reanuda, Mneiä, el qual
—diu — ens eanduirä a la Irle,
tdria.
EN FRANCESO MAMA

Fa un vibrant parlament en de.
!erina de la Ilibertat de Catalunya
atacant ala que la detenten.
Amb patrióttre conceptes,
es celda als obrero per a que
rajuatin a la aostra

Afirma que, fracassada la poMica d'efusió, la victória de Catalunya no pot venir serme un
veasament de sang que purifleae-1s els nostres ideals.
Fa una crida a lee Joventuts, 1
esta segur que vid) el concurs
d'aquesta no es Ilunyä el dia de
Possoliment dats nostres anhele.
FINAL

Tala els oradora fueren aplaudit s amh entusiasme, victorejantse repetidament a Catalunya.
La nombeosa coneurrencia que
assisti a Pacte surtí del local ordenadament, senas que les forces
de la guàrdia civil espanyola que
el governador baria enviat haguesin d'intervenir gens,

Noves reliaiosez
Avui: Santa Dcmat i Sinesi, märtirs.
Quaranta bares Asad, a l'eagh?sia parroquia! de Nostra Oona del Catme. Hores d'exposició: De dos quarts de volt
del metí- a dos quarts de sis de la tarda.
Cort de Maria: Astil, N'ostra Dona del
Pilar, a Sant Jame.
Adoració nocturna: Avui, torn del Sant
Angel Custodi (a la parroquial d'Hostafrutas).
`filtres en sufragi de les ànimes ddl
Purgatori: Avui, tom de la Verge del
Pilar.
— El diumenge a la tarda et canonge d'aquesta Seu, doctor Llorera va anar
a Sabadell per a oficiar en el cant de
'vespres qne va celebrar-se a la parróquia
de Sant Feliu d'aquella dotat.
— El nombre total de sacerdots inscrits per al vinent toneles a rectories va.
cants en aquesta diAcesi és de 249.
— Dernä, dimecres, sortirá cap a Valencia el degà d'aquesta catedral doctor
Liónez, amb l'objecte d'assistir a la terimónia de la imee,;eió del soliden car'enalici al doctor Reig.
El doctor Liórce pirrará la represen'aCió d'aquest capitel catedral, que ha
'res l'acord de felicitar, amb motiu de
l'expressat ade, al que va éster Prelat
d'aquesta diócesi.
La testa que celebró la colimia italiana "Fede i Patria" els dies de la Immeren
lada, en la seva capella del canee de Camada es veié animadissima.
', les nou Iii celebró missa el reverend
Pies Josep Laurenti, director de la dita
obra. A les onza, missa solemne amb plätica, reverend pare Pece Ballestea, del.,
menorets de Sant Franc e sc, doctor en
Tenlogia dcl la Univarsitat Gregoriana de
Rotha.
L'orador fin m'ostra d'una cälida doepiancia.
Entre els presents -h ihavia el bo i miIlor de la cnIónia italiana, al cap-d'avant
dels rrtals hi haría el Cav. Antonio Calcauto, regent del Consolat d'Itólia.

Crónica Social
ELS ESTOREITS :-: RETORN AL TRESALL
El Grenti de Mestres Estorers
ha cavial una comunicad° ala
obrera, manifestaitt-los que la
dita entitat ita pres racord de que
es relorni al traban a Lotes les
cases deis seas aasoeiats tl aró.
um dia 18. lals obrera estorers
deuran -avisar als patrona abatas
del..16 que renoven el treball, en
la intel.ligència de qué eta patrona es consideraran !liares de
compromisus amb els obrera que
abans de la citada data no hagne
manifestat el seu desig dt rapend m el treball.
DEL "LOCK - AUT" A CALELLA

En la darrera reunió celebrarla
per l'Associació de tabricantis
Calcita s'aeordä que si Ola obrers
de les fabriques que celan en
vaga no renoven el treball el dia
15, tots els patrona associats
tancaran les aoves fabriques.
Altrament, els obrera presertaren unes bases :11,3 patrona, (.15
qual., ees consideren :nadmisei•
laca. Si el dia 15 no san acceptades toLs els obre s:s de lis fabrtques de ganares de punt de Cateha ee declararan en aaga.
COMISSio ra:XTA
TilEDALL EN EL CO!Un DE CARCZLCUA
En la sessió :t.:lebrada pe^
aquesta Corporació dia 4 del
que sean es fallaran aiaunea reclamacions formuitbk,s t er di »
contra Iturs meterme -pcltinm.s
es resolgueren els recursoe de revisio c, ' niterausata aonlia ele
fal:4 d:( iats per la prúpia La-miss:6 mixta.
Sale t'ida mena ama n'aletee CE -

cepcional, aplicable noines ai
coreent any, es arengue l'acoril

que el disaabte, dia 23 del carrent, i el diurna/1ga, dia 24, vis,
lía de Nadal, eta eatabinnents (le
venda al detall pudran telar
oberts fina a les aula do la ala
havent de romandre tancats (e,
successius die, de Nadal i Sane
Esteva, fent avinent que als (ha
no compleixin aquest acord el
serä irrt' aal el maxiinum de mui
ta.
UN TELEORAMA
"En noria de 32 guolleals
reja d'altea& tantas professions
d'obrers manuale i intel.lectuais
que integran aquesta Unid de Ca
talunya, ens adherim a la mann
resbaló d'exigir res p onsabilitatper la vongonya del Marroc, maqno arias del L'égira. Estera en pea
mas de 150.000 hoines. — Per 4
Unid de Sindicats Lliures, ed preside-e, Ramon Sales; el secreta
ri, Joan Lazula L'iteras."
EL RAM OE SERVEls
PUOLICS
Ens preguen la i;ublicacid de la
segitent nota:
Nr.as ovula/as manifestar al,

companys que treballen a le,
Companyies i Empresas de semi
nistre d'aigiics, Gas Lehon, i Ca
talarla, fluid elèctric, Irrigamenti Forces de l'Ebre, Energia 1 Ca
talan*, MIL/miela. públie, Neteja
pública, domiciliaria soterrinna i a tots els que presten ser.
veis de e:trance prlblic, que, le gellitzat ei Sindicat, des d'avui In
Clomissid organitzadora ins invi
ta a qué passeu pel carrer Cadena, 21, segon, a l'afecte de la in cripció, de sis a vuit de la tarda,
menino es prepara Passemaiea
que nomenarä la Junta directiva.:
VAGA DELS ilfIENUDAIREt
Ahir es declararen en vaga el;
obrera rnenudaires do l'escoexedor. El dijous passat es declararen en vaga de braços Caiguts pitquè no seas havia concedit l'augment que solaicitaven.
El dissabte tornaran al traball,
paró com que els hi fou deecomptat el jornal del dijous, acordaren declarar-se en vaga.
CONVOCAToRiA
El Sindicat enic de Barbees
Pertiquers celebrarà una jul.'',
general avui, a dos {marta de
deu de la nit al Centre Radical,
careen de l'Hospital, 131, per a
tractar d'assumptes d'intaras pa;
Sindical.

Exposició de Bareclona

ownis.b5 de Turlerne
Sota la presidencia del Comissari
dfistries Ele-cien-mes i General Espanyola
En Joan Pich i Pon, es va constituir la
Cornissió de Turisme, quin objecte, com
indica la seva denominad& és proveir
les moltes i cómplexes atencions a tes
qirils necessariament llamó de donar Roe
l'afluència turística que es concentrará
a la nostra capital amb ocasió de celebrars'hi el gran certamen.
Sense perjudici de sucessives ampliata referida comissió va puedan
constituida pel senyor alcalde darptesta
ciutat, senyors comissaris de l'Exposició,
representants del Combe Mixt de la matrixa, simyor enginyer quede d'Obres públiques de la provincia i senyor director
d'Obres paliques de la Mancomunitat
Catalunya, senyors president, vice-nresident primer, vocal secretan i i secreteni general de la Societat d'Atrae:ha de Porasters de Barcelona; senyor presidant del
Centre Excursionista de Catalunva,
senyor president del Acial 14utemóbil
Cinta d'Espanya, senyor president de l'AsSociació Patronal d'Hotelers de Catascnyor president d'amos de helnearis i manantials minern-medicinals de
Cateltinya, senyor president del Centre
Autonnmis t a de Dependents 4l Comere
i de la indfis • ria, senyor president dc la
Secció de Navegacid da la Calibra dt
Comere i Navegació de Barcelona, senyors directors de les Companyies Ferroviäries amh estació de servei en aquesta
ca p ital, senyors president i secremei de la
Federació Esportiva de Cataluaya4ellYnr
gerent de l'Autódrom Nacional, S. A.:
senyor director de Pares i Edifimeiorts.
S. A.: En Miguel Regäs, en son carácter d'assessor de la Comissió Espqeial
Cultiva de la lvfancoornunitat . per'co que
respecta a la indústria hotelera enea] t
En Feliu Duran, arqueóleg i doctor en
histúria.
Per unanimitat forro el legits president
i secretari de la Comissió els senyors En
Bonaventura Plaia i En Manel r-olch
Torres respectivament. el primer en son
d a ble concepte d'individu del Comité
Mixt de l'Exposició i dc • inent d'alcalde i el segon en son carácter de secretari general de la Societat d'Atracció de

Fewasters de Barcelona.
A l'objecte d'orientar d ag inlament els
treballs de la Comissió es formaren quatre subcomissions preparatóries corresonnents als concretes generals de prosaganda. comurucacions, estada i excursionisme,
l'ambé ea corlstituirrn comi«inns nrovincials a (-drena, elevrla i Tarragona,
compostes dels senyors alcaides, enginyers
mido: d'Obres públiques, representar-es
de la x -eceiti del mateix rana de la Maneramintrat'i presilents dels Sindicots
d'Iniciativa d'aquelles car,jtals.

Les Sardanes Inter-

ritit
Algun catala espanyoliteat, durant les-

rin eis I.Pvia dit: —Aixi) de la sardana

C, 1:11t r 'da passatgera, quan vindran els
primers freds ditivern miar:aró i febra
aardanista. Ja tenini llivern a sobre: els
primers frrels, pera, no han parla res
contra la sardana. Durant els dies 8,
i ro s'han celebrar a Barcelona vint-i-dues
audigions, han vingut tres toldes emporcla
fletes, una novellaentitat ha inaugurar les
seves audicions, una nova cobla ha fet
el seu debut; sembla que no cal dir re>
mes per demostrar la intensitat del sardanisme. I es que la sardana no es pas
in divertiment, do tut un catre de la nostra vida nacional que ha crear isst an,
una escala de música 1 fins una literatura. Per aixó csmentävem l'article aparegut en aquestes pigines que cantava el
libar d'En Pep Antera. En Tomäs Garcés ha eacrit una de les mea belles päginos del sardanisme. I per si aixia ho 11cgia un d'aquells que cretina que la sardana es una cosa d'estiu, remarcarem
que l'article d'En Canses ha sortit amb les
primeres neus.
J. M. G.
Avui, dimana hi futuras les oposicions
a les places vacants de la Randa munici-

pal, en les quals hi preiten part els dos
tenores i primer tiple de la cobla Barcelona.
— Ilem sentir executar per l'Albee(
Martí la composició que el mestre Lamote ha escrit per a tenora amb acompa.
nyament de piano. Execució i obra 3641
exeeLlents.
- Hom diu que el coticen de sardanes de Capurany serä Un èxit mita per a

rhiatoeial dels seas organitzadora

Dimarta, 12 da desembe**

CATALLINYA
Rata. 4O . — Davant un pilblic uombra s'ha jugat el partit
de futbol de campionat, entre el
Oimnästic, de Tarragona, i el
/taus Deportiu.
L'encontre ha estat força int eressant i si la6 el marcador ha
igualat el nombre da taatos, 2
a 2, l'equip local ha dominat
constantment al seu contrincant.
qui la fatalitat li ha perales
s ao sofrir una derrota.
— Al teatro Gire ha donat un
colmad el Quartet String LooIon, organitzat per l'Associast6
dee-Contests, arte que ha resultar un veritable aya. Pot dir-sa
que el Quartel Loudon és un deis
malora de quanta han visitat da
nostra terna.
L'Ajuntament ahir celebrà
en la qual es va promoure un extens debat politie, tenint
ocasió una vegada mes da ter
manifestacions d'anlicatalanitat
els regidora de la U. al. N., ala
qui acompanyen els altres regidora que se titulen autonomistas republicanos, que boguen
per l'autonomia individual, do faetc.
mt

VILAFRANCA DEL PENEDES.
- Al nostre cama d'esports s'han
batut ten parta, amistas, el Reserva deil F. C. .Vilafranca i Els
Ileons, de Barcedona, vencent l'aquip local per dos gula a zero.
— El primer team d-:'1 F. C.
Vilafranea, el pasaaa diumenge
es trasllada a l'Arbas per a jugar
un partit decampiouat amb l'equip (Par:plasta villa.
El Club arbossenc q ue, pal que
hom diu, ha estat desqualifleat,
no comparegué al camp, apunlant-se el Vilafranca els punta
que li corresponien.
— A Barcelona ha mort l'esposa d'En Lluis Fuster i Gálvez,
l'amable senyora Na Concepció
Rius.
— Va creixent al nombre de
joy as 1 damisel.les que aprenen
de puntejar la noslra dansa nacional, yo que fa que cada festa
es yoghi ates con corregudes les
bailadas del Fuman!. Sardanista.

ACRESIONT. — S'ha celabrat
esplendurosament la fasta de lla
Immaeulada per l'Associació de
Filies de Maria. .
Pel mata liagud poc la missa
de Comunió geherg, durant la
qua!, es cantaren e/saunas mellaba. A les deu celebrà un solemne onel, cantant-se la "missa
choral de Pius X", sota Nataldigernt direccid de mosseat Angel
mest.re 'de capella dc la
Parróquia.
A la larda; deaspras d'un trisaigi cantal, d'orador sagrat 'amasan Ramon Puig dlrigi la paraula ¡as filiad i flnalment es 1-(3u l'im
posició da medallas a les novas
associades' i cant del " Tota Pulcha" a quatre veus, pel choe
senyoretes.
PALMA DE MALLORCA. — El
ha acceptat la dimissió

GOVI2111

governador civil, Xavier Mi'dan Atenent ordres del ministre
entregat el comandaneent al
president de l'Audiancia, N'Enea'.
Lasala. Aquell sortirà cap a Barcelona-Madrid el dilluns.
— El parta repablicä federal
du' •e alma 1m telegrafiat a 'l'Aten eu de Madrid adherint-so a la
campanya pro responsabilitais i
a la manifestació del diumenge.
riel

— A conseqüència del gran

temporal han naufragat el Ilaud
"Antoniela", i el Batid "Dos Hermanos". Els tripulanls, nedant
ITIMIPS lores, 'lograran guanyar
lee vastas, sufrint algunas lesiona.
Tamb6 es perdí una banqueta
tripulada per individua que porlaven a bord (lel vapor cuca "Ostanvich", anenrat al port d'Aleedia, al jove Francesa Crespl, fill
del representant de la Sociatai
espanyola de Carbona, el qua l
es riega, salvant-se els marinare.
L'interfecte anava a resoldre
assumptes comercials.
— Al Teatre. Principal ha debulal la companyia del teatre Infanta Isabel, de Madrid, la qual
dirigeixen En Francesa Farnandez i l'actriu Catana Giménez.
Representaran "La calumniada", dees germnns Quintero.
— Ita mort Na Maria Marzueeida Pujol Piza, mare de l'oficial
Batea* d'annast Njuntament, el
qual tarnb6 fa poc morí.
Conferancia del mayor Erernon

temps. Explica el que era Catalunya fa uns quaniä segles rtla
llibertat que tenia.
Diu que quant ets ilustres sentiments hagin ressorgit, quan
Pänima nostra s'hagi reviscolat,
llavors hern d'anar a la nostra
alliberaciti i a la de la Pàtria
nostrada. Si eixd hagua s si m de
raonar-he, he tartera presentant
al nostre problema de dret i
fet.
De la par da dret tenim que
Stirn eselaus, que fórem lliures
i ço que fou tó que tornar a
esser.'Catatunj,ei, donas, té (resser un Estat llame, una Nació
sobirana.
De fet, tenias que Irlanda, Poidnia, Txecoesloväquia i
din han obtioteut la Ilibertat.
Dones nosaltres, que tonina el
mateix dret a la .virla que els altres, devora obtenír-la com ella,
1 el que es digna de tenir-la, si
no li donen se la pren".
Exposa la bibliografia racionalista catalana que es mostea en
tots els ordres, complant arnb
vallases obres, COM san les d'En
Pi i Margall, Almirall, Torres i
Bages, Duran i Ventosa i Rovira
Viraili. Continua dient que el
pernada tedrie ja ha acabat; que
ja hem demostrat prou el nostre dret d'esaer lli-ures; que ja
n'hern eserit proas de !libros. Ara
el qua colead, as una altra cosa.
Quan tinguem Inerois i naba,tirs—acaba En Salvador Bramen
—llavors podrem ' dir: Europa,
aquf tetas un poluta que vol i es
pren la sera independancia.
Aplautliments perllongats de la
gentada que ornplenava la sala
d'actes del Fornent de Cultura i
Esport, de Banyoles, aclamaren
les 'Mimes paraules de l'orador,
que fou molt felicitat per la seva disertació que a mas d'agradar a tothom, ton mantea vegades intarromiera per les aclamacintra de la distingida concurrancia.
ARENYS DE MAR, 9.—A riostra església parraquial se celebraren alnir, amb
gran salemnitat, les funcions religiosa
própies de la diada.
Antb el ton sentir que fa alguns anys
impera, aquestes tingueren Im caire catalanesc, en especial el serenó que en la fin'.
ció de les filies de Maria hi fíat cl catedrille e l'Institut doctor Carbó.
, — Durant el dia i s e guint Facie contunas (ene no sabcm tingue parió) la noma
mainada rete culte a la "Mara de Din
fumadora" com aquí. sense intenció irrnerent, es anomenada la festa de la
'Inmaculada, fumant a desdir la tradicional mataialuga, are teta mena i varietat

de rapes.
•
- De rápida enfeametat, si bé feia
anys es trobava delicat de salut , mori ahir
al cometa-hm federal i nacionalista
Joscp Ressell Lloreras. El seu enterrament ha estat una veritable demostrad&
de les simpaties i afecte amb que centava.
REUS.—El miting dels regionalistes,
cine estara enmielan per al dia ro, ha estat
ajortiat per al ny.
— Han estat fixats tiras cartells anunciant la conferencia que rimará. al Cen,tre Autonomista de Dependents del Corne re i de la Indústria el president de
l'Acciú Catalana, En Jame Bofill i Matas.
— La Joveutut Nacionalista Republicana creivoca a reunió general als setas
socis per al vinent da ra, a des to de la
vetlla.
Avui s'ha celebrat el partit de futbol entre el Tärrega F. C., campió de
Lleyda, i el Reus Deportiu. L'encontre
ha resultar interessant i emuenyat, resultara guanyador el club local per un gol
a zero. A causa del fort vent regnant
aques t a larda moltes jegades de conibinació han resultar manteses.

IG UALADA.—D'una habitad() d'un
hotel d'aquesta chitar, mentre donnia ha
estat sostreta a un individu anomenat Pasea Sabaté la quantitat de ra.000 pessetes.
El fet a ocnrregut a la n'atinada del
diurnenge nItim.
La guerdia civil treballa actirament
per descobrir a l'arree de la sestraccm, i, segons rumore, es té ja una Meta.
— L'estadistica dernogrófica d'armesta ciwat durant el prniessat mes de novenrb;-e ha donat al següent resultat nuNaixements, wo; deiuncions, i7;
tnatritnonis,
MATAR0.—Amb exit extraordinan
va celebrar-se el pastee diutnenge al Casal Catalanista de Mataró el lunch amb
que aquesta entitat 1M festejar la visita
del Sr. Ff111CCSC Murió labres representanta de la . lr ederació Detnocritica Nacionalista.
.
A l'acabament del bantinet, al anal
varen assistir cele de 30u persones, varen
parlar el5 senyors Josep Cabos i Florenci S.vra. de Mataró; en Roca i Roca, per
Ist Joventut tcddu, del roble 'Nou; el
doctor Riera i Fular!, per la*Unid Cwa!artista; En Duren i Albean, i-per últim
el senyor Francesc Maciä. Tots, amb devotes paredes d'un nacionalisme radicavaren herrar per la constitució
lefinitiva del front (mis n acionalista, per
a donar la batuda gloriosa a l'ennnie. La
concurrencia, plena del Inés gran entusiasme, aplundi tnts els parlamento i ca
acabar el senyor litoffikfou aclarnat.
Despr ,s varen t'A y/ir-se els delegats
'le la Federada Nacionalista de la Costa de Lierant, per tcnir un cartvi dimpreSsions reforma a la nora actuació a
seguir p e r millar cemportar-se en la Bei.
'a ter l'alliberació fatal de Catalunya.—

YOLES
El passat dia 8 del corrent,
festivitat de la Concepcid, Palustre regidor de l'Ajuntament
Barcelona, En Salvador Brenion
i Masgrau, donä una contaran
cia al Foment de Cultura i Espora do Banyoles, d'on ell ae
fill adisertant sobre el lema "Qua
e3 el catalanisme".
L'orador exposä . les modalitats
que ha sufert la denominada del
catalanisme, dient que s'ha anat,
anomenant autonomismo, regionalisme, foderalisme 1 per últim,
nacionalismo, que e.s, sogons el
sensor Bremon, mot apropiat a la esancia del catalanisme. Defineix aquests termes en
els seas eones-pies pues i diu que
el catalanIsme es amor, inelinacid, eslora, ideal, actuació, pres. Borras
ti,ei de Catalunya per sobre de
tot, per a lograr que sigui Minen
TARRAGONA. — En ele
i Indepeedenl, p om l'aU en - allree
eitaeia.zat
fulbel
PAN

gats ahir, s'obtingueren
güente resultats:
Gimnästic-Tarragona,
Deportiu, empat a dos
Sitjatä-Tarragena 2als Ro
del primer; Talla Deporti5.
neu da Tortosa„. 4 a 1.
— Dl Ala 14 del carece
lea, doten del mig dia, i
d'Obres del Port proceduti
sorteig públie de -22 obligazi
de l'e:apresta de dita Junta,
conformitat amb les dieposici
acordadas per la Direecie Gs
ral (t'Obres Públiques.
— Degut a la iniciativa
nou director de Sanitat, s'es
rnontant la caldera i estufa
desinfecció en l'Eatació Sta
na del nostre port.
— Aquesta setmana, desp
reparadas les importaras ave
aciertes, sortira del ¡Lastre
flotant ei vapor noruee "set
CAPSANES.—La Comissid
legada de l'Associació Protec
na de l'Ensenyanaa Catalana
Capsanes ha quedat comible
en aquesta forma:
President, R. Sedó Borrell.,
crefari, Abdó Barceló Ciara
tresorer, Innocenci Coll Valls
vocals: Roe Sabatd Cots,
Vernet Barceló.
OLOT.--L'h ospital munia
ha rebut 850 pessetes de don
anónima.
— El Pomell de joveaa
"Mona:acopa" prepara diferese
actas per a celebrar el prime
Capdany de la sa ya constileca
— Han estal nomenats cata
ral i subcaporal de districte‘
Sometent daquesta N'alee
Puigdemont i En Batel Resten
— El diumenga va tenir Ilee
segun partit de campionat
grup B. de les terres ghaaine
entre l'Olot 1'. C. i el Rapa, e,
Banyoles. Aquests varen prese
lar - se de tal manera reforate
amb jugadora d'altres encontra.
des, que de Banyoles només n
portaba el noto. Són de la colla
d'En Furnier i amb això estada
tot. Ni) per aixt, els nostres juga.
dors varen espantar-se amb
hi que alguna deis millors no pegueren jugar per trobar-se lesia
nats del partit del divendres. La
liuda fou dura. Si els nostres je
ganen un hell joc de combinad
els furniaristes sois defensava
el seta intentant dominar la porta, logran-ho per guatee vega .
des. L'Olot F. C. logra tatet
marcar-ne das. El públig,gvaloli

els jugadora banyedins (e) ial
ref cree per thic parcialaaataamanca d'aptitud. ..
dissabte tiague lene a Ca.
ea la Ciutat una reunió extraer.
dinäria i secreta, convocarla per
el balite. En ella va tractar-se sobre la probable vinguda d'un batalló destaeat de guarnició Ele
regidora obrers, nacionalistes
republicans varen manifestar-se
contraria, particularmeut si sial
significava loa mes patita despeas al Municipi. Semblut que allcaldia convocar!, ei comerç pera
si nquest vol fur-se clarece
gastos que la alameda I fstançd
de la dita torea pugui ocasionar.
-`1157.3=311•11.1111~1/51207-

ELS CAMINS DE
LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER
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Därrera hora
DE 13AkCEL05
TOPADA DE SINDI.CAL:
TES
Ahir, a das quarts cAnix de la nit,
grua de vaquera pe-tanyents am S'india'
Lliure aliaren a fer plegar als °brea
duna vaquería del carrer de Ealährizná.
mero 197. Aquests. del Sindicat
han rtaistit. Aleshores s'ha ‘11
aldarull i 5 :han canviat *vis tras cal

el grua del Lliure i els oboes da rune
que treballen a l vaqueria kl car' j
Calähria.
S'ignoren ntes dciail no petiant..
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CATORZE MIL

señorita contestara

-IEn seguida! Voy a mis habitaci0a
llea ¡escogeré a/Guiaos de mis trajes
hados.
Elena entra en la biblioteca y se sena
un instante para hojear un periódcia
de Modas.
E ntre tanto, Bella abría el sobre que
le h abla entregado el mensajero.
layó rápidamente la carta de Olarel
Yel anónimo que acompañaba a aquéa
11 1. Movió la cabeza con aire de antas.,
fa cción y can la acostumbrada sonrisa
ta los labios, introduciendo en su pecho
A re.. papelera
Los acontecimientos se iban desarro-4
attakl a exactamente en la forma prevesa
Y d eseada por Wu-Fang. del cual proa
celta la advertencia anónima dirigida a
%enemigo.
Al gunos minutos mas tarde llamaban
" nuevo en la puerta. Esta vez fila
quieß abrió, encontrandobe
2' nle a un mozo que llevaba un baal
4u Y Pesado.
311-dijo aquel-. Es para la
fleva camarera. Esperad, voy a llamara
la,
M ella apareció en seguida, recon"
tiendo el baúl.
babitiwida no esta todavía 41444.
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• tren Alee Oros, gil/enastes ednnes, 1
m ,, lames 1 mdepid domador Alr.
• Fortunio, ande els acuse formosos
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U Compladuria.
•

•

1

;

a

N

Companyia d'opereta

LLuiS RALLTSTER

da: Els pastorets o L'adve-

II
Ii

niment da l'infant Jesús.
es

aliERP33110 31ELIEIZIZEIrElr.E1lEta

Orlas - Leonfe - Gallego
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Aval, dimarls, tarda, a :15
les cinc,- l'entremés Planchal! i última del famós
U
salud. co dos actas

SERAFIN EL PINTURERO

Avui, dirnarts, tarda, a les 5,
La reina de las praderas. laakit
de l'any. Nit, a tres quarts
den, reestrena del viatge itörricUne Los sobrinos dal Capitän
Grant.. Presentació cotossal, estrenara-se 19 decoracions de Mar
tinez G'ori, de Madrid,
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Diana-Arzentina-T3xceisior
Aval, &Tolla de Eta amos de
la fi-lar; Ull p o r ull; La Cilla de la
'leí, COrnba va.
a
'1 catres "triomi i Marisa
1 CINEMA NOU
Avni, Ull por ull; Calgut del
o, ; En ncm do la Ilel; Els tres
maaaucters, primera.
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ter% semana »nada, per Douglas
Fairbanks. El proacrit, Odi sairat,
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E primera Jornada. L'ombra miquelg zada. El flnal d'una disbauxa. Di• Jous, estrenos: Els tras mottquetera
U'
tercera u última jornaCi.
eie. Prograraa Alverli, per Enid Den12 Oct. Odi eleat, scgona I ültlrna loe52 nada, I altres.
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CONCERTS

Assncincii MUS ;Cli Camera
Avui, diwaris dia 12,

segon i darrer concera a carne del
famas
LC:91;074 STR1NG QUA7ITE1
Obres de Ra y e'. G0009113.
Seti,bert 1 Se/minaren. A
tres (trates deu en
pum Eici.lvacuent per
als socia.

¡tal ¡catre, 2 1 4

E
lefons, 5125 14736 g

Diumenge, dia 1 7, a la tarda,
Ccneert únio a Sarc21ona pol famós pianista alemany
ED. ERDMANN
Programes i localitats: Magatzem Unid Iluaieal Espanyola,
i 3, Portal de l'Angel. Condiciona
especials per als senyors socia
de l'Orfeó Catala.

la fastuosa revista de gran axit

Ri te cru
ami) la novet -at escénica

a
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SILUETES, RUMS I COLORS

DE TEATRE a gasa ROMTEMEM. Realaurant espee!al
J'etc. u.q .ce 1 multee.o.e. QUWItra, 7

IDILLI DE NINES
Decorat nou de Deshays

MUS.1C-HALLS

Arnauld Vestits nous do Max •
LA BUENA SOMBRA

Weldy.
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RESTAURANTS
SORT I DA

Divendres, estrena del riel' quadro de CR I - CR I

131 15 1

166 225 258 291 299 428 432 433
441 461 482 510 523 531 572 575
578 658 669 702 704 732 753 767
788 792 806 815 818 823 853 890
937 954 976

Avui, dimana, El final

II

Notable testet. AS-ui, dlinartS,
Ezit sens preced,nts. Sueles el furo •
grau de la temporada
40ANA D'ARC
ma o Fa Doncella oGrieons (4.000 me- 61
T tres, en dudo brnades, predectantjj se rarere, magistral ereacid deis U
e esos de la panla)la Geraldtra Par- SE
res 1 Wellaco Raid, presmetache
a eenica ruin no alta vist en eup pel- •
a Ilrula. Toa Barcelona vetara la co- SI
lossal obra dan, alexia d'Arc. Arls:
Durara la
de acl U 93!. 1 e
-e,
pellicula, per el seu eh e vat cos!, n
reglran rls prens: P rr ferellria. 91
t'51); general, 075.
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AVUI, DIMARTS, DIA 12, A I.ES DEU NIT

Monttr(o (triomf d'En Valholtjana). Demä, di/meres, tarda, darrera de La ba y a do cargo!. 1
2 11, e ter. tes les Mes, l'obra d e l ella: A Ponen
bra de 111cntju.c.

165 170 176 190 106 261 392 411
144 407 505 540 574 581 607 623
646 672 687 707 724 750 763 773
781 868 912 926 937 948 978
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Musica Catalana
-
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Arte', dimarts, 12 de desembre.
12 Tarda, a les cric. Atraellvol Ver u

• mut popular. Entrada t butaca una
; caseta. El rel del suero. fill, a les
L'obra del ella. El millar cede111 (leo
venlment do l'any. A Pernera do

r es

l'alece Cine
GRAN SALO DE MODA
Aristerlstmalla aeaaion• atraerme
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PI bea escueicada, aeguna lunada as
• la serio Els amos do la mar, ¡Ea
c0ili1 1 searm caletre' d •Lis tres
112 mosqueters.
•
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VICTORIA PINEDO

ta un núvol. - Dijous, lar-

ARISTOCRATIE SALO
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
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Gran Cinema Bohemia al. ,
Companyia de sarimela

Teatre Non
Vespre: Al col mal hl fal-
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a en tres actea
•

•• KURSAAL

Astil, &marta, n11, a dos mearta •

ball del grandids drama passlonal •
a en set actas de don Erndl O Soler, n
la El último baso (La aCttradd de un •
a crimen). Titola (lela utrs: Primer. ig
Lot vagabundos. Segon. El veneno. la
Tercer El antro del brujo. 011arL
Condenada a muerto. Chagua. En •
-• busca de la verdad. Sish. Dlez albas a
sete. ArremmumwoM del la
eutpaNi y triunfo de la InocencLa. •
Slagnilles presentacld, decorat es- n
iirms1: Ditrua, Larda: Lo. matradel bien 1 La monja ente- n
111 choree
rada en vida.
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GR.AN TEATRE DEL LICEU
Avui, 15 de propietat i abonament, a dos quarts de den. Ultima de MARINA per l'eminent NI14911 4 Läzaro. Denla, CARMEN.
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auestaa-dijo -. Tengo intención
de hacer llevar este baúl al granero. Allí,
pur lo menos, no molestara a nadie.
Guiado por la joven el mozo subió con
el bulto _hasta el último piso, en una
vasta habitación, lita paredes de la (wat
estaban cubiertas de percheros, de los
cuales pendían todas las ropas pertene-i
Ciernes a Elena.
DI hombre dejó allí su pesada carga
y después de haber hecho de firmar tfll
recibió descendió nuevamente.
Bella, una vez estuvo sola, empezó
por asegurarse que no habla nadie por
los alrededores de la habitación, en la
cual se encontraba.
Segura de que nadie habla de estor
baria, sacó do su pecho una, llave y la
introdujo en la cerradura del baúl. Leneantó la tapa, sacando primeramente
una cajita de madera que contenta en 4
lre un paquete de. cabos de algodón, un
frasco y unas barritas de fósforo, parea
cidas a las que Vu-Fang habla mostra.4
do a Loa - Sin. Depositó todos los objetos
en un rincón do la estancia, donde que.e
daron disimulados a toda mirada india-,
creta.
Imegn, volviendo a su baúl, sacó con
dificultad una pesad:1 caja, que de» en
el centro da la habitación.
L Al/cui je:ido ca un Kineón ua tabUrqc

nes en que trabajaban los doméstico,
En este momento un ligero vapor os116 del mismo asiento de la silla y una
imperceptible de humo, subiendo denlaente hacia el rostro de Elena, la aturda)
hasta el extremo de que, al cabo de Ull03
minutos perdió por completo el conocia
miento, dejando caer la cabeza sobre su
pecho con una especie de sopor como Si
hubiese respirado cloroformo.
Bella, desde el corredor, seguía es..
piando.
El grito ahogado ele la joven habla
Ilegwio a sus oídos sin emocionada. Erl-.
tonces abrió lentamente la puerta del
granero.
Elena permanecfa inmóvil.
La pretendida camarera toma la llave
del interior, introduciandolla en la cerril..
dura per la parte exterior.
Después de haber dado dos vueltas a
la llave, se aseguró nuevamente de quo
no vendrla nadie, ni existían sospechas
sobre sus manejos, alejó/ido° trans

le illIliqUltis aun o dos referencias con el
Im n de tomar informes.
-; Yo misma le escribiré las divorcio-s
nes donde ella puuda informarse! ;Ten.,
go tambian certificados de Lumia cona
duela, que ya le he mostrado'
Elena abandonó la liabioian con,'
tinuando Bella dedicada en sus quellaiie4
res.
Tan pronto quedó soga reapareció en
la mirada de la cómplice de Wu-Fang
la maliciosa sonrisa que brillaba °rail,
nariamente en sus ojos.
La primera parte de su zniaida habla
tenido un éxito sul.,erior a lo quo ella
misma se esperaba. Ella halda logrado
introducirse en la casa y podria con toda
probabilidad llevar a cabo S' us propúsilos
tranquilamente.
Cuando a tía Detty se le ocurriese ir
en busca de los informes sobre su nueva
camarera, seria ya tarde: el proyecto do
los chinos habría Aida ejecutado com.§
plelamettle.
De vez en cuando dirigía una mirad*
al exterior como si esperase algo que
Lardaba en llegar.
Francisco, mientras hocta la limpias(
g,z observó estos manejos.
-1006 capera usted-preguntó di-)
para radar tan preocupada?
baúll--respündül 0011 ur cia

quilamente.

Descendió hasta el piso inmediato y
penetró con precauciaa en la estancas
'de Elena. Una vez allí, teniendo cuia
dado de no ser oída por María o por la
Ha Betty, Ea cual se hallaba tal vea en
una habitación contigua, rbria un nr.4
&Bario, sacando ua vestblo, una capa »
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les set a dos guarts de d e n 1 de :3 yin
len dotze a les guatee de la ma-
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Avui, dimarts, tarda, a les qua Ire cii punt, dealtderresisents par tits. Nit, a un cplart
grandiosas partes de pilota a
t'aíslele Primer, Barreneehea I
lehazo, centra Vicente i Satua.
mendl. 552 Ole, Jaime Gastafia.
ga, contra Ondarres i Martín.
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Gran editada. Cana notabais, cinc.
Santos Dine, centra Cantero;

González, contra Ferrán; Amen.
cano, contra Stevanaon, gran ro-

venja en vuit roueds. relames,
contra Castaftó, i quint, gran
combat internacional en leo
rounds:
S1RVENT, últim vencedor ee
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Entrada general. 3 pessetes.
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se guardan amontonados los vestigios del pasado. Contemplando uno por
une sus trajes, ellegantes o :macillos,
que le recordaban horas pasadas do su
vida, momentos de alegría o momentos
de dolor. Elena so sintió invadida por
una invancible tristeza.
Las ocasiones en que ella había ves-.
fide estos trajes dosfifaban una tras
otra delante de su vista. Evidantemonte, volverla a usar muy pocos de aquellos vestidos. Por lo tanto, bien podio
regalarlos sin distincein adguna.
Para examinarlos mejor fue a se11...
bese en la silla colocada ea el venteo
de la habitación.
Apenas se bebo sentado cuando uu
resorte secreto so disparó, apareciendo
unos eranponea de hierro, quo salían del
respaldo y de la parte inferior led asiento, que sujetaron los brazos y las piar,
nas de la joven.
En vano intentó Elena escapar a la
irresistible premiún. Era impos.nle huir
ni tan sólo hacer un movimierda.
..ai cuerpo' se hallaba coma paralizado,
a pesar de la energía de sus esfuerzo, no
tardó en convencerse que 110 pedía sas
lie de aquella trampa diabólica.
Empezó a gritar, pidiendo socorro;
rero el , .rttn er n, donde ella se eneuntra,

te viejo, tuvo la precaución de disi
g arlo detrás de un montón de ri.tpa,
manera que el asiento dispuesto por ella
fuese el etnia° que Ilaniase la atente,»
en la eullardilla,
Pues enornentos despuós, Elena, ha.
hiendo terminado-de hojehr su "ina,r.a.
zinc", recordó quo no se habla ocupado
todavía de la obra benefica que habían
apelado a sus caritativos sentimientos.
—1131!---mueneir6 ella—. 1Arriba debo
tener dos o tres vestidos QUO poeta regalarlos!
Arlo seguido se dirigió hacia la escalera para ir a litteer su edeoción: era
el momanto precisó en que Bella aalta
del granero.
La aventurera oyó sus pasos disímilMelosa rapidita-trillo en un rinceiri del
corredor; Elena pasó por su lado sin
sospechar su presentia.
Una vez e ida buhardilla, descolgó y
examinó varias ropas, que dejó sucesivamente separadas a un lado. Mientras
llena hacia un paquete deetinada a personas necesitadas, por las etiales ella
•suponía haber sido requerida,' 'Bella
llegó de puntillas hasta detres de ta
puerta, mirando por el agujero de la
cerradura.
No Itay nada que excite a los recaer,
don qua estaa habitacients melaneólie

LOS MISTERIOB DE NUEVA YORK 1034
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indiferencia. Acaban de anunciarme qua
ine lo enviarían hoy.
--jiu!, pies—dijo el criado—, subo a
hacer das habitaciones superiores y os
- ...ejo al cuidado de abrir la puerta.
Una y az se hubo alejado Francisco,
Sella continué vigilando cada vez más
activamente. Ni tardó en apercibir un
pequeño mensajero que subía las gradas
del vestfbulo, temiendo entonces que la
comunieación tetefemica que ella habia
interrumpid, motivaba la llegada do
aquel muchacho, trayendo seguramente
una carta de Juana Olarel, de la cual,
sin duda, lo interesaría a ella conocer
su contenido.
Con una sangre fría y una decisión aus
mirablas, ragres6 e la bibliotaca y e,scri,
bit rápidamente un billete.
Con se táctica consumada había ya
concebid' y ponla en práctica creada ena
toncea sa plan de ataque.
La carta que cababa de escribir coni
tenia esta, palabras:
'Querida &camita Dcalge: Las damas
dril Patronato Cristiano 03 enviaran esta
tarde una de 8U3 asociadas con el fin de
aolieitaros lo que podáis darles de vueä,
tro ropero usado.
Os agreder,ernos anticipadamente todo
jO que baga por nuestra obra,

cas

ba,

estaba muy lejos da las habilíteme
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Le saludan ateoluosamenle.--Ilella
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Burns. seerctaria."
llena ler4 repetirlas veces y con satis

facción estas lineas mientras el mucha.
rho m'anta lInmande impacientemente.
Entonites corriti prceipitajtam e nte baria el vastIbulo y abrió la puerta.
Tomando MI sobro que lo entregó, firtnt en el talonario con el nombre de
Elena.
Tan pronto bulto desaparecido el
mensajero, Bella escondió en su pecho
la carta quo acababa de recibir, subsI it•uyendula por la que habla escrito de
.,-.4.110 y letra.
Precisamente. Elena que había oído
el timbre de la puerta, bajaba fäpit13incide la escalera.
—.Quien era el que llamaba, Bella?
—preguntó la señorita Dodge.
--Un mensajero que ha traido esta
carta, seilorita.
Itella In euiref715 el .slahre que neababa
de recibir del Patronato Cristiano, permaneniendo a su lado en espera de iir4
dones.
raro--dijo la joven—; nenes
habia oído hablar de esta institución!
1Pero no importa! Tengo arriba bastan.
te ',Opa usada para poder

lar esta petjcitia,

cumplimo4

arte, 12 de dzs7abre do

t1
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SUCURSALS:

Dislrisle. IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
Balboa, lIntra P. florecida. 'fel.
número 201.—Tel. 264, S. M.
A. 1895.
IX Harta, Major, 27.—Tel. 99, S. Si. r
I Estafeta. Poble Nou, Wad-Rds,
X Sant Martí, Muntanya,
236.—Tel, 238 S.
fon 231, S. M.
'VII Pobla Sec, Campo Sagrado, nú'
Hospital Clínic.—Tel.- .332
mero 24.—Tel. 3400 A.
Sarria, Reina Elisenda,
en. Sana, eanongc rinernai,
fon 107, 11:
.
Intin 104 H.
VIII Grkeia i Sant Gervasi; MemMdez
757 G.
Pelayo,
tiot'utilitzar tamb eis teleionsdc Ice Ten.';iicies • d'Alealdia i gnarteretsde la Guardia Munic;p41.
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•
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113, 133, 162; 203 pesseles
Regulad ors color noguera, a 71, 75, 90,
113, 153, 102, 183 peseeles un.
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que us heu lamenta: de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diari integralment nacionalista,
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GRANS MAGATZEMS

Plaça n'al, 13 BARCELONA

2014, A

2SUCURSALSi Madrid, Barcelona,
Alacant, Almería, Bilbao, Cädiz,
Cartagena, Gitón,Granada, Málaga,
Palma de Mallorca, Santander, Sevi
lis, Valiendo, Valladolid, Saragossa
-2LE111•11

Robes conieccienades
per a sen or, senycra,
nen i nena

y

ctiereiasurewizzamdiztux

Boás, Pelleteria, Carniseria,
Gèneres de punt, Corbateria,
Guanteria, Capelleria, Sabateria, Paraigües, Bastons i Art'eles de Viatge
Ptes. 45

N.° 1 VESTIT de xeviot espiguilla, tot llana ....
VESTIT da xevidt, cale
N. 3 VESTIT de vicunya superior, bla\-a o negra.
G43ANYS de xeviot gris, forma corrent
GAT.1!".NVS raglan de carnussa forro a la inglesa
GABLINYS raglan de xeviot espiguilla amb

"
,,

N. 32 VESTIT Mariner, de vieunnya blau (7 a 10 anys) Ptes. 30
" 15
W. 33 VESTIT Guerrera, de paten color (4 a O anys)
48
N. 34 VESTIT London de sarja blava, brodat d'or, id..
so
N. 35 VESTIT Esport-de xeviotamb armilla (7 a 12 a.)
25
N. 36 VESTIT Matelto, de vicunya blau 4 a O anys) .
1g
N. 37 VESTIT Esport, de paten ll
gris (4 a 6 anYS).
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N. 51 ACRIC de eamusa blau o negra mig
N.° 52 A5EIC de gamusa beige, bardal.. sense forro...
N.° 53 Anillt; dastralma color fantasia, tot forrat....

Ptes 110
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NOTA.-Durant aquests dieo saldem,
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GRAN MODA

participem als noslres alfliCS boas ches

Vellut Ohlfron (90 cm.)
Astracan en negre i colors
Scalskin (vellut Nord)
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Pa iyct . leo' (100 eentimetres)
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Panyct, en colors
Camussat, CL 00301 5, molt bona
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1 .rester, de colecciona de la temporada.
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