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a reconquesta de Catalunya
N3 é.$ just l'atribuir eis progressos que en les darreres (Meaha realitzat l'obra de catalanització del p ostre poble, a un
ap politic determinat, ni al conjunt deis grupa política. La renquesta de Catalunya és filia, no solament dels política, sinó
na,é, i molt principalment, dels literata, deis artistes, deis "lis'adora, dels hornea de treball i d'acció. Cap partit polític, cap
et tat catalana, té el dret de dir que ha estat, exclusivament,
e' ha obtingut eis avenços realitzats per la nostra ¡lengua i
-l 'ostra cultura.
pues graos acciona simultànies s'han descabdellat en el curs
e renaixença catalana: l'acció política, que ha tingut una
/ajezri ó sobre Espanya, i l'acció interna de reconquesta espiid. El resultat obtingut per aquestes dues acciona és molt
terent, és molt desigual, i no cal barrejar-les per obtenir fàcils
b.- . menta oratoris. Quan nosaltres diem que ha fracassat la po:es d'un determir.%.z.- grup polític, no volem significar que hagi
earesset l'esforç de catalanització que han realitzat els seus
torras. El iracas pertany concretament a la política col.laboraionista. I es un solisme evident el cobrir el frac:as de l'acció sobre E.Tanya amb l'èxit considerable de l'acció sobre Catalunya.
Ja sabem que ara s'afirma la relació estreta i ' necessäria entre
l'obra interna de catalanització I, el collaboracionisme madriIce. Se sosté que sense la intervenció deis catalana a Madrid no
auria pogut descabdellar-se l'obra de catalanització i de cultura
que han realitzat l'Ajuntarnent i la Diputació de Barcelona i la
Manoomunitat de Catalunya. Aix6 equival a declarar indispen6able la doble feina a dins i a fora de casa.
Reconeixem que la pressió parlamentaria i política de la representazi6 catalana a Madrid pot haber contribuit a deturar
eguns cops dels governants d'Espanya contra l'obra efectuada
res nacionalistes a las corporacions públiques. l'er6 cal no donar
una importancia decisiva a aquesta pressió. A despit de la pre-

encia d'una minoria catalana relativamente nombrosa al Parament espanyol, i d'haver - hi ministres catalana, havem vist en
tets els temps, i assenyaladament en els últims mesos, una sèrie
eetacs contra les corporacions nostres, a les quals es vol presentar com a protegides per la representació parlamentària cate actua
a ekidrid. Aquesta representació no ha pogut privar agressions
con la del Ile,gat Pere Vila i com la dels concursos de ramaderia.
'remoce ha pogut aconseguir la solució favorable de l'afer deis

que les agressions a que al.ludim han tingut l'aproNafj o el consentiment deis política catalana que es mouen en
l'escenari madrileny?

'aleteas. Es

La pressió de Catalunya sobre Madrid no es pas una pressió
tietartent parlamentaria. Si s'ha tingut un respeete parcial a
attede.eata/anització realitzada, no la estat tan sois per haver) Parlament uns quants diputats catalans. Hl ha contribuit
tantee l'existència a la nostra terra d'un fort moviment patriótic,
la crixença cada dia més ufanosa dels sentiments catalans.
Per ith':(5 no

hi hauria res més renyit amb la veritat que el
recaptar a benefici propi i exclusiu el mera dels guanys naciona-

listes obtinguts per Catalunya. Tots els política junts no tindrien
dret a reclamar compietament un tal mera. Molt menys dret
encara te a reclamar-lo una agrupació determinada. Aquesta
pacie ha contribuit en una part important a l'avenç del moviment
d'interna recorquesta. Els seus homes a qui correspon una
part
alear no són els que han actuat a Madrid, sinó els que han
actuat
a Catalunya. I en l'obra interna realitzada per l'a g
rupació al.ludida
Ei han tingut una part
considerable molla chas hornos que avui
n'elan ellenyats per dissentir, no pas
de la política interior, sinó
dele política exterior, que amb mes pèrdues que guanys i amb
eleit d eeenganys que fruits han practicat aquells qui,
per justificar
pceició ambigua, sostenen ara la teoria de la
litat de dues o més pàtries igualment sentides, teoriacompatibique és la
negad() del nadonalisme i que contradiu l'afirmació central
de
l'ideaei d'En Prat de la Riba, o sigui que la
pätria Catalana, petita
gr an, s l'única patria nostra.
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CONFERENCIA A L'ATENER
BARREE° YES
Alar, a les *el de la tarda, En Joan
Erlasieyol dood una ranfer,Incia a rerenca Barceloni`a, inaugurant el dele organiLat per 1 'Agrupa o-i6 d'Eatuliand

d'Entierra.

El presenta el preaident, En Josep Maria Bou i Roboter
En Rudinyol parid de "La manera
pp.& tic-a d'implantar l'Uniteraitat Catalana", cama oplaudit pela mambrotos estudiantil i aignifieate catedra tire, que
acudiren a cacaltar-lo.
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El programa naval d'Italia
Roma, 16.—El ministre de Marina, senyor Madre, ha fet una
releen) del programa naval, el
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pressupost del qual puja a cinquanta milions de tires. La duració del servei de la marineria
es fixa a 28 mesos i a 45,000

bornes eh; efeetius per les esquadres. Se suprimeix l'arsenal de
Nàpols, pede es dota el golf de
defensa submarina. Es fixa a

.eoLe minoras la quantitat per l'aviael6 marftima 1 per a les construccions navals ja attlorilzades
fina a 1029. Les noves unitats
que es construiran sumen J7 aavi4ie
- 4

Es coneixen massa
Veig que el món prubític madrilcny es
troba en una greu perplexitat. Quan a la
fi ha arribat a resoldre que calia portar
al Marroc un Alt Comissari civil, no
sap a qui nomenar. Sospesa capacitats,
sospesa honorabilitats 1, fet i fet, no
troba. l'home.
Cree que els escrópols del Govern espanyol snu exageran. Si tantes vegades
ha pogut trobar un general per exercir
el cárrec, no es compren que amb la
mateixa iacilitat no pugui trobar un exministre.
¡Es que en el camp militar té Espanya millors cervells i millors voluntats
que en el camp civil?
No ho sabem. Mai ella vagar ä d'esbrinar-ho. A primera vista direm que
els honnes dels dos camps ens semblen,
si fa na fa, equivalents. 1 /bid un acte
de candor inefable creure que els uns
poden esmenar els torts comesos pels
altres. La huidor d • En Burgnete i la
d'En Melquiades Alvarez, conspiren al
mateix resultar. La vivor de l'Alba i
la d'En Berenguer, fan parella. La intemperancia del septuagenari Villanueva
i la del nonagenari Weyler, catan tilde
a tants.
La sola cosa, dones, que pot explicarnos ?es tr2rplexitats del Gaveta quan ha
de triar un borne civil, Es el fet que el
Govern estä format, precisament, per homes civils. L'"home coneix massa rhorne civil" per refiar-ven.

Caries SoldevIla
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Sopa electoral?
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[F'A'RENTESI CATALA

Una paraula entre les conferències d'E. d'Ors J. M. Junoy
Amb un gran retard havem sabia les conseqüencies de la fa-,
mosa eonferéneia rrEugeni d'Ora
a Castelló d'Empúries. Una !larga conversa amb Josep Cartier
qua tela ntolt de lemas que no
veiem, eas ha posat al corrent
de tot r• ee Despees, havem relata i n'eatem molt agraits la conferencia de Josep Maria Junoy a
l'Ateneu contra lee afirmacions
pessimistes de l'Ors.
No assistirein a da fasta de
Castelló d Empúries perd ens trobavem a • Catalunya qua(' la conferencia de roes es publica a
"LasliotIcias". Davant de les allusions que en la conferencia es
feienes un nosire pobrIssim are
ticI3 *aren a liorna, alee ens digue ikue ; naenvenia contestar al
confetemnant. Nosaltres ens negàrem a' fer això porque essent
la conferencia un alai Integral a
ola que pedelem anomenar icultura catalana clo 1520-1922, no
ens «ejem en el drat ni ens trobavem cmi posició cte fer-ne una
integrae defensa. El nostre nora
i el nostre arbole figuraven en
la conferencia cual un simple
pretext. • asara part, Eugeni
d'eles és siempre un crftic prou
fort per justificar la sortida d'una
persona millor col.locada que
nosaltres, taut del ram de la cultura oficial, com dee camp extraoficial. Surte a contestar el
par ) amen). de Castella En lijen-

(tau d'Oleer, el qual ho fiSu en
Creiem, en primer Hoce que aquestes planes de LA PUBLICIl'autoritat no ha de pactar amb TAT i ea un t6 de perfecta corel joc. Creiem, en segon lloc, que receló, cara is costum en un secsi hi pacta, hi ha de pactar hon- tor de V .-acoló Catalana". (Veradamente adoptant un sistema i eses la noe a del Itaventós
contase
seguint-lo al peu de da lletra.
tant un erticle de (iaziel sobre
Després d'haver fixat aixf la els elem is del nacionalisme
nostra actitud davant d'aquesta maximall „ Gaziel, en aquest
qüestió delicadfssima, posiem en- esc e it e.
tot el "graeejo" de
trar eni materia.
qué , ds un cersantista -He.
La consigna que ha p ortat el lustre i ein profund coneixedor
senyor 'latiente:5s de Madrid, seme de la tradició li(erària
bla que era de prohibir el joc ea na que passa per Néfiez castellade Arce.
absolut.
Ele espanyols han inventat la
nosaleres preguntem: Esta cursileria i a "La Vanguardia"
segur el senyor Reventas que el
l'han perfeccionada fine a la sucenit emplees pote seus subordl- blimitat),
nata iia l'indicat per compile
Josep Mariä Junny ha cregut
aquella consigna?
que la defensa de Nicolau d'01No ha advertit que subeistei- wer era insuficient
i ha dunat
xen una colla de taules en plena
una conferencia d'una gran vivaactivitat?
citat a l'Ateneu. El gest és magNo cha adonat que el sistema
riffic i la intenció exemplarfssique sembla presidir les prohibima.
Sernpre hateen/ Ungut per J.
cions i les toleràncies te una cierta relació amb 2a politice de la M. Junov una admiració incohdiMonada.- No havem sentit mal
U. M. N.?
No fern aquestes preguntes sen-' cap entusiasme per l'intel.lerlual
se a quant va ni quant costa. Ja eseeptic, ni per l'empedreit, ni
leo pot comprendre el senyor go- pel tou, ni pel mòrbid. La correrció es una cosa que esta mil,
vernador civil. Preguntem per be
davant de curtes senyores 1
que tenim gospites vehements
que potser amb no gaire atina .per a les relacions interiors. Dele
homes
dol hornee inteleedevindrien realitats comprova- ligarles,1elsobretot
que compta es la passió.
des.
Hem
cregut
sempre
que Josep
Seria francament lleig. senyor
govereador, que en mig de tot el Maria Junoy era un dels pocs intritaectuals
de
Catalunya
aliase
rebombori que ha promogut Pace
tual 0i:recen espanyol amb la bao -, sionats. Per això harem cercat la
dereta de la supressió del joc, seva companyia — eom has -em
alguna senyors amb titol nobi- cereal la companyia deis altres
liari preparessin bonarnent una eatalans apassionats — 1 Ii 1Hm
mena de "sopa" per a les praxi- dorsal tota l'admirada de que
som capaços. So no havern fet
Mes eleccions leeislatives.
mes Os penqui no havem pogut.
La conferencia de l'Ateneu qua
inaugura potser ei que ha faltat
en el nostre renaixement, laxe
és, la passió intel.lectual pública
i responsable converteix la riostra vella admiració per Josep Malògiques
ria Junoy en pur entusiasme.
1 ara, al.ludits lambe directaUn bel l exemple de les absurditats ment com havem estit vil conferenciaut de l'At eneu. demanem
a que condueix la traducció mecànica
co else no>tres diaris: fa poc trobärem un xic d'espai par parlar Ileugerament de l'adiete que escrivfen un desnata telegräiic fueron engrorem a Roma, l'istiu passat.
sando, traduit per foren engrossant!
Quan parlävern de tristeea i
Preseicdint que el verb corresponent
de huidor parlàv e m, primer, de
a l'adjectiu gros es engrossir i no pas
politica, despees de literatura.
engrossar, farem esment en l'enormitat
No ens podrfem referir a la culde traduir fueron per foros.
Es clar, que fueron del verb ser, és tura que desenrotllen les nostres
corporacions públiques porque
l'oren! Pecó el fueron del despatx no no havem estat mai
en contacte
Os del verb ser sinó del verb ir, i Ii coramb ilus coses oficials. El nostre
respon per tant aliaren.
tarannà, el nostre vagabundatge,
Cap catalä, gràcies a Din, no dirä ni
la riostra formació oxelus;vament
escriurä mai t'oren engrossint en Iloc
autodidäctica ens han desplaçat
de anaren rngrossinl; 1 el ¡ores en- sistemäticament
de les coses oilgrossent del nostre diari es sola possi- wats.
Creiem, ben entes, pitee,
ble en una traducció feta paraula per que aquestes coses són molt digparaula sense penetrar el sentit de la nes de respecte i d'admiració
frase.
creiem sohretot que com nacioAqurst disbarat que aro constaten/ e, nalistas tenim l'oblig acióade
deun digne parió del que notàvem en una fensar-les a peu i a cavall
conabra conversa: se les enviaren per les Ira qui les alaqui. Fins
que el
¡ti trametien.
nostre itlet no sigui resolt, fina
Caldria que les empreses periodfsti- qua ei catan' no pagui contribuques es preocupessin seriosament del
cions catalanes, no hi ha dret a
treball de traducció dela desnato«, fer dl mojarme sine que el que cae
castellano, per tal que no fossin possi- da obeir i servir. La critica arribles els disbarats vergonyosos que tots
bare, un dia o l'altre, ni a Deu
els clics apareixen en llar temió tele- plau. Ara, Pernio dret quo tenim

Converses filo-

gráfica.

T. Labra
(Queda prohibida la reproducció
se citar la weedinciaj
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es el de elogiar.
La política activa, es ja una
altea cosa, permite de deslligada

Jets, dogMeil del p aeidtjAind (211-

ojal. / lid. Els adjectius que acumulärern el mes d'agost a la nostra política eren veritat i el que
desiteariem es que els fets ells
desmentissin. Par combatre la

nostra política oficial (cuita aval
una gran arma, una experiencia
que ningú no s'atrevirà a discutir: el feixisme. Del mes de mere
de l'any passat que sorn a Italia.
Havem estat en aquest temps
en contacte amb una de les Ilieons
o'eficácia politice mes fulminants de la nostra epoca. Havem
vial quasi el naixement, la creixenea i el triomf del feixisme.
COM a nacionalistes, Os die,
com a bornes que tenen plantejet davant de si matetxos un problema exactament igual al que
ella feixistes tingueren pAlantejat
tot l'en), 1922 (fins a octubre),
aquesta laye es d'una nargada
insospitada. El feixisme ene ha
demostrat qne el alón es de qui
el vol. I que lotbom pensi que
J'Esta/ llalla era una cosa infinitament mes flirts qua l'Estat espanyol esquälide Pecó, no és pas
hora ara de detallar. L e n persones coneixadores de la haba de
1922, coneixedores encara que
sigui a través dels nostres pobres
anides, saben de que es tracta.
En un mot: n'entre el nacionalisme seré una cosa académica
o cosa electoral, o plutocrätica,
ningit no era podré negar ot dret
de dir que tla nostra palftica es
tiesta i buida. Aixt, per no dir al-

tea cosa.
1 un mot sobre la riostra literatura. Nosaltres, t'avene arribat a /a literatura catalana, sense passar per cap da les capelletes que existien a Barcelona l'any
tole. Llavors, encara hi havia les
escorrialles del vuiteents i les
esoorrialles de la revista "Joventut". D'alitra banda arribaven

s., 11 grau de maduresa eis homes
provinents de "El Poble CatalU"
i el noucentisme 1 la contraria
dele deixebles de l'Ors batia ei
seta ple. Poilem dir que res no
havem xuclat de les &les primeres supervivències i que encara
menys has-em estat en contacte
amb els anornenats ncucentistes.
L'aire de huidor descordada dele
primers ens ha repugnat sempre
tant com l'aire de deshurnanitzada pedanteria dels segons, La
nostra petita intuicie, PI llar,
polser la costra formacid, potser els nostr.?s atajes, ens feren
de -massa /nena hora demanar a
ea literatura això: un balee Chismanual expressat arnb natural
senzill i plä. Despees havem vist
que això era la mateixa joventut, la maxinia modernitat i la
veritable dificultat. Despees haltera vist que la naturalitat, el
que en podriern dir el "serme pedestris" d'Iterad es la mis alta
característica dels nostres elässics. Amb aquests antecedente
malament eits podrtem engrescar
antb la voluta daurada dele elegante, amb la pesedera de "La
•R e vista", mal) 'les poesies d'En
López Picó i dols seus innombraeles seguidors. Malament ens
eugrescärem ja amb tot el que
sigui retentiva o gramaticalisme
o desviació Pstil .1 isti ea Tot aixe
es cosa de diletants i la invenció
dels que escriuen sense tener res
per dir.
Un dia o latino t'aneen' de parlar llargament d'aquestes coses.
Pene
cert es que el lieseobriment. de la naturalitat fo t en tires
epoca de la vida que molts dam at e meus dedicaven a l'exploraehí de l'antinatural, per un
cantó, ea mera entrada en el periodisme actiu es a dir en aguaste eseola que obliga a escriure
amh l'intent de fer-se entendre
i Ilegir de tothom, la mey a procedencia finalment, .catalantssima — ni un fill de pis, ni un
muntanyenc, ni un ber de Lleyda.
S /a mar, davant de casa i

Plemoordä ial darrcra — totes
aquestes grans experiencies
m'han oriental per un cand de
preterencies que posteriors acostaments ami> literatures astrangenes i una mes liarse i densa
lectura no han fet mes que confirmar. Si vaig equivocat o no,
ja en parlarem un altre dia. Ara,
em plantejo les coses com
lector una mica curias i com sin
lector veig Pestat actual l do
literatura catalana deis nostres
dies, 1 lié, noto un altunyament

entre aquesta literatura 1 el lecPer l'octubre paasat hl /tape
junta general del Col.legi de
Metges de la "provincia" de Barfelona, Rieb l'objecte de ter un

reglanuaa& 31 QU de l'entitat. Des'
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La llengua Catalana i el Collegi
de

Metges

.pres d'una hora de discussi6 s'a.
provä l'arbole prtmer del nou re.,
glament, que en forma de piropo-.
sien) fou presentat per alauns
SOCIS, dient textualment atil: "La
Ilengua oficial del Col.legi de
Metges,. de Barcelona, es la klen.,
gua catalana." Aquesta proposi.,
cid fou eprovada per "unanimie
tat", amb els vote de la presie
ciencia indlusius.
Discutit i aprovat el nou regla-e
ment passä ja a la seva aproeue
ci6, a la superioritat oficial, la
"Junta Provincial de Sanidad",

organisme de l'Estat espanyol,
que fins ara no sablem quines
funcions tenia per tiaver estat
pràcticament inèdites, però que
amb el present motiu ens
trä sobre la seva missió.
Del que ha passat amb el non
reglament res en sabem per con-,
ducte oficial del CoLlegi: mee
particularment fa una tempora-e
da que ens enterärein de com la
"Jimia Provincial de Sanidad"

aprovat, exeloient-ne.

pecó, l'article primer. Alee no
ens vingué de nou, tenint en
compte que aquesta "Junta" és
una delegació oficia"( del Gravera
d'Espanya, per mes que estigui
composta de senyors de la nostra
terra en bona part, que algun dia

caldrà anomenar.
Fins aquf el fet no ens hauria
molestat gaire 51 la Junta del
Col.legi de Mettees, mandataria
de les ordres rebudes deis rete
llegials, llagues actuat, interprae
tant l'unänim sentir d'aquests.
Per contra, dita Junta directie
va, fent cas °mis de l'expressetl
unänim dels socis, i fins contra-,
dient la seva volació, ha fet el
paper de pur organisme hure),
crätic, que tant lid desempcuya
de niolts anys en aquesta banda,
i sotmesa en absolut als peine,
pis que informen la 'Junta Proe
vincia/ de Sanidad", ha deixat da
banda la voluntat expresen pela
g neis, enntinuant en espanyod eta
Mole, fent les artes en un sabrosfseim castellä, etc., etc.
I com si alee" no tos prou ene
cara, sol acabar demostrant
seu entussiasrne de delegació ese
panyola mella la publicaci6, per
primera volia, d'un luxes perit)i
die o revista, aparegut fa una
setmana, escrit en idioma espite
nyol, sobre papen satinat, Huse
trat amb animosos fotografies
d'operadors en funcions i omplee
nant la doble plana central les
magnifiques fotografies d e 1
magnifics senyors que componen
tant ilustre Junta directiva. Pelee
no ha acabar tampoc aquí la tane
da d'actuacions de la Junta, sane
que tement el xàfec que sobre
d'ella amara a caure en una pre -a
xima pinta general, assenyaiada
per a les darreries del mes que
sons, amb !maitu d'aquestes coses
i nio/tres d'anees que temps ha
que bullen, ha aeordat per majoe
na de yots en la seva d'irreal roe
unió no colebrar aquesta junta
general, sanarant-se amb salut
per a ofegar posibles i justes cría

tiquos.
Aquest es el motiu que m'ha

determinat a fe: públic el tracte
que dama a la fiestea Ilengua la

Junta del Colecte-e
Tenint 'non carril a fer, enea?
perque la gent de casa traen a
la sean ¡lengua tal com deuria,
sen continuats ele greuges que
reb dele mateixos teles de Catite
lunya; aixl esté passant encara
al Col.legi de Metges en tots ets
membres de la Directiva san Mis
de terca catalana, tant amb el /el

que un volgut company andailtis,
que parla correctament el cata e
lä, fos un dels firmante de la
proposta reivindicadora de n9atra llengua mane.
Liuls Vila Abada!

4141111MeteendelereetelelLIMIMIrialiallie
tor infrascrit. (Parlo natural.s
ment en general, que les exc2p4
cions sen al con de lote). Cada
regada que vine a Catalunya
parlo arnb la a ren , em des"brei4
xen les seves angüntes i aques4
tes angúnies eón les meres. SI
aclimates engúnies g in la prova
de la superioritat dais autors,
que Deu eigui honett i alabat, SI,
són In mirara del contrari un irise
tint d'elemental confort i
rament, mala de fer dir pebet a .
enment aus els qualilacatins
meu eserit tIc Roma eón
Si hi ha ated que no hl esta
conforme, que dissimuli. Perit

que comenein les votaelons. Sofragi restringit, ben entes perqua
no diguin el que s'acosturna 3
de el sufragi universa',
glasea Pie

111

2

FINANCES I,COMERC
S ESSIO DE BORSA
del 16 de gener de 1923

--15CR.91 5:071
Bala
006rtura el
79
1 5o
leord 7cr7o 70 75
Alocants. 2.55
Cribe/la/a 66 5a 66'6o (650
11,35
Aignes
*ORZA TAEDA
Eletx
Obertura Alt
lobS ?o40
1
7o'2o
alteants 70'30 7035
C.;.ceres
3 6 4n

nen•n33

Tutea
70 50

7o55
6Sto
110'35
l'anea
30
701

'tolo
24'40

Colonizas 1)75

• RECTIFICA= DE DENUNCIA
La Tesorerla Central d'HIsenda, amb re.
(creada a la dentlela publeada en apuesta
borsa el dia 4 del corrent, d'u a apuesta
Presidencia, am ollbel data 11 del corrent,
el següent:
En once data 2 del actival, comunican
l'hacer dessparegut diterenis 01 0 510 (le la
Deuda Perpetua Interior 4 per 100, 071
Varen ineloure 1 de la serle 8 numero
232124 t de la serie C núm. 236193 que
al seguir P•nspeecid deis dlpásits en rustildia a aquella TesOrerla, apare1Xeren
un attrs dipástt del que fallen 1 de la
serie 13 m'un. 239385 1 1 de la sCrie C
maro 2699e0, m'osan se servetxt manar
/a retenc10 n'aqueixos darrrs 1 altear /a
Cenüncia que pasa sobre ola pclmers.

30 75

0 0'3o
Mais'OP.116 11650 113
11o•39 11009 11J29 119).35
Al OAA

Y.

g

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 16 de disnea Lo 1823
09LTES DE L.'ESTAT
70'43
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85'u0
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•
P
111
•
.•
Ii•
10235
•
soy.43
4 librar " S. A.
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),Pr•-•,/lar /r,••

Americl d'eeerrlcltat.
Dr - 9 EISTRANCERE1

• ••
re rrl r'' .. o ., /9 n '03,
Mero bel een een, 3001.
1 fr.n,
Dels r s, 013.

18650

•

Interior comptat, 9060.
AmortlIzable, 4 per 100. 9100.
hierre 5 per 100, 9725.
Extcrior, 8540.
Barre d'Espanya, 58050.
litem 111u de la Plata, 24300.

Tabes, 24s'o0.

Sucreres prererent2, 78'25.
Diem ordin ries, n'OO.
Céciules, 9100.
Nords, 35000.
Alsennts, 35000.
Franes, n'OO.
E/osera, 9903.

g

C.anvts s. Londres, 68•78.
Idea/ B i4ilca, O110.
Idem Espanya, 22975.
Ideen Holanda, 583.
tetaren litelea, 7210.
Ideal :so g a York, 14'74.
¡de rnSue.ela, 2e650.
ida. › u2ssa, 27050.
Idem Noruega, 271e 9 .
Iden 1/C•smarca, 901.
Mero Pecho' 00875.
nene Viena, 002150.
Ideal Praga. 4110.

,

DSSFRES SANCA
Linares., 6870.
P..:s.setes, 22572.
!Ares, 7210.
•
1474.
Fram.s silissos, 27050.
'Jarca, 000.
Gormar. 2100.
..or oesEe - TROICA
r;eu!e• araentInes,
3/16.
Extcrior, 75.
hallOti. 4265.
bo g a York, 405 08.
Espanya, 90975.
Suissie, 2430.
Holanda, 1177.
Mea, 9531.
Suecia, 17105,
Porte..,,(. 0 40.
Areen•na. 43'87.
M•eteveneo. 4357.
Chile. 3 5 40.
Berreo, 74500.
Cope•ilaKur, 23575.
Yokoharnx, 2106.
Deifica, 7545.
Noruega, 05195.
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sm. r.e 1 -rotreA GERDIS.N1
eanluera
BlTLLETS
Fra•ceso.. 4440 per 100.
~eso, 0940 pessetes.
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liolandesnr, 249 penetes.
Suecia, 1'55 pessetes.
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Dinamarca, 1'14 Pe5eles•
Flurnan n, 3 7% p, 100.
Evoits (‚fit!, 612 uessetes.
Canad t. 605 pesseres.
sreeePna, 2' 7'.1s1"112.
Pernan , 100 peaseres.
Pare:me y a«, 0111 pensase].
Chl er 1h5 per.ete3 .
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Am e nos, 1110 per 1 00.
epte, 31'60 pesseies.
Filipmes, 9'75 PeSSeteS.

g

r

e n
, .
i
g 4 11
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ge

Almas, 12i'''0 per 101.
Onces, 12 420 per 100.
4 1 ir duros. 19400 per 100
1 euro, 11100 per 1,10.
Iserl, 12800 per IDO.
l'eanrs, 19400 per 100.
Ll'u e , 2115 pessetes.
D61,-,4. 0'42 pessetes.
Cubre, VIO pessetes.
'tenle'. non, 12000 per 100.
vertesue a. 11100 per 100.
llares, 14800 per 100.

rg

Tanoa
70.1.0
7J'io

VALOR8 QUE NO El."71.14 INCLOSCS
BÜTLLETI OFICIAL AL RREGENT I ES
COTITZEN A BOrZSA
Dono .
E590sIc10,
per 100
957 3 papo?
Bal'eelons Traerlo/1 and Ligt
7 per 190 ( 1821)
10025 Op.
arcclona Trartion arut Ligd
per 100 Preferenes
106 diner

m

Mercat de Llotja
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34 ea
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Cl‘ida Extremadura.
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•
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Sevilla

.

•

i

GRAVES i P.JIGERT S en

No.,;cclem tete ala capan a venament 1 ganar próxim

Rambla del Centre, número 8
Teléfono 1230-1231 A
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16111
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Garrofa negra nova
"
Matafera

te dc11103

•
Portugal
"Bola

RAM SANCA

OR

E rror., co.
1.5

Hares, 007.
Corones, 001 1, 2.
804N1 74IT
Cber cra Alt
Cal!
riere>
7030 7o 3 o 79
1 o5
Atacants 7o'10

CORSA DE MADFUD

6801.

• • D
p r • • a
75'65
• y
4 ,•
8463
Prancria 1 0t 1
5750
tale
152'00
Tramvea 4 6/0
•
.
"
6 090.
ferrnea .r s Ce Cremosa
Comparen& g eneral (ene ma. Catalana 96,00
Cornosa•a Bareekn•ess electrecit44
dignen ce barceiona 4 996
74'95
Calorosa 1,48 2 81e lo;. bar. g.
74 2.1
p.
0/0 I1 695
Enerala Electca de Cala!..
'
"
6 0/0 955
EOC'etst Produce:pea For re. Notrion 34'00
7.114 emp ines 9975
Cannpanyta
ACCICHYS CONIPTAT
Carel,. reas gsecertmtat
E 41D/41 e Urgen/
W m 41 1/13e0errIs1
Eta:. Gral. Telefons.
•

•

DImeores 17 de ge ne, e 1$21

'EX PUBLICITAT

•
'

/b;za

Mallorca teces

75
32
91
15
25 1/2

oCaPuLLIS

Feriare ntImero

Segonee
Terceres
Quartes
Praia

per sea 1484 titill01.

53
So
19

Rata

ti er g:,
17
Segonel
169/1
xeró
13
va..-ons arribats, Abscant, 4 de oleada.
Nord, 1 d'oral, 1 46 m.
1141436111
Bomba Fli ret,
111
• nula, 19,
t
•
"
145
Elenneett O.
59
se;ecte.
134
glitrat,
59
,nrons arribittS: Nord. 7 de blat.
•
Alarma, 9 de ldem.
C2611101941
sa ie nam. 31,
1111
:eras "
1.
tilo
"
•
S.
114
•
r•
s.
*14
4111
ZONGETE8
O re.onspittiria,
47
Coro pata,
r t 10Vte.
711
Mancara
73 1/0

g

l

Pmet Valencia

49

Mercat de vins
Tren s per rrau i hectölitre i mercaderia posada n1 celler del eollitnr, informae:6 facilitada per l'Associacie. de Magatzemistes i Exportadora de Vina de Bar-

'• Pen ed¡o tilano, a res.
Ideal Ileon% a P35.

de Tarragona blanc, a 173.
ldem Piern :legre, a 175.

Camp

Cosca de Ilarbar Mane. a 1 50.
Idert frien) negre. a 1 50.
Priorat acere, a 2.
Vi .nneva i ColorO negre, a 173.
Igualada negra ,a 1'05.
Martnrell blatie, a 2.
-Mansa Wane, a 2.

r

Alttesot negre, a 225.
Mistela blanco, 0 275.
Ideen negre, a 275.
Moscatel!, a 4.
Mercat animat.

Merca t Central
Pataleo bolado Gandin, a 20.
Idem ideal pela, a 22.

Ide gn bufé Vieb, a 20.
Moniatoe Mallorca. a 19.

Sebeo de l'Amportra. a 11.

per pessetes els 100 quilos.
Alls (Cap-paren), a 3 pessek, roce.
1 4ern prmicrs, a 2.
ido 010037055, a 1.
.r -ees d'Aras/6. dO SO 0 100.
Pom pa de 80 a 120.
Preiio per pessetes els 100 quiloa,
r131395 de Canärles, de 120 a 1'50
rr^IIR

.

pes e rtes ilotzena.
Melone de l'alada, o 12 pesantes.
Teronges, a 32 pcsActes el tullen

Secció Marltima
Moviment maritim
Vabtalla entrats
Vapor espanyeil "Nenirod", de
Sevilla, amb explosius. Amarrat
~11 de Costa. Goneignatari, Soler.
Vapor espanyol "Cabo Higuer",
do Palamós, • amb cärraga general i 7 passatgers. Amarrat moll
del Rebana Consignatari, Ibarra
i Companyia,
'Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general i 54
pasaatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterrania.

Vapor anglas "Cid", de Gijon,
amb ele:raga general. Amarra)
moll de Barcelona S. Consignatari, Mac Andren,.
Vapor espanyol "Tirso", de
Cartagena 1 escales, amb carrega
general i 68 passatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Consignatari
Fill de Ramon A. Ramos.
Llagad espanyoil "Teresa, de
Vinaroc, arnh garrotes.
Vapor noruco "Vera", de Burdaaux, amb eärrega general. Ama
rrat moll de Sant Bertran. Consignatari, Mallol 1 Boacb.
Pailebot espanyol "Joven Paquito", de Palamós, amb cärrega
general.
Vapor holandés "Perelens",
d'Alacant, amb càrrega general.
Amarrat mol] de Barcelona N.
Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "Antonio López", de Veracruz i eseides, amb
cärrega general i passatge. Amarrat moll de Balears.
Goleta danesa "Niall", de Lisboa, amb carregament de bacanal, amarrat moll de Sant BerOran, Consignatari, Condeminas.
Vaixells deepatxats
Llagut espanyol "Anita Mar111122", anib càrrega general, cap
a Castelló.
Vapor espanyol "Iättva", arab
carrega general i tränsit, cap a
Pasages i escales.
Vapor espanyol "Tordera",
amb cärrega grneral, cap a Las
Palmas i escales.
Vaorp espanyol "Romeu",
//aat, cap a Canäries i escales.
Vapor aspanyot "Carnosa", amb
el seu equip, cap a la mar.
'Vapor espanyol "José Maria",
amb
san cquip, rap a la mar.
Vapor espanyol "Nemrod", en
Nasa cap a Bilbao.
Goleta espanyola "Comercio",
amb càrrega general, cap a San)
Feliu.
Vaixells sortits
--Vapor holandas "Croando", en
lla g a cap a Valencia.
Vapor finlandés "%ornen Polka", amb carrega general, cap a
Valancia.
Vapor espanyol "Ramón", en
!tasa cap a Acuitas.
Vapor angías "Pinzón", amb
càrrega general i trànsit, cap a
Tarragona.

NOVES
Són asparais e/s següents va-

pore carbonero: "Thatos", "Am
purdän", "Cirilo Amorós", "Vale
de Bastia", "Holm", "Fernando
L, de Ibarra", "María Antonieta"
i "Recto".
12 vapor italià "Giulio Cesare" que ha d'arribar procedent
de Buenos Aires i escales, no entrara probab/ement fino aquesta
nit.
Amb càrrega general són
esperats els vaporo "Canadia",
"Cisneros", "La Guardia » i "La
Cartuja".
El dia 25 del corrent sortirà d'aguas', port cap a Nova
iork. Cuba i Mèxic, el vapor
"Montserrat", (12 la Companyia
Transatläntica.
Cap a Puerto Rico, Santiago de Cuba i Ra yana, sortirà
el dia 21 el "Barcelona", de la
Pinillos.

.

112n larines, de 35 a 45 pessetes.

Mercat d'olis

C rurgia. Malalties
Consu lte n de la dona. Vies urinarias. De 11 a 1; 4 a 6. Ec. 6 a 8.
Fon lanella, 15, primer.

01.18 D'OLIVA
rerrent bo, a le«).
Idem ueprior, a 18595.
Clame fina, 0 21730.
Idea extra, a 23217.
Preus per pese. tes els 100 quilos.
Mer,at sostingut, arub tendéncia a millorar.

g

anca

Marsans

ViArs - Eupans - Girs - Cual - Cobas - Viatges

Barcelona - Rambla Canaletes, 2 i 4
Queda oberta la negociació del cupó

0118 DE P/NYOLA
De color verd, de 869G a 9130.
Ident groc rimero, de 10030 a 10430.
Mesa Ideal negocia, de 9130 a 95 (1 9.
Prime per peseetse els 100 quilco.
Mercat amb poca animació.

OLIS DE COCO
a 120.
Cual°, a 130.
Blanc, ara) enrs,

DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100
!

Venciment l5 de febrer vinent

Palma, a 190.
Preste, per pessetee ela 100 quilos.
Mensa sostingut.
01.1S DE LLINOSA

Crn, a 170.
Cult, a 170.
fiense color, a 200.

e

Creme per p ssetes els 100 q ( 1 ilos.
131 bu mea aaltnaclet que lea aetmance

anteriors.
DIRECCIO TELEGRAFICA
CURSAN/MANE

apartat de Correua, número 1
14530 A.
Teläfona números 14631 A.
1 4532 A.

En enlate, 8 pesactes m4s per 100 quilos.

••nn••n••pepp•malar

ta/16 del Morrut:
Oil andullo, 2 casona
Idea del patz, 104 ldem.
Quedin a l'enmantada «nieta 19 Upas del pata.

SUCURSAL A MADRID: AvInguda del Comte do Peñalvor,18

OLI DE CA04VET

l'Arrear, a 183 petsetes tu leo quilos.
lli ha manea d'onera•lons.
Arribaden de la present otmatUt a res-

L'HERNIA
El
guarimrat per l'afta
seu

comprimit. Magnífic tractat allament cientific, traduccid espanyola de /a cèlebre obra de d'eniinent especialista francés A.
CLAVERIE, de París; 000 pagines
profusament il.lustrades, alarma
de consells präctics, d'utilitat immediata i a l'abast de tothom. Envicu avui mateix el vostre noni
la vostra direcció ben ciares 1 Ilegibles, i rebreu aquest tractat
completament de fraile i amb absoluta reserva.
El nostre especialista tindrà
molt de gust a donar verbalment
lotes les explicacions quo se li
demanin a:
BARCELONA, tots els diumenges, de deu a una del matt, al
nostre despatx, Liaría, 26 (quaai
al costat de l'Hotel Rita);
SAN FELIU DE GLIINOLS, divendres, 19 de ganar. Hotel Les
Noyes;
10 1(lUERES, dilluns, 22 de gener. Hotel da París;
GRANOLLERS, diinceres, 24 de
gerier. Hotel d'Europa;
VICH, divendres, 20 de gener.
Hotel de Colomb;
IGUALADA, dillune, 29 elfi Se
-ter,H
13/43I Sle 11311iVerth

GASETA LOCAL
OBSERVATORI RIETIOROLOGIC DE LA
UNIVERMAT DA BARCELONA
Dia 16 dc gener d e 1923.
' Moren d'eserrao14: 7, 13, 11
Barúmetre a zero 8 al nivell de la

mar, 701'2; 764e; 762'4.

Ternemetre sec, 6'2; 132; m'9.
Termómetro humit, 4'7; 0'0: 711
Ilumitat (ccntesimes de saturació):
78; 53; 53.
Direcció del vent, ESE; S; S.
l'elocitat del vent ea metres per arfan,
4; 4.
Estat del reí: Clan
Classe de talvols
Temperatures extremes a l'ombrat
Tersperatures extrc nee e Pomos

e

Máxima, 16.2.

Idlninia, s'a.
Id. arran de terra. 2'6.
Oacillació termométrica, to'2. Temperatura mitja, seo.
Precipitach5 aquora, ¿co de les 7 borra
del dia Rotar:or lt lea 7 hoyen del dia de
la data, 0'0 milfmetnes.
j Recorregut del vent en
47 quillymetres.

igual Hines,

Observacions particulars: Boira.

LA PUBLICITAT

PREU3 DE SUBSOR I PCIO
aarceiona: Dues leessalas Dada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetas tres magos;
15 els sis ideal; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90-un any.
L'Acadèmia i Laboratori de
Ciancies lOtliques de Catalunya
celebrarä sessió científica demà
dimecres, dia 17, a les deu del
vespre, en la gual els doctoro
Corachan i Sicart faran una comunicacid sobre "Urt cas d'invaginada) intestinal".
CARTLIJANO
Vi blanca 085 arara lit.
Gallera &RHO tic Sil milST AYO'

El reputat artista N'Enric
inaugurat una exposició de fctograj
a les galeries de l'Orfeó Gracime.

L'exposinió 'esmentada, que es Vei
molt concorreguda, estarä oberta
al 28 del corrent, podar•-se visitar ce,de

dia des de les deu chi :mil a les aa
de la nit.
--

CORDILLERA
Vi Mana. 075 arma lit.
&

Cellers ARNO

Fabea d'impermeables
marca "EL GALLO"
I Valla
e••
a> B lmes, 18. - Barcelona
Altes novetats
Pacareu, 84Plika

Chassaigne Frer2s
CHASSAIONE FRERES
Claris, 43
Planos, A utoplanos, Harma..
niums, Rottlas perforets, Planes
do lloguer I crooasió, Vendes a
terminis, Pianos estrangers
Dernä, damos, dia t8 de gener, de
set a vnit de la tarda donad, a l'Inst3.
Cut Francds, tma conterncia públits
el senycr J. J. A. Bertrand, la qual yee.
rara sobre "Ilenri de Regnier ct

n

mouvement symboliste . Es llegiran
gines escollides, pel senyor Auf fray.

Matgrat dels rumor. que darreramee

ho contradeien, el ball anual orga.nitre

per la "Unió de domes de França" un.
drä Iloc el dia 20 del corrent, a les des
dc la nit, a l'Hotel Ritz.

Revista del pentinat i de Mies
Ilesa femenina. ala acertit
Venda, 1 pesseta

Photo-Studi A re fías
CORTO CATALANES,

Ma mort a Figueres En Conrad
Tauler Sagrera, pare de l'advoeat i ex-regidor republieä nacio-

nalista del nostre Ajuntament, En
Joan Tauler.
El mort era un dels mes antics republicano fedu . a/s de la
capital de l'Alt Ampurdä, encara que rala ja temps que estava
relrat de la política activa.
RESTAURANT BOYAL.
Solé de Te
cada dia te dar.Gant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 1 1.
L'"Institut Medico-Farmaceutte
celebrà sessi5 científica ordinària
el passat dilluns, en la qual el
doctor Fargas Raynnet dosenrot1l ä el seu tema: "Gonaideraeid
sobre un cas de fibroma enfacellat amb inversid uterina".
Desprds d'esposar la histeria
alica, féu consideracions mol
atinadas respecte a la patogénia
del mateix, prenent-part en la
discusió el doctor Comas Camps.
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Havent tingut nelicia el Patron., / dt

MenerS abandonats i presea qiie cert
subjecte es presenta a demanar ;Anginas en nom d'aquella entitat, tala pa.
blic quz tal subjectc explota la carita

sense donar res al citat Patronat.
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Itlinbe Coralina Mimar/t.

La Jimia de Govern de la. roopc
tira d'Estatge del Centre Autonomista
de Dependents Comerç i de la la
dústria, convoca a Mis eta socia atece
a la trateixa, perqu'e assisteiuM a lt

Junta general extraordinaria que liado
lloc dissabte, diem, a les deu del cer
pce, per a discutir la moditicaci6 ird•
guns anides deis seas Estatuts 1 ler
derivacions coi/soviet-es.
L'antlga cota de malles ara
una armadura contra les
fer:das
ELS VESTITS CZ: LLANA /
INTEMC:IS Ci."1..

DOCTOR MAR
Són una armadura contra
les rofredats

Els dies 17 i 18 continuarä, a
l'Acadèmia i Laboratori de Cleneles Mèdiques de Catalunya, Portaferrissa, 6, principal, el dele
de 15 conferencies, a cat ree d'En
Josep Grau, sobre Física dels
ralas X.
PARA-I-CUES
CARDUS
Portaforrlsa, 10
El diumenge passat visitaren el
Temple de la Sagrada Familia
les alumnos de l'Escola Parroquia! i Acajú Social! Calblica
Nostra Dona de la Bonanova.
Pel diumenge vinent té anunciat visitar-lo l'Associació de
Deixebles del Liceu Dalrnau,

Dipositaris a Catalunya:

EXPOSICIO D PAISATGES DE

tal L G le sü

E F II RE S T

MALLORCA

de Pilar M. Sueeda, Francesa Rosalid, Antoni Gelabert, Bartomeu
Ferrä. Del 13 al 31 de ganar.
Casa Hornar. Canuda, 4.
Dinas van iSser inaugurades les expaisaigistes mallorquins al
Sala !Jorrar, carrcr de la Canuda, i /a
d'En Bartomeu Perra al "Cantare » del
carnet dc la Corribia. En 11:ataren] de-

Pe ha!,

It

21-11

ti e m aneu CalA g s

posicious de

gudanient.

. Fürica d' O rte t ror ia
Itit:ets pu a ;ir:4ms i bula
Vendes al detall'

S'EMPAPEEEN HA B ITACIONS A
15 PESSETES
Font de Sant Miguel, número 4
(Darrera la casa de la Canal)

Prcus sense competinnIe

4 - Fortaferrissa - 4

No desitja ésser sempre el primer?

e snoriloGRApH e mätgu¡na
reproductiva electrIcai per
a la oonfeoold de postals, catäleas, mrions, elc. En dues bo4
res pot fer vostè mateix 1.000 rograducolone prescindint
d'impressors lotogravadors i a preu moit ales econilm;zi
RIETRON, Plaga Catalunya, 11

' Dim eeree 17 de Ceder de 1322

Del

'LA PUBLICITAT

rniting de Vilafranca

Text integre del
SALUTACIO
Patriotes-del Penedès: Saludo
la vostra torra verdejant i trencada, escampan de viles i poblets
dintre les petites valle i a la vera
de l'aigua amiga dels rius. Saludo aquesta comarca, que era en
els temps prehistòries la pan
septentrional de la Cossetänia i
que en l'Edat Mitjana, n ele
temps de la reconquista contra
els moros, va ésser el Hay d'unie entre la Catalunya vella i
Catalunya ¡leva. Saludo !a poblarle. de Vilafranea, rica de reeords
històrics, rica de fills gloriosos,
/lit mortuori d'aquell agregi rei
català, Pere el Gran, bresiol d'En
Itorens i Barba. d'En Milà i Fontanals, d'En Torres i Bages. Salut per vosaltres, gent del Penedes, i Ilibertat per la peina cata' lana!
EL F:EZPEC -7E ENTRE

ELS 1.1ATALAINS

Em propeso parlar avui amb
la máxima serenttat i arnb el de' gut respecte a tes persones, t
al-hora amb perfecta claredat i
arnb tole fraequesa. Vult1 recollir
i contestar aquella part del darrer discurs d'En Camhó, que
'contradiu l'idean que "Acció Catalana" ha alçat com - a bandera.
• Jo. senyors, no comparteixo el
' parta' d'aqueils que noseuen a En
Cambie tots els merits, toles les
qualitats i tot sentiment eatalä.
No. Ja alzó no ho diré mal, perque cree que no es just.. 1 arriba
per Catalunya un temps decisiu,
que exige:x que els catalans, tot
marcant Ses divergències i fine
les oposicions que hi pugui haver, han d'es-torear-se per guardar entre elis la mejor justicia.
Pot venir el dia del eacrifici berole, i els evolutius que ovni ens
tracten d'extremistes, si se senten verament eatalans, seran arrossegats a la Multa. Que els futurs seldats de Catalunya, quan
s'arrenglerin en les :Mies de batalla, no slagin de penedir deis
Insulte llançats. Per això, abans
de c om b a tre fortament 1 es
teories d'En Cambie jo aleo la
mcva espesa espiran/el, saludant
com els eavallers en el moment
de comenzar el comban
El. "TOT O RES"

La majar part del discurs d'Ea
Danibé a 1a Earceloneta va estar
sseilt,'ada a combatre les . teories
que ell en diu extremistes, e xpressades en la fórmula famosa
de -tut o res`, naseuda a tles darrestes del segle paeeat, quan es
proeut dintre la Unte Catalantsta resseissió que més tard creà la
Regionalista".

1 Davant del "Ud o res" que
triomfa dins la Unid, eis disidente d'aquesta sostingueren
%endemia a admetre qualsevol
cesa. Però cal tenir present que
en aquella epoca el "tut o res" ne
.ten.a la significació que avui En
Carebe Ii denla. Cal tenle present
que en els seus comeneos la Unió
'Catalanista 120 ä09tirli8U(!. pas, pel
teme fa a la thbertat de Cattelunya,
les leerles maximalistes que sos,teuen avui mimbrosos catalans.
' Recordo que en l'Assemblea
l'any 1892, en (oren aprovades
lee fainueee Bases • Manresa,
ea aticeptar-se una proposició en
.el eentit que es donés Pajut a la
Implantació total o parcial d'alganes de les bases. Quan a les
;acabidles del segle passat s'alee
la t'Armilla de "tot O res", el "tul"
Ingnificava, no pas la indepenedenela, bine la lutalitat de lee
Basee de Manreea, aquestes bases que la l'ató Catalanista ha
posat dins d'en calaix, tancantlee amb parir 1 elan.

•

ELS ARGUrdENTS MISTORICS

Per combatre els que el) ano•mena extremietee, Ezi Cambú
tieat tres menes d'armes, ha redret tres nasses d'argumente:
els Meterles,. els econbinies i ele
geog ridica. Examinern-loe.
Comencem pele, arguments histenme Tres fui,» de la nostra Materia ha cita En Camba, amb el
releve d'un text d'En Prat de 'la
Rilke per a demostrar que el -tot
O res" ha- estat causa de grane
des gräciee, d'immenses tiesgräcies per a Catalunya. Dones be:
Jo lin vine a Vilafranca
a posar
eätedra d'histeria, ni vull fer
meetre pedant. Perú he de dir
que la i nterpretacie que dóna En
Gambó als tres fets histórics cltate fonamentalment i absolut ament eq uivocada. Aquests fets
eón el plet del comte d'Urgelie
la
gue rra dele Seeedurs i la guerra
de Sin:mes-si&
.
Partem del cas del comte d'Urgell . Segone En Cambie ehaverse ent ossudit el comte
a mauleluir el "tot o res"
fou ertuea de
er ans danye per Catalunya. Pobre
cerote Jaumel .4.01 cap
de cine se le s de la seva tragU'dia
encara
s'aleen %Tus catalanes per aCUaar - 1 0. La veritat és que en_oe
Bel u e as no hi havia cap fórmula
transa ccional entre el
tot i el res.
La Ileg
enda atribueix a la mare
del comte,
que era una italiana,
Marg arida de Monferrato, aquella frase famosa:
"Fiel: o rel o
firs 4 Wat eatte esa« r 1 PO

discurs d'En Rovira i Virgili

ésser-ne hi ha algun terma mig? ropa economistes, tan economisEs que potser es volia que es
Les almenys com En Cambe, que
comte d'Urgell acceptés de los demostraren eom dos i dos fan
mans de Ferran el d'Antequera i guatee que la unitat d'Austriauna cartera de ministre?
Ilongria era indestructible. I ja
Ha cetat també En Camb6 la I ho veieu: pot dir-se, usant una
Tuerca deis Segadors. Tampoc a
frase popular, que del Imperi
aquells fets pot aplicar-se la fór- d'Austria-Hongria no n'han quemula del Mot o res". Atleshoree dat ni les cues. (Aplaudiments.)
el Govern de 'Madrid emita des- ' Bi havia també uns
gebarafs
truir les llibertats catalanes, qua
i economistes que demostraven
no eren pas el "tot", sine que
matemäticament que els petits
consistien en una autonomia. li- robles qme hi ha a ees von• s de
mitada, torea limitada. Per dela Mar Bältica no podien viure
tensar l'autonomia, els catamos
independents. I ara veiem allí una
van donar la sang i la vida. Qui garlanda d'Estats Bistres: Litu àpot censurar-los? Jo as die que nia, Letbnia, Estönia, Finländia.
per tenir ani un Pau Claris do- I diuen que la independencia els
naria tcts els ex-ministres cata- prova. (Aplaudiments.)
lans de la Corona d'Espanya.
Sosté En Cambe que a l'ende,
(Aplaudiments.)
mä de la nostra independencia
Passem a la guerra de Suecee- ehauriem d'unir-nos
a Espanya
sió. Igualment podem comprovar novament. Això
ja ho veuriern su
que no es tractava d'una tria en-. es fes
la pron. Cas de fer-la, da(re el tot i el res. La tria que feels resultats tots quedartem
ren els catalans va esser entre vant
Vull retreure, pene,
Felip i Canes. Durant molt de convençuts.
el cas d'un amic meu, que fianttemps hi ha hagut en molts pa- se de teories
i biolegie
triotes catalans la convicció, que mies, va aviarnaturals
un ocell engabiat,
jo he compartit també, que els esperant que
tot sol tornarla ben
catalane dels principis del se - aviat a la gäbia.
L'ocell va sorpile XVIII van fer mal 7et d'intir, i encara vela ara pel cel de
tervenir en una Iluita dinästica.
la Ilibertat. (Aplaudiments.)
7,
Peu'ä estudis detinguts demoetren que, pel hé de Catalunya. no
LA WID=PENOZNClA NO
podien fer altea cosa. No fa gal ES L'ISOLAMENT
re que un jos 1 exceLlent hietOriador català, En Ferran eofIndependencia, senyors, no vol
devila, va publicar un estudi pro- pas dir isolament. L'home Iliure
vant que els catalana havien de no ha de viure per (orea sol 1 feposar-se necesseriarnent al coe- réstec enmig d'un bosc. Tampoc
tal, de l'arxiduc d'Austria. En ele cal qtre els pobles lliures siguin
meus estudie històrics he arribat ferestecs. Es-cert que hi ha a la
a la mateixa conelusie. No peninsul:a ibèrica interessos cohi havia aleshores transa:TM muns. No ens refusem a tractareosslble, perquè Felip V havla los. Perú no creiern que exigeixtri
refusat de respectar les 1- el sacrifire de la riostra Iliberbertats catalanes i fins una part lat nacional.
d'aquestes Ilibsrtats. Aquells eaLlaços d'economia, retaclorts
talans havien de triar . entre re- geogràfiques, 'lagos de corvesignar-se passivainent a la pérvencía humana, tot. això este be.
dtia de les llibertats, o fer per Tot això
poden)* acceptar-ho, si
elles un últim 1 hernie esforç.
ens entenem. Per?) les rondes I
• Van preferir això darrer. I la
lee cadenas d'imposició de Godata de 111 de setiembre del 1714
verns, de ibis, de Ilengua, d'äniha quedat cera una dala glorioma, això, no. Això no rodera acsa en la riostra bistbria. Cal receptar-ho. Per darnunt de tot hi
tro homenatge a aquells catalans, ha el dret
a la nostra Ilibertat.
perque-no solament mereix desee
El sofisma d'En Camb6 i d'allionorat el vencedor que alea
l'espasa triomfant, sine lambe el tres consSteix a dir que aquests
caigut que se sacrifica per la interessos i aquesta poseible convivencia tenen en la federació la
causa de la Pätria. (Molt be.)
fórmula de màxima ampliada poQW MA DUT LA DECA- lítica. Jo cree que la soluem redenativa es insuficient en el nostre
, DENCIA?
I ha die jo, que vise del eamp
Senyors, es fals i Is injuet el caso
dir que la decadencia de Catalue del federalisrae, que fins fa cinc
anys
he cstat partidari de la b0111aya la van dur els extremistes.
Fins ara tots teaviern convineut, cid del problema català per inedi
dels
principis
federals. Els tete
fine En Prat de la Riba, i aquesta es la veritat, que la eadea de i els anys, perd, no passen midebadea. En els cinc anys últims he
la riostra decailkicia nacional fou
vist el fracàs dins Espanya de les
tot el contrari, i que la portafermules

ren aquella catalana que van
transigir amb les imposicions del
poble hegemònic, que van abdicar
de les caracterieliques de la prez-.
pia personalitat. Una de les causes principats de la decadencia, en
alió que es culpa dels catalana, le
trobem en el poder de la reialee
ea, que va atreure els nobles ea.
taians i va enlluernar el riostra
poble. I és que la Monarquia espanyola, des de molts segles encera, va aixafar Catalunya. Els
homes que sön nlonärquies de la
Monarquia dele altres no poden
dir-se präpiament uacionalietes.

(.1plaudiments.),

son REPUELICANS DE

CATALUNYA

Per aixe els cl' Acció Catalana", ho vull dir ben, dlar, avui de
fel som tots republicans, tots yolene la República ea/alerta. (Ovacita.)
En aquest punt, hi ha dos maUsos entre nosaltres. Els uns de
decanten per la República catalana, tenint en cornpte que no
existeix a Catalunya dinastia
pia, nacional. Els altres, entre ele

quals jo ern compto, som republicans sense condicions, ho som
no solament perque no hi ha ainastia catalana, sine; perque daos
trinalment cretem preferible la
Rep ública a la Monarquia. De mi
puc dir-vos que fera reputeticä
encara que a Catalunya tinguéssinn deu dinas ties, (Aplaudiments.),
ELS ARGUMENTS ECOSOMOS I GEOGRAFICS

A mes a mes de les raons hiethriques, En Cans bó exposava en
el seu discurs uns guante arguments econòmics 1 geografics.
Creu el cabdill de la "Lliga" que
cal guardar-se del perill dels caps
ealents. i tenir en compte les rea
SI: cal temer els capa ca--litas.
lents. Pece jo us clic que Cali temor encara més els cors (reas,
que són la cosa mes perillosa per
a la Ilibertat d'un poble. (Moie
be.)
No es aquesta l'hora ni tronartunitat de parlar Ilargument de
fets histeries i geogràfics. No fa
gatees setmanes que a keus vaig
parlar amb al guna extensió d'aquest terna. I ele fets que allí
vaig exposar queden intactes
despees del discutas d'En Camb&
ELE VATICINIS FRACASSATI
Només val( remarcar que ahans
de La geta SuiltrA 0.1 ieriä

d'autonornia catalana.
IIe vist tambe—i aixte és per int
Vargument mes fort—que les nacions (limes de la post-guerra
no s'han federat pas. He vist
quina es la veritat sobre l'articuló del federalisme. Lle vist que
la federació serveix per unir les
regions d'una mateixa nacionati,
tat, pece que no es el Ilae convenient per unir nacicins diverses,
perque obliga a aquestes a cedir
al poder federal facultats que no
sen essencials per a una regid,
perd que ho sien per a una naclä. Ni ha, nidos milla de la Cederecite altres llaços per a la convivencia i la relacid entre na-

cions.
Quan e3 parla de la federació
espanyola cae insistir en la pree
guata: amb qui ens havem de fe-

derar els catalans? l'otea que

Catalunya es casi, i no ti ofereixen un m'ornes de carn i ossus. Li
ofereixen mnbres, noms, paraules perdudes entremig d'un silenci da ruines. On sán les regions espanyoles, un són quo no
les velera? Catorce estrelles, representant les catorze regions, hi
havia a la vella bandera federal.
Pece en el cel de le nostra Pätria aquestes estrelles han anat
apagant-se, i avui limes en brilla una. Catorce estrelles hi havia a la bandera federal d'abans.
Pere avui seis molts els catalans
que amb una estrella en tenim

prou. (Aplaudiments.)

LES TRES ESTRZLLES
DE LA CATALUNYA
ORAN

Permeteu-me, amics, que jo
mateix em rectifiqui. Vosaltres,
els qui teniu a tles vostres bandores i als rostros segells, materialment o idealmente l'estrella
solitària, penseu que una estrella sola, lluint en el nostre drap
barree potser s'enyoraria. Enyoraria la germana Valencia, endormiscada entro eis jardins.
Enyoraria la ¡erina/in Mallorca,
tota voltada de blavors, plena
del sol mes daurat que cau damunt la terna. Si per cas, posen
l'estrella solitäria enretirada cap
a un cantó, que deixi lloc peque
un dia l'acompanyi l'estrella de
Valencia i l'estrella de Mallorca.
Aquestes, amb la de la Catalunya estricta, són els tres estete
de la nostra raes, ella de la nostra història, els de la nostra nacid i ela de la riostra Ilongua immortal. (Gran GI VACIÓ, tilla dura
101444114
•
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A''VALLS

LA MUSICA
'Revista Muzicala °coi-

tana"

La Diada de la

llene rebut el primer número
d'aquesta interessant revista muDiumenge tingué bloc a Valls la
sical, que ha començat de publiDiada de la Llengua Catalana,
car-se a Tolosa. La "Revista N'uorganitzada per la Joventut NaOccitana" Is orgue de l a . cionalista, d'acord amb "Nostra
societat choral "Deodat de Se- Parla", de Barcelona.
rene", de la ciutat esmentada,
A les deu de la nit, a la sala de
remeda marcadament en la seva conferencies de l'Associació Catalanista,
tingue !loe l'anunciat
tendencia artística 1 presentecie,
acto. La concurrencia era molt,
la "Revista musical catalana"
que publica l'Orfeó Catalä, l'o- nombrosa. Hi havia distingides
rientaciú del qual segueix.
ßenyoretes. Presidi En Tornäs
Aquesta publicació té Pe r nos - Selva.
altres, els catalana, un més gran
El primer en parlar fou
interés perque es proba palesa,
ben eloqüent, que l'influencia
EN PERE BATALLA
del nostre cenia Orteó va intenComeneä
explicant eloqüentsificant-se per les (erres germanes de Franea, arribant fins la ment l'elevada transcendencia de
bella capital occitana on la Cho- la l'esta patriótica que se celeral Deodats de Severae s'inspira brava.
De com tots els catalana haen l'obra admirable del mestre
vien contret amb la ¡lengua naMillet.
En l'art ir le de presentació que cional un deure d'amor i de graencapsala la revista, el redactor titud.
I da avui, de en ainest instant,
en cap, Mr. Josep Poyer, fa una
que el cor de tots . tratega de paentusiasta defensa de la idea regionalista, doctrina que la publi- triotismo, es semen que davant
carle desentrottlarä amb tota la els insults de la gene opressora
a la nostra !lengua nosaltres
precisió i extensió neeessäriee.
Phern d'homenatjar afirmant la
Mr. Doyer, dedica en sonl bell ar- nostra
fe i el nostre amor envers
ticle un elogi efussiu a l'Orfed tot
el que signifiqui Pätna.
Catalä, palesant l'admireei6 que (Aplaudiments.)
sent pel nutre espandiment nrAcabä el seu discurs negra(canee que en desitjaria veure are
ciant, en nom deis nacionalisre tar al seu pals.
tes de Valls, la coLlaboració dels
Conté, a mée, aquest primer
oradors de Nostra Parla de Barnúmero de la 'Revista Muzieala
celona, cedint la paraula a
recitara" una eepressiva palme

tarieadel mestre Millet als orfeoaisles tolosans, tituelada "Als
germans fu Tolosa"; tira bella
poesia del poeta Antonin Perbree,
escrita en parla occitana; nrtee
de la "Choral Dendat de Serene"
i seccione de bibliog,rdia i de
notes diverses.

Saludem cordia lment Ice "Revista Muairala occilana" desitjant-li una llarga i cecee durada.
• ••
L-A geociael6 Catalana d'Estudiants" ha organitzat un
portant concert que es celebrare
al matí del diumenge vinent, al
(catre Goya. Mí prendran part
renomenat Orfeó GraJeenc. ¡olerpretant un p ermita programa. i
la molt aplaudida Celda Bareelona, la qual donerh a conèixer
mes selecte del seu cateas reperton.

• ••

El ditimenge, d:a 21. a lee cine
de la tarda, tindrà Itoe a l'Orfeó
Graciene un interessant recita]
de mandolina a càrrec de la rotabla concertista senyoreta Natälea yilaret, la qual interpretará
un selectissim programa en rollaboració de la professora de
pispo senyoreta Ganase Seta.

LICEU
La vetllada d'aquesta nit al
nostre primer teatro lirio pot
considerar - se corn un veritable
esdeveniutent la re posició de ¡'ópera admirab le de Mozart. "Les noces de Fígaro" Significa una solemnitat artística
sols reservada als grans coliseus.
Demä, dijous, farà la seva presentació el divo tenor Carlos
Ilacket, que ve precedit de molla
fama, i el debut del qual ha desportal gran interès.

Indubtablement aquestes vetlindes solemnes faran que el
Gran Teatre del Liaeu es vegi

moll concorregut.
• •.
L'Asociacie Intima de Concerts
ha començat el repartiment d'invitacions als seus adherits pele
dos concerts que corresponen al
mes present i que tindran efecto
en les vetllades deis dies 19 i 29.
En el primer dels esmentats
concerts quedaran satisfetes
dues demandes endreçades a la
direetiva per gran nombre de soeis, ço es que el violinista N'Antoni Brosa dones un altre recita/ i que et no menys fames pianista catalä tambre N'Alexandre
Vilalta, es fes sentir com a -solista. Vengudes les dillcultats de diferente ordres que suposa lartuscht en un mateix concert de
dues eminències, la direcció
la Intima ha pogut realitzar
aquestes Pastes aspiracions i
ambdós artistes col.laboraran en
obres a duo i en //Urce a solo.
A la seesie del dia 29 debutarä
el Quartet Casabe novella agruparle integrada per joves con-

certistes.

e ••
Diumenge vinent, a lea cinc de
la tarda, l'Orfeó Catalä fare en
son Palau de la Música Catalana
el roncert- repàs que mensulment
dedica als seus socis protectors.

Noves religioses
Arel, Sants Antoni. :ibas; Marian,
diacon, i Santa Rosalina, monja.
Quaranta hotes: Asta, a l'església.
de Nostra Dona dels DolOrs. llores
d'exposició: De dos quarts de vuit del
matt a dos quarts de sis de la tarda.
La missa d'ene Sant Autora, aLat,
color blanc.
Cort de Maria: Ana, Nostra Dona
dels Descanparats, al Pi, a a Saat
Aguad.

Vetlles mi Sufragi de les animes
del Purgatori: Atad, a la sera capella, Escorial, 555 (Gräcia). Tora de
Nutra Doma del Sagrat Cae jci41,.

CO2ENEC PAuzROLA
EN

Adreea una salutació als nacionalistes de i diu que
sent profunda complaença en
veure com ha pres efectivitat en
aquel) casal de EAseociació Catalanista l'acoblament intirn i
fervords dels millors vallenes
per retro un hornenatge, per partac d'amor a la !lengua catalana,

resant una vegada mes el credo
de la Pätria.
Aquesta nostra conmnió que
es tanmateix com un jurament
de fe en la doctrina de la Pàtria,
fa servir la mes falaguera de les
esperances. A dintre el cor hi vibra sempre cura úna corda d'una
arpa aquel l optimisme que es fe
en l'ideal que- ha dut els pobles
al progrés i a la sobirania. En
aquest estatge i en aquest mometa que els nostres cors bateguen d'enlode patriótica i els
nostres esperits ene diuen aquelles paraules supremes de la nostra germanor en la Pàtria, se
m'acut conestar aquella interrogacie creada i popularitzada per
un diari espanyol: "Hermanos o
extranjeros".Si la patria un jorn,
que la nostra fe ens diu que no
es Ilunyä, te els braços lliures,
a (vil abraçarà ser ä els seus filia
que l'han alliberada. Pele enemies, que com un sarcasmo go-

sen ter aquella pregunta, la Pietria no té braeos. Te punys.
Parla del problema nacionalista extensament, dient que el programa de mes eficacia es l'actuació constant per assolir que
tots els fills de Catalunya se sentin catalana.
En parlar de la funesta tasca
contra la nostra Patria que ha
fet el Govern espanyol, diu que
malgrat les seves opressions i les
seves beles i els seus greuges,
cal sentir-nos eeperaneatä veient
que a Catalunya s'Iii sent ja aquella vibraeió nacional seriosa i definitiva.
Avui—afegeix—hi ha una re,
acciú nacionalista mundial. Nosaltres, que ens dolem cada die de
no tenle el que es de justicia, de
no tenir a Catalunya )a Universitat catalana, bavem vist i'exemple dele flamencs creant la Universitat flamenca. Els franceses
voten venjar-se aixecant davant
per davant de la nora Universitat flamenca una universitat
francesa.
Al món hi ha molts /loros i
potser quan noealtres tinguem la
Universitat catalana, aquells

voldran imitar els francesos
i aixecaran un altra-universitat
no catalana davant, de la riostra.
Serä divertit, nacionahstes de
Vallst... Porque, si ara entrentig
de la fosca espiritual que sofrial
en entrar a un temple estrany,
hi passen entre nosaltrus, guarits en la tenebra, llops negres,
el dia que tinguem la Universitat
catalana a la Ilum del sol del
progrés cultural, descubrirem
aquells llops negrea, perque seran els únics, si de cas, que entrarien a la Universitat d'enfront.
(Grans aplaudiments.)
E:d VENTURA CIASSOL
Jo recordo—diu en començar
—que fa uns quanta saya vaig
venir a parlar-vos de Pätna en
aquest mateix Casal. Aleshoree la
mey a conferencia dula per tema:
"Easeara no son) prou catalans".
Avui, estimats amics de Valle, da..
veril ralliemiasnent de la realitat, encera he d'inetetir sobre el
mateix tema.
Parla eloqüentment deis olígens de la nostra llengua,
printogenita del (late i de lotes
les terres on 5m1 parlada. "Aquel]
gran rei de Catalunya, lee can.
dres del qua) reposen a la Sau
barcelonina, va eixa m plar les
fronteres de Catalunya cionquistanita tortuosa VstdLLCÙS i 44 Ita

llengua

Horca... 1 66n avul aquestes maa
toixes terres que en els dies de
glena foren la Gran Catalunya,
les que parlen com nosaltres la
!lengua catalana, que com una
fita divina ens recorda a cada
instant la realitat de la nostra
germanice" (Molt be.)
Parla de l'amor i de Eagraie
meist que devem a la nostra llena
gua, perquè ella ha estat la cana
sa fonamental del deixondiment
nacional.
Explica eloqüentment la valor
espiritual de la !lengua, de cola
s'han de foragitar els mots gro.
Itera, perquè leguen la puresa de
la paraula bella. Fixeu-vos en la
imponencia suprema de la pa.
raula. Recordeu que Crist, Re-

dempi.or nostre, fou l'enearnació

del verb de Deu. Tingueu un ins..
tant la visie de l'encert espiritual de la significanea del nota
que ha estat posat a cada eeser
de la Creada... Jo m'iinagino,
per un instant, tots els éssers de
la creació, escottant el seu nom i
veig com et 'lee, en sentir-se
"lleó" marxa ferolge braman
per les selves, i m'imagino que,
l'armen, en sentir-se "anyell",
crida dolçament i s'apropa a be.4
sar les plantes del Senyor..s

(Aplaudiments.)
Parla de la necessitat de l'ese
cola catalana i de la cultura ca a
talana, defensant-la e0111 a baluart poderós del progrés de la
causa nacional, i termina diente
-Adeu nacionalistes de 'Valle, recordeu sempre en tota la vostra
actuació que cal treballar mes
per Catalunya, perque "encara
no som prou catalans". (Gran
ovació que dura Ilarga estona.).
.
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Crónica Social
LA VAGA DELS OBRER3
DEL RIETROPOLITA

Els treballadors del Metroleelia
tä ahir continuaren en vaga.
Eli obrers presentaren a l'Enea
presa les segtients bases:
I. Que sigui reconegut el Sin-,
dicat Unic.
II. Que sigui el Sindicat el
que faciliti a l'Empresa els obrera
que li calguin.
III. Ele, peona guanyaran 10
pessetes diäries. Els ?atetes, 13.
Els estivadors, i2. Eta manobree, 7.

IV. Els diumengea seran dies

de festa. Només es treballarà en
cas de força mejor i cobrant jora
nal doble.
y . Quan es trebalei amb aigua
serte concedit un augment d'un
50 per 100.
'VI. En cas d'accident del tres
ball es donarä tot el jornal.
'VII. Que sigui acomiadat el
cap de colla de la llnia que ea
acorniadar a dos delegats del Sine

dicat originà aquest confiliete. I
al maleta temps que es torni a
admetre els caps de colla despe-i
dits en conflictes anteriors per
haver-se posat al costal dele
obrers.
Els obren que treballen al Mes'
tropolitá que pertanyen als reme
de construid) i de da fusta lamba
presentaran les Seves bases.
Ben segur avui es farà etiblia

San manifest adreçat a tots eis
treballadors.
— Abir niatf es presentaren el
pou número 5, del passeig da
Gràcia, tres individus, invitant
als metalitirgies que hl trebalta.,

ven pugné secundessin la
vaga. En acostar-sli ele guäre
dies de Seguretat, g is tres Mili,
vidue varen tupir.

DEL. CONFLICTE
CALELLA

DE

Ahir, el governador civil cetei
hrä Uns conferencia amb indus4
trials de Calelia per a verme si
es trobava una solució al hes
caut. Avui en celebrar una al4
tra arate °breve d'aquella pata"
El senyor Raventds manirrota
LA ras periodistes (Me era l u que
el con/Mete ea resuldra. aviat.
AGRUMO

L'obrer Joan Planes a gredí al
ami company Isidre Morell- Cloe
tet en la fábrica dartietee
viatge del carrer de la tijeretee
número 2 1, per creen que era et
culpable qué l'haguessin acm•
miadat.
Sortosament la ferida del Me.
reh tau Heu.

FEDERACIO D'ULTRA..
MARINS, eUEV3URE3 I,
MOLARE

Aquesta entitat fa avinent •
lote els seus federats que ja pea
den gasear a recollir de Hure se.,
soetaeions la nota deda prime que
han de regir durant la segone
quincena del prestarte mes, -per ore

dre governativa,

j1Z.....
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VOS, NAC:CINALISTA, *4
que us bou iamentat de la poca
gemas catalana, que heu enyorat
anys $eguIt un dime) aatagral.,

tnent nualonatista.
"LA PUEILICITAT'Y

Dimecres ele gener de 1

LA PUBLICITAT

TELEOR AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

L'OCUPACIO DEL RUHR

La questió cie Menr21
•

Davant la supe; rioritat numèrica
lituana es concerta una treva
Memel, 16.—Davant la supeTioritat, numérica de les forces lituanes, sha acordat la suspensiú
del fue, concertant-se una treva,
fins a retire instruccions, de conformitat a les deliberacions que
han de tenir lloc dem ä a la reunió de la Conferència d'Ambaixa1 dors que ha de celebrar-se a Fans.
,S'ha delimitat una zona neutral entre les trepes franceses i
Les trepes lituaneses.—Havas.

..

g FRANCESOS PRESONERS
Tilsitt, 16.—Segons l'Agancia
/M'otra ele insurgents qus s'apo' aleraren de .Memel capturaren set,
, franceses i quinze policies, apoderant-se de bastant material de
guerra. A la eintal regna tranquiLlitat.—Ilavas.
ELS IRREGULARS LITUANS A
LA REGIO DE VILNA
Berlín, 16.—Des de Vilna co, inuniquen al "Lokal Anzeiger"
que els irregulars lituans han
penetrat a la zona neutral de la
' regló de 'Vana, atacant els milicians locals, de resultes del goal
atac hi ha morts i ferits per ambdues parts.—Havas.
LA CONFERENCIA D'AMBAIXADORS
,
Paris, 16. — La Conferència
'd'Ambaixadors es reunirà demà
dimecres, a les onza del matí, per
tractar de la qüestió de Mernel
de les mesures que hagin d'adoptar-se per a la millor solució
ei conflicte.—Havas.
EL "VOLTAIRE", A MEIREL
Brest, 16.—El cuirassat francés "Voltaire" ha sortit a primeres hores del
gsta4 cravui amb rumb a Memel.—Ha-

:vas.
.L'OERA LA S. DE N.
'EL GOVERN Lrrua INDULTA
NON:F-7.050S CONDENINATS
Ginebra, :91.—Segons informes rebuts
en el secrunriat de la Societat de NaciOn5, el president de la República lituana ha indultat tots els membres de
Iles organitsacions poloneses, organ.it=ció militar varsoviana i franc-tiradors del Niemen, els quals havien estat
eandernnats pel Tribunal limé pel deVete dalia traidoria i que es trobaven
picara detinguts.
La mesura de clemencia adoptada pel
Govern bin à a favor deis presoners pones de Kovno, és de-goda a la retomanació f eta pel plenari de la Societat
de les Nacions.—Havas.

LLUITA CONTRA EL PALUDISME
Ginebra, 16.—Durant la sena
Fió celsbrada pel Comité d'Higiene, el doctor Lutrario, director
general d'Higiene d'Italia, Ilegf
un telegrama del ministre llalla
' d'Higiene senyor Finze, autorazant l'organització a Itàlia d'un
curs tIc canal de personal sanitari per estudiar els matodes do
Iluita contra el paludismo.
Prendran pan en aquest curs
funcinnaris de tots els paisos i
constituirà un primer assaig de
canvi de personal sanitari.
El president del Comité, en
nom de tots els membres d'aquest, prega al senyor Lutrario
que donas les gracias al minisre senyor Finze per facord a
qua es referia el telegrama llea
git.—Haaa3.

Ha començat la requisa del carbó que el Govern
alemany no permet lliurar
Continua ravenc de les tropes :: Dortmund ha estat ocupada
Els mancaments del Reich : Una manifestació a Bochum : Incidents i
calisions : Les tropes franceses atacades : Dos alemanys morts i dos
de ferits : Rússia desment que hagi fet cap protesta
París, 16.—La Comissid de Repararicos examinará asan la nota redactada pela senyors Barthou i Delacroix
sobre els recents mancaments del Reich,
mancaments que desitgen siguin constatats oficialment.
Aquests són: Primer, negativa del
Reich a continuar els pagaments en me1 les prestacions en mercaderia.
Segon, cessació del pagament als propietaris de les mines pels suministres
fets als aliats.
Tercer , negativa a Murar el carbó
degut per les reparacions, aixi com del
carbó ofert a la cornissió técnica.
Quart, cessació total de les restitudone per arrendaments a França i Belgica.—Havas.
LA COMISSIO TECNICA SERA

ENERG1CA

Paris, 16.—La missió técnica requisarä denn 'a el carbó degut als aliats en
concepte de reparacions. No serà tollerada cap temptativa cragitació o de
suspensió del treball.—Havas.

ELS GENERALS FRANCESOS
REUNEIXEN ALS PROPIETARIS
I ALS OBRERS
Dusseldorf, 16. — Els genea
rals que manen les forces franceses i els cape de les comissions
tècniques, han reunit els amos
de les mines per a notificar-losa
hi que seis tindrä per responsables personallment de guantes fal
tes es registrin en els Illuraments
de carbó i per a ordenar-los-hi
qua es reprenguin sense demora
aquests lliuraments que han quedat suspesos.
Els alemanys tractaren de discutir aquesta ordre, pera els ganarais i els tiecnics francesos es
negaren a teta discussió, an visa
la de la qual cosa els alemany s.
es negaren a la vegada a formular cap contestada.
Els generals i cape de la Co.
missió técnica varen rebre despeas ale secretaris ríela Sindicats
obrers, als quals havien convocat
per fer alos-hi present les bones
disposicions que ene troben respecte als obrers del Ruhr.—Itadio.
S'AJORNA UN DIA LA REQUISA
DE CAREO:: ELS INDUSTRIALS
ANUNCIEN QUE REPRENDRAN
ELS LLIURAMENTS
París, 16.—Amb motiu, 'llaves rebut la missió técnica d'Esscn nous infames, aquesta rnissió, d'acord amb
el Govern francés ha resolt de suspendre per vint-i-quatre hora l'ordre de
requisa del carbó degut als aliats a títol de reparació.
Segons els diaris, la decissió adoptada es deu a la notificació de racord
dels grans industrials alemanys de reprendre avui, dia 16 de genes, els lliuraments de carbó—Hacas.

ELS TAINAIRES NO VOLEN FER
PIORES EXTRAORDINAREES
Berlín, 16.—Comaaiquen d'Essen al
"Vorwaerts", que cls minaires han decidit no fer d'aquí endavant hores suplementäries de traban en les regions
novainent ocupades.—Radio.

REPUBLICA NOSTRA
f

La República catalana .• Republicans catalans,
si; espanyols, ¡per què? . • La conlerència nacional catalana i l'ideal republich. .• Els republicans i Acció Catalana .• Equfvoc perillús .• Per
la República nacional
A Costa de Porteas, de Vilanova i Gel

iré, es comentat un anide aparegut a
La Tralla on s'al.ludia l'actitud das
partits federals i republicana davant el
postre plet nacional:
"Aquests partir, que temps passats
aemblava que actuessin d'una manera
oposada o, gana lacayo, allunyada del
stacionalisme calcad, es rcorganitzen
erres, especialment a les contrades tarragonines, en en el: mitings que s'hi
visten celebrant es propaga i es mone i$
fet de Catalunya nacid."
Els vells republicans que hay/en romas Ibis ara addictes a la causa de la
repóblica espanyola, giren Ilur esguard
, A 1100'4 . GAWIffira RA diA maGetim

Les fronteres russes

-••••-

LA PREMSA NACIONAL
,

I

hm- ideal carlssim. Amb un gaudiment
infinit, sialabegen els mots magnífica
de Repfiblica Catalana com l'expressió
duna causa santa per la qual hom es
rejoveneix, per la qual hont pot morir... Dad que el periinlic vilanovl expressi el seu parer escrivint:
"A vosaltres, ¡ores, mis toca escollir
entre republicano tatalans o republicano
espanyols. Tata la nostra SiMPatia
pels primero; Pelo altres, indiferència,
i sti's que indifeHncia, repugnancia; i
si vara:tres us él apurdeu, seguireu fent
obra contraria a ço que avui reclamas
la patria (Indiana, rúnica patria nostra.
No vaguen, dones, que la joventut re•
Pikii40146$ de EilisAdtos 4mi amo/yola.

Essen, 16.—Les declaracions segons
ics quals els propietaria de les mines
estaven disposats a reprendre els Musaments de carbó, segons les condicions
establertes diumcnge passat, no han estas preses en consideració.—Radio.

ELS INDUSTRIALS ES DESDIUEN :: HA COMENÇAT LA
REQUISA DEL CARBO NOMBROSOs VAGONS CAP A
FRANÇA
París, 16.—En contra del- qué s'ha
comunicat, els industrials alemanys han
decidit a darrera hora no modificar
Rus actitud. En vista d'aixó, la requisa de carbó ha començat immediatament. Nombrosos vagons carregats de
carbó han estat ja dirigits cap a Eranca..—Radio.
UNA NOTA DE L'AGENCIA

WOLFF
Benin, 16.—L'Agéneia Wolff
publica una nota dient que no
ha una paraula de veritat en
firrnacia publicada per la premsa francesa referent a qué hagin
consentit ele industrials del Ruhr
en reprendre les remeses de cara
1:16 a França i Bèlgica.
Al contrara afegeix la nota,
l'associació de patrons miners ha
exterioritzat clarament i terma,
nant el sen criteri en l'assumpte,
criteri que no pot modificar - lo
cap ordre militar.

Par consegüent, no es lliurarà
ni una lona ele carbó cense l'autoritzacid expressa del Comiscan
de lltnperi pels carbone—llanas.
EL GOVERN FRANGES
Paris, 16.—El cap del Govern
senyor Poineara ha conferenciat
aquest inati separadament m'ab
els diversos ministres, donadalos compte de les distintas Mies-.
tions plantejades, i especialment
de l'avena de les tropas trancec
ses a la conca del Ruhr —lunas.
LA iNZ, UlETUD DEL CDVERN

Londres, 16. — El Govern britänic segueix arnb inquietud els
eedeveniments del Ituhr. S'opina
generalment que la situada de
França as insostenible, puix una
ocupació de la regid del Ruhr no
po l portar sinó a l'aniquilament
econamo d'Alemanya.
El Govern anglas pensa romandre a l'espectatva, puix encara no ha decidit la conducta
ben definida que /la d'observar.
LE.5 TROPES CAP A DORTMUND
Paris, I6.—Les tropes croenpació franco-belgues continuaran avui llar moviment progresa
siu cap a Dortrautut—Havas.
LA CIUTAT DE DORTPAUND,
OCUPADA
Dusseldorf, 16. —,4 primeras

Iteres del mal( les tropas franceses sortiren cap a Dortmund.
A les onza arribaren a les portes de la Mutua essent ocupadas
sense incident les estacione i les
vies de comunicada, entrant puc
després a la ciutat les autoritats
militare. No ocorregud cap inca,
dent.—Havas.

da per llurs proccdintents anticatalans.

Per tal com d'.'sser ah-1, nesaltres, com
a nacionolistes, tindritar el dret de chidar ben
Cata/ans, esecrem-los!..."

• • •
Seny, mensual catalanista Ide Palamós, sota el títol Repubtlianisme, escria
eo ins seu editorial, que és ahament
aconhortador, que els republicans federals de Catalunya ingressin als rengles
de l'exercit nacionalista.
"El catalanisme, die, ha entrat en la
fase brillara que ja no el representa un
sector determina:, sind que arboren la
leva bandera diferents par-bits. En aqueo!
bel/ »lomera, l'actuació d'Acció Catalana it s propicia per tal con atreu malts
d'elements, els quals, en la fase opusrior, es refreían de coadjuvar en robra
de reivindicació nacional."
Es cert, segons Setty, que el catala.
nimia regionalista presté bons serveis
a Catalunya en el sen temps; pesó en la
seva actuacié, política presté mes d'atenció al ronyó d'Espanya que al cor
de Catalunya. Aix6 obligava a la Frenasa patriótica a fer miraculosos equilibris per justificar la intervenció del
catalanisme en l'obra del Coceen datemos de les Ilibartats de la Patria. Davant el progrés evident de la idea i del
sentimcnt nacional entre els catalans
boniatos, ¿qui faran els republicana de

París, I6. — Les tropas Trance-.
ses continucn avui Ilur avena en
direcció Est, cap a la Unja Dortmund-Heerse.
El quarter general comunica
des de Essen que les mesures
previstas han continuat durant el
mata d'avui i seguiran en examina, segons el pla determinat.
Les noticies oficials acusen
també que les ocupacions s'han
verificat sense novetat.—Havas.
Dusseldorf, 1 6.—S'ha realitzat un moviment de tropas cap

eis Roas on convergeixen les IIraes farrees que porten a l'interior daklernanya. D'aquesta manera podrä realitzar-se un estret
control de totes les sortides de
mercaderies i cartel que es realitzin cap a l'interior dallemaa
nya.—Rad i o.
UNA DIANIFESTACIO A BOCHUM
INCIDENTS I TRETS -:- UN

MORT 1 ALGUNS PERITS
Berlín, 1 G.---L'Agència Wolf
publica un despatx de Bochum
segons el qual ahir a la tarda, a
les sis, tingué lloc tina mani-

festació politica de protesta contra l'ocupada francesa.
Els manifestants, en nombre
d'alguns milers, es dirigiren a
l'Ajuntament i es deturaren davant l'edifici una bona estona,
aixf com tumbé davant de la residencia del general francas que

coinana les forces d'ocupada.
Un grup de la Joventut Comunista cridà vieques a la Tercera
Internacional i a la Joventut Comunista francesa. La malicia intenté disoldrc la manifestada,
pera els esforços resultaren impotente.
A les vuit hi hagué una topada

entre els manifestants ¡ lee tropas
fraaiceses prop de l'estació.
Aquestes observaren una actitud
de, gran prudtiezia, pesó davant
les agressions de que foren obgecte es vagaren obligadas a disparar. Resulta un mort i alguns
ferits. — Havaa.
COMUNICAT OFICIAL
DOS MORTS I DOS FERITS

París, 16. — Oficial. -- A darrema hora de la tarda d'ahir, dia
13, i organitzada per les jovena
tute comunistas, van baver - hi
verses manifestacions a Bochum.

Pac abans de les set de la larda, • es produí una col.lisió entre
manifestants i contramanifeslants, resultant un mort.
A les vuit del vespre, Ion atacat el lloc de policia d'infanteria
francesa que empava reetavió de
Bochum, per una multitud que no
bailarla de dues mil persones.
Els manifestants dispararen
incas treta contra les tropes,
quedant els impactes de Iles batas

marcats a les parets de radian
ocupat pels soldats francesos.
En vista de la tenacitat de l'atac, el cap del lloc va veure's
obligat a fer Toa., contra ele manifestants, resultant un mort i dos
ferits entre la multitud.
Dels soldats francesos que defensaven el llene atacat, no ha resultat cap feria

bona fe? Segons el perióclic palomosi,
"A la Conferencia Nacional Catalana es proclama que, sense dubte, la forma de Gavera escaient o la Catalunya !hure, is la republicana. El tiarivident definidor de la riostra política,
m'yo. Rovira i Virgili, es complau a
manifestar que preví del Ca12IP federal

i que En Pi i Alaryall, si visquis, fdro,
sense ca) dable, ten defensor de la riostra indepenüncia nacional. .419un agrupament republica ha ingressat ja en
massa a Acció Catalana i cls federals
linches de tot Catainnya adopten en
Ilurs mitings, íritegrament, l'ideari daTiesta organització. Nomes el republicanisme botifler (En Lerrous planta
cara d'adversari als republicans de la
1?n • pública Catalana. Altr, , s refrublicans,
errats, enlluernats pel sindicalisme yermen, se sostener& fa aticé en pugna nos-

tra. Per6 els veritables republicans, els

veritables federals se'ns ¡mostea cordialment, germanivoluenerst, amb qesguahl
en l'ideal independeutista deis paitrioJcs integres."

fit

• • e

Sovint encara el mot República, pres
geriericmnent, pecina mantenir entre els
republicans histórics i ds nacionalistes
republicans un equivoc deplorable; ades
en dir República, hom al.ludeix Esp.tuya, aules Catalunya, segons el públic

La policia alemanya pre16 que
le estrany en
el pals.
L'actitud de les autoritats alemanyes i de la policia ha estat
correctíssima.
L'ordre s'ha restablert. —
vas.
MANIFESTACIO DISOLTA A
ESSEN„ L A VAGA DE PROTESTA
Essen, 16. — Alguns centenars
de jo y as, enarbolant ensenyes
nacionaMstes, organitzaren ahir
al mal! una manifesta7eia, dirigint-se davant l'estatge de la
missió tècnica aliada, proferint
crits d'hostilitat contra els seus
membres.
Intervingua la policía, que drspersä els manifestante.
Ahir també es fen la vaga de
mitja hora rom protesta per Eme
empana del Rhur pels abata. No
es registraren incidents d'importancia.
A Dusseldorf i E/berfeld no es
len la vaga, encana que estava

-

el manifestant mort

anunc i ada. — llanos.
L'ESTAT DE SETGE A ESSEN

Berlin, 16.— Telegrafien d'Essen a rAgareeia Wolff, que l'estat
de setge ha estat pronliamat a
aquella població. — Hayas.
DRAPS CALENTS •
ALEMANYA ENYORA A ANGLATERRA
Berlín, 16.—Els diaria publiquen una
nota oficiosa declarant que la decisió
adoptada de no tractar separadament
amb Franca i Bélgica, no significa de
cap manera que Alemanya no es trobi
disposada a negociar una solució raenahls del problema de les reparacions
arnb /a totalitat de les potencies que
constitueixen rEntesa. Inspirant-se en
aeuesta línia de conducta, lcs relacione
atnb les diverses comissions intcraliades continuen sense interrupció.—lIavas.
NEDZR 1 GUARDAR LA ROSA
DECLARACIONS DE MUSSOLINI
Roma, 16 . — En cl Consell de ministres celebrat ahir, el senyor Mussolini
declarà que Italia havia donat únicarient la seca solidaritat política i económica a França i Bélgica, donada la
imporáncia fonamental que la qüestió
del crbó té per Itälia.
Alegi el senyor Mussolini que el su.
posat projecte de formar un bloc continental contra Anglaterra no existeix
i que Itälia, país que no produeix carbó, de cap manera no pot isolar-se.
Aca'sä dient que la política italiana
s'inspirar à en les consideracions d'ordre
general establertes en el Memorändum

de Londres per la protecció dels interessoa erItälia.—Ilavas.
NOTICIA DESMENTIDA
Roma, i6.—D'origen oficial es desment la noticia que slavia fet circular relativa a hacer estat cridat pel Govern hala rambaixador d'Itàlia a Berlín.—navas.
CE N'HAVIA PARLAT MASSA
RUSSIA NO PROTESTA Cs"

L'OCUPAC/O
Berlfn, 16.—Slavia anunciat
que el Govern deis Soviets ha,
via protestat prop dels Governs
aliats contra ll'ocupacia francesa
del Ruhr.
L'Ambaixada de Rússia a Den.

la localitats. Aquesta politica, pera, Es
tanmatcix perillosissima. Heuss ad
Athos, a Renaixement, del Vendrell, com
molt justarnent s'expressa:
'Fa pec que e:5 nacionalistes érem
encara 1:altas de retrógrades i d'artademócrates; avui, pené., no pot arrelar
a Catalunya un ideal sense ajustar-hi la
nostra aspiració de !libertas per a /a
Patria, lo, nacionalista radical de sempre, no potlia comprendre con, en nom
de la 'liberta' i PM/1 de la democracia i de la República se'as podía cornbatre. /Con si a Catalunya no hi pogula haver Ilibertat i democracia sota
una República"
Aixa es, sota una República Catalana. Puix que una cosa és la Ilibertat,
la democracia i la República espanyo- le-o, i una altra la liibertat, la democracia i la República catalanes. Es per
aquestes que els patriotas catalans poden demostrar Ilurs simpaties, unir els
seus esforços, pugnar per la seca reaIiszació. Un republica espanyol i
monàrquic, CIICMiCS a dins d'Espanya,
poden, situats a Catalunya, formar un
front únic espanyo/ista contra eis republicans patriotes de Catalunya. L'espanyolista, dones, hca's adí rencmic, sigui republicá, sigui monasquic. La bandera tricolor deis rcpublicans histórics,
no és, com &ion ahir, la bandera deis
telsulleads catalzus, Ig (dual na pot asma.

Romania anunc ja
que Rússia co n,
centra tropes a la
seva frontera
Belgrad, 10.—S'anuncla ala
cialment que el Govern roma ttè
ha tramas als Governs iugo
lau i txeco-eslovac una nota tl
legräfica notificant-los que el
Soviets concentren tropas a lt
frontera romanesa de la Ukr ania
Occidental . —Radio.
LA PERSECUCIO DE L'ESQUI
SIA CATOLICA A RUSSIA
Moscou, 16.—Davant el Tr bits
nah revolucionari de Petrogree
ha començat de veure's el pro,
cas contra el bisbe catana mota
senyor Cieplak i altres 15 ene,
siltstics, als quals -s'acusa [Hm
ver tramat un complot en 191d,
Es fa notar a aquest .prope,
Sil que ha augmentat la pe ab
cuna contra els catòlica a Rdt.,
sia.
A Petrograd i a Moscou ee112
tancades les esglésies aataliques,
Ma/grat això, l'església catalles
francesa de Petrograd tontinta
oberta al culte.—Radio.

hin anuncia que no s'ha fet mal
tal gestió.—Radio.
LA CARPANTA DEIS comurs,
LA PREMSA ANGLESA EL
OPTIMISTA
Londres, I6.—El " Daily Minar" eta
fermament que l'acció de Franca pro.
Tocara canvi en l'actitud deis gran
financiers alemanys, la qual cosa—dit
—seria .prou per justificar l'aplicació
de les mesures. Tots els crítics i eb
pcasimistes haurien aleshores de tan.
tar un homenatge a la política poi.
tiva de França.
El " Daily Mail" entreven la ponibilitat d'una represa a darreries de me
de la unitat d'acció entre la Gran &e
tanya i França.—Radio.

COMENTARiS DE LA PRENSA
FRANCESA SOBRE L'OCUPACIO
París, 16.—La Piemsa francesa dk
dica Ilargs comentarla a l'actitud cfb
lernanya davant l'ocupada. Segara la
Matin", el Goce- en alemany no pea
conèixer les conseqüencies de !a
actitud. Els industrials alenanys e
pera de rajut angles o americä
ten les masses, i resultará que (15 te,
ritoris ocupats hauran d'ases mande
guts com a garanties i que la C,snissil
de reparacions, davant les moratórin
d'Alemany elegiré les 'regions aleto.
nyes que han escapat a la fallida.
L'esquerra del Rhin tenia cesta
nemia económica. Units al Ruhr apee
deu milions d'alemanys, poden pseseio
dir de la reata de la nació i adlluc pros
pecar mentre contribueixen a les re
paracions. El Gabinet alemany seta
que en vint-i-quatre hores ha s 'aedonat tota vegada que ara manifeAa
amb el conjunt dels aliats esa dipotal
a discutir de nou la qüestió de ici ro
paracions.
Si cal buscar una attra sonido, atad
ta ja és trotada. Consistiré. en ls-rat
de la lthenania un estas mermen, an
aliste podrien retirar llar part noussl
en els benelicis. — Radlo.
TES FRANCESOS

París, 16.—Els comunistas tji
des d'uns quanta dies a aques9
;:art una activa campanya entre
els funcionaris per a indmr - lat
a organitzar una manifestada

contra l'ocupada) dei Reir; prA
la majar part d'aquests darren
no alerten aquella campanya.
lament est mouen els emplea'
de Correus, els quals projeci
organitzar un gran míting de p:e2
testa contra la detenció de e
!nombres de Ilur Sindicat, P;/
cato en els maneigs revela
naris contra la seguretat de ¿'EI4
tat.—Radio.

altra que la gloriosa bandera de
quatre barres. Segueix Athos, dicat:
"Capitostos del republicanism:
fr les contrades tarragonines fas:
la bona nasa i, amb la bandera ea
llibertats patrias, fan República C
na."
Aixf sia. Peró en el mateix nú
dc Renaistment, signat X, es p..;
renaixement del republicaniame
aquests termes:
"El republicanisme havia de ns
la seca reno:renca, perqui *me
valent i determinas estas d'opian;
cament emardit pot acabar amb res
rimsnt 'deis actuals sostenidors de
Restouraeió, per fer d'Espanya u
lile modera, i de Catalunya una
completament fijare."
Ea qual cosa no e's admissible
un inutilicé catali. La n'asierai s .
d'Espanya no entra dins de la
jurisdicció i la llibertat regioaal d
talunya, sota una República el,
no es el nostre programa. Tarn
llibertat de Catalunya no ha des mitjá per a instaurar-hi una me'
1.a República, per a un patriota
blica catalé, es el comuament
nostta independencia calsectiva. N
una República nacional obté els 5
I crvors. A Espanya, als XI» re
cans especialme.nt, poden' donar:.
cosa: el aostre_esenwle,

Dim ecrce 17 de gener de 1922

r

LA PUBLICITAT

5

CONFERENCIES
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La reforma del Jurat

La qüestió del Marroc

R. D. de Finances

Declaracions del com- S'espera el llicenciade Romanones
ment dels quotes de
Utilitats de la riquesa Elteconato
de Romanones, pare
1920
Jan, ami-) els periodistas, s'ha
mobiliaria
Es me« probable que dintre P
referit

'Al ministeri de Finances han facilita el següent Decret signat avui pe!
Rci:
"En execueib del disposat al Reial
i3ccret regulador de la contribució sobre utilitats de la riquesa mobiliaria,
a proposta del ministre de Finances,
v incen decretar el següent:
Article primen—Les liquidacions que
es vies de revisió Osan de practicar.
conforme el disposat als articles 26 i
27. respectivamcnt, dels textos refosos
dc la llei reguladora de la contribució,
dcl to d'octubre de 1920 i del 22 de setembre de 1922. competiran a la Direcció General de Contribucions.
Article segon.—Les liquidacions a que
es refereix ¡'anide anterior seran reclamantes qualsevol que sigui la quantia davant del tribunal governatiu del
rrinisteri de Finances, i s'ajustaran en
el demés als trämits del reglament dcl
procediment económic.
Article tcreer.—L'ingr,:s de lea quotes Equidades i en con ces de les multes i interessos a que hagi Roe, slrau'fan de fer a la Tresoreria de Finances
dc les proaineies respective s, dins els
trenta dies següents a la notificació
oficial.
Anhele quart—Les disposicions perteclents seran aplicables a totes les liquidacions a que es refereix ¡'anide ro
que es practiquin aria) posterioritat a
la data de la publicació del present De-

ret."
LA JORNADA MINISTERIAL
El cap del Govern, despees; de
liespatxar emb el Rei , ha anat al
domicili del senyor Villanueva, i
despees al seu desnate oficial, en
ara rebut els periodistem.
lla afegit que el senyor Villanueva no havia experimentat cap
variació en l'estat de la seva maMitin
Al.ludint al Consell de demà,
he manifeelat que es dedicarà a
tratar deis proldemes del ministeri del Trebell, tals con el preu
el,•l Huid elèctric, cases barates i
rnolts altres expediente.
— Aval han despatxat amb el
Bel els ministres de Finances 1

Gevernarió.
De Finances sha sigrat un sol
Dret dictant regles per a l'apleana5 de la llei de l'impost d'utea ate.
De Goverraei6 s'ha Aleen& un
earovant el Ileauer d'un
lt al a Barcelona destiant a aaSeera de la guardia civil.
— De Gräcia i Justícia s'han

renal disposicions rehabilitant
daersos títols mehiliaris i nomenament de doga de Toledo.
— Per eneärree del ministre
dil -tat i respoteent a les pregunte, dele periodistes sobre l'aalieneó a Franea de ha nova Ilai soba . la llei d q propietat inmoble
de :e ratrancers, ei cap del Gab et diplanialie d'aguan departramad ha maniaestat equest
¡real( fittrl en efecte d! Gavern
fr, eeee redaatä alga hei sobre la
paleetat immoble dele estrangers que no es refereix solament
a e sp anyols, ja que te caracter
gire ral.
El Govern trances, en redactar
el eeojeete, el va comunicar als
re-eeetiii3 ambaixaders, i ui d'Espanya rebe des del primer momee l les instruccjons necessär' e per a defenear els interessos

nostres compatriotes.
A , Lualment el prujecte estä

dl

aprovat per la Cambra: falta la
da e uesió aprovació del Senat
frat,rhs
Trebant-se l'assumple en un
esta l parlamentara, i estant per
tant penelent de redacció definitiva , el ministre no pot fer altres nianifestacions concretes.
So ls diu que e] nostre repreeridant. a París esta atent al desenretllarnent de l'asumpte i manle ronverses amb el Govern franck per aconseguir que el nou regin restriztiu que es tracta d'estaber, produeixi el menys perju-

diri possible els interessos dels
espanyols a Franna.
— El senyor Gasset ha manifestat aquest mal' als periodstes
que en el Consell d'ahir s'havia
aproval el projecte de Retal Deeret sobre subsistències.
— El ministre d'Estat ha rebut avui nombrases visites, entr e elles una Comissió formada
nes doctors Verdes Montenegro i
Cera, els gneis manifestaren que
a primer d'oetubre es celebrarà
la in auguració del Congres 1 Expeeició d reoraanitzari6 sanitaria ib ero-arnericana, demanant-li
el 5551 conaurs per al millor reeilimen?.
— Ha conferenciat amb el
mi nistre de la Governació l'Alcalde de Madrid, -essent ohgeete
d, e la conversa els nomenaments
Tinents d'Alcalde que es fatan de R. O.
Tantee es parlà del preu del pa,
/a que el Wat ha baixat molt de
aren,

a da disposició millorant
el Jurat.
—Ja de bon antuvi—ha dit el
ministre de Gracia i Justicia—
pensara portar-la a la practica,
en un principi per Retal decrea
perd despees fou efectuat per
Reial ordre.
Ha afegit que una cosa es alotar una disposiciú i altra fer que
es compleixi, i ell està disposat
a fer que les seves ho siguin.
Per a demostrar-ho ha donat
compte d'un castic imposat al director de da presó d'Almeria per
vulnerar les ú/times disposicions
que regulen el regim de quinze09.

El governador de Màlaga va
trarnetre a la preste de la dila eintat,,erque ingresses com a quine
zenari un xicot de dotze anys.
El director de la presó es va
negar a admetrea, recordant la
disposició referida, pern roen el
governador insistís, ordena ring-res, comunicant el cas a la Direceló Genere de Presons, dient
que havia hagut d'emprasonar el
quinzenari per haver-li-ho ordenat la primera autoritat igovernativa de la 'provincia".
La resposta del ministre fou
una comunicació, en la qual se
lt deia al director de la presó que
havia e3tat suspes del càrrec i
sou 1 se Ii ordenava La Ilibertat
¡inmediata del detingut.
En aquest punt em proposo
de-ser inflexible. A mes demostraré als directors de presons que
no depenen dels governadors,
sine del ministro de Gràcia i Justicia.
UN ALTRE DISCURS D'EN

LERROUX
SEVILLA.—E1 senyor Lerroux ha
pronunciar, al tean-e de Sant Ferrara
de Sevilla, un altre dels senas sucuknts
discursos.
Ha tornat a parlar del Marroc i de
les responsabilitats, ¡la dit que calia
estudiar-les molt be, i per aclarir-ka
com cal, és necessari situar-se al 11193.
Repassa tata els desastres esdevinguts a l'exèrcit espanyal des d'aquella
data i treu la conclusió que les responsabilitats a mis d'erdre militar e
'propiamente dichas" sin tambe @boloaOrtioues, econoneques 1 pohti4m:s.
Parla dels Mames que dotsgen les
responsabilitats t diu que a l'hora de
les grans covardies, cll fou el primer
que atea la vea sobre la tragdia de
Catalunya.
Cora as de amasar dita que Sotos
aquestes etaivestats s'acabarien astil, en
CariVi de regim i acaba allá una sota
escaient optamsme, raanitestant que
si el puble e/ noesenes Alt Comiasari
al Marroc, se satriiicaria una altra negada i acceptaria el carnea, perit no si
Ii vingues el nomenament per un decret
signat pel Rei.
/Vio') mai, perque ell decididament
está pe] canvi de regirla
• • •

Diuen de Sevilla que el discurs ha
estar molt comentar i que quan es pubikini, el governador civil el recnetra
al fiscal de S. M. per si contingues
alguna cosota massa forta contra el Rei
d'Espauya.
Després del discurra el senyor Lerroux es reuní amb e:4 seas arnies per
fer tasca positiva. Van dedicar la um Lada a parlar d'eleccions.

ELS TINENTS D'ALCALDE -DE
R. O., DE MADRID
L'alcalde ha manifestad avui
que el Govern hatea nomenat de
Ileiai ordre els seeilents tinenta
d'adralde P e r a l'Ajuntament de
Madrid:
Faustí Nicole romanonisda;
Marian Garufa Cortés, romano"
nieta; Prudenci •Diaz Agero, da-n
mncrata; Valenti Fernändez, ale
bista; Eustaqui Martín, reforinis,
ta; Francesc Alberca, romanonista; Rafel Barón, romanoniata;
Bernal Inclän, conservador; Josep Muro Lara, independent; Ge,
nar Mareos, albista.
Afegí l'alcalde que aquesta nit
faria la distribuciú de vares per

eca (res
dicti el ministre de la Guerra trua din1xtsid6 llicenciant elsaoldats de quota del
reemplaq de 19'20.
Ja s'han demanat informes al Merme
per a veure Ist poeibilitat legal d'aquest
prop6sit del senyor Alealä Zamora.

LA VAGANT DE L'ALTA COMISSARIA
Quan els periodistes abandonasen la
Presidencia hi arribava, per a conferenciar amb el president, el ministre de 111arina senyor Silvela.
—Aquesta visita al preeident ea comen.
tara molt—han dit els periabotes.
—Dones tnolt mal fet—ha respost el
sensor Silvela—perquè vine acorepanyant
al senyor Casinelo per a Cacear amb el
cap del Ga y era d'aersumptes política, d'Atraerla.
I com els perlocTiatea feaeln alguna a/liudó a la designada probable del pensar
Silvela com Alt Comiasari, el ministre
de Marina ha replicar:
ela dono la mera pareada que el
president no misa fet la menor Indicada
pera tal càrrec, 1, el Cap pensament hi
llagues hagut, me n'hauri.a parlar, i no
ho ha fea
Per aix6 m'estranya que, cota dinen ela
telegrames de Barcelona, el senyor Reventas hiel flema tal seguretat que Je
»mis Alt ComissarL
LA MALALTIA D'EN VILLA-.
NUEVA
L'estat d'Erg Villanueva, seise que ha g1 deeaParegut la gravetat, seres tau t durent el dia d'avui una notable
=Mera.
Fins avui els metgas que assisteixen a En Villanueva no han fet
l'afirmació clara i categòrica que
ha desaparegut totalment la gravetat del malalt, perit reconeixen
que, de no presentar-so cap compliració, la eenvalesc.encia ha de
durar mes de dos mesos.
Av:testes naves satisfactòries
les ha tingut a migdia el marques d'Alhnemees i aquesta tarda ha celebrat una conversa amb
el Conde de Romanones, que ha
durat més de dues hores.
Han convingut en que traetant-se d'una inlerinitat de dos
meses i reservan?, l'Alta Cornissana per En Villanueva, no ha,
malgrat atea, de perllongar-se
interinitat en el nomeaarnent
d'en subeiitut.
rtenoneueat que sobre Factual
mintstre de la Guerra pesa en
amiests mensonts la responeabiIda! d'una 'asea feixuga, havent
coi/lene:id la radacció sie diverses
projeates de Llei, han convingut
i prebablerneat do e prOs del Corleen de demeas es faca m'ebria, que
qui substitueixi, cts Comissiú a
En Villanueva a l'Alta Comissaria d'Espanya al Marros sigui
Factual ministre de Marina, En
Llufs Silveia.
EL VIATGE DEL GENERAL
BALAN
Diu lf' heraldo " :
S ',11.321eSUIS q sn sobre el viatge a
frica del sesera' Iteran que la miscie
d'a/piar ne ea gola practicar determinadas
recargues sobre su han anal a parrar torta
foschc fugitius, ais6 de mes a uses fer una
iutoramei6 reservada en el territori de la
lona occidental del Protettorat.
NOTICIES DE MELILLA
MelilkL—Agaesta matisada ha recrudit el Inmoral, posant co perill alguna
vairells, que iban hagut de refugiar a
Xafarines I Gala Tramontana.
El canoner "Laya" va perdre
Sei enes l'han erapenyut contra el mol t
de relamed. Va tractar de salvar-se, amr6
una amarra ele popa es va enredar amb
innxyliet atilitear la raaquinaria•
La 'situada era greta acudiren estibarmelena i desprea de multa esforços es va
aronseguir reforçar-li les amarres de proa,
°pajarear el perita
Cota que el temporal continua, la situada del vejad/ ofereix temora.
—A
posieiti de Renitez, el soldat

d'Anmera Josep Agustfn, que esteva netejsut el tusen, list tingut la devgrZgeia qtge
se li avihs 1 el projectil ha ferit greument
a guatee campear.. Han estat trasnadata
a la infermeria de Dar Dilas.
--A la Nasa d'Espairya s'ha celebrat
In imposició de la medalla. militar al en=minar del batalla de Toledo, don Adolf
Arias, i al sereent ¿'ametralladores de
pogicia losa Fernande, Mame.
Formaren el batalle. de Toledo I altres
forres.
El gemes1 Logada trapos:, leg conderomelena f pronungi¡ una vibrant al-loracid enaltin elg mèrits dels condecorats.
Les tropes de ,Glaren davant
A la nit els oficial» els obsequiaren
ami, sin banquet.
—S'ha enviar a Tafersit tia superb barriste per aestablir-hl les oficines de la
policia indígena.
— El pilot aviador ef. Guiri-

guin, d'aquest Aer6drom, anire
Roma, d'on dura en vol un hidropla marca Savoia, per a /a "es-

quadrilla".
EL COMUNICAT D'ANIT
El telegrama rebut al ministeri
de da Guerra diu que en tornar
de Dar-Quebdani, va volcar un
carnee resultant ferits el capita
d'Enginyers Fosar, el tinent Herman i el meeänie Villas, de rae
rbefer nen.
Eciase mes novetat,

NOTICIES DE TANGER
Tanger.—El rumor de que es
designava a En Merry del Val a.«
comissari, ha causat. aquí boa
afecte.
— El temporal Imposibilita la
navegació pel Estret, i no pot
venir correu de Cadie ni d'Algecires. El part esta tancat i se
sent un fred inteisfssim.
NOTICIES DE LARRAIX

Larralx.—Alguns moros han
fet fac sobre les torees de protecció dele voltants de Tefer, on el
dia abans erimpedl ragnada".
— A la Comandancia general
s'exerceir torta censura per a les
noticies de Prensa.
— El grup de regulars tindrä
/a seva base a Arcila, al orea
-se el protectorat civil. -nitra
— El 23 s'inaugurara el ferrocarril de Larrail a Alcilear, de
la Societat Hispano-Marroquí.
— Les plujes han causal, graos
danys en les carreteres, dificultant el tränsit de carros i viat-

jers.
MOVI MENT BORSATIL
Durant el mes de desembre
darrer han estat negociadee a Ja
Borsa 46.814.5d0 pass-eles en diferents valoro,
Donada la ciCtuatid interaacional a la Borsa, s'ha preseatat
Denle regulador rifen i amb barxa de 10 centims en la serie ma-

jor.

Accione bancàries, encalmades.
Dels valore induatrials sobresparten les Feigueree, que tenen
a ni t hon meroat, ateeent el menor moviment fins 52 per 100,
amb puja de tres entere. Les Sucreres i els Ferroearras experimenten fluixetat a causa de l'ex-ces d'oferta.
La moneda estrangera acusa
dues tendències diferente: duna
banda hi ha PI frena francès, que
despres de cotitzar-se nerviosamena baixa 35 cèntims. Per la
banda oposada s'agrupen les Hileres esterlines, dòlars i belgues.,
que minoren la seva cutitzaciú
anterior.

ELS MORTS DE MADRID
De les 1.6 O O defuncions esdevingudes a Madrid duran t el mes
de desembre, slian de deduir 80,
ocorregudes a transeunts per
causes externes. Durant aquest
mis hi ha hagut 415 defuncions
menys que Pany 1921
LES ACADEIBIES MILITARS NO
ES TANQUEN
El Diari Oficial del Ministeri
de la Guerra publicara demä la
disposició referent a la convocaferia per a l'ingrés a les Académica militare.
MIale011•1•n•nn••••••••.•

Organitzaciú d'"Acció Catalana" a les

districtes.

LA REORGANITZACIO DE
L'ESTAT MAJOR
El ministre de la Guerra ha celebrat aquesta tarda una conferencia molt extensa amb el tap
de l'Estat Major Central, general
Aizpuru, havent acalsat la mediteen del projecte de decret de releeganització de l'Estat Major Central.
Entre les innovacions quh s'hin
trodueixen figura /a creació dintre de l'Estat Mejor Central de

nous organismes,
—
UN CANDIDAT A ACADEFAIO
Encara que la proposta oficial
no s'ira formulat encara, pida ele
esta4uls prescriuen que la presentada de la candidatura no pot
fer-se abans del mes de produirse la vacant, existeix el propasen
de nomenar a don Joaquim Alvarez Quintero, porque ocupi el
seient que pertanyia l mor
Ortega I4unilla,

barriades Barcelonines
El Consell Central ¿'"Acció Catalana" i la Comissi6 d'orgae
nització convoquen per a dissab te vinent, dia 20, a les deu de la
vetela, i en el domiedi social d'"Aceie Catalana" (carrer de Tirafaltar, 14) una reunió, a la qual són convidats:
I. Els representante de les aAociacions barcelonines adhe-

ridos a "Meló Catalana".
H. Els representants de les associacions barcelonines que
han fet gestions per adherir-se a "Acció Catalana" o que tinguiu
el propòsit d'adherir-s'hi.
Les Comissions d'associacions en vies de constitució
que hagin d'adherir-se a "Acció Catalana",
IV. Els addicles o simpatitzants ami) "Acció Catalana" que
tinguin el projecte de constituir associacions de barriada o de
districte a Barcelona.
Terina en cumpla la Smportanoia d'aquesta reunió, es prega amb gran interès la puntual as sistancia de tota els convocats,
puix que el desig del Consell central d'"Acció Catalana" es d'enIlester en poques setmanes la completa organització barcelonina
per dietrictes i barriades.
Les entitats de Barcelona adherides a *Aceite Catalana" 1 les
que es fundin pròximament en traran tot seguit en un perlode
do gran activitat en tole els or dres do la feina patriòtica.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
DE CATALUNYA
MALLORCA

Dol alcaldes por a la ciutat :: Les
comunlcaclons aéreas :: El servol radloteiegräflo
L'alcalde, N'Antoni Roca ha telegrafiat al ministre do la Goe
vernació suplicant-li aelaració de
la R. O. nernenant alcalde de
Palma a l'il.lustrat arquitecto
Guìllem Forteza Pina, lliberalregionalista, sense haver-lo destituit abans, puix es dóna el cas
de que essent ¡l'Oliver Roca alcalde eelegit pel Ajuntament, i
En Forleza Pina de 11. O,, hi hagin ara dos alcaldes.
El governador ha cridat al seu
despatx a l'Oliver ordenant - li,
d'ofici, que convoqui sessió extraordinària a l'objecte da donar
pessessió a En Forteza, alcalde
de R. O. L'Oliver ha donat ordre
de convocar-la demä.
També els regidors que formen la coaaliche mauro-conservadora-weylerista, han telegrafiat al ministre d3 la Governaeló
elevant protesta davant sorpresa
que diuen els hi ha causat dita
R. O. Els caps manristes i weyderistes han telegrafiat a En
Mauna i Weyler, demanant peatecció contra l'esmentada R. Ce
El diputat a Cortes En Josep
Socias ha telegrafiat al ministre de la Governació demanan-li
empor als fins del Municipi.
Ara hem diuen que el governad o r acaba de rebre un telegrama del ministre dient-li que la
R. O. nomenant a En Forteza alcalde es deu compilimentar, puix
ella porta la destitució de l'alcaldo popular Oliver Roca.
Existeix gran disgust, regnant
gran apassionament, esperant-se
la sesera extraordinaria amb gran

expectació.
Els regionalistes es mosteen
satisfets pel nnmenamene sialealde a favor d'En Forteza i haver aquest expressat qu: ocupae
rä el càrrec per engrandir els
seas ideals, que sempre han. estat regionailistes, i laborant pro
Palma, usant la Ilengua nativa
eorn ha vingut fent sernpre.
— Sala rebut un telegrama
anunciant la sorbete. de Toulouse
de q-uatre biplans-hidroavions,
ante motors "Ilispano", i dos entibie, deatinats a la Companyia

Aero-Merfterna.
— També s'anuncia /a remesa de material complert de radoetelageafra i gasolineres de 40
tones, per a salvament.
TARRAGONA

Futbol -:- La comissió nomanada per resoldre la qüestió da
les aigiies
Es eta partim de oampienat proviscial
de fotbui jagata el diumenge joblingueten els semi enta mesaste;
En fenematre Sitgme-Gimnästis, de
Tarragona, rsoq el primer per 4 gols a L
Reas [heportiu-Valts Deportila 11 gula
a 1 a favor dele Reas'.
— Per l'Ajuntament Ita estat
nada una emaissih, .empesta de rakedsie,
del regidor sensor Upes i del comptador
senyor Ilairauli, per a resoldre la queseh de la portada d'aigues.
— Avui, dimarts, ea reuitird 5 CO"
alisen provincial,
— 'Fainté eatá einvorada per demà
La piputarie proi hur g a/. per celebrar la
primera sessiö de l'actual pericote, al es
reaneix mimbre sondear de senjers dipulata.
— 17a tiznar Ose el primer hall de
tarda de la temperada de Carnaval, nofant-se multa animaeita
— Probablement el vinent diumeuge
quedara odustittlida l'Ae-sociació de la
Premsa tarragonina.
— Continua encara dintre el perfode
ile gravetat el uostre ntnie aesea, Rangos,
toril Peltre setugaaa,

REUS
Conferencia d'En C. Domenech ::
Futbol :: Revista del somatén
Al Centre Autonomista de Dapendents del Corriere i de la Indústria ha donat la seva anunciada conferencia, desenrotllant
el Lema 'La nació murta i la necia viva", En Cristófol de Domenech, de /'Ateneu Barcelonés.
Acabat de breus paraules del
president ele la secció d'Educada i Cultura, En Francesc López i Llurba, començà el dissertant aun un breu proemi chela
que Catalunya no deu 'mesar la
seva causa sobre alisa casa que

alla mateixa.
Fa una ampla definició del que
són nacionaditats, nacieras, p o bles, fea l'aplicacid practica seta
el punt de vista nacionalista.
Mi ha nacions mortes i nacions
vives, i teils els sintornes hispaalce són de nació agónica, quasi
monta.
Mi ha paisos, diu, on una re-

volució pot establir
Per?) aqui? La coneebiu`e La
ereieu possible? En un poble
sense protestes, un els antics de
magogs i ele cabdills irredenlisles quasi mitin asou dols Governs
e hi col.laboren vuluntariosament
en un país en en lloc d'exigir las
més severas responsabiditats s'eecallen discursos vessant cineme? No. Ni el poble d'aquesta
nana ni ele governants tener/
ealvaeió. I babel.' qual es el cas
Catalunya. Ja y ana d'Ilieuania?

Es ei d'un salvament, el de la NY*
gida d'un euicidi coLlecteu.
Amb quin dret fantastio; per,
que una nació com Catalunya
hauria de sumar la seva sort i el
seu destf a una nació fatalment
en dissolució?
Exposa el progrés rapidissim
que ha fet en elle darrers anys

nacionalisme.

En acabar fou molt aplaudit.
El partit de futbol jugat
diumenge, (tia 14, entre el Reus
Deportiu i el Valls Doman, que
era de campionat, queda a 11
gols a 1 a favor dels locals.
— Dijous a un automtebil
deis que fan el servei de passatgers entre aquesta ciutat i Tarragona, passat el pont. sobre el
Entinta a prop de la 'vaina cae
pital, se li trence, la cadena de
govern i reculä fins que un pialan da la vera de la carretera el
tranca, e] qua] esta/viä /a caiguda del veicle, que anava ple
passatgers, a un terrapte de has,tant altura.
— Els dies 17 1 18 del cor-"
rent la veina vela de Montbrió
celebra la seva fiesta anyal major. En el local de la Unió de Joventut hi tindran 'loe grans baila
càrrec d'una banda de miel.
ca ; cinema i varietats, lo qual
antIncia dita enlitat per mitjä de
programa redactats en la nostra
¡lengua.
— Diumenge hi va haver a la
playa de Casernes revista de sometens, en la qual e) cap local
va engegar als sometenistes un
discurs en espanyol. Els sometea
nistes tots eren de Reus.
VALLS

Ele actes del Patronat de la 151.
blioteoa Popular
Ha estat nomenat recaptador
d'ingressos municipals En Josep
Domenec; el que fins ara ha ha-4
via estat, En llamón Trave, trasi
liada el een domicili a Meniblance
— El Patronal do la Biblia-e
teca Popular té en projecte la ce.
lebració ele, grano antes durant
l'any; a més a nado d'importants
conferencies, es donaran tres
cursets: hin da efecanica, un
d'Economia domestica i un tercer d'Agricultura. El Palronat
tambe estudia l'org,anitzazió d'unes Converses Espirituals amb
les senyoretes de la localitat.
— Ha passat a millar vida
den Francesc Ivern i Ballesta,
després tic Ilarg,a materna.
— Es traba maialta d molla
gravetat uva filla del calare del
"Banco di Roma", En Ferran

Vallbona.

— S'anuncia poi dia 21 d'aisne g t Mes, una ronterenela a la
Biblioteca Popular, a carien da
moesen Higini Ang l ise, .sohre
Caneó Popular al camp de Tarragona.
— La distinguida muller
d'En Franeeee, Radia, apoderat
de l'Agkleia del Banc de Valls a
Montblanc, ha donat a Ilum un
nen amb teta felicitat.
— Es ¡roben en nostra ciutat
els investigadors d'Hisenda, els
dels Catastre i l'inspector de l'in,
post d'utilitats.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Dos cartells -:- Una Cesta pomal'Isla
Futbol
Es ben isimptumätica, dallé
mes afalagadora, l'aparició de
dos cartells a les nostres parets,
editats per obrers, escrits en
idioma català. l'enser es la primera vegada que alioli s'esdevé a
la nostra vila.
L'un d'ella anuncia per a divendres viviente a les non del vespre, un gran noting de propaganda etutietaria al teatre Principal. 11i prendran parle Balbina
Pic, Angel Pestaña, Roger i Rico,
de la Conferencia Regional del
Treball de Catalunya, i altres
dementa de la localitat.
L'altre dele dos cartells es l'anunciador de les festes que en
honor de Sant Antoni Abat cele tiraran el dia 17 ele carretees. Hl
haura un solemne ofici, benediccid dele animalts, "Tres Tombs"

balls.
Poe a pee, "la marca de l'es,
clau posada damunt la caro dels
fills de Catalunya" va esborrantse; ele noetres obrers, a la fi, es
retroben, són "elle niateixoe".
Cal felicitar-se'n.
— Diumenge passat, a la tarda, jugaren un partit amistös la
selecció de la "Penya Rhin" i el
primer equip del F. V. Vilafran-

ca.
Empataren a dos gola.
VALENCIA

Eleocions
Ja corncriva a parlar-es d'aleeMons. D'ara en enclavan la gae
setIlla nada Ilegida dels diaria
sera aquella que divulgui (mellen/2 relacionat amb les eleccions.
En aquest ternps la gent saduna de l'existencia da partits
inconneguts i d'homes de gran
merit. Cal dir que es l'època más
impúdica que coneixem. L elas
ticitat de la mural arriba a casi
sos abominables.
Ele diaria do la callad han pu4
blicat Pencasellat de tata la "prov incia"» Quîi arS1M4 111.a
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fano ha pauat per una elaboracid fastigosa. Déu sap les intranquil.litats, els disgustos, les insinuacions que costa. Paró sense
encasellat, o esperances de tenislo, a la nostra tersa no hi haurian albistes, romanonistes, ciervistes, etc. L'admiració que pro-.
dueixen aquests gran homes ha
de tanir també una part posiMart.
La nostra "provincia" se ta reparteixen els ministeriala de lotes les fraccions. Sembla que la
distribuid es aquesta: districtes
de Ghehva, Sueca i Gandia, tres
albistes; de /Misa, Requena i
Chiva, tres demberates; de Torren, Sagunt i Lliria, tres romanonistes. Per Alcira hi haurä
reformista; per Enguara i Albaida, dos candidats conservadora
del senyor Sänchez Guerra, El
candidat que presantarä el Govera per la ciutat encara no es
cap a quina fraecidi pertany.
Nona tornés d'escriure això ja
té la cara roja de vergonya. Déna una gran pena veure que les
coses més absurdes han arrelat
a la nostra terra. Tots aquasts
albistes i dernbcrates tenen un
e:Aren de recias, que malmeten
le. ingenuitat dels nostres
dore, que sembren d'edis la terra i fan florir tota classe de mal!s'esteta.
Aquest es el panorama a la
Aostra "provincia" o ens queda aNilt al fons res més que aquella puntela d'esperanaa per a [lea
Coses imprevistes.

SANT FELIU DE GUIXOL3
Els minyona aptas pel sarvel
nlovirnent dernogräflo
Diamenge jugaren al camp de l'Ater.en
Departir, l'agua) reserva d'aquesta eutitat 1 el P.121,1IVÓS F. C.
Cuanyaren eis tocata, per 2 gola a I.
— lenorent-se el doma ili deis tulmanis Jorep Sumar Juncá. Joan Torres
1 Tarruella. Mtr 1 uel Alean-i. amo Entalles
Torreta Francesc Cervera Grazne, Froncese l'ameres i Pons, Manuel 'rima' Remes, Joszpim lamia alarquea, Josep Maria »infles Casadella, Joan Rabionet
Rigau, Frenarse ilibot i Boach, Joan Serrat i Frigola, Mama Esteva i Alemany.
Josep Ilabassa Percaté, nenevento Rebases i aeglada. Llorenç Girataiu Ilortas
Jordi /aten i Rajeta cotana:os a ladastparnent d'aguase Municipi, raemplae de
19=, ea ',raga b presentada dels mateiros o del, eemfarailiars, en aquesta Secretaria pe r tot el dia 11 del viuent febrer.
— Pel dar 2-1 del corrent gener sha
ordanat la ecneentraaia chas nanyons del
reemplegament de 1922, el qual Domare
da de 22, i el del reemplaçament de 1020,
En Salvador Perdiese alorell.
— Ala bajaos de la casa comunal esta expoeada la 'dista dels 116 minjens
que loaran d'esaer sortejata per a la
formaeia del reemplaament de 1923.
— Laijuntament ha ecordat de vender, mit janaant camama les antiesteti'ques i velles seacies de la Plaça del Gen*ent lea quota secan substituidea per
talla i ubres anumenats del -l'amas".
— Ha visitat aquesta eiutat rezalca
redor beivetie Francesc Laurel.
— han asta& passaportaza en aguasla Medanal, per a l'examen previ d'apeeRenta craeronautiea militar, els minvons
Imane a'arran Ltargali, jusu Bonany
Basquees, Francase Mareet \ala 1 lene
Jurel Taataerre.
— Des de primer al 15 de gonce encoraren al port
• Vapor "Cabo Moler", "Cabo DIgner",
« Ampurtlanas i remolcador "Delata", espanyols "Ca,iau", "Cortas" i "Cid", angjeaoa, i "Sirio", !dala.
, Veler "Comareia".
Moviment dernografie de rl al 15
• eorrent.
Defuacioaa, 7; naixement", O; matrimonis, 2.
— Segueix treballent-se a les obres
d'embelliment de la muntanya de Sant
Telm, sector inarlaim de "La Pedrera",
enirtiaria rala bpanya "Sant Telm'a moviere d'Es Pere Ratas Calvet.

RECES
gl mercal darrer :-: La propera

conferencia al C. R. de D.
El mercal del cha 15 ha estat
forra concorregut, si be no han
estat monos lea transacciuns
Al mercat del gra hi havia teca/la abundante, que elan cotag at ties de 42 pessetes a 38 la
guanera.
El moresc, a 1850 pesseles
guanera.
Ordi, a 1 450.
Veces, a 30.
En arnetlles i avellanes continua raiiimaci6 i els manis queden:
Aniellla en gra, llargueta, a 26
g rnig duros quinta.
Ldem hiere eaperanra, a 24 i
;Mg quintä.
Mena ¡dem cornil, u 22 i
litem mulla, a 63 pessetes sac.
Avellana negreta, a 49 pesrie-

las sac.
Ideal con-tú, a 46 pessetes sao.
, Ideen en gra, primera, a 79 pos•e/es quintà.
Idem Idem segona, a 77 pesseles quinta.
El vi blanc, de 8 a 8 i mig rals,
1 el negra de 7 a 7 i inig grau i
Carga.

El blanc més soLlicitat que el
; alegre.
; Olisca, a 23 i 24 pessetes quite¡era.
• Oli primera, a 28 rals quartä, i
" aegona, a 25.
; Garrotes, a 7 pessetes, i qua, pum animados.
I — La profiera conferencia que
•es donar ä al Centre Autonomista
isba Dependents del C. i de la 1 ani'ti a n4rgeo de N'Allana ¡ta pad».

EATRES
TEATRE DE L'ORFEO
GRACIENC. — Campany/a Mera, Ricolau. "La
fldeilitat d'Elena", tres
actea, de Nfillas-Raurell.
La riostra estimada amiga Merca Nicolma posada a fer teatre dan, no
escatima res deis seus esforços per sortir-se amb la seva. Es pot dit que ajudada de quatre actora que fan cl que
poden, amb una companyia improvisa
da, ens ha donat Ibsen, Bjornson i Maeterlinck. Ara no s'acontenta amb quatre noms estrangcrs, i cerca dios de la
nostra joventut intel.ligent, obres que
pnguin apassionar d'una manera noble
el seu públic devot. Amb l'estrena d'En
afillas-Raurell, la senyora Nicolau va
demostrar un cop mes la sera sensibilitat i la seva passia de gran actriu. 1.1astima que els alter; elements dc la companyia no l'ajudin gairc I
Parlen.] una mica de la Fidelitat
na. En atinas, en aquesta obra, ha volgut fer una prova. molt lloable, de guarnir tres actes elramatics amb tres personatges. En Millas obté els efectes escaries d'una manera habil i intel.ligent,
i aquesta prova atrevidissima, digna
d'una experiencia consumada, la du a
termo arnb aquel aplons i aquella gracia.
Com que no és una obra crambient,
sana que s6n tres animes que el poeta
es propasa analitzar i disse-at a la vista del públic, La firlaitat d'Elena ve a
cauce dins la classificació dalla comedia psicolagica. Que es, a la mesa manera d'entendre, el genere dramàtic mas
Veiam que passa en armes: drama. Tres són eis elements: un pintor
enamorat d'Elena, Elena i cl marit d'Elena, que és un gran potaje. Primer
apareix restudi dl pintor; Elena contare:a el seu retrat, es resisteix a dosen
ramant del pintor, i consent únicament
ésser la seva amiga espiritual i res mes.
En aquestes, Eliot se'n *a de l'estudi
del pintor i torea al cap d'uns minuta.
Durant aquest c-urt espai de temps que
ha catee lora, salan sentit tres trets
de revólver. Elena torra una mica commoguda i diu al pintor que el politic
Mil-ales sha suiaidat. Aquest politic viu
21 rnateix replà del pintor, i abs de
dir, per llagar les coses, que aquest rolític és renemic del marit d'Elena.
El segon acte és en el bvudoie d'Elena; diälegs curto amb el mara; dialegs llargs amb el pintor. El pintor II
parla de ceras detalla relacionats amb
el suicidi dcl politic. El pintor [lana a
entendre a Elena que no és un
sinó que es un assassinat; Ii darla a
entendre, a mis a mes, que ella, Elena,
és la criminal i que, amb borres parautes,
la té ligada dc irms i mans, cosa que
sumant-hi la passió del pintor fa que
Elena li digui que es un canalla i que
renvii a passeig.
lEn el tercer acte, Elena descobreix
coses horribles: el seu marit, del qual
ella en tenia una idea d'home sublim
i generas que tot ho lela pel Le de la
patria, li confessa que eil ha treballat
i treballa per intcres material i que ha
fet servir la politica com instrument de
la seca ambicia económica. El suicidi
del sea enemic polític Ii ha valgut mig
minó. Elena es desespera i el seu marit
no la compren. Elena es queda sola,
torna el pintor arnh noves provea i noves acusacions; Elena no pot mes, crida al seu marit; encara el /nariz i el
pintor i confessa el seu crim: ella ha
assassinat el politic Miralles, ella sera
fidel al scu marit, el seu marit l'ampara i diu al pintor que faci el que
vulgui i el treu de casa.
En Millas ha vulgut presentar-nos un
cas de dona excepcional. El pintor resulta un simple canalla; el marit un
simpre arrivista. En afilias, com a poeta i corn a artista, esta en el eo., :t perfecte
dret de presentar les animes a la manera del seu gust. jo, com a espectador,
estk també en el tucu dret de judicar
la humanitat i la veritat damuastes
mes. Elena, segons rubra d'En Millas,
és una dona d'un gran trernp; es daddeix a assassinar l'enemic polític del
seu marit, peró no en un moment en que
la vida o l'honra del seu marit periIIM d'una manera immediata; és per
la gran admirada que sent envera l'obra
del seu marit que es converteix en una
criminal. Ara eunsiderem que aquesta
dona tan apassiunada pel seu marta consent amb tina mena de flirt del pintor,
que no es adultera naturahnent, pera
que permet al pintar visitar-la al seu
boudeir. El pintor és, veritablement, un
apassionat d'Elena, o Es simplement una
forma de tortura per l'anima d'Elena?
Aixó ja no ho se encara; lainic que
em sembla és que el pintor pertany
una classe de criminal refinadissim;
si és que esta criainurat de deba, st és
purament un seductor, resulta un canana dalló mes vulgar que corre. La psicologia d'aquest pintar no queda gaire
clara en l'obra d'En Millas.
Tornern al mas d'Elena; ella te por,
té remordiments, es ven en mans del
que la vol sedu j e; el pintor la pot perche per sempre més. Malgrat aix6, ella
col.labora en la gran obra altruista del
seu rnarit i es fidel a aquesta obra. Per6
ara ve el gran moment deci ;in. El marit no és un herui; es un canic vulgar
o, mes ben dit, és un egoista conscient
empeltat de cínic. Resulta que ha enganyat a Miman, a la seva própia dona.
Elena, la que l'ha vist en tots els moments, la que l'ha guaitat patiat i Iluitant, no se n937 ja adonat qae el seta
home era un arca lt, aixa tme Elena és una dona fina, una dona .ntel.ligent, una dona energica, qac ha arribat a cotnetre un crim per veneració a
rubra del seu marit.
Passem, dones, perque Elena hagi badat d'una manera lamentable. Acceptcm
que la passió pel seu marit ii hagi ce.
gat els ulls. Pera ara ha arribat el :noment del desengany i ¡qué fa Elena?
alean de cercar una solució hutnana a
Ii GQ4a. liCgö !kit 4'11541 limPlaWcat

gar, tina humanitat digna def registre
tràgic en que salan posat les notea. Herir
de cercar una solució que estigui
cord amb l'hereicitat del crim i de la
passió i l'abnegació d'Elena. Es cert que
l'anima d'aquesta dona pot reaz.intar
de moltes manares, pecó posermnos en
el cas d'aquesta dona i pensem una mica. Elena pot cauce dins un pC.ISUlliSilla
mancat d'energies 1, aleshores, si s a ritablement ratrau el pintor, pat abandonar-se-li; si el pintor li fa fàstic, pot
continuar vivint desenganyada, pecó
odiant el seu marit, aquall heme acl
qual ella ha con-es un crim. Es evident
que en convencer's que l'havia enganyada, el seu cor ha de reaccionar en contra del seu marit. Si Elena és encara
aquella Elena que assassina al politic
Miralles, o be ha de matar el san rnarit
o bé s'ha de suicidar. Aixó san soluciono estirades pelo esbelta, si loleu,
peró caben perfectament dins la psicologia d'una dona corn l'Elena que ans
presenta En Millas.
Ara mirem que fa l'Elena del drama; dones Elena no fa res d'aixó que
hem suposat; continua tan f ;tic! al sen
mara com ábans, com en els momento
de gran entusiasme, cono en els atornents del crim i de la por i cl remo:di:nena III havia una C -aso per la qual
Elena era capan de cometre-ho tot.
Aquesta rosa resulta que és falsa. Elena n'esta convençuda. I Elena no fa
res. Es clac que en el mea) es pot donar un cas aixi. Peró per aquest viatge
no es necessiten alforges. Percaté Elena
acola cara acaba, no hi ha necessitat
e:te rnati a tanga, ni que sia-.ti seduida
per ningú, ni que el seu marit sigui un
gran polític.
En fi, aquel drama de La fidelitat
d'Elena cm sembla inconsistent i fals;
no partem de detalls; En afilias vol
que els marits i les mullers i els amants
india el Ilengualge que ell els hi aupase. Din-mes i de dones n'hi ha de
mnites menes i possible cate en els
rnoments critica de la vida deis esperits, trobessim homes i dones que parlessin i diguessin les coses que fa dir
En Millas als scus personatges. Es molt
possible, pera jo cree que no ea el mes

correal.

En Millas Raurell ha escrit una obra
de la qual Ii heut d'alabar el to i la
inunda; segons el meta Munit criteri,
no ha reeixit en absolut En Millas
Raurell es un poeta pie de nobles i sagrados ambicions i, no per amargar-li
la existencia, sinö com un consell literari a ell i a tots els jo y es plena de
nobles ambiciona com chI, seas Ili 111
de retreure alió que deja llorad:
"Stunite malcriare vestris, qui scribitis
Imquatn,
Viribus, et verrate diu quil ferre recuQuid valeant humera.," [sant
Aixa, en llenguatge corrent vol dir,
si fa o no fa: "Escriptors, ieu una
materia proporcionada a les Sostres forres, examineu detingudament el que puguin po-tar i el que no puman portar
les vostres espatIles".

"Zoo". Comädia en un
actea d'Abel Hermana,
trad. J. Cas.
Es una pera entretinguda t plana d'esparia en la qual una serventa mis viva
que feta d'e-manee, s'empesza la Ma nera de furtar els seus amos, un matrimoni Muges i dalló mes grotese i
Inés poca-solta. La intriga esta ruuh ben
duta i la tr.:11 celó del ze p yor Bas resulta fresca i es fa escoltar atril) alegria, des de que comcnça fino que acaba /a comedia.
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ta part del pablic, que tio saft vetire
el talent que es necessita per anar descabdellant arta.) la precisia i la paciencia que ho fa En Pous teta una
troca teatral, es neguiteja i troba larga
alguna artes de les comedies d'En Pous.
D'aquesta lentitud peca potser una
mica el primer acte de Sants diablas.
En Pous peleen creura que sóc injust
i que de Vade no seas pot treure res
per produir refecte que el desitja.
Potser seria un , altre l'efecte, potser
seria pitjor o millor que el que es proposa En Pons, pera no hu ha duale que
Yute guanyaria en agilitat i ero energia_
Fora d'aquesta tara que la meya sinceritat m'obliga a asselyalar, sense perjudici que jo m'equivolui, Sonto t (ha-

bles es una farsa dignissima, una comedia plena de vermells i libes i
vida, gua a mi cm sembla dalló mis

agradable, (ralló millor vise i més ben
lallat del tea re d'En P.:' , 1/ 1 Pagas.
Tinc entós que Sa•:r % diables es una
reftmdicia o un arranjament de La arel
i les reojo:, pena corre que quan En Pees
va estrenar aquesta comedia jo eslava
molt Iluny de Barcelona, per a mi Sanas
i diablas és Urea obra completament nava, i des de la primera escena cm va
enamorar aquel to d'estampa vella i
de rajola catalana que té el color de
loto els personatges.
En Pons ha guarnit una farsa d'a(Melles a la manera italiana del bon
temps, que san les aniques farsea que
valen la pela, dins de lasmaiatt
punt grotesc i tres punta drantitie de
les conspiracions i els pronunciarnents
de l'absolutisme i el Iliberalisme, quan
el tribunal del Sant Ofici lela eta último badalls, i quan si tot d'un cop s'aixecaven una dotzena de forques, venien a tirar-/es a terna les trapes liberals, amb la bandera de la Constituci&
O tengas heredes i emmascarats
quell rei imbécil que co deia Ferran VII l En Pous ha pres can a camp
d'abser y acia cómica una vila catalana
d'aquella epoca. Ha fet ballar vidues,
casades, botiguers, agutzils; familiars
del Sant Oiici, capellans, Iliberals i estudiants de miela que pengen els habita; i els ha fet ballar una ga yola grotesca, amb tamtes de sardana i de ball
de Macada, i amb giravolts dignes de
Gatdoni i de Marivaux.
El tercer acte de Santo i diatIcs Es
una delicia i una obra mestra. Aci el
defecte *de la lentitud és gairebé venaut del tot. L'acció és iota color i alegria i teatralitat de bona mena.
La figura del CorregAur es d'un grotesc finissaa; s'ha de dir que l'A .,merich en treu una mena de vi rand que
alegra el can El familiar del Sant Oilei, arnb la seva tronada hipocresia, adquireix un reneu cantellut, de la consistencia cómica Inés agre que s'estila. La
figura de Rosa, la vidua desitjada per
tots, ja no as un nitral d'una farsa de
titelles. Es una figura humana que se li
marquen les yenes mis fines i Cls nervis mis aguts. Poques figures del teatre d'En Pous tenen aquella doint atalitat femenina, aquella mica de picant,
aquelles vores de gracia i aquel caliu
al cor.
En Pous ata ha donat tala comedia
viva que s'aguanta dreta damunt les
i que no falla d'en:loca Que Deu
doni vida i salut par fer semblante
obres.
La interpretació i la presentada no
ésser en res inferior a lea altres vetnades de (catre seleete; els vestits feien
un bell conjunt de pintura, i la Morera,
la Bata, En Montera i l'Airnerich (i
En Giménez en el seu paper, que era
el Inés dificil de l'obra), estigueren iots
de primera i donaren un gran relea
a la emitida.
desea Merla de Sagarra

RONIEA.—Tercera seasló de Teatro L'electa.

T/VOU

Estrena de "Santa 1 ellatales", de J. Pous 1 Pages
En Pcus és a y :a dia l'hunie que a

Segueix assistint ea aquest tratre un
pablie acicate i distingit, per tal d'admirar i aplaudir el ineravellós Ballet Sobre gel, exatic i oriainalissim especiacte.
L'Empresa, per correspondre el favor
del pilote, renovará constantment el
programa, començant avui, dimecres,
a donar !taus númeres de divertiments
arrtb una presentada, sorprenent lambe
s'està preparant un fulanas cimero apoteosi, al qual hi prendran part tata
els artistea del Ballet. Ultra de les
funcions de nit, l'Empresa ha organitzat unes funciona de tarda aristoeritapes, per ala dilluns, dijous i

Catalunya sap més de teatre i veu millor les coses del teatre. En Paus, que
es un literat en el sentir més noble de
la paraula, un honre que s'encara amb
la vida i cerca la humartitat de tota
mena de conflictes, i Is sap trabar i
sap traduir artisticament, té, a Indo a
Inés, la virtut, podriem dir-ne, de gat
vela d'enfocar les qüestiona en un sentit purament teatral. En les seseo obres
nu hi ha mai desproporció entre l'element 'frie i l'element dramätic; les seves escenei san ben talladas, sempre san
escotes teatrals de deba. Cura tots ela
homo, no as infal.lible, i algunes vega
des no es tan encertat com altres, pecó
ella no se'l pot acusar de pecat contra
la "teatralitat"; cli té aquest do i ningä no pot di<otMr-riii.
En Pues no es un home que vagi al
teatre coin fan znolts, atta) intencions
dubtoses; la Manda d'En l'oas es sernpre nobilissima, la inspira a tothora un
alt sezitituent de patria i un alt sentiment de produir art veritable. La ploma d'En Pous no es compra ni cs ven;
es lionrat i catalä com a honre, honrat i catalä com a dramaturg. Totcs
aquestes qualitats fan que jis l'estimi
molt i el respecti i que fina escolti el
seu consell, Sta' aixa, unan ei caaressa
amb sinceritat, ja Es tot el *qué es pot
dir.
111 ha, per mi, un detecte en robra
d'En Pous, i un detecte que és fill de
la seva excessiva ciencia teatral. Quan
En Pous té un a rgument entre els dits,
es complau en treure'n tot el sur, tot
el color, tot el que pugui donar de si;
en construir Vesquelet d'un drama o
d'una comedia, el va cumplicant i el
multiplica. I en escriure els dialegs, s'hi
entreté amb veritable fruició; li agrada
deixar les COSC3 ben fixades i ben resultes. Aix6 es causa que algunes vegarles les secos abres pequin de :'ntu
i, en pecar de lentitud, perden una-lud
mica d'energia. De vegades, un acte
d'En Pous, si el poséssim comprimir
Otto mica i II poguéssiin avivar el inoviment, seria yó4 cesa imfecta..

es.

ORAN TEATBE ESPANYOL
Cada dia augmenta raxit de les " No-

ves i Velles temptacions de Santpere",
especial episodi-paródia del Serrallonga, on el mestre sernor Pou ha combinat una varietat de números de música apropiats a la situació i que exciten les dalles deis espectadors. L'Empresa ha disposat per a decal, dijous,
a dos quarts de cinc de la tarda i a
pecas de Mt, una extraordinaria reptesentació de la divertida obra "Noves i
velles temptacions de Santpere", tut /a
qual tant s'hi distingeixcn toa eta que
lii precien para

Comunicats i avisos

"suplicados"
Em rebut comunteats i avisos
redactats en espanyol de lea eutstata següenta:
Gremi de proveidors i tractants
de carn de bou.
Miga contra la pública Ritmo ralitat.
Cambra Oficial de la Indúatela.
Unió de Sindicats lliures obrers
pelleters.
L lú p ti Filharundnic Dramàtic
Darcelonf,
Retal Moto Club de Barcelona.
No els publiquem per no dispum'. de toppe per 1;111_41-1os,

ESPORTS
RUGBY
El bamplonat da Rugby
Catalunya A. C., 6.—R. C., 3
Davant d'un palie molt nonalardo tingué !loe diumenge aquest
partit, presentant-se els equips
sota les ordres del senyor Coll,
d'aquesta faixd:
— Valtés-Casas. Ferie
rer, Cuadrillera, Roure-Ma/et,
Rafai-Duffo, l'ernändez, Cardús,
Buxeda., Genzalez, Gumma, Sevillano i Garcia.
Catalunya. — Renau, Vicente,
Berträn, Ballestä, Renau, Julien,
Ventera, Soleras. Miguel, Fartis,
Liureneta, Laspuertas, Nubiols,
Ruiz i Anís.
La primera part transeorregue
/sé, fent-s 3 notar una escapada
dc l'Olimpic i diles del Catalunya
que es eonvertiren en "essajai",
no podent-sem transformar cap.
En aquests temps domina el Catalunya.
Al segon l'Olimpic es rara,
tentant Casas i Roura fer una
escapada. Por abana d'acabar un
equipier fa una escapada posant
el peu a la "tauche", passant räpidament la pilota a un eompany
que marca un "essai"; els del
Catalunya protesten, però com
que el jutge de "Laucha" diu que
no he havia estat, ningó s'entén, deixant aquesta qiiestiú -pergui la resolgui Federació. El
parta, dones, aran arnb 6 a 3
a favor del Catalunya, i empatal; si es dóna el segon "essai"
marcat per POlínipie.
El Catalunya jugà bi, fant-se
esmentar qual una escapada dels
tres quarts i dominar molt en
tes "melée".
L'Olimpie docta la impress16 de
desconeixer el .joc i no entendre's
els seus jugadrs. L'arbitre, un
xic incluís, perb imparcial.
C. N, earcelona, C.—R, C.
Sant Andreu, O
Diumenge, al camp de Sant
Bol, es celebrä aquest partit, en
el qual Si hacia bastant gent.
Sota les mires del senyor Camino s'alinearen els equipe:
R. C. S. A.:—Serrano-Salson,
Tones, Blanquet, Briquet-Suärez,
Pallarol-Andrade, Roure, Bonet,
Andrade, Vilaró, Carbonen.
C. N. B.—Estapé,-Lavilla, Sa-'
bata, Bori, Laffite-Lasplazas, Vilarnala-Vidal, Puig, Aiximeno,
Nell, Rosich, Tussell, Trigo i Mea
n in dez.
En comanear a primera pan
veicm amb sorpresa que el Sant
Andreu domina, fent especialment els tres quena' alguna escapada molt perillossa, perb no
podent arribar mai a marear un
"essai". La ratlla de tres quarts
del C. N. B. no la eonaixem, en
canvi els davanters es distingeixen per la seva valentia que contrasta asola el joc usat fins ara
per els tres variz. Poc a poc el
C. N. B. va dominant; poes momenta abans d'acabar aguaste
part En Menéndez fa una escapada que es convertsix en "ese
sai"; s'intenta la transformació,
que no s'efectua, donant rärbitre
per acabada la primera part.
En començat' la segona el C. N.
13 , deixa passar algunes ocasions
favorabLis per ell; el joc s'estas
ciona al centre del camp amb una
/léele de "melda" que la majoria
els guanya el Sant Andreu, el
qua/ des d'aquest moment domina en absolut i ti que treballar
molt rEatapa, fent una serie de

placatges admirables quell un
d'ells en resulta ferit; l'ärbitra
para el joe, al matels temps qu'el
R. C. S, A. marea un "essai", originant-s munes discussions pel
molla que PärbiLre no asna
aquest "essai". Reptas el joc, el
C. N. B, fa un esforç i marca el
segon a claree: "essai", acabant
al cap de poe el rienda
El R. C. 5. A. ha millorat molt,
veient-se en els seus elements el

ziutahle esture que han fet anzb

tan poc temps; 01 resultat del
diumenge els Ita d'animar per
prosseguir endavant; es distingueixen Blanquet i Suärez.
Del C. N, B. la aesa linia de

tres quarts estaba desconeguda;

en canvi la davantera va tenir
una bona tarda, distingint-se
Menandez i Estapé.
Lärbrit, eclipsa Camino, excellentment.
• ,

Es amb veritable goig que has:ni viat que la Federaeid ha reetifmat sou procedir roe patriòtic, que aliudiem la setniana pas
sala, referent a la publicae.6
dels eartells en altra tiemple a
la dels seus federats. Els segons
oartits del eampionat han tratet
ja anunciats en eatalä.
Els donern l'euhorabona, al
mateix iemps que aconsellem
als elements nacionalsies que
con...juez' en el rugby, una santa
persiste-neta fins a fer de la novella Federacii5 tan organismo notament eatailit.
FUTZTOL
Del concurs actual
Dasprés del resul l at favorable
d., la selecció d'Astiles, aquesta haurà de celebrar el parla final, que tindrà Roe a Vigo, al dia
24, amb l'equip de Galicia, que
en la inaleixa data coticé a Sevilla l'equip seleociunat d'Andalusia.
F.113 inelinem per un triomf
uet dels gallees.

EI partit Frar.;a-Anglate,
rra
Londres, 16.—El comita
nacional de seleccid de fulbg
fisä ahir la data del 10 de ciar,
per a la celebraci6 del parta ça.
tre els equipa representatius
d'Anglaterra i França. El match
tindrà Roe a Paris.—Radio.
EXCURSIONIalli
A teles les ciutats de Cata,
lunya, i especialment a Bareela,
na, l'excursionisme és avui di%
en les seves branques culturals
esportives una de les caraeterfsa
Ligues més intenses de l'amor
la nostra Pätria.
L'excursionisme catalä floreja
encare i no molt temps a tarriae
donarà el seu fruit j (fue ajudarii
a Venalliment cle toles les meraverles que resten aniagades ars
uns de molts catalans, essent
aleshores quan ens podrem donar
perfecte compte de la immensa
riquesa natural i artistica que
guarda la tersa catalana.
Avui dim'el que es mes plaent
als- excursionistes sin els es4
ports de muntanya. Amb ene
troba el cos una fortitud assea
nyada i sin ries com cap altre
esport en higiene per la aanitg
del clima en que són praelicalA
Perb el que resta mis ()linda
de tole els excursionistes ,;"vés
eón les seves branques eullurals,
on radica rexcursionisme cierta
tific. Si bel fine ara tal ha
hagut entitats que han procuat
donar a coneixer tot el que és
digne d'estudi, i niAlgrat que
aquesta tasca ha estat realitza.,
da per hormas intelligente que
han donat a les seves conierencies i estudis i cursos, una inri,
plia i assenyada orientació, no
han arribat a la joventut les
ces culturals factibles per a tot
bon excursionista. 1 es que tre
el que astil s'ins explicat ha e :-tal
fet cense atendre als principia
de l'estuei que es requereix per
poder comprendre arnb perfeecid tot el programa cultural da
l'exeursionisme.
Comprenent-ho auf, per do.
flan a l'exeursionisme catalä una
fortitud més intensa, el Comité
d'Exeursionisme del Centre Auto,
nomiata de Dependents del Cita
mere i de la Indústria ha organit.
zat un Cicle de Confereacies
d'Orientaci6 Excursionista, que
per la seva perfecta col.labora,
ció estem segurs que ha d'asso4
lir un s'entable èxit entre tole
els excursionistes, que amb
aquest Cicle podran reunir una
serie de coneixements que gla fa,
cilitarä a les excursions uña tas.'
ca altament cultural i agradable,
Integren el programa de con,
fereneies els senyors Cesar A4
Torras, Ltuls Estaseu, Josep Ma.
da Batista i Roca, F. Duran 1
CafiamIras, Josep Danés i Josep
Maria Co de Triola, donant-se la
primera conferencia al dia 25 del
corrent raes, a les deu de la set11a, a l'estatge social de l'entitat
organitzadora, Rambla Santa
Mónica, 25, a chirree d'En Josep
Maria Co de Triola, sobre el tenia: "La fotografia aplicada tü
1"excursionisme".
Lloable es aquestä tasca, i con
en tots els seas artes, ereiern que
el Centre posara una segada M13
el seu nom al costal de les erais
tata culturals més distingides ea

els seus estudie.
CROS-COUNTR1

&dan ultiniant-se els n'eh:dio
d'organitzaci.l per al Cross, que
tindrà lluc el proper diumenge,
dia 21, a la barriada d'Horta, que
organitza la Unid Atlética
El reeorregut serä, salvant pe.
tites variaciones el mateix que es
va celebrar el Campionat provia.
cial de l'any passat.
A fi que els corredors puguin
estar el militar orientats possia
ble, es collo-nitran banderoles als
punts estrategies del trajecte,

essent mes gran que alises vegades el nombre de controls, pesad
els atletas no yugula equivocar,
se.

La sorbida serä donada davant
del Law-Tennis Club, d'llorta, a
les onze del mat I, i l'arribada a la
plaga de Santes Creus, on té Tes,
tatge social fentitat organitza.
dora.
Els premie són valuosos, !$
cirial cosa proniet la insc,ripeto

de.la noatres minora corredora.
41n41111.

El lector diu.

•

Sr. Director:
Pertneti que el feliciti per la can>
panya sobre la natedat pública que LA
PlaBLIC1TAT ha etnprès mm actuaste
aecció de passavolants. Tal cegada
pugui elegir a tot aixó que ja sha da
subre aquesta gilesti6 qua l'Ajuntannut
es en bata part culpable d'aquest fas'
tigaa estad de coses. No es compra,
ea • efecte, que salarnent slagin esta*
blert urinaris i altres loca comeos so
alelases peques de les grans piares , t
avingtales. Tata la immensitat
'"
ID
xampla, tota la Barcelona vela esta
desproveida d'aqacsts quioscos sorint La'
apreciables. Arara del alón alzó ja asti resolt des de temps inmemorial;
ialbur els carrerons mes estrets i co'
centrics [enea, a les ciutats que jo
pague visitar, urinaria unipersonals.
sk
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LES SARDANES PALAU DE LA DEL MUNICIPI

GENERALITAT

Bardanas oblidades
"Jala d'infants", Manen; "Fes-

la". Casas; "Els tres tambora",

Cl eäree de cabree de la

Curaellos,

Mancomunitat
El\d:a 31 del raes q ue gen, araba el
termini fixat per a ptendre part en el

• Diumenge passat actult bella'Ment a Barcelona La Principal
'dr Perelada, executant esplänLiides sardanes. Tocaran "Ponce'Ea des clusa", d'Ea Jose Elanclii-s rda gairehe deseoneguda del palie barceloní,. es una
;p ostra raes de !la valua di] .5,217
autor.
Barren arriben noticies falaguares. Mataró, Sabadell, Valls,
VI:afranca, Manresa, sisan rony erta en baluarts del swdantsme.

cuneare obert per a proveir cl enrree
Caixer de la Mancomunitat de Catalunya.
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GOVERN
Vtalt,
d hir visitaren al governaitor

Civil:
La Junio. de "Amice r1,1 Pos
hr' ". per a del-lunar-ti una subwad&
Lea enraise l h do? Grerni 1113117m-barres sol. rritant sonrrssiO
de :a taxa i. si no fos nosnible,
13 ri-,111e 4 d'artieles que thzuri-n
a /a M i sia de t taza. Al rabia
e1:ns lt procuran que atx.,qui lee!
III te.iinposades,
I uns repres e ntad() del Col legi d Farmareutizs demanant-ti
Ve s'ittlertissi pele propensos
erro letran diversos tarmaArionis,
sen or aavarlds Pis hi dennsesim en par essin amb el presflent de l'Audiència.
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Les substatbncles
•- - zaci6 de subsis:eneias
F. 'm t atä abir que rescorxador !za
uainental 23 ebntitnn per gula
la p arir, Frase zonsentonent de
l'Ajuntament.
— Han emtat. denunciats ti
i rciants de 5a17adall prr v odre n males condicions les e'slencies.
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()AMAS parts

vartatoon

de tít futesa seran cantadas per
una Sehola, composta duetos 19

vens-. 1.a rhola de nens one menarä Ealtermança estarà formara
ner cao vens. rieurosament 1-se0
e dente de la Schola -nicle,.pro
olunt Just, de Barcelona; de Jesús,
C' Gracia, i la Schola de ha-.
hadell, les quals ensajaran juntes.
A r a ral l a tir nresent:
Primer. Que als grops in7P
dme anin s e is renartirä, a última
de , selmana, el fol ietó contenint
al pninrij cts cants que ha d'inter retar la triasen ehoral.
Segon. litio rrn ¡non ítj adquirir el Can o.ral" publica! pels
Pa res B ncrlirtine ihr Montserrat
a la /l'hl timba La Tercia i la hl iisa
-Fons B nitalis". Aquest Contera! r ndrä e rvir p er a les Ve9ii r° CO C tni1s tart organitzarad
ele A. de A. L.
'cercar'. Otte en diferents cases de m d9ied "en.o a molt, bala
ven folleffins amb la nossa
"rons Bonitatis".
Quart. (bite PS ea t rä a!
-si rtirs", propi de Prnmrntada
mjecd, Es precie recordar-1m
perquA hi grults q u e
a cantas ert aquella missa -mnp
ii!tr "Sanctirs".
Per foPelons n per qualsexot
altra refertnria poi dirig i r-se a
P.-etat,co social dets A. de l'A. L
(C.irrol do Sant Lluc, Morir ees'on.

r

14 1 !

(arre d'En Josep Bartrer, per la quinfitat de 4.43535 ten. FLIU antoritzada

pel notan Sr. Sasot.

Los aigües de Mente:Ida
Ahir va constituir-se a l'Alcaldia la
Junta per a restudi de la defensa de les
a lii s de Manteada, que té per missia
r tudiar i propasar les mides higiénien"a qu a han de reunir lee edifieaeions
terrenys préxims a les eaptacione.

ei é

L'extermini ele ics ratee al
port de Barcelona
A l'Ajunmment alta rabut un ofici de
la Junta d'Obres del Port, interessant
que per prevenir aoves invasions de ratee, dispoxi l'Ajuntament que es facin els
estudio oportuna per ter desaparixer per
complet le,e dues chive:meres existen:o

dintre
Pral, d'aigües condutlps
elavegaeres municipal.

número a bis).

Universitat

ADELL

I

CARNE UNIDA
tt; (Ir YLIIKS URLIA ti,

Poderoso tónico-nutritivo,
1 ca fuerza y vigor, y comba!• te la anemia, debilidad y
agotamiento.

SEU PARTIT
Parla, 16.—El dari "L'OettVre
diu que, molestat Ilerriot per la
manca de disciplina del partit ras
dical, la majoria del qual ha con.
cedit recentment un vol de confiança al 'Clovern, ha decidit das
bandonar la presidencia del Coa
mite executiu del partit.—Ilavos,
EL VOL A VELA

Boulogne, jIS. — L'aviador
Boussontrot, en avió sense mos
ter, ha volat una llora i cinquane
la sis tninuts.—Ilavas.

VAPOR ANCLES INCENDIAT
Londres, 16. — Comuniquen
d'Hamburg que esta cremant el
vapor angli,s "Lorena", de 10,24Q

Els nordamericans desitgen
que l'amortitzaci(1 es realitzi en
cinquanta anys.
Si s'arriba a un acord, els pa-.
garnents es començaran immediaL-tment.—Radio.

tones.---Havas.

ELS SENSE FEINA DE VIENA.,
Viena, 10.—Uns deu mil obrera
cense reina es dirigiren ahir en
manifestació a la Casa de la Ciutat, sol.licitant que el los aug-e
mentada la indemnització que
sala abona per contrarrestar els
efectes de l'atur forçós.
No es registrä cap incident.--i
Bayas.

QUATRE REBELS EXECUTATS
COISBATS ALS CARRERS DE

DUZ-LIN
Dublin, 16.—Noticies oficials
comuniquen que han estat executats quatre paisans als quals
s'ha sorprès amb les armes a la
rnä.

Serveis de la :lompanyia Trazetläntica
LINiAS A LES ANTILLES, 111EXiC, NOVA YORK I COSTAFIRME
El vapor MONTSERRAT sortirà cl 25 de ganar de Barcelona, el 20 de Valencla, el 28 de
Màlaga, el 30 de Garliz. cap a New i&ork, Havana, "Veracruz, Puerto 1 México.
El vapor ALFONSO XIII sortirà el cha 17 de gener de Bilbao, el la de Santander, el 20 de
Gijón i el --;.1 de Corunya, cap a 1 Havana 1 Veracruz. Admet càrrega i paSAal,ge per a Costa/Irme
Pacífic. amb trasbord a l'Hilvana.
El vapor
sorlirä c1 dia 10 d., febrer de Barcelona, el 11 de Valencia, el
13 de Malap i el 15 de Cadiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.
Puerto Rico, llavana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra_S'admet càrrega i pa

INFANTA ISABEL

LiNIA DIZ FIL1PINES

-

lars des de ala portes d'escale abans anomenats.

LIMA DE FERNANDO POO
El vapor CATALUÑA sortirà de Barcelona el 15 de o rnar, de Valentia el 16, d'Alacant i CarIngería el 17 i de Cädiz el 20 per a Las Palmas, Santa Cruz
' da la Palma,. Santa Cruz de Tenerife,
demés escales intermedies i Fernando Pilo.
Ultra els indicats serveis, !a Carepanyla Transatilurtiea td establerts els espectals dels porta del
Mediterrani a Nova-York, ports Cantäbrie a Nova-York i la Unta de Barcelona a Fitipines, les sorr
lides dels quals no aún fixes i s'anunciaran oporlunarnent a cada viatge.
Aquests vapors admeten càrrega en lcs condieions mes fa venables i pacsal erS, als nila/a
la Companyin (bina allotjamenlmolt cómoda i tracio esinerat, cola ha acreditat en el seu dilatat
eervei. Tots els vapors tener' telegrafia sense fils.
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ACABA DE SORTIR

V IN T CANÇONS
PER TOMAS GARCES

Pret.': 3 pesseteN
me

De venda a LA PUBLICI,
TAT, a la Llibreria Nacional Catalana (Corta. 613) i
les Ilibreries mds importants

PREUS BARATISSIMS
DOlie2)/1ITORI5
MENJADORS

.111,

fitrica da Przduct3; Ceräulc3
Ra;cles cle Valencia! adietes de construcció

MODELS

Casimir Ihuns
BARCELONA
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'Farmacia.

Si te saldos

qualsevol género o /tencle, 55181 & Vilarnarl, 47,
entresol, primera (An!lee). Paga inéa be qu
fots.

er

77,7-

funlls Gua! de

!II

E-2

Plana& ondulada
120 X 75 cm.
Ptas. 7'50 m.2
de

&l'ye

. de 58 anys ben
I de romptaralltat, corres-

pondtecia I ortanittacld
comercial, coneixent el
franrAe I l'angla, decible
collotamd de bon ~creedor. Estriare al adinero 2554 . Rambla deis
Estudia, 6, munes.

a teulades

Materials aratals m'a amiani exclesivaieg

farseare, c ompren-3. caea de
Canrt, R. Sta. Ag ónica, 33.

Josep

impo!at

Ve rente:
en todas (es Farrapen y Castres
de Ezyceitices.

vas.
Washington, 16. — La missió
financiera britänica ha proposat
que el deute anglas. sigui amortitzat en zoixanta anys, fixant
un interes d'un 3 per 100.

—

1/Ei1OT ENFADAT AMB 1[11.;

El vapor ISLA DE PANAY sortirà de Cädlz e) dia 10 de febrer, de Cartagena el 17, de Va4
/aneja Cl 18 i de Barcelona vil 22 cap a Port - Saind, Coloraba. Siagapoore i Manila, admetent passalje i eärraga pez' a els dile porte i p4 a altres, per eta quals bi ha establerts serveix regu-

e

SARNiCIDA
fralC04ptaS-taalt0,28

La

LA QUESTIO DEL DEUTE ANGLES ALS ESTATS UNITS
DIVERGENCIES DE CRITERI
Washington., 16.—Les divergències de entert entre els mem
bres que formen la Comissió de

Hacas,

negociacions.
Per co que es refereix a Pintes
rs del Deute, els delegats nord•
americans es neguen a pie el
Deute devengui un interès infe•
rior al 6 per 100 i rebutgen do
rada a mit el tipus previst per a
l'agornbolament d'interssos, i per
tiltim els nordarnericans
nen que Anglaterra pagui ell seu
Deute als Estats Units en un ter-e
mini que no execdeizi de cinquans
ta anys a l'ensems que els angla_
sos demanen major termini per
l'extinció de llur deute—Es.

de

El rector lia rebut tlel szny,u'
Prat Mitren la quantitat
5 (10 pessetes amb dest1 als fins
benèfics de l'Hospital Clínic,
— Han estala nomenats
cale de la Junta provincial d'eneenyam nt priman, de Baleara,
el Ktgirlor de fa Ciutat de Mallorca, En Jaume Font, mossèn
Francesc Silja, N'Antoni Barceló,
En Joan Aguiló. Na Margueridat
Itossino i Na LlUtSa Morales.
— Ha estat degudameul autoritzacla per establir un col.rlegi
d'ensenyament particular, ia professora de l'Esrolä Normal de
f.12yda, Na. Maria Montserrat i
Valles.

Cura rápida

rii

c

ha que lamentar vuit ferits.—

LIMA DE BUENOS AIRES
DE BORBCN sartirä el 4 de febrer de Barcelona, .el 5 de Mä-,
laga i el 7 cie Cadiz per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i iluanc,s Aires.

Barcelona

I

.....,.._,.

,i

TRAGEDIA PASSIONAL A BORD
Adelaida, 16.— Els passatgers
arribats a bord del va.ixell "Hirschenfeld" relaten un emocionant
drama ocorregut a bord durant la
travessia. El segon oficial de a
bord s'enamorà de la 011a del capitä. Aquest va oposar-se resoludament a les relacione, en vista de la qual cosa els promesos
decidiren suicidar-se. Un dia de
temporal, a la nit, es tinaren a
la mar. Immediatarnent fou arriat
un bot que aconsegul salvar Pofleia!, perú la 011a, del aapitä rto
va poder dsser trobada. El capita.,
a causa de la impressió rebuda,
es tornà boig, veient-se obligada
la tripulació a tancar-lo a un camarot. — Radio.

El vapor

1 Despea: Taller; 72
Teinfon A. 5..193
räbrica: Carrer Benavent (prs
xim a la Travcssara de oan6)

—

vas.

Beguelzemels combats als eat4
rara de Dublín, utilitzant els res
bels bombas i ametralladores, gi

salga amb trasbOrd a Veracruz.

INII-e•••nnn •n

aroeti

e

i1. , Producen
trastornos a los
4
(
organismos dC. bi:es. !i.it

k''

Al despida de l'Atreulìic ha estat aignada l'escriptura. de venda d'una paredla procedent del Torrent ele Ilargalló, a

o

i3 a2 ksiaciü

I! 1

Venda d'una parcel.la

.

b

,1

.

Ene com:ss iL de marre de soldats
qnota del reemplaçament de 1021 que
serveixen al Marro va visitar ahir al Sr.
AJeadde interessant que telegrafies al
Ministre de la Guerra .7n ti la' sale dual
Ilieencia per a tornar a la penlusula.

,

e s
a
e

iG3 Cam ios

EL COMTE DE BROCKDORFF
RAUTZAN A BERLIN
Berlin, 16.—L'ambaixador
lemanya a Moscou ha arribat
aquest mal.' a Berlín per a con-.
ferenciar amb gl Govern.-11a-

aonsolidació del Denle angles,
ha donat per resultat Pajonas.
ment de les reunions fine que els
delegats francesos rebin de Ilur
Govern les instruccions necessäries por a la continuació de les

l

l

p

Els soldáis de quota que
serveixen al Marros

o

P511 espera.

T...31 n11 reolle . Ice perennes de

Ca-

ha adreçat una instancia a l'Ajuntarnent perqu es concetleixi a aquella entitat autorització (igual que a l'AsSOeitkeiö de Peeendors de Sant Pera Pescador de Gadalona) per vendre peil
frase ala alerces de Sant Josep, Cantenció i Sarriä, comprometent-se a Coser raguladors dels pretil i a vendre mes econamic.

DE L'ESTRANGEER

talanya n

e

,

,

La venda de pelx rose

Li seraeia de les "Pesqueries

De ta Universitat Industrial
ua quedat eenstItaida a In Universitat
industrial la Comissió encarregada
restaurant, de la Cual formen part, ultra
las r prearntacions de la Mancomunitrit
I autoritats de la casa, els presidenta de
les Assoviecions d'Estudiants, don Joan
Amiga pelo estudiants de dia i don Joan
Fronjosa peto cte nit.
se.
Ahlr 'va 'visitar el President de la Diprataeld Sr. Vallés i Pujals, l'Alcalde de
Molina de Eei per protestar de l'intent
supressit, dele Mossms de IEsquadra
de sud va parlar-e? en la darrera sessié
eel-brada per aquella curporaci6 provin-

La Cobla Barralonesa diumen.
ge vinent erecutarä das prog2api se excelJento.
Al rnatf, en el concert de l'Assecir, ció Catalana d'Estudiants.
tocata "Per tu ploro", PC? Ventnra; "Dava:i' la verga'', M•,-ora: "Rosa del gelle'. Lamote;
'Juay", Gatrata; "La Santa Es',fea". Morera.
Agraim p is simpàtics estudianls i a la robla que es toqui
Els Am:cs c12
' Rosa del folló", sardana que
aviat hariem csme,uut erilre
Liturg'e
ohlidades.
Els A. de EA. L. van activan!,
Per a 4a larda el "Nou Eoclat,"
In preparat, seguint el s.ni p os- ¡'organització de la seva festa
tila, un programa esplèndid; "La inaugural que, si Deu vol, ha de
molinera de Flassä", Junca; "Ro- celebrar - se el dia 4 de febrer. al
sala". Garrata; "El cavaller ena- nfonastir de Sant Cugat del Vamorar, Manen; "Rosada cris:tia.", ltda. Divendres passat es reuni"Tardora I", 1ane:1; "La ren els directors deis principals
Sarda Espina". Morera.
grupa de cantors, i sota l'orienEls furjacfors d'aquests pro- Lació de l'Associació Gregorianisgrazne s , avui que costa ter - ne ta determinaren detintlivamenl,
boas, mereixen tota lloança. eAs cante que es cantaran en
aquel' din.
Esperem que al concert
Per tal que ele diferent zimps
C. E. i a Paudició del "Nau
no hi faltarà cap sarda- de cantora puguin activar la
ca deis assaigs, avans d'invitarrala.
• ••
los particularment avencem avói
FernentaJors de la sardana-1 la nota compierta del nürnero
Fr:c.,•!; el earnestoltrs (la tbs- ordne deis esnientats cants.
Tercia.—La introduccid, liim-t:', majar (14 hall errätic), no fdiu
Coro l'aar passat, deixaot /a cin- ne, antífona i sarros es trobaran
In! snse cap auclició de sarda- en un folietá que per aquel l din
pelLsOcaran els A. de l'A. L.
Pe .
Processú. — "Lucia
Ets C vallers de Sant dor- Crentor",
que es eantarä duran'.
e; a Fit.trät
1 la processn, i l'anliforna que s'entonarà
a l'entrar al temp l e tamA la vila de Rubí As esperat
arti!, gran iliteries Cacle de pro- he es trabaran en el folletó esmentat.
paganda nacitoralista que Pis GaMissa —La missa que es can‘r.:' •r's d . . Sant Jordi preparen
tara. serà la missa gregoriana
• a 28, a la larda. Els parlaque es pronunciaran al "Pons L nitatis", ou cala canPopular ahiran a carree tor haurit de portar. En ei fol:e.
nrunes
(F.H Jeroni de Muragas i da- tú, referent a la
hatträ traduceió catalana nc•
2n Joan A. Montan i
J
Ltiniona, els quals par - lext litúrgie de la missa d'aquell
líe la _Saraaaa, la fliz..0 gua dea per tal que tols ougnin captenir-se de la seva belleca i del
j eiLanideirisele.
Pa:erl,na que volen assintir a
be. s'avinarä oportunanieut
ti,ra de sorLicta.

Invitació
tras representació de la Soeietat Italiana "Danta Alighieri" va visitar al Sr.
Alcalde invitant-lo al ball d'etiqueta que
celebrarä el vinent dia 21) al 3Lujostie
liotel d'inglaterra.

Darrera hora

Esteva i Cia.

PORTAL DE L'ANGEL, 1 i 3, pral.
FABRICA A SARRIA

I. I

Plateara do SO X 40 M
Peom. 5'05 sia-

Teléf. 3344••A
BARCELONA

--#

• SALA kOLIAN

Arel, tarda, a dos de cine: Los 2,
dos sargentos franceses, La tornaea d'En fiando 1 Pi-Pi. Nit, a dos
2 cuarta de den: 1. La aldea de San
Lorenzo. O. Colossal lau de broma, obra de aeluailat, l'aprophsit en if
lIS mire, de C. Rubio, La tornas.
•
d'En Manda. Ovaciona ele coupleto
•
RO- •
• dr la flauta per Rublo. 3. Exil
ronda, robra del dia. broma 1 0511•
arte,
sis
1
en
revIsta
10,
-al
nua,
la
•
• quadros 1 apotaost ;Pi-Pi I Tltols
ai
guaricheche minares: 1. PI-Pi
•
a lis. P. Pallo riscos. La rumba bolPl chavieta. 3. ;Com este l'art 4. La
Puntita 1 el Me/ropo/1M. 5. Els
N ases de la politica. 6. Les stiOsislenales en colla leflupkits de gran

cinc:
LA CIVZU DE LA MAGIA
Nit, a

les

JOVENTUT JORDIANA

La comedia de gran èxit,
original de l'aplaudit
J. Pons 1 Panes
SANTS 1 DIABLEE
(tres artes)
tarda. Ets pastoreta, ami) l'arribada deis
Reis d'Orient, que obsetularon la minada. Na,
Santa i diablas
Els dies. 25, 27, 25, 20 1 20
reaparició del
de
gran tragic Ermete Zacconi,
qui representara les sayas
n-ies genials creacions
teatre clàssic i modern.
Oaeda obert l'abonamenl
Mw•':J•••...än
...

i

Pl

I t, ). Apotreci. Eepanya monum a n23 tal. Teta In cornonesin e l'escena,
•
Dalla, couplets, broma continua.
22

ti SI N

mas:Unza

1 2

No falten a les
Funciona cíe Gran tl oda
de la Companya

MUINO-ALIPPI
a les cinc de la tarda, al

••••-en••••••n•••••••••••L''.

NOU

GR 4N T EA TRE DL 1.ICfU
Ami, 36 de propietat i abonamunt, a les non. Segona repre. sentació de l'opera er. quarr actes, de Mozart, Les bode da Fiparo, prenent-hi part els »celebrats artistas senyores Schumann, Marrher, Bettendorf; seriyor.s Scliutzendorf, Renner, Rebenato, Henke. Mestre, Stiedry.
L'obra sera cantada en el san
id:urna original: italià.—Demà,
primera del celebre tenor Carlo
Backet i de la celebrada sopsan
G" Baldassarre Tedeschi, penúltima de l'eximi artista Si,gismondo Zatesky.L'Opera en tres actas,
Tosca.—Diasalate, Les bodas de
Figaro. — La vinent setmana,
' primera de Elvira Hidalgo, amb
;I'ópara El barben da Sevilla, pel
;celebre tenor Carlo Hacket. Es
:despatxa a comptaduria.

F-4" Iv

Aval, dimecres, tarda, a les
cinc, inatinde popular:

Pl
Pl
11
11

Reja del pati-lanyeta

N

CvhELOTTE i liOECROW
an./a al S^11 pro:he:16s
ItALLET Sonsa GEI.
pel Tirol
je Tot Barcelona
adrairar 1 aplaudir els
;D L patinadors del not.n.
LA

•

Pl

Nit, a les den, popular:

L 0 5 FREZCOS

—

Divendres, fit, esdeveniment teatral: Reprise de la
comedia en tres actos
EL AMIGO TEDDY
Espléndida presentació
Mi re

a Pla

1

DIVERSOS

Enczra par pui temps a
BARCi'IONA

.e

Ncus grans debuts
EXiT RESSONANT

Avui, di gieres, festivhat de Sant
Antoni, tarda, a les cinc, I nit, a
les deu, gramliosas funcione peto
is

al

RESERVADO DE SEÑORAS

U3B211"2

de la
Compam-la argentina

1

e

Pl
Pl
Programa: 1. Scheltereznee, C. re
Pl Tato 1 Play (jongleurs) . 3. DivertiaPl sements. — Dama. liulalS, select a g1
te

mohntie ariclocralIC 1 nit, a les 10, -11

Pl grandioscs funcione amb nou Pro- I:
• grama: nous números de "eirer i lsg cementa".

tarIEZ.vrerimielincriagrd2A1
..••n•n*.•

Novetat3

agg

13Pr111 7 2a ile

Cada dia al ECU

CIRC

61ii•EUZIElii4=•8161:810tCEISC
a
•

ELDORADO

•

PAL1SSE
Marcus del

Artl, amorres, tarda, a lee cinc. V

•

Pl — Gran tunea) dedicada a la GarPl mandat de Ser.: Antoni Alaat. - gi
n
f i randlós prcgraMa. Notables pcl• heMcs. Eilt deis nointerc4 artistas 72
fa E4 Thed,e, mrp/111bri51,9. Antonieta
in Torras, bailarina, Manten Charla, rg
• netlsta, Idol delpopiharIciraa congo- e/

•

•

II

PLA?

ALOIUSC
N
C.4
e Co lee peone creacions d,u Son ron II
g repertori. mi, a les den, serosa at:'
11

seseló d'ert

Pl
E
FREGOLl-ALCAISO
•
Pl Colma] nrozrarna. Cinema I Frk-rdi, gi
E
Pl transtornesta,
Febooli seine, Fraempresarl. La gentillesima artista Pilar Alonso amb ses g rane g
creacions. Lema, (hacine, tarda I nit, Hvi
5551 - .11 bes'na
gen

Cada dia
'Tarda, á les cinc, !lit, a les den,
el film-opereta
Oxit

gg

FVECOLI-OLofied

a
a

aSalliNanICCIEFOSII/U1M•Iii•ZA

1:u2ro

Saló catainnva

gaziazengre.igrannancussa
Luan I ez.tre Ispanyol 1:
I
PEP GANTPERE
U

Notable Faxtel Jordi. Aval dimeeres, estrenas: Una innocent asentusa, per Virian Martin. Exil granditi-a-driomf colossal del Retal PrOgrama Murta: La presa de l'ablame
salva/ten: d'un submarl al Pina de
la mar 1 nau ragl d'un traniallant
Pr sentat arlib una realliat ve-

ASSUMPC10 CASALS

•
Arui, dimecres, 17 ganar. Tarda, III

fi les t. Festivitat de Sant Anton1 •
Ahat. Vermut especial dedleat Lis III
co: uims 1 carreters de Barcelona.— 12
Estrada 1 butaca, fines m sacies. 1. .
•
tal! Le cocotto I.9 artes). O. Ela teso
. u tomba. Nil. a ',,s" deu l'axil crei'ndit
IIII
N5V8,5 i selle* too)placlone do Sant
fil Pera. --Deint, dipuls, larda, a dei
ky viarts de cine, a peros de nit, atoves 1 velles temptacIona do Sant ig
FI Per,. N.:, I loes los ite, l'exit:is g
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2 tiene i y enes temptacions da Sant SI
ell Fre.
.,.
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Tedre Nou
Espaciarles Empresa Fraga S. A.
Companyla argentIna
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TF,ATRE NOVETATS
Vult etoaanta BALLS DE DIE-

FESES, ALWAGEl1it1.1- CAÑACO. Dissabte, 20 de gener.

Creel

- El din 8 de febrer, a dos quarts
quatre de la tarda; Uraa Oar.
Momia Inizsdla do Voatil

Ptes. parell

VENDES AL DETALL
Correr ANSELT1 CLAVÜ, 9 (Final

PANYOS

generals de comerç

cnda ta Sant Per3115

L'empresa nacional

Liquiden] toles
les existències
amb gratis re.
baixes de preus
per fi de temp,o.
, rada

"-1

66

cfereix un s2rrni modern
de màxima eficie-ficia

Gran assortit en toles
les qualitats de Panyos i Folres

Asalto, 12.—Exit de Glòria Gil
Rey, canconetista; Lou Janot, bailarina; Ramoneta Rovira, canonetista. Cada dia, aperitif
eing. Gran labarin americà.

d3 le3 Raes)

puiormacions

J. MIR VIVES, s. A.

EDEN CONCERT

Barcelona — Wria, 63
Funanflor, 2 dup.—Madrid

Reuresentant
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LA BUENA SOMBRA
(Unjo', 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de aeu i da
lee dotze a les quatre de la ma-i
tinada.

local per a cada placa de Barcelona, Girona, Tarrapaná, Manresa, Lleida i Vich

--ESPORTS--

Important empresa industriall necessita persona del país. activa, formal, ben
relacionada amb el comerç d'ultramarins i colonials a l'engrós i al detall, per
treballar a la comissió a les places indicadas.
Soil.licittids detallan/. experiOncia ram,
cases ja representadas i referencias A
l'apartat núm. 148, Valencia.

Fronti Principal Palace
Avui, düneeres, tarda, a un
quart de cinc. Dos escollits partits a cistella. Nil, a un quart
d'onze. Grandiós partit de pilota

a cistella. Santi i Salsamendl
conra Jaime i Palau.
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raneint san s acion.
Arlacie
cenas motor, rnolt Itheri • stant, I la w
de turotsa Modo; de depaodents. — •
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Venia, estrena, Fan) entre butie Lora, broma ronlinna.
Muna,
01 petti lord (ArlIkdrs Assorials),
dura » paules, la MAS ran Creae ció de Mary Picktord.
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Diana-Arzenlina-Excelsior
Avill, E's fIlls da les tenobres,
2, El cas Paliser, El misten/ dc, la
cambra grcaa, Sort dalanta, Ma.
r' !ladre.

nagetaraurneamaccanntst,
:

KURSAAL

PP.LAU DE LA CINVTATOGRAMA fi

AttiaTOGTIATtC 114 5-0
Aval, diumeres, eatrena del et
quart I últim !libre de
M
ROGER LA - HONTE
Dijous, extraordinarias estrenes. — Diumenge,
gran esdeveniment,

OTELLO

N

creació de lea de Lenkeffy i

EmIl JaanIngs
IMMANI112212IBIBIZZLMBRd

Servei

Plaga Santa Anna, 24,

TELEFON 2480-A

farra' domador O e utrz. p-esrptant
Lu:gi

meraseibs crup de

ONS

Direoció única al món

DEBUT: Esplèndid grup de

Feres
ba.rreiad.es

Districle I Balboa, Iletra P, B arceleta. Tel.
A. 1895.
I Estafeta, Poble Nou, Wad-Has,
236.—Tel, 233 S.
VII Poble See, Campo Sagrado, número 24.—Tel. 3400 A.
511 § ans, eanonge rinernat, 10.—Teli;t0n 104 H.
)
e
Gräcia i Sant Gemsi, Menendez
Balay°, 133.—Tel. 757 G.
El e61,11c poi thilitzar (azoté els telefonsdc les Tenincies

SUCURSAES:

Distriste IX Sant Andreu, correr Sant Andreu.
número 201.—Tel. 264, S. M.
,,
Porta. Major, 27.—Tel. 99, S. M.
'Sant Martí, rituntanya, 37.—Tela"
ton 234, S. H.
Hospital Ci(nic.—Tel. 332 G.
Sarria, Reina Elisenda, 8,—Te'ion 107, II.
i quarteretsde la Guardia Mutile:pa!.

presealat pul domador
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MUO-AL"117,1
Avui, dimeeses, funtia da gran
moda, a les cinc. Tarda i nit,
les den. Cclessals ex/ts 'le El último gaucho i La borrachera dat
' tango. L'esdeveniment teatral
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5 Elefants

Picas i detalls pur cartells.
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MUSIC-HALLS
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Cfediail

de Iones, lonetes
i teles per a espardenyes
abrica
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calf, tall angles, doble sola de cuiro

FAUffl - ALIPPI

Pl
et
tia
Pl

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box-

gunazonanzzanscrinonn

°

i-trrs horca roitja de perIRIS, La bailarina earberina, •
E L'apareaut, Tomaset vol ca• sar-se. — Donin, estrenes: Pl
Ets parles de l'amor, 2; 2
• Quan el deure mana, L'heE ra y a del duc do Tortita, Zata],
Pl
artista de aire, i altres.

(Telefon 4134 A)
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g spectacle IRIS - PALMER

;

Avui, dimerres, Eta pärlas

Pl da l'amor, 1 jornada; Vint-

GUZLL - TUDELA - ASQUENINO - CORTEZ
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il FILL DE PAUL 1ZABAL
• 11 35. Passeig de Gracia, 35
• a Astil, dimecree, 17 ganar, a r108
•• Gran Teatre Comía' i • /2 (Matos de sis, 1.1), auillc16. Piasen2 3 lacte) a aquesta sala de l'alunen'
/
Gran Cinema Bohemia •
13 violinista Eduard Toles, acomps03-al pel director artIstIe Frederic
•
• Longes.—Programa. Primera parli
Avul, ~le gres, tarda 1 nit, Gran- •
U
O
•
(Primavera)
.. t'Sonala en fa".
111 diosos programes. Les peLlicules • n
Beethoven. Alegro. Adagio cantablN edil/lu y es Mary, minyona da la gasa
I
vi
le. Seberzo. Rondó. — Segona parti
E tia I La aort dolenta. El iniaterl do •
• "Grave", Fr, Baeh; “Cbangon
• la cambra eroga, tocona Jornada m
• Loula "XIII" 1 "Parase", Conchaa
s
"Orada al malg",
• rIn-Kreisler;
d'El. 011a de les tenebres I El caz NI E
11
"La font", ToldrA; "Andantino", P.
N
ir Palmer, per Paulina Frederick.
III Marala; "Sfelllane et rigoudon",
21 Francoeur-krelsier.—DIvendree, 19,
II
II
(11;0115, 515 grans
Carenas.
le
I
111SI a dos quarts de sis (302) audició),
ill2BiBiliRsimm11611E113BRDIT al 'Recital Ce plano, per la notable plan nieta Pepeta Reig, que Interpretan y a obres de Bacti, Bar:ho y an, liar:h•teannanencinzzeinzzasa ui maninorf, Ole-Olsen, Debussy, MeaE4 delssohn, Liszt 1 Saint-Satins. Coel programa emb uns au• •• maneare.
Palacc Cine
dictó del gran migue. — Dissabte,
e
•
Pl
• 20, a les cinc 1 503 audield), gran
asare SALO DE MODA
Pl
• concert extraordinari, a base de
• Arietocrallouu 'misione artIstiquea
• Cançons russes, per la gran Sopran
m lirien-dramatira Marta de MorProyrnmes extraordinaria
III aowtzett-Kaieihae {premiare nana Ara!, OiMerreS, liana 1 MI, se- le
a tense de l'Opera de Moscou), que
gona Jornada de /a magnifica serle gi 11
nema de les eancOnS de "Volga",
Els cite se lea tenebres, la de gran 1/
"St i enka hazlo". "La g uitare" I
•
exit El g as Palistr, per Paulina Fre- e
« Les Tzlganes russes", cantara M- IN
U
teressants
obres de Momusekko, •
darla.
Estrena
ea
la
comeala
tran•
Pl haehmaninorr,
011nka, Rulainstaln, N
N cesa de precia argument, Margot.
Pl Strawinski, Ti-batistas/4M,,
Clown- e
•
3 p eina, tlhous, trós estregas.
norf, alternadas tunb altres de Pucfi
clan,
More>,
Mascagni
1
Gounod.—
Pl
Sol./Icitin-se invitactons n la Sala
aznanzmanannzazammai: •
•
AeoPan. — Laceen) ariLiticai F.
Si
fi Longas.
i

•

Telèfon, 3,500 A.
Aval, dimecres, tarda, a les

. 1"LA PUBLICITAT"?
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Teatre Còmic

Jasou subscrit • .

118 TEATIllt a tasa 13014
TIIIPS. Restaurant especial.
Pela, OStreS 1 Tg arlscOl , Quintana, 7.

SORTIDA

Amor de Joventut, Bufonadas, En re
rehenes, La deessa de Broadway. 1

,. %MG 181611•81•1•13111•111•111Mials

•

VOS, RACIONALISTA

RESTAUR ANTS

CONCERTS

1:

Avut, climeeres; La reina mora, allir"/".0111."11111

Locallats: Casa Aurlgemma,
Fernando, 53, i a la taquilla del
teatro

•

'171rismiiret 17 de gallee de 1822

PUBLICITAT.."

Teatres Triomf 1 Marina
1 CINEMA NOU

Els Espectacles
¡nitre M'a RCIII68

LÄ

(r11

8cava!ls
en diPortal

Sael Pe! de Mar

(Barcelona)

Tli3

ECAGite
Domador Fred Fischer presenta el seu terrible grup de

6 Tigres Reials
amb la meravellosa tigressa

"Tonia", que el va ferir
greunient a Paris el 7 de febrer de 1922
A riuret Belting-Age i la se-,
y a mula

nteressantio
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Les existncies de calçat de la fábrica

SHM

N

a

dia, tilt, a les dm. bitous,
diseebtes, inunienses I dice reduta,
plumee, a dos miela de cinc. -.1'1'211 de les localitata. General, t'so.
Treferencics, 250. Ladees de plata, 6'00. Cachees de pista primer
fila, Sao. LloIges, 9'oo.

les vendreni al DETALL i als baixos
preus anib qu'e han estat valorades

Tots cho dlnuarts, matin4e a
dos quarts da quatre, a
['vena populars econOinies,
---, Ganarais 1 posseta; preferencia, 2. Cadires de pista, 3; cadires fcl , primera fila, 4. Llotges, 5

Ni

Cada dia, d'onze del roati a la una Al migdia, visita
dol jardf ZuolOgic. Entrada,
pesseta. -

LLULL, 21

cada

fer l'inventari

abans de la guerra havia venut ;.
mai ningú a tan baixos preus
(Darrera el Parc)

