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EDITORIAL.

Catalunya a l'estranger
Ccenvj que l'opinió mundial tingui una informació verídica i
ai rta de la qüestió catalana. No volem dir que, ara per ara,
i segi d'apel.lar a Europa. N'hi ha prou amb què Europa i el
ton sapiguen en qué consisteix el plet català i quins són els esdeNerelmen ts cabdals del nostre rnoviment nacionalista.
En els darrers anys han sovintejat a la Premsa estrangera
articles i estudis sobre la qüestió catalana. Sobretot han soriste jat en les revistes de caräcter intel.leetual i literari. Havem
pogut veure que escriptors estrangers parlaven amb coneixement
da causa i amb notable clarividència del problema de Catalunya.
'Paró és evident que només un sector reduidíssim de l'opinió muna esta assabentat avui de la qüestió catalana. La selecció intellectual europea s'ha adonat ja de la renaixença i vigoria de la
aos.tra nació. El gran públic i fins la gran majoria dels periodisles estrangers tracten del nostre e problema nacional arnb una
ignoranc ia i una incomprensió que demostren en primer loe Ilur
7w:se:enea de bones fonts informatives.
Tenim davant dels ulls dos exemples interessantissims. Una
reja de Londres que acaba de rebre un amic nostre prova que
la selecció intel . lectual europea té una idea clara de Catalunya
¡del sentit del nostre moviment. I un adiete periodístic aparegut
eaaentment prova la desconeixença del problema català, de la
seca histeíria i de les seves reivindicacions essencials, per part
molts periodistes estrangers.
La carta al.ludida és de l'eminent novel.lista i dramaturg
' anglès John Galsworthy. A propósit d'un próxim acte del Club
Iterani internacional "Pen", acte al qual han estat convidats els
tat5lans, Galsworthy escriu: "Podeu estar ben segur que nosaltres, els del Club central de Londres, reconeixem plenament que
el Centre de Barcelona representa el poble i la cultura catalana
¡que no és una part del Centre de Madrid, sinó que té una base
del tot independent".
Contrasta amb aquesta fina percepció del nostre problema
rarticle publicat dies enrera pel diari de Perpinyà "L'Independant" sota el títol "Aperçus rétrospectifs sur la qucstion cataloe". El treball, segurament d'autor no català, está farcit
d'errors de fet. L'autor atribueix la iniciativa del moviment catala ala
la clerecia, sobre la base de l'ús exclusiu, en el confessionari
len el púlpit, de la llengua popular. Diu que d'aixó fa mig segle.
1 presenta el moviment literari com a posterior al moviment eclelistic. En parlar dels poetes, entre En Verdaguer i En Guimerà
best datrer amb el nom mal escrit), surt un misteriós Berenper. biés endavant explica que l'Ateneu de Barcelona, amb la
tea revista "P.enaixament", arribé a Palçada d'una Acadèmia
kit Llen gua. Renunciem a catalogar totes les altres inexactituds
(m'omisas per l'estil que trobem en aquest treball.
Tet plegat revela, no pas hostilitat a Catalunya ni al nadoalisas catalä, sinó simplement mancança d'informació. Tan
;pm corn és Perpinyà de Barcelona! Per aixó creiem indispenSalé l'edició d'un fascicle explicatiu, en el qual es faci l'exposició
histórica del catalanisme i de les seves reivindicacions actuals.
treball que proposem hauria de tenir un caràcter objectin i
Sein i leeuria d'ésser escrit amb una
màxima claredat. Se n'hautien de fer versions en deu o dotze llengües, sumant en conjunt
sigues centenars de mils exemplars.
primer pas per la i nternacionalització del plet català ha
ll'ésser la divulgació de la riostra causa per tot el món. Que els
estrangers coneguin Catalunya, que coneguin les nostres reivinilicaelons i el nostre pensament. Quan hàgim fet aixó podrem
ererar l'i.jut espiritual de l'opinió exterior.
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aquell extranjeros que el gran rotatiu de
lea trinos ermes ene 12/tInçi a la faç cora
una suprsma danmaciei i que ele nostres
cornpanys han rom la suprema aspire/ció de l'esperit cartita deixondit,.
Adhue la Premsa romano) adherida políticamente a la Lliga Re g ionalista s'ba
mantingut dios del eriteri radienl dels
peribelics catalana i ndepenelents, deixant
de ree6 cond e nmant indireetnment /a
falsa politica d'efusin practicada pei direetori barcelonf.
Ei-CATALANS D'AMERICA
Ei la rrer númrro de Ressorgiment, de
Buenos Eres, anuncia la conatitueid a
Barcelona d'una entitat que aplegui eta
eatalczns que han resida a les Amilriwies.
Afegeir que ¡'ea perit deis organitandors
és de pura i irreductible catalanitat.
Per la „ostro parí no mí dir Con, rns
pleura que a proferte ea conrerteisi en
realitat.
CICLE DE CONFERENCIES
La 'oren g a Nacionalista Icahia ore
gandira un cicle Je canteras:des kistdricoliterarict.
Diemerres que re, a les dese de la reíOs, donara la prinerra al local de MI rruperi6 Estrursionieta Júpiter, e! senyor
-loan Ruiz i Porta, del Consell de la ¡'rolectora de IR. C. i are-leer de la ilaneontunitat de Calaiunye.
NOTA JUNTA

Ila Inedat definiticament conatituida
In Junta Directira del ('ami Lliberal
Audonomista del di•rtricte II pelo segiicnts
senyors: Preside el, En Rosend Pich i
Pon; eirc-presidents, En 3liqucl Edlereg as, Angel Galopé Anton Banal; lee- o.
ere, Andrea 13 ”i17 comptador, Fa sele
Cobertera; serretori, Josep Campa; riceactretari, Josep Cite; bibliatcx-ari, Maneó Sraul; poia13: Joaauirn Combra, leert Vari g ach, Joscp Bel, Guatee Cartel,
Fermi Royo, Aan Pll ;g. Jinetea Junta
ea prendre, entre nitres, el. segfienls
«ore: Primer a d herir-se a la Frderack
lionarquira ..lutonenciala de Catuleinya,
per representar el sentir i el votes- /aun
gran sector del 'teatro poble; aryon, celebrar fa inalusurnrid oficial del sca estalle, Reelc Comtal, 17, prineipu4 el dia
2ii, ft 1 3 SON del S” 11 e, conttidant al dit
ocie toles les autoritata
enfila!, del
i trrecr, publicar un manifest
adreçat ala !liberal* del distrieta explicar!

TALLERS D'IMPREMTA
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La transfoimaci5 Inevitable

CRONICA O'ALEMANYA

CARNET DE LES

Assemblees i manifestacions

LLETRES

Ahir el Reichstag va acordar
El sexagerutri Erm.Ae Zacconi reprenema, a jtidici mea, el triomf de res- amb imponent majoria aprovar
perit, el sexagenari Leopold Fregoli re- l'actitud del Govern en l'afer
presenta el triomf de la eleeänioa mus- l'ocupació francesa. Avui diucular. No cal, em penso, insistir anee" en menge, ha estat feta una manila diferencia de valor d'aquestes ches festació de tots els partits burgesos a 1a plaça del Rei davant
victöries.
El Pra_roli que acaben de contemplar del Parlament; els socialistes
els p ostres una amb una melangia agro. unifieats han fet quina assemdulça, no es pot dir que venci ela ostral. bles a diversos punts de la ciutat
del tempes, mensa visibles sota la lhim per manifestar Hur actitud a favor del Gabinet Curio. Els comu<trua dels reectors i lea bateries.
No veng Postran; hl toga. Lee ea- nistes a son torra han fet cine asmes segueixer dansant: la bes= fa la ca- semblees per exposar llur protesta.
va coyote micarient; la ven fa ele nene
Sobre la votació del Parlament
eanvis sobtata, per donarnos la il.tuaia
convé fan notar que una gran
del cuasi de personatges...
part de social -demòcrates no voEiern sien na gran nombre d'es-pectaelea
semblants. L'euerciei prollingat trua& ta amb la resta de la [necia a
prote gei g a rota a mes d'imprimir un ca- favor dei Gobern. El partei sorácter indeleble, fácil de descobrir a qual- cialista unificat conserva encara
sevol observador mitjanamant perspicaç, restes de les diferencies d'opinió
entre l'antic grup majoritari i
conaunim ala mundos un automatiense
rindependent. Aixf, en aquesta
que a cegadas persisten fina edata in°rasa& ja en la reunió preparacreíbles.
— Veient resforç del yen Fregoll, era tòria de la fracció parlamentarecordaren d'un ,ell profeemor d'esTrixas _ria, l'adbesid al Govern Cono fou
e un vell profensor d'equitariO que vaist aprovada nomas per cinc votes de
coneixer tempa lea. Tota dos eren tren- majoria. A la sessió del Parlacarnear en decadencia en tota ele afera ment votaren a favor del Govern
sota la direccia de Wele, un dan
de la vida ordinaria. Els costara de Begir, d'eseriure, de pujar escales, d'asnal- presidenta de la fracció, alguns
tar nu tramvia atapeit. Perd diez llar noma coneguts com Bauer, t'aeeapeciantat regulen servent una creci- tual president del ministeri pruda de momenta envejable L'un, amb el sia, el conegut versionista Bernstein, Wissel, lamba molt conegut
flutet a la mi, sobre una guardia inoperable, co p tinnava donant IliçO i feriat acgttl COM a defensor de una coltaut com volia et pit dele deixebles, per laboració amb els burgesos, tuna
agils i destres que fossin. L'altre, darnsust dada en una cenaepció histärica
segens la qual entre el Govern
el cava% *n'a y a on domial perfecta 1
feia rata goig que motu/ aranera barco- de la burgesia i el triomf del proletartat hi ha d'haver una etapa
tonina al pie de redat i de la vigoria.
La supervivencia de Preva lí Is ara d'equilibra i eoLlaboració de les
d'aqueo. cache, Perd de imite no en fa— duce ferces, etc. En general va-'
taren amb ei Govern els antics
francament. Fregoli 6s el creador, el pasocialietes majoritaris. Entre
re del transformisme Muga li lleva
agurasta gloria, baldament no hagi reeixit ells hornea com Bernstein o \V isset representen una conerpci6
en la transformada suprema. Persista
noma apuntar-re flouost èxit precie" que ja esto gairebé fora del camp
marxista. En canvi, amb l'altea
caldria cine hunda trobat la pee-Ira
eotal o que s'hagues venut
al president de la fracció, Müller,
eonseller tTh l'Imperi i
diable, coro el doctor Faust
Carlos Sohlavila

VARIA
EL CATALA AL REIAL
AUTOMOBIL CLUB
El Reial Autimuibil Club, que veu
tranackrer els dies molt placidament,
en la darrera junta celebrada, presidida pel senyor marques de Lamadrid,
vele torbat el scu recinte del correr de
Linda per rabrivament patriätic d'alguns das seus associats. En la dita junta, el senyor Massó i Llorens, despris
de fer algunes observacions a la Memória que Regí el secretad referents
a les visites del monarca espanyol, del
director d'Obres paliques i d'altres alts
personatges d'ultra-Ebre, digué que la
tributació catalana era exageradament
superior a les miserables despeses que
l'Estat fcia a les nostres carreteres
que per aquestes ranas, tot i reconeixent que la dita Memória era literariament correcta, marcara de dir alié
que és als llavis de tothom, aix6 is:
que Catalunya era defraudada.
La protesta del senyor Mass6 i Llorens, després d'un bat-i-bull de cal Seixanta, íos aprovada. I anava ja a ajarcar-se la sessi6, quan ei mateix diputat
per la Mancomanitat. presenta una proposició demanant que "per les relacions
internes i externes, el Reial Autom6bil
Club emprés únicament la Lengua catalana".
Ajad* trastorn& a part dels concurrents
i fins i tot un delegar del governador
civil volia suspendre lacte. L'actitud del
senyor Mass6 i Llorens, perú, ho impedí i amb fervor patriótic defensâ la
seva proposició.
Aleshores, el senyor baró de Güell,
fest d'home bo, digné que la preposició
del senyor Massó i Harem era tanmateix natural i que no havia per
qué ningú s nes ycres, per6 per Idear capa
&maná que es poses a rotació la cooficialitat de les llengües catalana i espanyo%
a dins el R. A. C. La propo
sició transaccional del baró (Ir Giiell
derrotä la proposició Massó i Llorens
per qo vots contra toa.
El catan, dones, s'ha introduit al
Rcial Autetnóbil Club note-ate a mitges.
Tot is començar I
Sempre, per& que a la próxima junta es plantegi novarnent
LA CU KLUX KLAN
La Preie-sa esfrangera s'ocepa amb
preferent atenci6 d'amesta seca nordamericana creada en 1866, per de(ensorse deis 'legres esclans alliberats amb
inotiu de la guerra de Secessió.
La guerra ha revifat el conflicto de
raros latcnt en aquella pais i ha darla:
vigoila a Retuesta famosa tsecta
que avui compta areb Mis se 1,0,..)
rits, consid . rabies rustir:tos económico
Premia prkaaae '

salual,re de Negocis estrangers,
s'abstingueren de votar. principal
mena els antics independents.
Tota els "leaders" independents
aparenen en la llista de votants.
Crispien, Breitscheid, Dittmann
l'antie comunista Levi, etc.
Sembla qua una part dels que
votaren ha feren en cd de protesta perqua no s'havia permas
parlar a un dels enemics de l'actitud del Govern, el famas Lerlebour, un dels bornes mas populars entre els obrers alemanys.
Ledebour i tan altre diputat hin
estat ets únics d'entre tots els
entice diputats independents que
no s'han volgut unir amb els socialistes majoritaris i han coas-'
tituit un grup apart. Aquesta actitud dels socialistes a favor de
Ledebour, com les assemblees, que
han fet separats dels partits burgesos, coses condernnabas s violentament per aquests, fan mits
be que mal a Alemanya. Cnr no
eonvä gaire recordar la unió sagrada de 1914. Als ulls de J'estranger (1 amb l'adhesió 1 ' 0
-pina:1úblcestrangcompten
els alemanys com a gaireba
ea força) val mas la protesta
condicionada de un socialista,
que tels els crits i entusiasmes
de un Deutschnational que protesta contra l'imperialisme francas 1 que, en carvi, era partidari
el q l'anexiö de Bélgica. Es la qualitat el que importa. La protesta
alemanya no fa tot l'efecto que
podria percusa no lai ha cap diputa t que pugui acreditar el seu anli-imperialisme anterior a 1918.
Si avis' visquas Lichknaelit valdila Inés un mol. de )'home que no
votà els credits de guerra. que
Uds els escarafalls dels altres socialistes.
La manifestada burgesa d'aval ha estat realment molt important. A les dotze en plant s'Ira
lanariít davant del Reichstag una
multitud enorme. La propaganda
deis periòdics, d'urant tiguests
dies, ja lid feia preveure aixt. Mitre aquesta multitud gaireba, no
lii havia obrera. Els social:eta:a
rom havem dit, feien les seves
,issembleee apart.
Les manifestaeions alemanyes
amen sempre quelcom de sorpreeen per a un Hala L'organització
ja es una cosa clarines. Es re'aten la multitud en tina gran
'laca (correlinent davant de la
, ahadral; avua pera, per excep. 16 davant del Reichstag). A di-erstos !leas d.c In plaea, frente
e quaranta oradora. Al contat de
oraaor hi ha un cartell amb
tardor
número 1 (pian Aš
• enegut nom. A Ibera aa.coe
uenear es cantan diversea Çane
ems alausivea. Acabala; ele canta
nmencen a parlar s'imita:zalea
lent tole els oriatore. Teta el3

:iseursos duren genaralment
a ig It cada oralyz

i varti

geix les conelusions que s'aproVC/1 amb tres "Hoeht".
Els discursos dels oradors, els
canta del públic, visques i
en general tot ti curs de la manifestació, a qualsevol meridional li semblen freds. A mi, per
exemptle, llevat d'algune casos
com el del diputat Laveranz, un
dele mes distingits imperialistes,
que parlava fer una fúria, tots
tes oradors parlaven amb una
calma i una nparent indiferancia,
que calla recordar la diferencia
de rara per no atribuir a la manifestada un caracter de fredor
que segurament no tenia. elle
acoatat a/ grup on parlava Marx,
el "tender" deis catòlics, i els
moto d'energia que pronunciava,
aren dita ami) un tó de ven tan
suma gairba cordial, i el gest era

tan poc enèrgic, que un bom batirla dit que esteva parlant amb un

grup d'amics sobre qualsevol cosa indiferent.
En acabar, s'ha cantat unànimement el "Deutschland, Develoeland über alias". La meravellosa música de Haydn, cantada
a maja veu per l'enorme multitud
entre la boira, que dóna a la yeti
un ressó, com si

la multitud en

lloe d'esser en un espai lliure, es
trobés sota les voltes d'una catedral, feia un efecte impressioSf..e- atleta
nant.
e
En anarma'n he pensat que aixä era el comerse de la resistencia
a l'ante francas. Podrà continuar
aquesta resistencia, en la forma
que ha estat come:11pda? El poi:4e alemany sabré resistir les
Omiseqüencies de cada "no", amb

que el Gov,ern Cuno respougui
. ola desigs francesos? El cansa
de domicili del Sindical del cara

del-baHuremgilntva
Govern a continuar les trameses
de material per a les reparacions,

han estat acceptades amb apilaudiment per tota la Premsa exoeptuan la comunista. Pera, quan
les conseqüències d'aquests dos
paisos es cemencin de sentir, quan
cornead a haver-hi vagues forçoses i encariment, el poble sabra resistir?
Si aquesta actitud de negativa
a tota col.laboració amb els franceses, malgrat el perill de la farn
i l'atur de les fabriques, hagas
pervingut d'un moviment popular i tes eonseqüincies fossin d'ara en avant resistides amb energia pel poble alemany, ens
bariem davant d'un fat que als
ulls del alón foca co niel del batIle de Cork. estas i generalitzat a
tot un poble.
La d'E:rancia està en que men-

tre en el cas dat ballle de Cork el
mateix que es decid:a per la fam,
era el que 1;1 sofria, en el ras de
l'Alemanya d'ara, ei que s'ha
decidit per la fam és distint del
que la sofrara. No es probable
que el presictent Gusto, Choree de
Bailía, el director de la formidable Hamburg-Amerika-Linie. ni
els seus ministres, ni els leaders
deis partits i de la indústria, sofreixin les consaqüancies de la
fans i la vaga forçosa. Es la massa qui les sofrirà. I manca saber
si l'adhesió d'una part d'aquesta
massa obtinguda posteriorment
gräcies a una intensa campanya
de Premsa i sense pensar segurament en totes les consemlaneles, es realment una promesa
de sufrir amb calma totes els
próxima perills 1 totes des prbaillles penatitals.
Jean Cretxeles
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Converses filo-

iògiques
AL DOCTOR LL, S.
Comhadern en una d'aquestes converses, l'ús del mat don davant cls noms
de pila, proposant d'emprar el titol senyor el mateix davant aquests novas
que davant els cognoms o noms de familia; i acakimma /a noi, lra ccniversa
declarmit-nos cimtraris a l'Us de la ¡t'irmula senyor En, que consideràvem una
imita:la del sellar don de respanyol.
Ens fa notar un distingit talega que
senyor En es una fórmu!a que es traba ar natal aMie. Cortante«. Perú nosaltrcs. no ckienn per aix6 de creurc
que el temer En actual es una int ; tacié dal notar din espanyol. El fet que
cre l'antic lec, 5 i ,stat usat scnyor Ei, 11n$tiflearia, reettc-7,1:rs ent, el. g en íts actual,
Culera, puré, tata coses tingudes
compte, que ele Id s daca ¡Cumules u-'s -e por Sauesr as nCar la seizora.
ole es, de les dares, rúnica reahreee
5', 5' et i ea te . lzrstrucol rrs
ya enfavic 7 . ,t3 que !a !irlern, • •
rasant igualcavut respeeu

Eabra.

L'home i el paisatge
Víctor Careta. evocava no fa gaire, a
la Reial Academia de Bones Llctres,
en un bell discurs académic, la figura
de Frederic Rahola. El veia, noi, a Cadaqués, creixent vora mar, jugant amb
"Ilaguts de suro o teia d'arzavara"; el
veia, adolescent, deixant la Universitat
per la natura, sentint en les seves mans
fines "la duresa clAs rems o el cuetejar es-pasmódic dels pelaos". Tot el discurs de Víctor Catala és la descripció
del paisatge on va formar-se l'home.
La influéncia dc I:: tura damunt els
esperits; la platja, les roques i els horitzons, plasmant l'anima de la criatura,
lieu's ací el que senyala Víctor Catala
en el seu admirable discurs academic
Per molt que hom vulgui negar receló
decisiva del paisatge, cal, en aquest cas
concret de Frederic Rahola, (art, optimista, pagà, rendir-se a l'evidencia i
notar en la seca vida i en la seva obra
el segell inconfusible de la Cadaqués aspra i lluminosa. Aquest és el comentad
que us suggereixen les paraules vives,
persuasives, de Víctor Català.
La il.lustre escriptora ha fugit de lee
una frecla memória. En asseure's al lloc
que Frederic Rabo:a deixava a l'Academia de nones Llctres, ha cregut preferible l'evocad() de l'home i del seu
paisatge que l'erudit treball d'investigacid. Amb un seny molt femení, en lloc
de cercar en una filosofia o en unes
lectures la base del pensament d'En
Rahola, l'ha gndevinada en aquelles hores d'infantesa del poeta, passades sota
el cel empordanés, de cara a la mar
brava.

ShIp-Etoy
retal! de proses de N'Emretri
Corominas apareixerd, sota el tito! Anys
enrera, a les Publicacions Empordd.
— Dema, dimecres, o les set de la
tarda, En I. Salvat-Papassrit thim:rd,
a LAssociacid d'Estudiants de la Universitn c . rl SC14 pomo inacrt "La rem
ale lla-jis.
—

/In

La situació a Europa
L'ocupada de la Ruhr va prenent caràcters de gravctate Escoltant les propagandes dels naclonaHstes I els consells i les cedros del Govern del Reich, ele
Sindleats de la Ruhr es rouniren
pera a discutir sl Cos deelararlen
en vaga. Els paiaas d'extrema
esquerra, els comunistes purs,

entre °lis @S declararon resanament contra la vaga, ar.usant da
l'ocupació als industriare I al Go.
vern alcmany. Conducta molt di-

ferent a la dais comunistes ruasos I franceses. Amb tot, la saga
es decidí 1 ha comeneat de braecia
calguts a algunes mines i a diversos sectors ferroviaria, no trnpedInt, pera, el transp.i7rt de cara
-bacplrne.
raenteestant, Govern franca: s'ha retire, decidint importaras mesures, entre elles establir un oord6 duancr, expulsar
Cota els funcionarle prusstane de
ia regló 1 do ritenania. Tetaba ea
diu que s'anirä a l'extensió deis
territoria ooupats, I ja cis belgues, per Hile banda, han eveneat quoicom. Sembla gue ci mi.
nIstre aloman}, de la Guerra ha
manifestat que les trapes atemanyes reelstirien en cas d'un
avene massa pronunetat.
Freno, mentrestant, va guanyant simpatles a laord-aneerlea
i Anglaterra.
Per altea bando, s'enverinen a
Frarlça los Iluitea entre nacionalistes I comunletea.
Alite a la tarda fou aseassInat
por una denn anarquista el
oretarl dmAcition Franealse" I redactor en cap del diari del maten nern, Marlus Plateau. L'easara4 declara quo tamaa anava
per Lied Daudet.
tilegurament, com a repree.a.!les, els "carnetcts du Rel" saquelnean, a le1", enze Ce la nit,
les redacctons dols d'aria "L'Hurtanit5" I "L'Ere Nouvolle".
De l'altra costat d'Aleen:Ir:ye a
la Pr1ssla Oricriii.s.!, u Memo,

serribla que s'Inicia ura rerayee6.
La eobtaató ha crece» manifeu...
tao:cas en (ay er debe. mintate:s
alettnotits, els quals hen estat
atilleerats. S'assoeura qua l e s trepes que atarearen Memo: oren regalera i no bandea, 1 que Pepa.
racla z'aTeet ah a Inatigaaló I artib

:'ajut de

pintares, 23 de ganar de 14)
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a e mostrant rluixelat en ses rotttsariona en

perllrular per el que als valors I «sosas
es re4e0e-1x.
• Avar.s ,l'•,,h1r, en el rom e nlarl de Lltja,
11delsr aislar de persorut mole eonetkedora

frasSutteptcs econdmica IlminctirS no Do' eta errtirc de que el senyor (12 1 0e1 50Crines leS ladireS terrovlärks 3M/en
61 . 4.1 ro P3 V3 pes res esp'srir palee,
puta 4 enatex dla de ruin:cae el mental
san, venta una neta del 111Ad1erl (le Fognent, per d k ernourr els runea r e mie cetet e n snlve l'Alunen! de /es tarife!.

petir retro4c3ir17a noca ha portar
neerrs ferraran-T. 11s, el qual ja fa
ees
ates que YEI"la aanntear de tine Ira men4419491/0 •
' tules asees. en tot 1 h91,15
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Canvis 9. Londres, 72205.
!den Beleies, 1(010.
loen, Espanya, 0411 0.
!den Holanda S1S50.
Idella Praia, 7-110.
Idein Soca York, 1067.
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fletus Pelarme

mes. Cataluaya, Espanya 1 Portugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis Mena; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 eis sis; 90 un any.

Partnes ellauern •
Sreonee
7err,es

rt.i.. tca

53•00

tete Ser.

3125
/1.0
94

M r nitt,

1.es Ser.

•-•

640

59

1 riel.
ç
1
I
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C4 VES I P.J1G8ERT S. en C.
faccieciern tota
capan. vezol•
ment 1 comer próalm.

Rambla del Cantee, número
Telefons 1230-1231 A

rermerzremzere^Isr ^Ase-

anca rAarsans
Valors - Cimas - Girs - Ca.aul - een3
tea-celona - Re.mbla.

- 11iatles

Cana l etes,

2

4

la nzaciaciä ð.s
co ins encima! 1 brar vivid

Vda 213
r

(Mallorca)
(Del nones corresponsal)
Atinetlla, a 230.
Mongetes blanqne, a GSZO.
Fessle, a 78.
G.rrofes noves, a 13.
Figues pea per destil.leria, a 27.
Fleme pes per cantina a 4 posectes
calas de 10 quilos.
Idein-Plem bordlasot, a g '50 'dem Piran.
Ordi, a 37.
Civada, a 33.
Cimeng, a 52.

Moreno, a 3450.

Tot per pessetes ele 100
Polpa (Intim e« a 33 pessetes la calza.
Por,s, de 25 a 213 la roya.
.9.a.frL, a 380

CENTRAL: Rambla dais Estudio, 4
AGEMC1ES: Nürnero 1 , Crea Cobeas.
0, Sant Andreu, 246.
tiOniero
admero 3, Salmerdn, 111.

CA': CA

moN-TAÑ A

negre 015 arel). Eire
MARISTANY
Cellers ARNO
El governador, senyor Raventós,
acompanyat dels preskents de la Mancoanunitat i de la Diputacié., senyore
Puig i Cadaialch, Valles i Pujals, i
del secretari de la Case de Carita:, se-

nyor Noguera, visiti tls establiments
que la beaefichicia provincial sosti a
les barriades de Les Corts i Horra, sortint agradablement impressionat de l'aspecte i funcionament d'aqueixes institucions.
Per a Comerç I idlomos, Ta.
qui-meca, etc., ,studieu, sanyor o
senyoreta, a l'ACADEMIA COTS.
carrer Aros,

En J. J. A. Bertrand donan, demä
passat, 'glijous, a l'Institut Frenas,
Consell de Cent, 338, una cornierincia
que tractarà de "Francis James et le
sentiment de la nature en France".
Lacte sen públic i tindrà lloc de
set a vuit del vespre.

JOIS VILANOVA UNA 6

tarda, s'anuncia a l'Atencu Barcelonès una conferencia públi-a organitzada per l'Associació Caz-Lana d'Estudiar.to 1 confiada al doctor J. M. Trias de Bes, el
vitral deseuretllara el terna: "L'autonoPer avui, a les set de la

tnia univers:läria".
RESTAURANT ROYAL.
Saló de Te

cada dia t ansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.
S'anuncia por molt aviat, una conteróncia d'En Josep Maria Pou I Sabater
a l'Atencu Encicicrpi.dic Popular, en la
qual conferencia uarlari dc
me i del deure de l'obrer enfreno de la

politica Cm general. Aquesta cenferincia ha despertat gran i,rtçls, havent
fet promesa dassistir-tai ei lidel Sindicalista Angel restaura

'une
Gran assortit en dibuixos

Apenat do Gorreas, mis

II irecció TelegraC.ca

CATALONIABANK
+fflOs••••n••

Sa g.iö "La

ccaii

QUALITAT SUPERIOR
Fabricant: J. PLE.C4111- tft

arnple, 1'53

hat

cene

venciment primer febrer vinent

Dr. Montatiä

dato Hospitals de Paria. Pell l y eaorL *un Pau„, 28, principal a:

EL

liat a Ginebra, ha demanat i ha ict
reservar en la propera Fira de Mostres

de Barcelona, un stand per donar a contbrer a Espanya l'obra que realitza
cumplimentant l'honrosa missió de que
fan investida per l'article 396 del Traetat de Versalles, en virtut del gua]
aquesta oficina esa encarregada de certtralitzar i distribuir teta mona

PAPIAIQÜES
Forran. ti, casa

formacions referents a la regbmentacio
internacional de es condici..eis del Irehallador 1 del regio' del treball.
Aqucsta is la primera Fira d'Europa
a la qual acut el dit Bureau Interna-

e

Els P. de J. "Nostra Dona lg
mererV' i "Virolet'l tindran misal
a l'esgldsia de l'Ajuda el dia
d'aquest mes, a los nou del Tea;
per a demanar una gràcia espel
cial a la SantfssIrna Vcrge.
- EXPOSICIO DE PATATGES Dg
MALLORCA
de Pilar M. Eitrdi, Francese Rae
selló, Antoni Goiabert, Barbullen
rerrä. Del 15 al 31 de gener,
Casa Hornar. Canuda, 4.

1111n•••321M:••••n.....1•7•3••••••••••917111.r.araM30

tunra

tzu

I

CLAPas

LIT

(JUAN '1 2 WAT
assageu-la i l'adoptaren

En la reurild general que n
celebrar l'entilat ehoral "CaLee
lunva Nora * , ha estat elegida id
següent Junta directa: Prosi,
dont, Josep M'aducen; 5ine-pre-.914
dent, Pere Olivet; secretari,
mon Suler; vice-seerplari, Frart.
cese Martl; zorriplador. Josep
dat; caixer, Soitiquim Ferrer; 5t4
xiver, Ramon Enxaderas; biblia.
tecari. Nitres Bassas; vc, eals. Je,
sep Sierra, Rosend Dovira i Jeart
Derbarä.

Rambla País N,
L'Ewela d'Enginyers Industrial, de
Barcekma ens comunica que ha rebdt
del ministeri de Traall, Cotucrc i
dústria, els títols d'Enginyer

dels senyors zegüents: Joan Monten
Blasco, Ricard Claret, A:bert Arenytí,
Rafel Eulate, Josep Comes, Ant^vi. Riera, Ladislao Zoilo i Raid Iforató.

CART UJANO

En la elernIela lleelda
pal ac,..etzrl generar del
CorniU. au.cional do CensePers dal C3:7ice9 Exterior, reunit en Zar:gris a

Vi Mane. 025 amp.
Cellers amo a rziaaisTui

Ea apnregul a Barcelona na
pertbdie r,ue den !per Del `La
Libertad" 1 s'ar..natena "(Irga s.
de las Juvr,nlucks refortnitas

Itlaracila tlorant ol mes
d'octi:bre, Ilagirn les sugaceta rattics, aItamcnt
Intercsrr.ts:
"1.A Flret DE DAR-3E401U dr.n molt. mes 1111portznt 1 vara ella han da
els 5 4` 17• n 3 co
-rnac
...es d'eta nostres

PILOGENO es la frierld ideal
per al cap. De venda a les
cipals perfume:ies.

Ball

La nostra oendlció
r ies Velis d'Ezpe.nya ers
Imp osa Pebligac16 de
mznttnie-nos fl ella en

e Mäscaras al

PRINCIPAL

PALACE

el nrimer Iloc, 1 64 de de:ajar r,t.ta la propon'
RISA or,V.ogrui el eoncers
airneni,s da cemt Cazos
rfelltraYes. COnvislrla ospoclait..ent Pcdhetió dcis
eeorients grupa I n dustrlals: antemiabi!s, materlal agríc o la, adoba
quint4c5, griten:irse:a 1 mecanice, ganiveteria, allmen:ació, productes
mica erticles de c.autrue,
perfumeria, cristalleria i
porceLlatte, vestits i roba
b4ancrt, jeguines l 'libres.
Argones pehlieul e s vi-

Al concorregut i artstorritit
cabaret del Principal Palace, ara
tIsticament guarait pel to:ititee
ball, al dinal assistiran tetes lea
celebrarlo aquesta rit el segoa
balle de mäsearas do Ilsérie que
amb tant
Se inaugurä
sable passat.
A judicar pel creseut nombre
de taules que III laa ordre de re<
servar, hom espera ' que aquest
balle, al que a_isistiran lotes eh
artistes que anima al cabaNt. el
veurà a l'igual que l'anlerior,
molt animal i einistituirrt a la vi-r
da barcelonina una agradable teo
ta d'alegria 1 bot: humor.

nernetograllques
tr;als pociPen projee,lar.
se arnb eficäeta 1 es pedricn dcuar conferhneles
(amb projecsions si ros
possibie) per personailtata industrinls, q u e

PATIAlouTs
c fIDUS
p oetsfereise, 10

J

oonatitulri on una bona

propagandn..

l 'Ud! l

L'Asociaciä Esc,-rar Femenina
celebrarà una Conferkneda i
La general, avui, a rime guarra Je
sis de la tarda, a h sal3 d'actes da
Santa Asma.
La Conferénzia ita estat
da a En Manel Luengo, deirgat
regi d'Ensenyament primari, el
qual disserlarä sobre el tema:,
"La missió instruct:va da la deria
en la llar".
/nairgitrarä racte la secyoreti
Mer eZI ,Subirit, del Conservatert
del Licen, int,.irpretant una Fan.
tasia de Mendelsschr..
-

ScrIa una tona putiloltat per a la indústria
francesa el que pronguessln part en la Fira
oerts establiments do
corn la Manufactura de Sevrcs I la d'As
Gobalinr."
Coro es reo, els Indastrials estrangcroJa e'ltan
donat compte del que representa I significa la
Fira do Barcelona.

nrzezmg.„
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La Cambra Oficial de la PIpietat Urbana asabenta als propietaris que Id a la seva disposició les listes relerents a ut
oomprobacita del ilegistre Fiscal
dels carrera de Era Juncosa,
França, Lafunt, Ricart, Hartes,
P0111 molona, Santa /ladrona. Verge del Itemei,Jaúnie Fabra i Lleyda. DI termini , per a reclamas
acaba el dia 30 del mes que som

L'antiga cota do malles rre
una armadura cont ra les
foridza
EL5 VESTITS DE LLANA
INTERiCRO DS.L

U

D CTOR
2611 una c rasadvea contra

tan Rasterall Viia
Pessatse Crtdit, 5

1

ha rerredats

7

-GASIVI DE PROPFETARI

COBERTS RECLAM A 2,
3'75, V50 i 5 P095tteG•
Survci a la cr.rta. Abona.

menta mensuals I qtarizenals. Caldo per a banqueta.

Art0

Ronda 5t. Poro, 7
Ple.9a5ett. Antas, 9

VALORS - CUPONS - GIRS- CAN VI

1101111111111==reT2r411(.3223212~23133=33123

m.

el metre lineal, 15 ptas.
al dIpésIt més
IMPORTWaT D'ESPANYA

131a391413211311111

Nenciern tots els cupons

10. Teier. 5041 a.

més Important d'Esponya.

PER A PISOS

EL EERSAL A MADRID: Avinguda del Comte de Peñadver, 18

RAM: A DELS ESTU1)1S, 13, i BONSUCCES, I

Carnaval, quatre balls de disiresses, els
quals tindran Iloc els 27 de gmer i 3
i ro de febrer propy inent, essent adjudita•.s, per un jurat cump,tent, importants premis a les disfresses que mt.'s
CS distingeixin per La riqueszs i bon gua.

BARCELONA

3/121.0123, CUPezelS, CIRO, ceiivt

i TORRA G•mANs
SOLERBANQUERS

L'Ateneu Autonomista del districte
tercer, Catador, 4, (Placa de Sant fust)
celebrarä, en la present 'temporada de

Bombo na : Xecolata : Cacao

Mercat regulador d'Inca

BAH VE ATALUNYA

.,......19=2=ZUW:f2Weire'VEZeZr..71ZEIEV.Z3VEZtri,e,2
CliMi=lr-•

PREUS DE SURSCRIPCIO
ElreCieflar D1.1119 P955 9 5 118 cada

CADBURY
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kpartat do Correus, número 1
; 4530 A.
Telèfons números I 4521 A.
I 4532 A.
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tillo
Fstranger

Vn i_CFS Qteg WO ESTAY INGLOSOIS 0.1.
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Mínima •rran de tema, 1'4.
termometrite, 100. Temperatura milis 8'8.
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del dia anterior a lee 7 horra del dia
de la data, 0'0 millnictres.
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Ces ,eiça
Menys •
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Corrent
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L'"IItimoristic Club", penya de sctif
de l'Ateneu Obrer del districte 1. 1 104, •
Mercaders, 38 I 0, pral., estä orno,
zant el seu segon Ball Concurs de Ca,
tells, pal que vega a totes les Peayet
i iarups lacio la nrreó de remetre
atreqa per dcgiar-les tota Mena de de,
talla

El Bureau triaernacional del Treball
de la Societat dc I,s Nacions, dornici-

cima/

afatims, 141.
auninstt, 35.

Mercat de Llotta

5200
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La Mutua Regional d'Aezi,lects del
Treball presa als neue associats que

ti G

passin pel t'omitid socid, Pla;s, de In
Univeraitat, 5, pral., a e I, aa extra.
plar de la nova Llei, editada a moví,
sit per a ésse posada en noca ,latiale2
de tallers, flbriques 1 gradt.ra

tiATER1ESIeini liellaen Garlan;
assorlit a preus de fährica.
Sabana taula meta!' Wats,
Lloren& Ona. Rambla Flors, 30.
Xacolata Garcia-Reus

Liipositaris a Catalunya:

L'Associució d'Arquitectes de Cmalunya UrlattOL k.111t Santa general ordi-

tifg 1 57esib! E: FUET

nària en la qual el president, senyor
Miguel Madorell i Rius llegi la mentória reglamentaria; es possessionaren t'e
llar' cärre.cs eta senyors elegits darrerament i co parl3 d'altar; atara im-or-

canta.

91au hal, 19 1 P.Crith,17-14

m

a

Co an] C lles
1

LA PUBL1CITAT

plassets, 23 da poner de 1923

La

qüestió del jutge de
la

Bisbal

al malt, a l'Audiencia nal Suprem té deolarat qua
Girona es celebra la vista de 'lengua catalana es espanyola
judici
de Eachnissió de la que, per tant, el funcionari que
l'avan t
querella presentada contra d jut- la insulta incoefe en igual delage de La Bisbal, amb motiu dais te que aquel! en el qual els trifets prou coneguts.
bunals entenen que incorre el
Com ja és sabut, eslava encar- que blasfema l'espanyol; que la
lengua es expressió de nacionaregada la defensa de l'admissió
l'ex-fis cal del Tribunal Suprem litat i que la hei castiga a qui fa
1 :alamb r e del Consell PICnart de vilipendi de la llengua nacional;
la Unid Jurídica Catalana senyor que eta insulta del jutge a la llena
Naluquer i Viladot. Per presen- gua catalaua san mes punyants
ciar l'acta hi arribaren de Barce- perqua han esta!, praferits qua::
lona nombrosos advocats, i en- es nada viu l'amor a ella deis eatalans; que gama el general Altre ells els components del Con'ì direcliu de la Unió Jurídica. varez de Castro demanava a la
El senyor Mailuquet i l'esrnen- derecia de Girona que les esglatat Cuneen torea °tajada de ma- sies axeitessin als gironins la
estaciona de viva simpatia, as- defensa da la ciutat, no creta que
eda saludats pell senyor alcalde fos un excés de mala educació
de la natal, el sanyor president i d'inconvenibncia que predide la Diputació, 1'ex-alcalde se- quessin en catata, i el jutge de
ny‘a• Quintana, el diputat dd la La Disbal ara considera que ho
Moacomunilat senyor Quintana és el que s'hi prediqui un sermó;
de. Laan, el senyor Campos regi- que l'esmentat jutge esta demos:le a l'ex-diputat a Corts senyor
trat que en Cacle:aojó d'aquells
alguns membres de la dies usurpa funciona municipals
..a del Col.kgi d'Advocats,
i el Tribunal Suprein en diverses
advocats, procuradora i pres- santancies lio te condemnat i que
personalitats gironines.
a mas, injuria la clarecia que
..1,05, hora assenyalada per I prediza en /a riostra Rangua, i la
s'havia congregat al clereeia as, segons la legalitat
.
de Justicia nombras pú- vigent una clau de l'Estat, per
.
el qual, a ruda deds la dial cosa va incórrer en un
tog,aLs, s'hi veten re- delirio castigat per les Beis; que,
de Nostra Parla, de denlas, no es pot deäuonaixer que
. l'E. C., Associacid Ca- • rinsult a un idioma, que el SuAcció Cata- prem té qualificat d'espanyol, és
aentut Nacionalista, Es- punible parque no fa gaires anys,
. inatailana, Esquarra d'Es- fou denunciat un p.:Medie per in..ats i altres enfilara noatra- júries al castellà, a causa d'ha- de la Premsa, entre cites ver inerit un article titulan "Era
L.1 Ptil3LICITAT, triaban!, castellana", i els Tribuinds no
amb la sorpresa d'haver- poden tenir tracte diferent d'uns
: per el Tribunal que la per a nitres i per totes les quals
„nada lloc a parta taima- ranos glossades amb profusió de
da.
texios, demanava radudasió de /a
11.s.ell de la U. J. C. inte- querella.
rnare . 1 semyor president la caIgualment, segons noticies dig•, de la vista pública ja
nes de tat cri'alit, el fiscal inforqgeia publieitat de les actua- ma amb un breu discurs en el
ions, quan encara no s'iza obert qual va maaifestar que coincidecap sumari, com en el cas pro-. ra y a completament fonamantats
pa!, es norma essencial dels pro- els carraca qua havia raonat el
eediment que v:geix.
senyor Maluquer, que les radia
?da:a:PA les raous aduides, el saitaids aren convincente i que
Tal:u:mi persistí en el seta acord. no sola no s'opoaava a que la
Beaoris noticies fidedignos el se- querella les admesa sind que
arar Manquer en un documenta- s'adheria a la petició de que s'adufornie despres de satu- Inctas perqua 110 cada perdre I la
ila, pro!esiä del tan- visfa que radrui.ssió no prejutja• va enaltir com es meroix va res.
:
iniarellant: (tiAlai es dona per acabada la
re: .• d•-s que havia do sal la
fte
tel Soprern havia fet la vista, que produí una expectació
no intervenir mai en extraordinaria.
Ele representants d'Unió Jurítum qüertt:l criminal, pera que
ea resoldre-ho uo se li havia pu- dica Catalana foren després acoya ,.:irrer que es trobes en el. miadats a l'estació per .nombroai Thavar-ho ele fer en defen- ses i distingides pa.rsonalitals de
sa a, Calatunya. Examinant l'as- Girona, entre elles el senyor
sena-oe sota l'aspada de les Uds calda i el president de la Diputa ió i diversos advocats.
I inermes juridiques vigente a
aTstaa esposa el senyor SLainLa resolució del Tribunal, que
qa r que segons una sentencia és camada amb veritable interés,
de 1216, d'un recurs provinant ha d'ésser dictada dintre les vintpr. :sama::: de Girona, el Tribu- i-quatre hores.
ri`

Acte d'Armado' nacionalista a Constantí
Es patriotas de Constantl orgic:..:aren per a diumenge pasea: un arte d'afirrnacid nocioria-

lis'a. La fLa, que ting,ue lloc
a la !.,rda, resuitä esplèndida. la
latía /Jactes del Sindicat Agrícola p re:-.antasa un bell aspecte, lota plena a eessar de pagesos, joi noies.
tats de /a sala, a l'escena
ri. pra.sidien eI aenyors Joan
Cer.dta, president de la Joventut
NA
Josep Maria de Sagai ..a Pece Cirera, que portavan
la delaz:‘ ció d'Acció Catalana:
p Maria Mändoli, que hl anä,
p e r ia Jeventut Nacionalista de
Va:ls, i En Manuel Miró, per la
UOÓ :\aa:onailala Republicana de
('cl

('bri Jacto el senyor Cendra,
tent la pecsentaciú dala oradora
qu,-; pr. ;rico part en el miling, i
arab brdais paraules exposà la situaaa actual del nacionalisme a
Ceastantf.
S'aiaaea. deanrés en Josep Maria Nadatoli, el qua!, despide des andar als nacionalistes de
GX1.9 la nti, fa observar el progresa as que ha fet en poca anys el
liaaional:arne.

El n acionaiisme; diu, no sola
ana l. ereixent regulat per lleis
pat arata, sind que les fuelades
de l 'enemic no han estat en ell
r as rnés que tänie provocador
d'una crtixenea rapida i exuberant.
Adr ecanl-se ala jo y as els diu
( 33. sianin conscienla de la indi aailat que suposa la l 'armab
a:ida en fealat d'esclavitud.
co ntinua, cada posta de sol
fale ens ven en aquesta situada)
la s ento andina
de t'anima.
E n acabar feu aplaudit amb
. aran eataeiasrne. Tot seguit pren
l a parada
En Pere Circra, el (wat
.:nemostri la inconseqäbncia que
supon
el que els pollties naciotalistes hagin girat els ulla a
24,àhil d. Cal, no treballar da cara
1. r4- P a n'y a, sind arnb l'esguérd
"t a Lat a/taz:ya i al rada.
Qui sal)
* i e le rnals que ens
fan gemegar
/14 l'anea de mirar Madrid cum
P

Ja dona de Lot es convertí en sal
per girar-se vera Sodoma!
En negar-nos Espanya, eontinua, la 'libertad, ho fa o per liumanitat parque no ens morim de
gana, o be per egoisme, per no
morir- s'hi ella. Demostra com en
ambdós casos llena de negar la
ma que ens allarguen dient-nos
germana.
Fl.“1 saludat amh una torta
ova cid.
Parla despras En Manuel Mira,
i anal brillants parägrafs emitirla les gestes deis catalana de
Constant! l'any 1640 per les llibertats de Catalunya. Adreeäntse als republicana d'aquell poble, els diu tie no sois es pot
agermanar perfectament el re:
publicanisme i el nacionalismo,
sind que cal fer- ho. Altrament,
que l'artera d'una república si no
poguassim aplicar-la a Catalunya? Fou ovacionat.
En alçar-se a parlar En Josep
Maria de Sagarra la rebut amb
forts aplaudiments.
Anib breus i brillants paradas
saluda els patriotas d'aquella vila. Santo, en parlar-vos, una gran
jota, perb ensems lamba sento
una gran Irislesa, la de veure'm
encare cedan.
Catalunya, diu, ha tingut falla
borda. Els ha erial el drac que,
malgrat de la l'anea de Sant Jordi, ha reviscut.
Els que duien la barca do la
política catalana han deixat ala
rema als piratee i han desviat la
barca del seu camf alliberador i
per ala() encara solquen les algües tèrboles del centralisme.
Parla del dia que amb la claror
del sol ens arribara la Muna molt
nada intensa de la Ilibertat. En
acabar el parlament, En Josep
Maria de Sagarra fou saludat
amb una !larga ovuló.
LA

vol

PUBLICITAT

que els catalana trobin en les

aoves paginas tot allb que hl ha
Sn els mIllars diaria.
Tot servint una necasaltai, ber..
vez un ideal,

3

Crónica Social

El lector

conflicto do la casa
Costa 1 Flora, de Badalona
Se'ns prega la publicad() de la
següent nota:
"Als cidrers i similars i a l'opinió en general:
El dilluns de la semana paseada, quan els obrers vidrers es dirigiren a treballar a la casa Coste
i Florit, es trobaren les portes
tuteadas i una ordre que deja que
els operaria no podien raprendro
el traban fins a nou avís.
No padem entendre per Q11(113
ir/otitis han suscitat aquestes diferències.
En primer Ilota ens cal ter
constar que nosallres no hem
plantejat el conflicte, i que els
obrera parats san 170 contra 20
que treballen per no huver sofert
la pressiti que hem sofert nosaltres.
Com que desitjàvem solucionar
la vaga, lavan' estats cridats per
una cornissió per a entrar en negociaaiona, i, (luan ja eslava tot
resolt, la casa parta d'un mal entes i ddaaien ele aculada inícialo
per la.comissi6.
Nosaltres, com que no entenem
lis coses malament, no tornarem
al treball fins que se'ris pagui
que acordaren la comisan', i els
representants de la casa."

Sr. Director:
Em sembla que els catalanistes /tauriem de protestar de l'afirmad() massa
sovint esgrimida contra la personalitat
catalana per gent de tota mena i que
Costé que la unitat gcografica cris manid, per Ilei natural, junyits a Espanya.
Aquesta unitat no és res mes que una
pensada. Es una minarla molt iniima
la deis Estats coincidents amb una unitat geogràfica. Encara ca aquests
la tal unitat no 1 més que aparent:
Anglaterra, per exemple, la qual aviat
es trobarà iiinb e/ problema eseoces
galés entre els braeos. Pel danés, seguint la deducció d'aquesta suposada lid
de la unitat geográfica, tot el Continent aldea hauria d'estar sota una sola
sobirania, ha sobirania espanyola, proba-

El

Do ratemptat a En PerUn datingut.
Feo detu.gut a la honda de
Sant Pare un individu anomenat
Joan Phi/lava/a (a) "En Joan de
la Mala", el anal esta reclamat
psI jutjat de Manresa per emistderar-lo complicat amI l'atempta t, contra el sindicalista Angel
tanya. —

blement.

Andreu Courtens
Sr. Director:
A LA PUBLICITAT del dissabte
passat i a la secció Väria es comentada
una estadística del "Balttard de Sitges,
la qual es refereix als noms posats a
les iunts baptismals als nens nascuts
durant Fany 1922 i el ccmentarista es
condol de l'absencia de nonos cz:ala-

uissims.

Ajad seria el de menys; el pitjor será que cap d..ls nena i nmes no será
anomenat pel llar m'In en cauta., sinó
que els Franceses es diran Poquitos, els
Joseps, Pefes, i les ancles, Mercedes.
Carnun i Jas-finas, ele., etc. A tal extrem s'estrangeritzen eIs noms a Sitges, que diiieilment es trobaria un que
portes el nom del Parró de la vila que
no es digui Bartola o Bartolita. Polser
de Bartomeu no en trobariem ni un.
Es tanta l'afició que hi ha a castellanitzar els noma, que se'n fa un abús
deis compostos Juan- 1. .:n:0n,
bat-Muja, 2furiJ-Te.resa, Moría-Dolores, etc.
)0 rifle pacsat l'estiu Ultim a res-

Platal.türgica
Fa pocs ales que 300 obrers de
la I.M:d litetaLliiirgim forera aromiadats per lavar protestat
director contra uns supostaLa abusos.
Ele treballadors de la Unid
aletaLlúraica creman que el alit
director obligara a ter una reina
mds pesada i men ys retribuida
en re prandre el treball les otras
que havien eatai sospeses.
El dissabte es velé que nomea
es tractava d'un simientes i el
SitadMat Unja MetaLtdrgic dona
per aeabat conflicte. Abir es
torna a entrar al treball.
La Unió

mentada vila i ralle estranyat de trobar tan pegues persones que s'anomenin en català i lambí la gran mania de
parlar espanyol, de tal manera, que um
no sap si es traba en rus poble de la
costa catalana o a Argamasilla riel
Lb, he preguntar, peró, a una senyora si:getana, concurrent al rayano!.
de Mar i ralla dit: Es que hace fino...
Ilistórie I...
Jaurn• Cordel`
Sr. Director;
Muy Sr. uno: Daria cualquier cosa
por saber escribir correctamente en catalan, pero quien se ha pasado treinta
y cinco arios en América, durante las
cueles ha habido temporadas de más de
un ano en que no he cruzado una sola
palabra en catalán, no as extrafia que
no lo sepa.
Hace un abo que regresé i he pasado
la temperada de verano en Sitges, mi
pueblo natal y, francamente, me ha llamado la atención la manía de usar num-brca, castellanos para ponerlos a los niLos a tal extremo que es una cosa irrisoria
La Milagros, la Rosario, la Jaulita,
la Alireitlis (pues así se extrema)/ 1,"2"
breo que no se han movido de Sitges
y se llaman Panchito; un cafetero que
ni sabe el castellano y la familia le Llama En Pedrit.
;Déles una buena carga, que bicu se
lo merecen!
17o tengo dos Mitos nacidos en América y se llaman Jordi y Nun, y ya que
yo no conozco cual qutaera el idioma
nativo, van ambos a una escuela catalana, para que no aprendan otros idiomas sin saber antes el catalán.
Aprovecho esta oportunidad para sentar las costuras a mis paisanos, ya que
la Patria catalana y el buen gusto se lo
azraclacerán_
A. rt0

Els obrare. da "El Día Grisfico"
Eta obrera empleats en les diverses seecions dal riostra col.lega "Elatala Gratico", han ereserifat rn" l'emnre'sd unes Pasea
demanant que s'aboleixi el treball
a pret.' fet i que s'unitiquin els
jornals. Ilan donat temps fina el
dia 26 del mes que som per a que
sana contesta a las bases arasentados.

Del confticto del etlatropolitä
Alar, a les deu del mata el Camita de vaga celebrà al Teatre
Còmic un miting dele vaguistes
del Metropolità per esposar la
siluacid del eonfliete i .per pecadre orientacions.
El local estava ,p1e. Parlaren
diversos oradora.
S'acorda aontinuar la vaga i es
drei un vol do, fa-Adiar:ata al 20mita.
Graiir atIaLliCIA
Pe.13TARA

Anitapasaada, a les den, al Centre de Dependenta del Comerç i
de la Indústria, organitzat pel
Sindicat tinte de/ na inda /a Destribual& el propagandista sindicalista Angel Pestaña, donit una
conferancia sobre al terna" La
dignitat profesional".
Abans de la. conferhecia es repartí als obren que lii assistiren
gran nombre de les tulles volants
el- Acció Catalana", "La marca de
l'esclau", les guata foren llegides
amb intorè j servades curosament.
El senyor :altura president del
Sindical únic del ram de la distribució, presenta ì conferenciant amb un catalä molt pulcra.
En Pestaña digné que la professió d'un home és quelcom occidental; el que cal as ésser borne. Per aixb la dependancia no
ha de mentir per l'alteras del patró, sense pensar que ell so l'enganya amb altres articles da la
mateixa manera que el ho ha als
compradora del que despataa.
Si el dependent, no col.laborant a l'engany, en derroca el camera, tant li fa! La seva dignitat
tanmateix, raveira.
Cal no conformar-se a mentir
com ara, la seva dignitat professional es tan important com la de
qua/sa y ol altre treball.
El conferenciant fou
aplaudit,
Clogué l'acta el senyor Xifort.
De epres hom posta una safata per
recollir cabal» pels companys
presos.
AUXILI A LES FAMILIES
DE LES VICTIMES SO-

Sr. Director:
Es escandallo el que passa ainb l'incomplitnent dc les Ordenances mancipa:s. particulannent amb les catites,
Ilencols i demás que a tot hora de dia
les minyones es permeten espolsar damunt deis vianants, des dels balean,

estant Ni a la Barcelona de N'Emili
Viianova passava aixó, porqué fui hada
més vigilancia potser o la mateixa viviláncia en un parí/necee de cialat inés
petit.

Ittiquel Aladern
Sr. Director:
Aquells que regeixen la república
harcelonina, haurien de tenir compasara,
dels que no tenim cotxe i ens veten/
obligats a transitar a peu.
Car belfa ad que els regidora senyors
Tusell i Noncll han formulat una moció amb el fi d'aconseguir l'espai neceesari per a circular al mateix temps
que els tramvies, un cotxe per cada castat, es precodebri a reixamplement de
l'Avinguda de la República Argentina,
"retirant les voreres el que convindra'.
Aixó es: que l'espai destinat als viauants a peu, sia reduit en el necessari
a bendiei del vianant en colad/
Bona veu que a Barcelona aquell que'
no té cotxe és un ciutadii de elasse inferior i, per tant, no mereix la consideració de la seva ecmoditat en el cal.rer ni . de la sera seguretat...
Es cert, que en determinadas horas del
dia hi ha una "urbana" que procuren
protegir ets eititadans de "classe lnferior" del menyspreu riel conductori de
cotxes encina que, tot sovint, aquella
pobres agents tenen pecar feina a salvar-se cus en almea desordre de "cava-

CIAL!,
L'organització obrera de Bar-

celona estä organitzant un mitjä
d'auxili per a les familias dele
sindicalistes que foren viciarnos
de les represalias de fa poe.
Aquest atan/ tiorb proporcional
8 la ngaoaattat de aada faLj ia.

diu...

Ilers i infanta".
¿Es tan dificil cn els llocs de gran
circulació construir passos sub3grranis
per situar-se els vianants a peu a la
part d'enfront Ce es traben? alem d'es-

t

perar que ho Lacia a Madrid?
A. blilä da la Garra

San Pau del
Una bona nora pels amants
Ja Barcelona. arqueològica ha
d'ésser la del deslliurament que
s'ha fet darreramen t . de bona
part d'aquesta preciosa joia roartanica. Ja és sabut que l'església de Sant Pau del Camp tenia
el seu exterior quasi invisible a
causa de ragornbdarnent i adherència de modernes i miserea
construccions par asit artes,
tumbe per causa del colgament
produit per les terres acumuladas. Anys enrera, ‘despréa de la
bella restaurada interior, es des-.
Miura la part inferior de la faeadeiaant visible del tot. el portal que eslava colgat fina gairebe mitja alaadaaed.ra s'ha ¡moca,
dit a Penderme d'una moderna
canalla que adheria a la l'agalla
lateral i part inferior del braç
del creuer de la banda de l'Ea an,
geli, i que, tot sebreisint-ne, no
sols ocultava aquests trossos ex,
terna de l'edifici, sind que impedia q l eis-cuit de les façanes. Alhora sama rnderrocat les adhea
randes de l'äbsis corresponent
a aquesta para de l'edifici, atenyent ajad, si bé no tot el ticcuit, almenys la seva major parta
de guisa que avui ja es podre
fer facilment la coneixença par..
tecla de la bella fäbriea romana ca, fina i tot del durar estant,
amb

una sota ciliada.

Aquest deslliurament ha enriquit et Boa en deixar, entre les
artistiques padres i la banalitat
d'aquell carrer de Sant Pau, tan
apartal dia cama de Damase, uns
espais lliures d'una fina poesia,
espata que han de fer ea tate
conceptes un- gran ba als habi,
tanta d'aquell indret. sianeata
zona, urbanitzada amb partes-res,
jarda xiarers, o tot data alhora, pot ésser un encía urbä dels
mes ver:nata, a l'exemple del que
ofereix a Paris la faeana del temple de 3a:1/La:erina:a des pres.
Aplasta bella reforma pot
esser completada Mari/11mA anda
el rebaixasneat del restant
Terrapla que amaga la part inferior d'aquesta façana lateral
els tres :ibais, ara ja del lat neta,
jata d'arrapanients a:alunado-.
mico moderna. Aleshores ele taatauradors voldrien, i ata.b raó,
que tia passants poguessin gau,
dir d'aquesta bella visió, per la
qual fruició caldria enderrocar
l'alta i-trista muralla que oculta tota l'església, deixant en el
seu lloe un petit anipit o paracal coronat >el'earreixaf.. L'Ajuntament podria realitzar aquesta entusiasmadora reforma i tuLaum
tio eealebraeia.
Ves ubres ata restauració
que pariera sisan pogut realitzar
grades a un donatiu d'una perso-

Camp

ni, la humilitat de la qual, parlo 4
na del seu bon gust, vol ocultar
per ara e; seu nom. Caldria que
aquest anonimat no persietís,

que alguna noble intliscrerió ens
permetés als 'harcedonine retro
homenatge d'agraiment al muníficent compatrici, ah qual des
alaara, paró, tot i desconaixent
el seu nom, el nostre diari sa,
luda amb tela reverencia.
Val a t'Ir lambe que el gene-*
rds donara. deis mils duras que
aquestes obres han costal no
hauria pas tingut «asió de manifestar-se si un esperit salada
no taguas abans remogut eel i
terra per a portar a bona la
bella obra de dignificada artistica. Aquest esperit da el del doctor Manuel Garriga, rector de
Sant Pau del Camp, borne retanat i sensible per a les coses hieles i sobretat per a les coses belles de Catalunya. Mossen Garriga sofria de veure el seu temple enterrat i disfressat; palia de
no poder pel sea propi estora ertderrocar totes aquellas ileijors, i
no podent, i alhora no volent per
aixa desistir de la realitzadö dal
siomni de restaurador, treballa
infadisablement fina all'ellre la
simpatia de persona tan Melosa,
culta, patriota i albora rica,
a bastament de bazas terrenals per
a tirar endavunt la nota:fas:un
empresa.
El doctor Garriga 5estat,

dones, ei promotor de la reatauradia /a qua.) :2%a Jet arnb gran
lacte, amb Vaasessoria d'altte
prévere intelligent i docta en coses d'arqueo/ogia cristiana, Mossea Ramírez. Nu Li tia hagut eatralimitacions en aqueata restauració: tasan contemuaL sal llarg
de la façana, reneaenberaes Lea
arquacions cegues idintiquea que
les que ofereixen les reataat; rayanas, deixant, per?), sense tallar
les mänsules, per prudencia, en
espera de decisions ulterior:
que han de eortir deis prafeasionals.
Calada encara suprimir un
portal pedir/saja] i tardà, di ca,
racter gòtic, que obra indegudament en l'extrem d'aquest Prag
de creuer; aleatores s'imposar:i
l'obertura d'un portad de mig
punt, que era l'original, i que
ebria en la part inferior dal sus-,
dit creuer: d'aquest puntal ea
resten indis en la paret mateixa. Altshorea, la patita i timea
esglesia de Sant Pau, quedara
gairebé del tot restaurada. NoInés mancara la restauració del
cimbori.
Que sigui enhorabona per a tetes des pereemes que hart inter,
vingut en tan bella terna.
J. S.
-41111•nn••n•n—

Crónica judiciäria 1 Fets Diversos
Mort per un tramvla

AUDIENCIA PROVINCLaL
Vista de causes
rant de la &Trió primera va pornpari2 iscr Josep Bernándea Bicerra, que
ra agredir amb una navaja a JOUQII.illt
Usum SlartIncs. causaut•li hundes, de les
que va tardar a curar au das. El fiscal
va dutuauar na li imptssés la penas d'un
any i un din d prawal oerreccioual i
deluctitzauto de 100 pessictes.
Acuaat d'un furt de dura gallMes va
&aseares al banquet a la See,i,5 reporta
Aguatl dentanantai
el fisura atentan tu reincidencia del procesaat, dos un),., guaira ILCSCA» i 1/11 d'U
de presidi correccional.
A la tal'ecerr, el jurar ha erns un verediete de culpalulitat contra el penen.
sal, Xavier f'ouollasa puig, acusar de robaten i ii Sula r coutleninat a trae
anys, sie meaos a rint-i-un Uies de presidi.
• ••
En la causa tamtra Jeep Macla Gandioa i cine mea, aeusals de dos
robaturis i linença d'atila el 1nn rat be,,
ama un verediete criticulpabilitat per a
tots
processals respecte del rultatori
de restabliment Set aruytir tirilfort per
la tiáenqa Bravees el xubaLoli
del mayor Muy el verediete ira estar de
culpabilitat pe! Gamboa, (linee i Guasa
i d'incu/pabilitat per als denles.
Le sala ha ,analemnnt a Josep Maria
atesos i
Gambara a tren Des,
un dies de prreidi correccional, a Pau
Giner a guatee anys, non unacos i orize
dies i Josep (ivaseb eom a eneobriddr,
a 125 peeoetis de multa.
Tatut4 el jurad va dictar altre veredicto de eu/pahilitat, el proppaaact di.
saLte, a la Scecid quina, eondetnnant la
cela al procesaat paf deliete daasasainat
a Miquel Ventura a entone anys,
laceo, I un diu de reclusia tann»ral i
5,001) pesarles d'intlemnització a la huidlia de la victima.

ASSENYALANIENTS PER A BEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—No té asarnyalament
Sala segonn.—Terrassa. Incide/d. Jean
Mirella, contra Tomas Murena.
Ordinari definitiu. Itamon Gene,
contra Albert Serra.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Searia j'etarra. — Audiancis. Tres
oral% pie furt i lea;ons.
Seceió seaona.—Sabadell. Un incident,
per enredosa illegale.
Ser0t/1. — Uuivemitat. Robatorl
i tinenza Jalen* L;er al robert.
Vandiela. Jurat.
facecia tereera.--Llotja. Robatort. Josep Teyrun l altre. Jurar.
• Semi° quartn.--Coneepahl litabatert.
Maxim Balde, Jurat.
Servid quarld.-,Ilcndeldi. Miguel

Jurat.

A ks cou del mati d'abans d'atar fou
atropellat pel tramvia de Sant Andreu,
11túller0 4a4, un Loma eng, de cinquanta a seixanta anys, retent ferales tan
&reas, que va morir a les pagues horca.

Agreasió
En [ornar a casa seva a la nit del
dissabte, Andreu Dias Ayala, de :renta tres anyS, feas agredir amb un baató
per un iudividu desconegut, el auai va
fugir després d'haver coms cl ;ea
Conduit a la casa de socorsos clefcarrer de Barbará, se li aprecia una ferida contusa al cap.

Una Oltra agressió ::
home greta d'una puny
lada
•

Al moll de Peacadoes Andreu Calcater Junca, de eint-i-set anys, es tebre
una punyalada del pescador Sabastia
Danza 1)omencch. Portat al diapnsari •
de la Barcelemt...., se Ii aprecia una terida grcu a l'hipocondri experto.
L'agressor fou detingut i el Ikltester portat a I'lloapital C!:aic

Mort per un auto-nbbil
Andreu Salassa de Mas, de quar.utta anys, anava piel carrer de Ines menant un carro, quan de subte, Fasto claustro 5.704 se In tira al lanilla niá.tant
al dit cometer.
El xófer, lime: CoSteas, fc as agafat
i conduit al jutjat de gaärdia.
Uns desconeguts atraquen
a un Ciares', ciebizrit - lo
Lruument f4eit
A les Cien d'anit paaswla, Andreu
/s'anima Romero, dc vint- ,-5,/ anys,
jornakr, passava per la carretera del
Port, proa, del carrer de Vilassar, quan
Ii sortiren uns desconeguts i despnil
d'apallissar-lo li robaren quaranta ¡aliares que portera.
Conduit al dispensari d'ffcstafranes,
se li apreciaren ferides contusas a la
carnes i contusions forres a les mana,
braços i a la regid dorsal, de pranlistic

greu. Fou tradladat

e

nie.

Els agressors fugircn.

GOVERN

CIVIL

•

ti »o

•Man curial a Madrid represe:ganta
dais Circula Eqüecare, Artistk i de 1"'Ejército y Armada" arah el propósit de
parlar amb el ministre de la Gavernadió respecte de la qüestió del joe,
El governador die qete ajnimara iota
resoluci6 respecte de les dins m'itera
fina i tan, que els rete-rito deltgati sbagiu parlat amb ql glitlistre.

Dimane, 23 de gene, ao .94
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ELEOR AMES

AGENCIA HA VAS
AGENCIA 1-\' ADIO
A 1França

L'OCUPACIO

A Merme(

DE LA RUHR

--

Les gestions del Govern aluna ny aconsegueixen
tan d'"Actiorl
la vaga a tota la regió
Française" *.' Els
nacionalistes sa- EI Govern francès prepara naves i severes mesures

'Una anarquista
.assassina el secre

r

-

S'inicia la reacció
Fls ministres de.

tinguts són posats
en llibertat *.• El
moviment fou rea
quegen les redac*.* Funcionaris detingutsi fun- litzat a instigaciß
cions de _"L'Hu- Els comunistes alemanys oposats, a la vaga
Els bel- 1 amb l'ajut de
cap a França
manite" i "L'Eve cionaris alliberats :: El carbó continua marxant
Rússia
L'opinió americana sosté a França
gues estenen l'ocupació
Nouvelle"
Parfs, 22.-Es registra a ee,
Berlín, 22. - E nuna assem- rr.el un moviment de tesi
París, 22.-D1 secretari i re.dactor
París. 22. - Teleierafien de vaga de bravos caiguts i no un rOadicals, com l'establiment d'un cord6
blea oeleaerarla per l'Aesecladó contra l'autoritat ins
territoris °empate, arub la qua:
duaner
de 1-Action Française
M. Marus Plateau, ha estat assassinat aquesta tarda per una
dona anomenada Germana Ben Con. El periodista va rebre dues
bales al pit que li causaren la
roort instantániamant. Germana
Der-ion que iß una caracteritzada
anarquista, intenta suicidar-se
una vegada comes l'aternptat. Ila
dedlarat que tenia intenció d'asasesinar tambe a Lata Damita
Iaateeptat ha censal sensadó.Radie.
COM FOU COIRF_S L'ASSASSENAT

Parls, 22. - Aquesta larda 11
leoneguda anarquista Mlle. alerten penetra a les oficines del diari "L'Action Française" pretenent
yeure el dieector del mateix.
La relee el redactor en cap i
Meshores hille. Berton disparä
Contra ell algan.s Irets de revedy en matant-lo. Despees intentà
Ouicidar-se pera no ho acensetul per haver estat subjectada.
La detinguda fou portada all
Oalga instructor i ha declare' le
seva inteneió era nata.'
eeetor del ella/d.-Hayas.
LES REPRESAL1ES

Parke, 22. - En el moment en
uè estic telefonejant, les once
'de la nit, els "camelets du Reoy"
estan saquejant les redaccions
fi le per:Mies "L'Humanite" i
,L'Ere Neuaell3".-Radio.
A FRANÇA
. París, Comuniquen de
,diversos Hoce de l'Estat i del
Centre, que La caigut le neu en
abandäncia, fent-se molt difícils
les comunicacions. Eile districtes
en que ha nevat mes són els de
ftemirement, Yesi»geaux, SaintEtienne i Draguignan.-Radio.
gE?1,1Ea.ENTANTS DE BARCELONA A FarallIS
Parts, 22. - Et president del
Consell municipal, M. Puech,
rebut a En Miguel Junyet, regidor de Barcelona i a En Elide
Ärgernf, senador, que desitjaven
estudiar determinas serveis mugicipals d'aquesta capital.
M. Pnech va rebre amb gran
aordialitat als esernntats política
catalans manifestant-los-hi que
desitjava que perduressin aquesLes bones relacions entre tots dos
omisos i particularm3nt entre les
.olutais de Parle i Barcelona. Bayal.
GOiRSTRIJONO D'UNA uratA
FERMEA L BOURG-MADAME A
ENVOITO
Tolosa, 22. - Comuniquen de
galiagusa que ella treballs per a
la construcció de la nula farrea
de Bourg-Madame a Envoitg cemermaran aviat.
El sector de ferrocarril es
t onetruirá, malgrat de la seva escassa llargària es d'una capital
Importada per a aquaixa regid
liereds a la unió d'aquesta
amb la gran Unía Tolosa-Bareolona, la Cerdanya tindrä duds
magnifiques sortides, tant en di-reacia a Tolosa com a la Catalunya.-1-.1avas.
V. HUP.ACA ceusn GRANS ESLA NEU

TRALLS AL ROSSELLO

Dusseldorf als diaris que en una abur general.
Aouest mata han baixat com
reunid celebrada ahir a la tarda
a Essen pels representants dele costum a les mines, p e ra no han
Sindicats le minaires de la Ruhr, treballat. - Radio.
s'aeorda anar a la vaga de bra,
RUMORS DE VACA GENERAL
pos cants.
Celan, 22. - Entre els sindiS'ignora encare la decisió precalistes alemanys circula el rusa per altres Sindicals.
No obstant, segons informa- mor que es proclamarä la vaga
eions reeollides, sembla que se- general a mitjans d'aquesta setguiran el raoximent insetat pels mana. - Radio.
minares.
VAGA ED FERROVIARIS A
Comuniquen de Dusselderf
DORTMUND I D'EMPLEATS
"Petit ournal" que els Sindicats
DEL BANC DE L'IMPERI A
ohrers de la Rialir hea decida
. ESSEN
d'anar a la vaga general de ferParte, 22.-Comuniquen d'Edrocarrils, de metalaurgia, de misen que encara que s'amincia una
nes, Correus, Telègrafs i Teläamenaça de vaga en certs cenfans per avui, dia 22.-Hayas.
Dusselderf, 22.-En la qüesttó tres obrers com a protesta per la
de la vaga els socialistes i socia-, detenció d'alguns directers de
listes eatelics es mestren en part mines, la sttnació en conjunt ea
tranquilla i el treball no s'ha in favroables a ella.
La majoria, amb tot, es mos- terrornput encara.
tra indecisa.
Solament s'han declarat en vaEntre els ferroviaris s'han rae ga els ernpleats ferroviaris
gistrat casos aillats de vaga. Els l'estació de Dortmund i els emvagnistes han eetat substituits pleats del Baue de l'Imperi a Esper personal teme aliat.
sen. La sucursal del Banc de
Els minaires de Recklinghau- l'imperi a Bochum tau ahir ocusen han repres avali el treball.
pada per les trepes franceses.
La jornada d'atrir transcurregua amb trameniLlitat completa. COMENÇA LA VAGA DE TRANSNo . hi haeauó manifestacions de PORTS : ARRESTAMENT DEL
DIRECTOR DE FEFIROCARML9
cap n'ene.-Hayas.
Dortmund, 21. - Ha comenfat
LA SITUACIO GENERAL
la vaga de transports. A l'estació
Dusselderf, 22. - S'assenyala de Dortmund estä suspe_s 'dime el
(vaga ferroviärie a l'estasió de trätic de viatgers. EI rhp ral PaDort mund.
rs-Berlin no ha pogut passar
El president de la Direcció Su- Dortmund i lobs els trers sofreiperior de Cerreus de Dortmund xen retrassos coneiderables.
fou detingut altir.
El president de la direceió de
La situació a la conca de la ferrocarrils d'Ese» i un dels seils
Ruhr i en tole Ithenania és,
col.laboradors h. ! n esaut arresgeneral, tranquiLla, excepte al- tes en Ilurs ,domicilis sate la Yiguies moviments de certa gra- giläncia militar, per haver -se neveta!, assenyaiats a determina- gat a accedIr a les ordres do redes línies.-tfaeas.
quisa de l'autorihnt militar. Dusseldorf, 21..-Contirdden les adic.
desviacions de carleó per via ter-.
4,000 CEstErs EN VACA : EL
restre i fluvial.
MOVINIENT ALIGIEENTA
Una circular, en la qual s'aDussehlort, 22. - Els obrers
cense/laya al personal! de !es xarxes ferreviäries de no ajudar a de la mina Ffenifacius, prop de
efectuar les referides desvia- Ree.klinghausen, en número de
quatre mil, salan declarat en vacions, ne ha tingut cap efecte.
Els diaria manifesten que en ga pera protestar contra la delloc s'han declarat en vaga per tenció da Ilur directa:ir, senyor
protestar contra les detencions Glte.
de directors de mines i alts funTambe s'asenyalen alguns mocionaris.-Hayas.
viments de vaga a les mines de
Glatbeck, Moeller, Kestrop, EisLES MANIOBRES ALEMANYES cheide, Todeschwink, Goreghe
EL GENeRAL 1:12.- UVIGUE POSA Hoelhausen.
LES COSES EN EL SEU LLOC
El movirnent s'exten també a
Dusseldorf, 22.-L'administra- les mines primedes do la regid
cid alemanya ha precurat esten- d'Esen. - Radio.
dre durant aquests dies entre la
població la creencia que la in- S'ORDENA LA RESISTENCIA
execució de l'encaix metartaie del PASSIVA ALS FUNC/ONARIS DE
LA RUHR
Banc de l'Imperi impedia als inBerin, 22. - El ministre Oe
dustrials t comerciante el -pagament deis salaris a Ilurs obrers. Correus ha tramas un telegrama
El general Deuvio,ne ha delta- als funcionaria de la Ruhr orlerat a una delegació de minaires nant-los-hi que estableixin una
que aquest encaix metaLlic no resistencia passiva, pera energihavia estat incauta!, de cap ma. de, davant els francesos. - Ranera, pera que per tal d'assegu- dio.
rar preeisament la continuada en
el pagament dels salaras s'Invita LA VAGA DE FERROVIAMS
SERA AVUI GENERAL
exercit eigiläncia sobre aquell
Essen, 22.-La saga dele ferroviaris
Banc, el qual, per tant, es troba
en plena llibertat d'efectuar les ser quasi general avui. El träfkoi estä
seves 'habituals operacions t le completament ouspèa Un gran desordre
regtia a totes les Ifnies del Euhr. Els
transarcha-liavea
EL PAGAMENT DELS SALARIS

Dussaldorf, .21,-Ahir s'efec4
Perpinyà, 22. - El huracà escausant grane estrella a tot el tult amb absoluta normalitat el
pagarnent
deis salarie de la setRosselló. Les lides elèctriques,
telegräftques 1 telefòniques han mana als obrera minares de tota
liS regid.-11avas.
quedad en menestra estat.
A la part muntanyosa, Prats
ELS COMUNISTES CONTRA
de Molió, Olette, Mont-Louis
LA VAGA
Sallagusa el temporal de nen ha
Luseldorf, 22. - Els sindleats
incomunicat diferents pob/acious.
Nombrosos vaixells han hagut obrera han delibere sobre la vade refugiar-se en diferente porte ga, oposant-se a ella els cornue
a conseqüència del gran tempo- nistes, - Hayas.
ral de mar. e
El fred de intensissim per tot. ELS GRUPS ALEMANYS D'EXA la Unta de Rivesaltes a Gui- TRENIA ESQURMIA actissai
llan (departament de l'Ande), ALS trmusTRIALs I AL GOVERN
Duseeldorf, 21. - Han estat
aha produit un esllaviçament de
terres prop de l'estacha de Maury. distribudes a aquesta poblució
La circullació de trens ha que- unes preclames precedente, segon g mambla, deis grupa aledel Interrompuda.-Havas.
manys d'extrema esquerra, se.
SINISTRE MARITIM :: UN VAI- gens les quals els responsables
de l'ocupació de la Ruhr són els
XELL e FONS
Anvers, 22. - A Austruved el grans industrials i cl (i ro del
raillex -Kautilus", que es diri- Reich. - Hayas.
gia a Londres. topa anit amb el
miau:no econvaixell "Austrälia". Aquest l'em- ELS SINDICATS
bestl al nivell de la cambra de DF.N REALITZAR UNA VAGA DE
BRAÇOS CAIGUTS
maquines i l "Kautilus" s'esfonEsen, 22. - La reunió de sindrä quasi &seguida. El apita i
els 17 tripulante que anaven a dicats obrera d'Esen ha terminat
bord es llençaren a l'aigua, inten- runa tare'. Després d'una llarga
tan!, saivar - se nadant. Han des- diseuseal, ele representants
obrara. Ì4 aailit uplägaz
14Escregut suMEI frAiLber-8.44,die.

als

cosa quedarle sußpcs l'expedirle de carbe a Alemanya.-Itadio.

ELS BELGUES HAN EXTES
LLUR OCUPACIO
Magancia, 22.-La diri g id belga que
opera ala paisos novament &capeta ha
extés /a sera ocupci6 cap a l'Ese, fina
a la Unta de Gladsck, Paloma, Malos, Lukerbecs i els ponte del Lippe al Sud
d'Ilaltern.-Radio.
L'OCUPAC,10 S'EXTENDRA 81

ALEMANYA RESISTEIX
PASSI EL QUE PASSI, ELS ALEMANYS NO ABANDONARAN
LLURS LLOCS
fieritn, 22.-El corresponsal de la
"Chicago Tribune" telegrafie al seu por-tedie que Alemanya ha t'atta avisada,
per maja. del genes] Noltet, cap de la
Ormaiasid Interaliada a B enit a, ama l ' o
-cupadfresoixtnfa
a Hannover en ruks que Alemanya continuee en la sera ctitud de resiat'eaci.
Afegelo que aquketa nota ha produit
consternada diu s el punt que el Govern
alemany no ha volgut comunicar-la • la
Proas-mi, per temor a les reacciona que
podria provocar al poble.
Per cutre part, ol ministre de la Caerra, informat de la possible ocupaci6
d'Ilannover per les trepes trancasen, ha
declarat que rever:nade de les guarniciona alemanyes davant l'arriba.da de les
tronca franceses ceselarä a Manager. D'a11ä. rn avant els sokluta alemanys continuaran en Mur Lloc, sial Co que les guaroia•ins d'Ornabruck, de Tainden i im e

Wunstort no smen retirados pata' el que
prsai.-Ita dio.

alemanya d'Industrials dell ferro
i de l'acer, es decidí roniprer Co-'
Ces les relacione de negocia amb
França i Belglea tikelltd,e (flirt t
copeck) de la Ruhr.-Radio.
EL CARDO REQUISAT
Dusseldorf, 22. - Durant
die d'ahir i22 autoritats france-

ses s'apoderaren de vInt-i-dos va
gons que contenien un tota/ de
440 tones de calló de cock.
Aquests vagons Torea desviats
cap a França.
Foren tambe requisadas 16 bar
easses contenint 16.317 lonas de
carbó.-Havas.
LA TASCA DE LA COMISO

D'ENGINYERS
Dusselderf, 22. - Els detegats
de la comissió d'enginyers han
visitat les oficines de carbons de
Dusseldorf, examinant les l'iteres
i teta la documentad.).
La mateixa operació realitzaren a Mulheirn, en el director es
negà terminantment a ensenyarlos-hi els labres i abandona l'establiment.-Havas.
ALEMANYA COMPRA CARDO
Londres, 22.-El diari "Peeple" diu que sembla que tres
emissaris d'Hugo Stinnes han
efectuat a Anglaterra demanda
de carbó per valor de dos milions de lliures esterlines.-1.1avas.

Praga, 22. - L'administració de
l'Estat examina distintos mesures en projecte per a contrarresNOVES IN v ITACIDSIS A LA
tar l'exagerat augment de dernae
RESISTENGIA
de cedió per part dLidereater/in, 22.-Els ministres ds Goinani- des
nya a conseeilencia de l'ocupacaiions i Trabsperto lean inkitat el per.
cul de la corma de la Ruhr -nametal de Correus, Telégrafo i Teldfons
ves.
a resistir les ordroo ernau:kr!, de lea autor liats d'ocuparle i a h. emprime. de r“..PIDA1193114:CA a p reevx L'AOnavegar-id a RO cooperar al desviament
VA DE pitariv..¡A
rep a Frausa 1 CZ.i.lgioa de les expedicions
Washington, 22.-euasi tots
de earta.--llavaa.
estan d'acerd arate remalla forCEEU QUE AQUESTA SETmulada pel pera:die "Star", en la
MARA ES DEC.IDMA LA SITUA- que es fa constar que el pable
C50
nordamerieä aprova rucia, emBeelln, 22.-En els cercles po- presa per Franca en ocupar la
lítics es te la impressió que la conca de la Ruhr.
setmana que comença serà decisEis americans-diu l'esmentat
S'ata El canciller Cuno ha mani- periòdic - comencen ja a comfestat que el Gmeern no pensa prendrc que l'ocupació de la Ruhr
canviar d'actitud i que 25 man- obligarä a Alemanya a complir
tindrä fer, fins el final-Radio. els seus compromises, controle
mitjançant la signatura del TracUN ALT FUNCIONARI DESTItat de Versalles, que segueix en
TU1T 1 EXPULSAT
ple vigor, pesi a les (litem i alDasseldorf, 22. - L'Alt Comis- legats de Berlin.
sió aliada ha resolt destituir i exEl "Nova York Tribune" fa obpulsar al cap de l'oficina regional servar que per obtenir l'evacuade Finances de Colònia per opo- cid de la Ruhr, Alemanya es vensar-se al complimant de les or- ida obligada a fer prèviament els
dres donades per aque.sta comis- sacrificio que sempre procura
sió.-Havas.
evitar.
Dusseldorf, 22. - En vista de
El "Filadeifia Ledger" diu que
la decisió adoptada pels Alts Co- davant la guerra de resistencia
missaris de destituir i explsar el
que Alemanya vel ara emprenpresident de l'Oficina regional de dre, cal observar que tots els facFinances de Polònia, per haver-s3 tors materials són favorables a
oposat a les mesures dictarles França.
pels aliats, el represenlant
El "New-York Times" compartänic de l'esmentada Comissió
teix aquesta °palió que cap naColònia, notifica. a l'interessat la da no pot com França manteairdecisió adoptada.
se en minore condicione fins al
De mes a mes, donà a la policia f
anglesa les ordres ()portones, relacionades. amb l'expulsi6.-Ha- ELS OBRERS ANDLESOS CONTRA L'OCUPACIO DE LA EMIR
tram circulen sense horari flue i d'una vas.
manera molt irregular.-Itadio.
Londres-Les organitzacions
FUNCIONARIS •ALEMANYES EN
treballistes angleses continuen
LLIDERAT
VACA A TOT EL TERRITORI DE I
votant resolucions contra l'ocuLA RUHR
4 Essen, 2Z.- Avui ha estat pe- pació de /a Ruhr.
Dusseidorf, huelen acordat . eat en ltibertat el director de ConL'"Independent Labour Party"
anit ela sindicats obrnirs. la vaga ala lee , reus, d'Essen, persona que, com
lia publicat un manifest demaefectiva des d'actuest metí a tot el ter. ; es recordara, havia cabal detingut nant que el Govern britänic es
per les autoritats d'ocupació.
ritori de la Ruhr.--Radio.
.losolidaritzi mes netament de la
També han stat llibertats al- politice francesa.
LA VAGA DURARA EL QUE
tres funcionaris alemanyes, els
"Estera obligats, diu de conL'OCUPAeto
guate havien estat detinguts per cloure, que els aeiglesos loan a uEssen, =.-Tote els Enes han tancat ordre de les esinentadds autoritoritzat l'exercit trances a trallora portes. Els empleare han trianifes- tate,
vessar la zona d'ocupaeltS angletat que permaneißeran en vaga mere.
Tels han rebut ordre de perma- sa i que no han pres cap mesura
Ire dort l'ocupació francesa.-Itadio.
neixer a disposició de les autora- per assegurar una preesal intertate d'ocupaciä.-Ilavas.
nacional sobre França a la conEL coNsriLL DE MINISTRES
Berlín, 22. - Han retornat a ferencia de Lausana amb metan
FHANCES
Essen
després
dliaver
estat
pode la demanda britana:uf al conA L'ACTITUD D'ALEMANYA
sats en llibertat, dos directors de trol sobre els petrolis de Messul.
CONTBSTA Aran UNA SEmines
de
earbea-Havas.
1,a situada pot desenroUlar-se
RIE DE MESURES POLITI,Maeúncia, 22. - Ahir arribaren en una guerra europea. Insistim
QUES
a aguaste ciutat dos funrienaris sobre la reunió d'una conferencia
Parta 22.-Ahir a la tarda en neun!
les mines da l'Estat i sis in- internacional per a l'eaamen dels
el Consell de ministres, :sota In persidAu• de
dustrials que havien estat de hn- problemas plantejats pel tractos
da del acoger Poincard. E4 acorde que
erute per trautoritat francesa a de Versalles."
al moteta aan prea tren de molta
Dusechlorfa-Havas.
Vuit eentes seccions de l'Inportänala. A l'actitud del Relea 4 Go.,
dependent Labour Palay" han reviril francés ha deciitt contestar ioub COAITINUMN LES Pt101412ICION6
lactat l'organització de tnitings
ALEINIANYES
una aèrie de amurra polttiquea.
22.-1(1. ministre de Finances,
núb lies.
Serubla que entro loe earaestudea medoctor Hcrtaes, acaba de pul-licar un de. Una resaluda condemnant la
sures ea trola l'e:pulida del conboaci
alemaroy deis territuais del Ithin, sial cut prohibint als funcionaria alemanys
invasió de la Ruhr 1 la violació
cota la de tota eis funetonarla priman. deis territocris ocupats que n aguin ta
del traetat de Versalles, prolesduaneres ni iIIIPVt01 3C4,,e eis car-rife,
de Ilbeni•la.
tant contra l'acció capitalista,
Si el woriment de reelstdnela • 'aten. bous ata francesas ni 03 beigues.-Ra. reelamant la retirada de les trotia" aleaharea e &red:4 qtapar. «I*
pes britaniguea ha MAL colmase

urrecta. fe
població ha efeetuat manifesta,
done en favor dele ministres
havien estat detingute ando mea,
del moviment, els quads han es,
tat posaba en Ribertéd,.-hadie,
Parte,
espete
de V"Intranokeant" a B erna le,
legrafia que ha parlat ami) ele>
ronel Blaehard a la seva arree%
de ! Memel. Din que les trape gui
atacaron la eintat for
regulars i no bandea.

heres funcionaren les
dores a la tatarkpLata, da3aul,11
La Comissarta.Bsth guasa
trat que l'opecao16 a'electulti
instigació i amb l'ajut de itt4
cou.-Radio.
EL. GOVERN INSURIECTE
Memel, 22.-El Laaateg dsafr,
mel ha acerdat no reconitta(
Govern insurreete.-Radio.
EL REPRESENTANT DE LJTIA

NIA
21.-L'ex-president fa
l'Estat, senyer Sineteaa,
nomenat per Lituania re
extraordinari prop d les
sions de l'Entesa.--Okvas.
EL PRESIBBRT DE LA ces.
SI() ALIADA A MEL

María, 22-Anit surtí al. 0114
chanip, director d'Afers Ostraln
gers, el qual va a.presidir la
niissid aliada a 'Merada L'arma
panya ttl seuyor Aloisi,
Ire a Copenhague, com a delega!
italiä.
El centsel angles a Dantzig,
tia de represehlar al Gotera b
'ante a llene, s'esira asab

daaa-a

piel

LA S3TUACIO A reuma

var,ovia, 22. - A la sessiä
Senat nl presideut del Unsell
ministres feu notar la grave
de la situada. de Polenia, sol>
cada entre ele seas adversaris
l'Estas_ de I'dest. Arito loe al
e( president, tot permatz,,. pest
mismo s3ria injustifieat. vas.

A IRLANDA

NOVES EXECUCIONs 1 NOVE3
GESTES DELE REZELS
Dublín, 21. - Ahir toree ex
cutats a Limerick t'ea Odiad
acusats da complicitat cribo/ea
truccid de diverses 4fnies de lea
recarrit.
A Athlone han estat lava
dos individus Inés.
Estä deatruit el viaducte
Malahide, prop de Debita, 1
conseqüeneia ha quedat ene
pude la circulad. entra &que
poblada. i Belfast.
Alguna individua arrnots pe
tracen vielentament a la suca
del latino d'Irlanda a Kibbe
apoderant-se d'una linea
quantitat en metalie.-liavas.
Londres, 22. - Han retal
cutats rebels irlandesoe en
comtat de Liraeriek.-Radie.
LA C. DE LAUSANA

Lausana, 21. - Els aliats h
contestat la protesta renca
per Txitxerin.
La Cemissió dels Estrets
convocada rifen aviat per tal
comunicar-1i acuesta comer,
-Hayas.
ELS IPIREGULAPM BULGARS
LA SERVIA MERIC110111A1
Belgrad. 22. - Na coali
que Irregulars billgars han e
tuat una incursió a la Sarcia
ridional 1 passaren de neu
frontera despren d'incenlat
poble de Keritakedn, on Ile fi
a alguno habitante. Fd! -nare
gistraren 20 aserto i ferita
Gevern ha trames socors sis
bitants del peale. En radei
dele peblee d'aqueeta r2gió
miLlecat utt Udc de gendattlel
Radio.

a la conferencia de l'"Indetoo

Lahour Party" eacoaks.
Entre les rimases ebreree
gleses, segens P-Ilumeeitea
reclama Necia directa, coffi
exemialc, el boieotatga de le
portacions de cartel per a
ça. Hoin culpa Henar lave de
del que passa a l Ruhr
len

der- er

una paeasié

seu perech) preiQpri uva D
deeiaiseee---41..P

'EA PUBLICITAT

Ye
•—
aahstre el moviment cultural de Cata, Mara.
Parla de la Calarla d'Empordaneson
111.Itertres i assenyala la importancia dele
que hi figuren. Eu parlar d'En Margarit i de Biure, fa una semblanae, d'aqueet general, comparant-lo amb ele militara d'Espanya. Elogia la novel.la "Solitut" 1 parla, amb liquen propatat, de
la nmatanan de Montara
Fc refereix a les "I'ublicacions Empala
•
i anuncia que dintre pee ea publicatat al valura de "Patalea" de N'Albert
Quintana Cambie, el trobador torroefaena de la riostra iteaaizenaa, que va
amarajar la ama ocaryoria per les Corta
alararopa. Diu de la sesea catalanitat i
49 l'ideal Hall que ha estas un aressentipatea notable.
alettalla lohnt de l'Ateneo Ilmportlapaa anta ele aspectes d'integració, canee 1 divel gaele. Com exemple del
}rimar aspacte pot donar-ea la late:retad d'En Joeep Ferrer "Aneo Marelo",
&arre la literatura catalana, on era
latalment desoone,aut; °oca exemple del
oigas aspecte pot clonar-ae abomenatge
a N'En Pep Ventura ; del tercer, sobre
"ab Ramon Muntaaer i la sera cnagaza". Demostra la justicia i la neersaltat 4'homenatjar la mamaria d'En Rigau
a berrear, l'exentent compositor de "La
bula de neu. Diu de la natauració del
contrapaso
Expone alguna deis projeetes a des.
enroalar per riateneu Empordanès i par,
la de la personalitat de l'abat llamen
Arnau de Biere, fill de Sant Jordi, a
propasa ce l'actual cura de conferencies
1 de la • que h ha natat confiada, que
tramara aoare aquest tema.
Flaalment, va fer un sagnit de cenaLleraelons sobre les idees fonamentals
de l'Enmare/a.
Za r.calar La cenferancia se li tributa
ena ovada i va 6 gser aralt felicitat.
representants dcl Feruent Repulsará &retal van invitar el aenyor leen:1
a Delatan a dorar una conferencia pu/falca a raw.auge de ta seva entiuit.
el!

LA

MUSICA
Arrees de la Música

•

Tres obres tan rep.rcsentatives coastitula-as, el pregrama del vuite cunean
que aquesta Associació te anunciat pel
dinaccres, 31 del carrent, i que, corn as
'trabar, mara a carrec del notable Calatct Wendeiag, d'Estutgard. Aquestes
obres san: el magnific Quintet ,en mi
bemol I majar am. 441, de Schumann,
ben ea:legar per la seca manca fúnebre;
l'admirable aluartat desa, de Beetlovea,
i caracteristic Quintet en Lt tnajar,
(op. 81), de Dvoraek.

07reó Grac:eno
Diumer.ge passet, en aquesta emaut
charal va tcnir iloc cl coi/cele de wat. Urra que a caraec de Na Rosa Rodés
figurava al programa.
Ela matan populars cata "lahercu
.Riera" i "La filla del nairxant"; eren
glossats d'una manera eezaient.
El públic, qua emplenava la sala de
rOrfea Renaixement, dc Sans, fati aa
par moltes tic lts composicions.

reI conoert de leesseclació
C.atalan d.:estudiante

ELS
FUTBOL
ELS PAI1T1TS DEL 0111YIPIONA1
Lb CATALUNYA DE FUTSOL
Europa, 7; Satszdell, 1
Aquest resultat sorprengue a
tots els que no havien presenciat
el parta; hom no podía mai esperar-se una desfeta tant gran
pele sabadellenes en Ilur propi
terreny, amb tot i suposar una
gran aeometivitat per part riols
europeistes.
'Certarnent que el vent, en la
primera pare afavorl molt al
Club europeista i fou una de les
causes mes directes de la desmoralització sebaceellenca; pelee
cal convenir que imputar - b o tol
al vent es exagerar un xic maese; convinguem en una feble ex-.
hihició ile tot
sabadellene
i a una catastrófica tasca de
N'Estriad', al qual deu fer-se el
mejor responsable de la diada.
Partits semblante no diuen ras
gaire a favor dels jugadors del
Centre d'Esports, els quals voleen creure que en una propera
ocasió trobaran el medi de rescalar-se'n; creiem, acre, que ha
puntualitzar-se be el ces de
N'Estreeli. Per la seva m'aria reputada.) i per l'estima que pugui
tenle al -Club, no pot ni den continuar aquesta seva ambigua eituació de qué tan peor:mil:e jugui cure no. Apart del desentrenament que n'irle) per ell representa cobloce el seu Club en Fe,
tern dubte de si jugarà o no jugarà en tal partit. Que declari netament si vol seguir defensant ces
colore del seu Club arnh el miltele entusiasme d'algun temps en
reriteeo si definitivament opta per
abandonar e) futbol. lene cosa o
l'altra; però continuar com fina
ara, bo consideren) un tort que
es fa a sí mateix i que de paseada en surt forca perjudicar es
Sabadell.
DI maleh de diumenge ltd ho
ha demoe_trat.
En açuestes condicione reeulLacia inútil assenyaler que l'Europa feu un deis zeus minore
partas, tot iconvenint que la
defensa va estar bastant
Em calme la ratIla de majos jurre
".mb gran entusiasme, i en Jis
davanters es vejeren nimbe coses
notables, sobre tot deis extrems.
La segona ved, per a En liar dat- va esser de "prova"; Bel
surtí, co obstant, victori63 1 el
gol que li bou entrat va sser
mes imputable a En Serra, que el
tenia tapat.
• El, yent i la desmoraliezaoió en
la primera part rieren ben
aitats per l'Enropa, que aesoll
sis gola per mitjä d'En Pellicer,
Cros, Paleó (de penal), Xaver
Cele free-kik), Olivella j
zar.

üiumenge, a les oaze del mata va ta-

LI elel Sabadell va ésser obra
d'En Tena; en la segona pare el
setä gol fou aconseguited'un 1111
remat, d'Ea Cros, aprofitant l'absencia del portee centrare
Ea resum, un partit d'eseäs interés. DIs equipe es presentären
per l'ordre segiient:
Sabadell: Estruoh, Cabed°,
eluntane, Morera, Llumä, De._
vena, Molins, Bertran, Tena II i Castellet.
Europa: Bordoy. Serra, VidaL
easetjat estrategicament per nombrosos Xavier, Pelad, Artisus, Pellicer,
Juliä,
Cross, Olivalla i Aleäzar.
elements de orea m'iliaca, en prevenció
de que els ashist(nts a la festa no saEspanyol, 2 (V; Aveno, O
cootentessin de padesar son patriotisme
No val la pena d'emplir espais
dilas de la sala. Encara la professió de
ressenyant els incidents d'un
eatalardtat hom la preceptos delictiva,
parta que fou solament una expea que ca veta, tnalgrat el canvi dc perIiihicie de l'Avenç en la primera
' eones.
{..art—l'única en la qual pedem
rOrfe6 Gracienc, amb afinar ajusta.
dir va jugar—, exhibició
mena canta escollides composicions, de
que va ésser malograda per la
les quals van esser bisades "El petit impericia (si es que pot entalle,
raat ialet", "L'arbre sagrat" ¡"La Lasliar-se aixi l'actitud d'un referée
tra verema". La Cobla Barcelona, que
que tiene per vàlid un gol fet Lo
I cada cegada és excel.lí en ae- i esetant tres davanters em
elf2xecinci6 de les selectes sardanes que insida, un ultre co qué a lees a
tegraren el programa, essent repeada
mes d'aquest mancantent eß vele
Rosa del falle".
i fou protestat per tothom)
En (ser al darrer 111101tr0 que fi vio/entissim faut, marcar cocgis- a ya al programa, que era el rimare
raer quan havent aleta t un devane
himne neciunal, runissó entre executants
ter "español" la pilota' se n'aire
s'estalai amb una perfecta vide dret a una aleada damunt, la
bració de catalanitat conscient i fervoporta, oseeelant entre tres o quarosa, que aobreebd en aclamacame fltre metros, etc., ele.) d'un s a .
auta.
nyor, el com del qual sona estraAfortunadament, les mesures prevennyament a les °idee catalanes.
tivas no van tenir de produir sic a un
El "Colegio" pot anar del/la'gotee decoratiu (i)
man augments de sous i pretenir
donar conferencies per tal d'alustrar el públic, però noseetres
dubtarem aenepre de la pericia
i ale l'eficäcia d'aquesta inatitueí obränt tan malainent
Avui, Santa Raimon ale Peryafort,
alguna component com
confeesor, i luid uns, arquebisbe.
—senyor Sojo—i aquest té una
Quaranta
Avui, a l'esglasia
fama que fa competencia al separroquia! de Sant Francesc de Paula.
nyor Ferial Elies---, no te la suHore d'experticia): De Aos quarts de fieient energia per eliminar-loe.
yuk del tina a dos (marta de sis de la Potser corregirla MéS ale abobtarda.
tres pública aixe, que no pas l'aCort de Maria: Avui, Nostra Dona
guantar les nuelitats (dieuem-ho
da l'Estrella, a Santa Anna.
aixi) que gaudeixen de la protee,Adoració nocturna: Avui, Torn
ció policiaca per a cometre atroSant Pasqual Bailan, a la parroqial de pelle inquailifinables. Que pensin,
dot Josep de Gracia.
perte que polser si alguit dia el
Vetlles en sufragi de les animes del
públic se n'adona que en les irrePurgatori: Avui, a la seva capella, Es-, gularetats de närbitee hi ha quelpir lloc, al teatre Goya, el conecta organitzat per l'Aseociació Catalana d'Estudiants a e a
: rree de l'Orfeó Graden,:
La Cobla B.erceloña.
Si el prestigi de lantitat escolar que
l'havia preparat i els valuosos elements
que hataca d'executar el programa no
haguessin esta: prou per augurar al emiten un èxit entusiasta, el precede:e de
privanea repressiva que l'any passat
Impedí la celebració, ea fou la melca
propaganda. Ahrement, el teetre eslava

Noves religioses

arad, raa (Gracia), Toro de Maria,

>are de les Anime3.
-«n-••n/111>

ELS TEATRES
"La, d ama

alegre a Parle"

L'estrena der ia versaó francesa di'qtaita obra d'En Puig i Ferreter, que
Legue- Pee havía anunciar pel dia as,
oo timaralina fir.s el 3 del mes =traen

cota mes que insufieianeia, mal
ser no bi hauré protecció que els

valgui, 1 al cap d'aval/ ella mateixos en seran els culpables.
I per acabar, refermarem enrara mes que l'Avenç jugis arertadament, sohretot a la primera
part, on les Untes presentaren
una gran homogenitet, decandint
un ale, perb ele extreme. Un nene
bre Incomptable de "corriera"
trasllueixen grog In) liquen r9-

sultat. L'actitud de Pärbitre ocasionà eontfnues protestes i acabit per rnarejar als jügadors da
l'Avene, que os prenen el joc a ia
!nema, acaban el .partit de la
manera mes aburrida que hom
pugui imaginar-se.
DB rEspailoe", Ilevat d'Ea
Trabal, no Citarem mea que el
"Montes", malgrat les netedats
(1). Si no llagues estat ell no
hi hagues hagut rer l'"Español"
e.rbilre que rls eelgués.
De l'Avenç no podem cementar
511 particular cap nom, dones tot
comparen meravellosament. Potser si en Roe dc prendre's el joc
a broma i haguessin apretat mee,
/muelen guanyat; perú deetotes
maneres no seas pot, censurar el
no voler exposar Ilur esfore a les
"imperieles" de l'ärbilre.
Terrassa, 1; JtIplIor,
Era de creme que els terrassenes ferien impossibles per a
asegurar-se l'aventatge que representa posar-so en primer lloe
del grup B. Solarnent era (leee.
lió de batre al Júpiter, el qual
no obstant • entre la sorpresa
general, feu un tant beil parta,
que 'amb Perepat torna a colee
mar de fet al Martinenc en igualtat de punts amb el Terrassa.
Domini accentuat no es VEld
els uns i en els altres; cal convenir en una ices gran impetuositat dele j upiterenes, els quals
en certs moments es mostraren
moR perielosos; bi Terrassa deierä impressionar-se massa pel gol
que li entraren, i a haver jugat
amb mes serenitat potser ene
haurien pogut acabar de manetel
mes brillunt.
Els gols rieren obra d'un bell
:Cut d'En Gumbau pel Júpiter, i
d'En Redes el terrassenc.
Eren ello equipe:
Terrassa: Muna', Massague,
Torrella, Segarra, Papell,
nändez,lloig. Rediu, Canals, Brotó i Santolaría.
Júpiter: Castro, Jame Campos,
Peine, Callicó, G umbau II, Gil,
Gumbau I, l'ene, (ameno,
13adnIona, 3; Es p anya, 1
L'equip y ermen continua amb
la seva "guigne" habitual; feu un
heil parta, dominä fo rca... però
el cert és que guanyaren els badalonins, els guate, dit sigui de
pas, feren ele possibles per sortir victoriosos. Hom ha de convenir que el Badalona és un equip
fo rca respeetable, pub mol irregular, capaç de fer-nos en el matear parta les coses mes belles de
futbol i les més absurdes. En el
de diurnenge, materat veurc'e sovintinent donainae, féu un jaca
mes pràctic, i auf pogue usa,
gurar-se la vietbria.
La primera pele fou un continuat doinini deis espanyolistes,
i no obstant, els seus contraris
feren dos gols per obra 'd'En Llinas i d'En Cancela. Finalment un
encertat xut d'Orriols va esser
el primer i imie deis vermells.
El tercer gol badaloní el féu
novament En Cancela, aprofitant
un desconcert dels defenses contraria. Total, un parta regular
només, i en quä cl guanyador no
va pas Isser el millor.
Badalona: Brú, Masanet, Bau,
Rodrigo T., Mauricio, Riera, Ball
II, Rodrigo, Canecia, Llinàs, Benayes.
Espanya: Bota, Pere116, Vidal,
Plaza, Blanco, Cortes, ()ulule,
Alfaro, Dalmau, (»orlo, Sana.
'arbitratge dEn Baonza, lambe regular,
• ••
La classificació actualment establerta dels partits del Canelonat de Catalunya Is com segueix:
Grup A.—Empatats a 10 puras,
el Barcelona i l'Europa; el Sa Lade!!, cinc punts; el Sane i l'Avene, empatats amb quatre, i en
turren Loe bi be l'Espanyol, tres
punts.
Crup B.—El Terrassa amb nou
partas jugats te 14 pulas, i el
Martinene, amb vuit, en te dotze.
Els segeixen: Badalona, 8 punts;
Júpiter, 7; Atletie, 4 i Espanya, 3
punta.

Una bella Ille4 dula fiascos
als Clubs Cntalans
Segons noves rebudes de Donbstia, el públic s'oposit d'una
manera categórica a que un seu
jugador, N'Arriate, deixes de figurar a l'equip g uipuscoä per re
el que sala/amena "equipo-força
nacional".
Els jugadors de Bilbao, malgrat les imposicions del famas
"Comité" (que dit sigui de pas
no entenem pergee ha d'haver-hi
un catalä) .deixaren do presentar-se diumenge per al partit de
selecció, aelegeent que ells no tenien perque deturar la marea de
llur propi Campionat.
Contrasta aquesta valenta actitud deis bascos amb la submissió dele federatius catalana envera un Cornite per nosaltres totalment estranger; esedave mear
amarga la compareció en recerdar ele (Jarrees fets esdovinguts
aci i en qub portats per un esperít pobrament perneaste,- s'amputa al riostra °qua) de valuosos
elements i el resultat de tot, alee
ja de prou compres en oir i Regir
les ironies dele enemics de Catalunya.
El doblament Jurant el fet que
un jugador cateas, inilltant en
u4 club g2.011 oftitalit 1414abd, per

jugar amb l'equip de Catalunya
no pegues desplaçar-se durant
guatee dies i en canvi hagi pogut
fer-ho ande deu o dotze d'ante:Se.
pactó per al parta que se celebrach a Donbstia, defensant uns
colore que no eón preeisament
ele de Catalunya.
• • e
Per avui ens ahstenim de mes
eomentaris; l'espai ens manca i
tenia' prous dies per endavant.
Una m'aleta del "Cologlo"
eembla que els Arbitres del

"Colegio" han publicat una revista en la qual sobreaurt la
gloriosa (I) tradició de la susdila legre/pació, gloriosa tant nacionalment corn esportivament.
Es de doldre el mal paper que fan
fer a Catalunya la gent que conatura, malament una llengua
que no es la del país, i fan publicacions, on despees surten
unes coses que no escauen al
grau de la nostra cultura. Ens
refieran a ate?) perque, en efecte,
el Ilennuatge de la susdita revista ofèn la Dengue. espanyola.
Quan no se sap be un llenguatge,
mes val escriure en un que sigui
mes

conegut.

Es p orrrs DE NEU
Al Centre Excursionista de Caralu•ya s'acaben de rebre telegramea le
Puigcerdà comunicant que han z.94'ut
intenses nevades a La Cm dan a i a la
També comuniquen que amb
els freds actuals, la pista de gel que
s'ha instal.lat a Pu:acera esta co imnallorables condiciona
Amb les 301, 35 de la neu, és molla
Ianirnació qua ragna al lucal del CanI re Excursionista de Ce...jiu:ya i
seva Secció d • Escorts está ultimara tots
cls detalla perqua cls sinents esports
assoleixin un ¿alt soro1163.
EL PAKTIT DE
Untó , EepeeLl y a enzeleeez-

Dimana, 23 de gener

haurem visera els moments presents; les orieines on s'hauran
forjat tot 90 que guardes ralació amb aital organitzacie, i el
Palau de la Eire, on itehaurä hasta el teatre de la mes gran l'una
entaulada entre els campions
quest esport per assolir la mes
preuada de les recompenses hop etrifiques que da el tito; de campié del neón!
BOXA
El canvi d'adversari d'En Cae
flizares per a la vetilada que ei
divendre3 tindrà efecto a l'Iris
Park, ha causal satisfacció entre
els aficionats a la boxa, que sospitasen que era massa adversari
pe/ de casa el cumpla d'Europa,
Charles Ledoux.

Paul Gay-Ciiiiizaees, deportfvament es millor que CaflizaresLedoux o al menys el seu resultat ens dirà si el campió d'Europa e.ot lasen poeta clavara del
matee can-mide
CICLISME
/es preves de <afemine
La Unió Esportiva de Sans va
celebrar diumenge una prova de'
quilòmetres en el recorregut Barcelona, Garraf, Barcelona, prenent-hi part Menta corredors,
deis gneis vint acabaren la eserera.
Malgrat Vestal. esplendit de la
carretera, el fort vent malogrä el
bon desig de batre ci recVd que
posseeix actualment en Solanas.
La classificació obtinguda ron:
Primer. Tresserras, en 1 h.
47 in.
Segon. Aleare, en 1 h. 48 os.
Tercer. Cabrera, en 1 h. 55 m.
A la pista badalonina es celebraren diumenge les següents
cerreros:
e
Una hora Individual. entre
terriers de Badedona it h'atbadell,
guanyant els tres primera Hoce
els representante badatoreea.
Primer. Arimon,
Sagan,
Tercer. Carbona.

Es van fer despres tres caree.
res entre tres eorreders de Badana, O. — Club fenteet5 lona i tres i;e Sabadell.
Arinion-Cruz.
Barcelona, O
Rius- Casadestis.
Al cemp de Sant Boi, diumenCarbonell-Dorräs.
pe a la tarda, es feu aquest parLa victòria fou pels anarierials
ta, que fou una sorpresa per a
tothenn, no perque l'U. E. S. gua.' Pli primer Roe.
nyä, sine, porque no creiem que el
ATLETlZel:
C. N. 13. no marqués ni un •"esEl
cross
d'Erta
sai"; en tot el partit es veie el doiiireamtzat p er la Unió Alletica
mini de la U. E. S. en que tole els
seus equipiers ho l'oren texcel- d'Horta, i a l'enserns sota el palentment; en les "moldes", ten- tronat ;control de) teomite da
miren un enorme domini damunt Ilareelona de la Federacie Catael C N. B. Cal cementar de la U. lana d'Atletisme, es va fer diumenee l'anunciat cross-country,
E. S. n Reynard, que feu el meprimer oficial de la temporada,
lleir de tole el jugadors.
El primer eesai" fou fet per En sobre un recorregut d'uns sis
Garigessa, durant el primer quilbmetres en terreny fàcil, per
temes; cel esinenter-ne una pe- tratar-se de la primera preve
tita reacció del C. N. 13., que fan d'aquesta elasse que se celebra
desteta pele formidables devane agites' any.
Participareis en la prova 42
ters de la U. E. S. En la segona
part, els de Sant Boi fan dos dela 74 atletes inscrita, Iota els
"esais" més i tutti= ja els hi guate es classificaren brillante
donä la vietbria; aquests "esais ment, fent ereure que l'estat deis
foren • marcals respeetivament nostres "crossmen" es verament
per En lenhois i Reynard, ami) el exceLlent.
La lluita va resultar interese
ressaltat .'° 9 a O a favor de la U.
B. S.; fila el partit, va ésser ex- sane des dels primers moments,
destanantese ben favlat En Joaceelent.
quien Miquel, el qual es va volee
Ens causà sorpresa. 1 alegria
nombras palie .que preseneiä reivindicar del restittat tibia:lee!
aquest partit. Ve l'arbitratje, no- en el IV P rerni Jean Botan, la qual
mes es poden fer elogie, posant- cosa va aconseguir no sense chse el senyor Camino com un dels fieultat, perque, en Breas, Arbue
II, Cutte, Pliane.11, etc., van vendre
millors erbrits que tenis.
ben cara la victòria, classiacantOlymplo Rugby Club , C.— se arnb pocs segons de diferenClub featazi6 Atleta°, 43
cia del primer.
Els primers en arribar fcr,•12
No podiem ereure pas mai que
del parta Jugat diumenge, a la els segiier;S:
Primer Joaquim Miguel, Estarda, a l'Hipòdrom s'ohtinguee
aquest resultat, creiem que el G. panyol, 17 ni. 17 -s. 2/5.
Seg,on. Jt.an Ribas, Europa,
II. C. era ten equip que donaria
una sorpresa, pecó no el creiem 57 m. 24 s. ((a.,
Tercer Pere Arbult, Barceloprou fort per a empatar ami)
na, 17 rrt. 50 s. 4/5.
l'Atlètic, pecar aal dir també que
Cirifillit, Milis Planea, EuroC. N. A. li manearen dos dels
seus malora; jugadors, la qual pa, 12 in. 13 s. 1/5.
Sise. Conrad Vetada, Europa,
cosa l'atenua bastara de la serra
18 minuts, 13 s. 3/5.
actuació Co nquest partit.
En la classificació ver equipa
A la primera pare en Casas,
va
Irilnefier
Flespaeyel,
amb a3
luna Isortica arrencad-e roen el
primer "cesar" per el O. la. C.; el puntea :mutila la de l'lenrope.
Com era (amerar, langaniiC. le. A. s'anima i en una confusió marca el primer "essai" per zacie de la erova resoltä impea ells, al cap de pos estona En ciado, esteta marea' n 1 recorreRoure s'esquiva de una manera gut amb iota /re l eed al, la miel
perfeta i fa el segon "essai" per cosa fa fer inineesible tela equiVn2aCió pe- part dels aliates parPOlyntopic.
L'únic "essai" fet a la segona ticipants.
La Unid Atle'l ta diforta, aal
part e ton del C. N. A _ que l'exe.cuthe per obra d'una formosa ar- com restnentat Gontila de I la a r a lana
. de la bei sa!_ red:llana
rencada deis selle tres quede.
El perfi t fou mea bonic. Dele d'Alletisme, peden e star del tot
itaadors cal Cementar En Roure, satisfets del han Axil ?imperadel G. Ti, C. , 1 En Fu/lar -tan, del ble que ha coronat la prova.
(I. N. A, El pahlic, mol/. nombras.
T'arbitratje a earrea del senyor

Cetylte, que ho feu de la manera
perfecte que ell. aaostunia.
. LAINN-TENNIS
Ele plexime oarnplonats
del filón.

Es verament ndmirabie retire
com sha anal desenrotllent la
tasca empresa per a aquests Tilente, que sense altre lema que
el "Voleen", han tingut cura de
l'organització deis campionats
mondiale de tennis sobre pistes
Deberles per a enguany, eabinant
idees, emborrenant projectee 1
forma/azar-los per a despees dinar-hi forma definitiva, Alele de
lhell alillevi; enes lard, venconl
(Mistadas corta/beta Increfhles.
Buera, eomeneaut els entrenamente dele nostres jugndors 1 rebela-so lee primores insoripeions
oficiala.

Dos llone ' quedaran tmborraen la pelma de lots els que
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En Cebrià Pz‘,gZ2s

Pagès
!fa mort cristianara:tia després d'una
ct,r!,71 malaltia, aaurst ahitada raodel que
atnh modestia i activitat incansables dedica bona part de la seca vida a la defensa dele ideaia de Catalunya. El set/
nuble desprendimant era bar conegut de
tots els patriotes, entre cl quals tenia
gran amistat i relazions donat el llarg
tenme de la seva intervenció politice,
que bou iniciada ja quan les eleceiuns
del doctor Robara Ama ga de l'ara Higa. les seves aficiona mas cares a la seva -etivitat carne-reata ragentant un estala:meta com les Galanes Laietanaa,
que tant popular Es a Barcelona cutre
els amauta de l'ad catall. Tenia un cartee d'importancia eins cl Someterla Lo' van/ cranntoguts el noearc a iedol a la
seva eidua i al gen Lili Lebrig.

eszaassiesizaseremigg

Secció Maritim
Movinient maríti
Vapor alemany "Palermo"
V
, edg
burg, amb càrrega gen eral. A
moll de Barca:una Sud. Co asa
V
a er armebij
aganadyeg
caa:pcriin brT:

rc ah filles"
A rn , tal,

de Barcelona Sud. Consignata4
naGo
d iletCa GmiranYiaespanyola "Esper anza", ft
Santa
tal,
Vapor la'
de Eo;'
l'Havre, amb cárrega gener d.
rat moll de Costa Nord, Cansi;
Fal de Ramos, A_ Ramos.
Vapor espanyol "Castilla", ae
Ila i escales, amb carrega general
passatgers. Amarrat moll
Nordest. Consignatari Comp. Traza,
ditera
Vrpä'suec
onria. "Bernicia", d'Ea
arnb cerina general Amarrat mal
Ponent Nene Conaignatari, T!La;
1 fil
aTahp.or alemany "Sestri", d'H
i escales, amb carrega general.
rat mol! de Sant Bertran. Cers
ri, Ricard Torrabadella.
Vapor espanyol "Cabo San Mark
de Marsella, amb carrega gatera i
passatgers. Amarrar moll del Relea
Conaignatari, Ibarra i Corape,ya,
Vapor espanyol "Cabo Salara',
Gijón, ami) carrcga general 1 3 jama
gers. Amarrat moll del Rebaja, ame
notara Ibarra i Companyia.
Vapor norma "011ar Jarra de la.
tiren i esaales, amb carrega etati
Amarrar atol! de Barcelona Sal, Ce,
sigInraaptaorri, nCooninzc
dern.iinicesi....,Nenti
le, amb carteó. Amarrat rima de coi
Sud. Consignatari, Mac Andrea.
Vapor suec "Mansuria", de laga,
arab runa. Amarrat niell e'Espaa
Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "Rey Jaime Lata
de Pa l ma, amb carrera i 57 passwa
Amarrat mal de les Drassancs.
signatari, Companyia Transmahlea
nia.
Pailebot espanyol "Joven Liada,
Palma, amb carrega generat
a'apar alemany "Septima", dt Ite
castle, amb carbó. Atr.arrat eeas
vera Sud. Consignatari. Flautas I
Campos:
Vapor alemana, "Rodolf". de Zee
castle, antb embala Amarrat mal! de Pe
nent Nord. Ceraagnatari, 11. Mena
Vapor alemany "Genua", e Ilmataq
i escales, amb carrega general. Aura
moll dc Barcelona Sud. Consigagaa
Torrabadella.
Vapor alemany "Hamburg", de
dang i escales, amb carrera gramil
un passatger. Arnarrat mol) de 5d
Berrrati. Consignatari, Ricard Teta
batalla.
Vapor espanyol "Ramon de BikaIa
de Gijón, amb carbó. Anrassat
Ponent Sud. Consignatari, Rgata
F
Vapor Italia. "Arcadia", de Traals
Catania, Marsella i escales, ama de
rega general. Amarrat mall de Basa
lona Nord. Consignatari, Baixas.
ae",
s"tal
ad
Vapor eepanyol "Cabo
!xeRoche",
carrega general, cap a Bilbao i ucia
. Vapor espanyol "Cabo Canaria',
amb carrega general, cap a Sala Fá
i Marsella.
'Vapor espanyol "Escolano", en tag
cap a Palma.
Vapor espanyol "Canalejas", ualearrega general, cap a Valanda.
Vapor r_spanyul "Callara", ;a* de
ecga general, cap a Gandia i csalo
Vapor espanyul "S. Giner", ama drrega general, cap a Burriana i 15rtr3e•
Vapor espata-ni "Villana:ala

cárroga general, cap a Cartagena i
cales.
espanyol "Paco", atub el ag
equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Vicente La Roba
Vapor noruec "Innur", mai San.
a Eivissa.
Vapor suca Solrik", de nansit.g4
a Tarragona.
Vapor espanyol "Rey jaime IV, ad
c.irrega general, cap a Idatira
Vapor cspaileol "Rey Jaime I'. ijb
cartega general, cap a Palma.

DEJ, MUNICIPI
Les nd g kl eS de Monte:el
Corakeid de Foraent ha vara'
preparar a l'Ajuntnmeut que proeN00"
si l'obra de protrecia dala dipasits i raa
tadaaa d'alma de M'unto/da I per Mig
rfeete .d'aoard ande el samainaut
ce nen Alautarnent i el reprowmtani Id
de Manteada, Tea-pacte a l'eataWeell
d'una zona protectora de la Ira.' k
l'Acequia Cioratal, taacrepti l'uterino'
Cite fa En Jnam Claven i 3lecOn
" adra 3 zigurats ('orporaria tIc errata
de la apea prmietat compreso% 4,O,
la referida loas p,r la quaatftst
25,00r) peraetes, d'aove n'ab lee 44°
formulados pd tramitarla nunietpal
reeponeur.
arataasa l'esineutada •
.Aixl
rn t i f. q ue amb l'objecte d'otra» 1 r*
tahlinieut de la sana de prateaaa
mlna t itattallaela aireeadora Ole e,
g iies de Moatteda i en vista de la**
mear faranulat pe/s cootirepiatark
finen Ornada n1 termes manir!
afanteada-Reisaeh anarquía Per
Sanjuan a'aclquIrelxi un tros de terraa
de la matriaa d'e:tenerla eproaboi
2,20,aaa . penis q uadrats 'per
de 33,00a preeetee.
TIA

Una Placa de P r aia, n'al'
9031aPpa
lau - Pirat per proveir -una plaça‘
fe.enr de guitarra vaeaut a l'Efoa
a ; eipal de Masita ha ariniat pm4041
..„:
Ajuntament el notzeuaraeut •
die ¿sal N.amee Pons.

e
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El dia 8 de febrer, a dos quarts
de quatre de la tarda: Gran Ose.
la
teman Infantll de Watts
Casa Aurlgemma,
r
Indo, 63, I a la teluilla del

La rifa espanyola ESPECTACLES
Nariortal
Al sorteix de la Rifa

lebrat attir re.sultaren afavos segilenls:
rife els número150,000 pessetes
premie: arnb
8.919 Madr91-Murcia
preintat amb 70,600 pensetes
11,338 Mairid - Ronda
premiat amb 30,000 pessetes •
4,390 Granailn-Valencia

698 703 710 727 755 808 830 873
886 934 950

Premlats amb 2,583 pessetes

018104.1 61:L
918 023 031 052 064 102 194 213
231 269 279 285 390 316 317 417
4e3 585 -533 566 567 609 613 614
633 542 678 619138? 717 940 742
756 158 165 834 874 879 994

VaMiteia-Almeria

23,214 'Madrid-Sant Sobastie
18.034 Coves de Vera-Manresa
22,540 Chille
26.177 Madrid-Sara2'os9a
90,291 Sant FPlitt del Llobrega9
Pr0miats amb 5 0 ¡muriato::

CENTENA

ole 034 035 061 063 067 095 099
90139 145 163 167 170 198 213
234244 250 253 265 308 338 349
406 U3 428 458 492 519 522 565
595603 6)4 620 758 717 723 752
77930 5 Pll 847 878 885 891 930
9379 66 974 9 5 992
9

TRES MIL

953 f197
2219'•9
445:75
731;39
993555
005 Pr..5
'11: 200
391 1241
817529
755 152
989

4 95 119 123 136
284 2 2. 1 1101 338
555 561 571 615
772 923 553 907

GLIATAZ MII.
042 092 40 115
277 327 537 3 • 9
442 469
r. e5 Saa &SO 624
811 853 855

190 205
400 407
620 728
013 542
143 169
383 383
471 439
643 6-82
952 960

clac 14771.

04604 130 1,..19 1 . 58 17e 179 183

fe3 t98 231 241 246.345 387 428

404 4 9 6 461 497 560 563 567 618
634 0.9 711 717721 739 745 751
161:413 876 889 280 916 966 274
$ IS

MIL

8 78

105 136
015 034 963 07e 075
199236 249 273 297 302 3e3 328
9194999 268 369 3e4 113 159 463
911109 512 578 583 eef 692 608
6316..' 657 330 837 835 944 974
U: 250

SET EH.

011#49 053-930 081 126 199 174
179 :90 2i'4'227 235 237 249 350
323;9.9 346 347 348 350 955 473
894 9..-2 99 7 0 8 738 746 829 843
848863 943
V1.1IT 1311.
043971, 136 242 262 330 400 415
14649 4 505 530 572 612 724 744
749 ;91 813 819 823 835 853 906
925 941 507

N01.1 MIL
039 041 046 0711 031 984 117 139
1411:9 197 220 379 309 326 329
i
378484 901 514 523 592 601 673
715 21 7 9 8 781 820 857 972 977
983 492
DEU MIL
037061 079 138 176 182 210 282
233 716 320 402 404 555 599 614
633 C:19 650 663 3743 705 775 801
837819 891 976 832 990
GEzE ten.
Ii
009 030 994111 121 225 306 315
322 31/ :; 00 331 400 490 501 517
53 7 993 548 598 563 592 595 635
65 2 6 9 5 794 726 99.5 75; 801 823
837 832 819 999 925 962 963 970
1

DOTES telL

03 9 0 ,4 7 079 0 51 1 092 195 110 155
179 3 . 3 231 296 311 350 355 362
399 312 383 4 2 .1. 430 435 155 608
619 671710 729 741 763 774 782
793 9118949799139 9 5 992 997

TRETZE

610 929 037 046 054 055
1 00 12', 184 191 223 249
417 4 69 476 592 521 535
650 648 655 693 702 718
549

083 089
302 381
563 617
758 776

Teatre Nou
Ilrlia13Al213111312B111331133n

ViNT-I-D3.5 MIL

140
385
534
768
966

e•

029 051 030 104 137
169 186 192 195 267
360 148a461 518528
616 023 637 638 662
811 613 815 846 870

139 154
304 331
1553 562
663 752
889 989

ies

MIL

PEP SANTPERE
Assurtuscao EAZA1.8

Avui, dimarts, tarda, a les cinc.
Gran moda, La barra provInclana, úttlm gaucho. Tiit, a les
deu, especial, La barra provInalana, La borrachera del tango i
diFiesta criolla. Nota:
'medres, estrella, La te!araila.

•

e

V,

5

El paeuebot "Tenacity" i
Les canabasses de Mentroig
Dimeeres, larda, a les cinc:
E! ra9sacbot Tenecity
I
taninateix...
i
19.9 u les leu:
El eaquebot "Zlenacit" i
Les earabasses Montralg

ATM, ernarrs, nt:, a <los grisrta
Or Mor, crAraordInhrla [tutela er-

• (aoltaaila

szeialista 100- 2

nilerintr. ctrret etpilnyol, per bolobrar el srnt de 2, 31. el Ad 11%11 7 e
Tons XIII: I. L'aplatidlt drama en 3

•n•n,n•n•• ••••-••n••n•••••••n,......

aria, Un .004 saneaban frenase«.
E O. EScoILL voneret pcis repulats
arttattca d'epera repeia Sane* (ti- El
,ple). Perfrolc el llena'),n'Al Lar- 1
ljsne,li tharIton) 1 A g tanl Tudar 3
aalt), concertals pell /acetre En la
gci,res Carrerr-g . 3. Ei iltrertit sal- 11
net LOS xiestecins. - DTISOSOO,S,
z sardesud, La tarnaca d'En Nandu e
Pi-P2. - DtventlrC. t rand059 103Dval ve IT.mor 1 tenerte! dolo autora
3 de Le tornszta 45v Icodu 1 Pi- PI.

inuenefflatatenneamr...u•su

Avui, C.15 filt3 de los 1..:110bees, De heme a horno, Lladrs
dimimes, El 'ladro ROCLUPP, A toser bons-nois.
111.1•711•nn••11,

e:21res Triami

8. M. El. RE! KALEONS

mteiti_erre I APECE013
m
ame .1 seu naa..r.11e,s

•

045 049 007 075 092 113
185 192 207 231 293 294
330 333 391 368 408 439
503 517 531 561 6198 637
7314 958 776 793 804 813
86; 884 692 909 911 921

ri

2

ne3pred de la murió, la pista

intedit a iloposteoi deis se- le
n3nrs espeet3oors quo desitgin ea- ill
U
linar.

de gel

TRENTA MIL
011 036
143 184
222 327
471 481
088 690
85; 891
919 398

BALLET 80:42E CEL
Colo3 sals programes. 0etna, nit.
us tanta 11111, erwis
e le, 1 0, I ttlio,
r
furictuns. 'Es dexpatxx 3 con:MadiTIC. - Nata Imporcant: Toles lea

ai

53

.1 71631S11311 1122175129:2:0A SEMI

Teatre

dv

Nevetats

99 apr o ximaeions de 500 pessetes cada una per als 99 números restants de la centena dels
premio primer, segon i tercer.
2 aproxinmeions de 2,500 pesseles cada una per als números
anter9or i posterior al del premi

el film-opereta
d'indiscutible èxit

1
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desmontable Elizalde, &pulid de neu aint) patent I taXlmetre, Cl venc a preu sugoament redult. Donde de
Fazit Pare, 43, espata de
42 a 1 1 de 5 a 7.

Corr.ptable

Itml) Immillorabics referencias, s'oteretx per a les lardes.
Esererre a PUBLICITAT.
p ilm. 2532.

Es la reina de les aigües e taula
La de la Vall de Sant Daniel
Depositarx: JOSEP PAGANS, Ponant, 28

Xofer

L'Elixir Pannen priva I
cura la glosopeda ea 2 o
dies. Remet segur. De
renda a la farmacia Bode.
Passeig de Crema, 129.

Ingl. fraile,. o a!em.

Clínica 'Irles
= Urinaries

Per a C .M.ERÇ,TA-

. QUI—MECA, i 1010MAS, estudii, :mor
o senereta, a la

de/ Dr. Glmisd, Rambla
P/a Blocinerla, 6. 1.er
(entre Hos p ita l I Sant
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
SIFILI8
Ebpaelxls tractaments per
al guariment räpId de les
MALALTIES SECRETEO
MATRIU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: (lo 9 a 12 1 de
3 a S económica per a
empleats 1 obres,.
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La mis important da

DE CUERDAS CRUZADAS

Espanya

CON MARCO DE HIERRO

LIMA
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PASTILLA

AL CONTADO

VIDA

les ven drem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventari

1

g

N abans de la guerra havia verul mai ningú
a tan baixos preus

fortipc réa, acorazarän,
NIncoa,

Adultos, Ancianos,

LLULL,

PARA EVITAR, PARA CUIDAR

(Darrera el Parc)

21

las Enfermedades de las Visa Respiratorias
tened siempre d. mano

PASTILLAS VALDA

ràpida í segura de la blenorragia erd.
G. ALOMAR Curació
nica.
recents, en dues o tres cures, mil,
L3S

pero sobre toda no empleéis mas que

dr

jançant aparell especial. Anbau, 5, d'11 a 1 i de 3 a 5. Dies
festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

LAS VERDADERAS

que con eólo las q II e se expenden
EN CAJAS
Devanen la tapa el nombre

ferré, -2273 : 201iIii

VALDA

Saut UOMi2g0 del (all, 4-141. 4915 A

Prop Placa Universitat de
bailes 1 dos plsos. Superficie 8.570 Dama, 42 mil duros. Candela prop del 7 per
100 net. Eumeaut a tota
carta pot augmentar mal 13
renda. 2. Farre, C. de Cent,
núm. 223, pral,

Casa fundada en 1810x

SIMON i C.'

Vuestra GARGANTA, vuestros BRONQUIOS, vuestros PULMONES.

Venc casa

fitiARISTAHY

Les existències de calcat de la fábrica

cuyos vapores hs/sSalicos y antisfpNcos

y

Sublime marca

Interessant!

Llevad en la Boca
siempre que queräis escapar
de los peligros del frio, de la humedad,
*del polvo y de los microbios; cuando
os molesten los estornudos, á tengäis carraspera
eopresión de pecho; cuando os sintais constipados,

Ramacters

sense pretensions, desiLla
coLlocacie. lintulUora.bies refe! Ancles.
Eaeriure a LA PUBLIC1TAt, num. 2534.

Prof. ext.° da Alas. dom.
Era rot. Pl. Cat. t 6 1
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Ad,

VOS, NACIONALISTA,
que us heu Iamentat de la pece
premsa catalana, que bou enyorat
anys seguits un diari i n tegralment nacionalista,

PlUNCIS, ROTULA, FAÇANES I

Pnenuda:
Menthol 0002
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L.c loso 00003
R./c.-G.114
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SOCIETE GENERALE I

WERNER

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

VERTICALS I MITJA CUA
(PRIMERA MARCA NACIONAL)

Sucursal de Barcelona I

"")""- AT, TERMINIS, LL OG U ER

Placa de Catalunya, 20

E

1

CASA WERNER
RAMBLA DE

Teta mena toperaos de Sanca I tia Surca

O

CATALUNYA. 72
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en rea litzar 1 esforç que suposa la venda al detall de DEU MIL parells dot dit calçat, ho fa
únicament per afavorir el PUBEIC DE BARCELONA i a Pensaras donar a conMxer les sa y as so-

;
:

PEL-LETERIA

marca FORD, Box . calf, tall ii
angles, doble sola de cli iro U

les "Ford', delallant tambó els aveijiatges que ,suposa el dit caleat.
I.' La durada eg Doble, com a mínimum, que els de solla de cuiro gastant-se gradualment tota la sola.
2.' No hi penetra mai la humitat, per la qual cosa ädhuc en dies de pluja queden sempre eixents els mitjons, conservant el seu escalf natural el peu 1 ovitant així molts refredats, derivacions d'altres mlalties.
3.' El caminar és molt /Inés Ileuger i Menys cansat, ja que el pes del cos en topar contra terra té la mate= semblança que els neumätics d'un automóbil, i resultant que àdhuc
els que patairen continuamentdels peus, usant caileat amb sola de goma, han arribat a
curar-se definitivament.
4. El nostre calçat no rellisca j de completament higiênic, ja que entre la sola de
gorna i eJ pgu Li ha:
DUES .1
les de nutro 1 UNA plantilla de teixit, quedant aixf isolat, àdhuc per els que tenen la MAWA que la goma no de saludable.
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Exposició als aparadors d'articles de gran red=
Primera fàbrica a Espanya de curtits 1 iintoreria de pas fines
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tots els models que tabriquem
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Pcrella ,.:0, uúun. 19
Vilatr..ncs del l'enede.3
Telèfon 1025
j

1
punteénteie dz, la ciutat, per a beneficiar els nost es compradors, puta
que el que estalviem, tenint en comple i que pernict la
importancia de da casa, fg
que poguem vendre amb un 30 par 100 d'econcmIa
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EXEMPLE: Tot els mobles per

•

a un r.-41s, de peEsctes 5.000,10 1 0001 20.000
po eu adquirir•los por pessoter, 11400, 7.000 i 14.000

rdsponiNe: 150 habitacions en les quals combinem pisos des da 2.500 pessetes, composlas de Dermilori, Menjador, Sal1.1 Bebedor

importants descomptes durant el corrent mes per eeciles de lalanç
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