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Catalunya :silenciosa
Una entitat anomenada Foment Democràtic Autonomista del
iseicte W—que nosaltres o h2viem sentit anomenar fins ara
„ea eres la iniciativa, segons Ilegim en un diari local, d'organita ßarcelona una manifestació dernanant que sigui' exigides
rosponsabilitats pel desastre espanyol d'Annual. Es ja simpteeie que hagi d'iniciar a la nostra ciutat un acte de tal imporper¡aj a aqueixa obscura cntitat de beu, que té tot l'aire de
a les fantàstiques entitats barcelonines compostes 4e mito dotzena de socia i tui segell de cauxú.
Trobem molt be les manifestacions celebrades últimament a
ledrid i en algunes altres poblacions espanyoles. No podem dir el
:Lisia de la projectada manifestació de Barcelona. La millor cosa
pot fer Barcelona i que pot fer Catalunya davant el problema
inhibir4; les responsabilitats i d'altres problemes per l'estil, és
ea. No ene pertoca a nosaltres l'exigir les responsabilitats per
b direcció d'una política i d'una guerra que no són nostres. La
etervcnció que avui tenen els catalans, com a súbdita oficials
Ispanya, en aquesta política i en aquesta guerra, ben lluny de
ptificar la participació en les protestes actuals, ens obliga
orear amb el nostre silenci la nostra secessió espiritual.
Catalunya silenciosa significa avui una protesta, mes enéries que la de totes les manifestacions de carrer. Catalunya quiea significa una amenaça més forta que la de la corrua de gent
gançant pels carrers de les ciutats hispàniques. Qui confongui
ilsilenci i la quietud catalanes amb la indiferencia i la insensibique
ene tlernostrarà que no coneix la psicologia del nostre poble i
us'adana dele corrents que passen pel seu esperit.
El silenci català davant la cridória espanyola representa la
gradó de conjunt de tot el sistema al qual la nostra terra está
reme s a . La qüestió de lee responsabilitats no és sinó un aspecte
les resri decaiment espanyol. Encara que es fessin efectives
ndnsabilitats, encara que els culpables rebessin un càstig seveiissim, el problema nacional de Cataluiya no canviaria de situa di. En canvi, la solució d'aquest problema liquidaria, per part
nutra, totes les responsabilittas i totes les vergonyes de les quals
harem d'éseer espectadors.
Quan, setmanes enrera, els estudiants organitzaren manifestarlos de carrer contra les Juntes militars, un amic nostre intenneä, una mica irónicament, un membre de la professió afectada
per la protesta escolar. "Suposo, va dir-li, que aquesta vegada
rostes estaran satisfets de Barcelona. La protesta dels estudiants
espanyols no ha tingut ací cap ress6 seriós." L'interlocutor del
nostre amic, que és persona intel.ligent, donà la següent interessentiesima reeposta: "Sé les causes del silenci de Barcelona, i he
de dir-li que més m'estimaria que també haguessin vociferat els
detallen contra nosaltres. Els crits passen en pocs minuta, mentre
sue amn ios silenci de Barcelona és profund i permanent. Els mateixos estudiante madrilenys que avui esvaloten centra nesal!res, ens ovacionaran qualsevitl dia tot passant per un passeig
de columna formada i amb la xaranga del batalló al davant. El
trit s'esvaeix i el silenci queda. Veig més hostilitat en els que ací
allen que en els que allí esvaloten. M'espanta m ...2a el silenci dels
nstudia.nts de Barcelona que l'escàndol dels estudiants de Ma-
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Els ' catalana han de mantenir aquest silenci eloqüentissim.
Es evident que el nostre silenci no és buidor, sinó plenitud de
tonsciéncia. - Ells entmen prou bé alió que volem dir quan callem.
D'altra banda, cal declarar que no hi ha avui a Barcelona un amb.ent propici per a un acte que seria una dosfilada de comparses.
A Madrid, el Plet de les reeonsabilitats ha pogut promoure una
gran manifestació cívica. Els que a la nostra ciutat volguessin
itar lacte madrileny, no podrían organitzar altra cosa que una
ridicula moixiganga. La Catalunya silenciosa es concentra en ella
mateixa i es prepara per a fer sentir, decisivament, la seva veu.

A POLONIA

tlüd pr3sident d3

Apleaate a Varsávia els mein11(4 de la Dieta i del Senat, que
le eens

Ti Cenetitució poli-mesa
armen l'Assemblea nacional, han
aseit preeident de la República
ee majen' de veta, en el ciegue
'ere d'eäerutini, el que fins ara
tarea hetat minietre d'Afees estraerme Neruteviez. Ha obtingut
teieet, definitivament, 289 vots,
tontea 227 del elemte Zamoyäki,
ei roistre de Telónia a Parle.
vollaut de l'elecend presid encial In ha beige« tina encesa
b uen de partas. El Parlament
leones apareix dividit profundaene en less sovse taadeneies pob sues. Le. divisiene internes,
kes ilablise qua» es tracta de les
bri enteciese i del Cevera intern
d'un poble, arriben sovint, en la
Pe tenia neva, a y a extrem de
1)4si 0 que reeorda la história de
vella Polilla taignda. Tan.
rentimeat patriótic es
hill molt. fort entre de polone! (1 ‘. 1 per la mora ~tan menté
it e públies de Polónis le sotid arilat patriótica es tete ele pro- b lernes essevelate per a la nació.
No posseiat eveura referencies
Uel alladea de l'ateste{ presidenED atpareela ce nostraven
t o de aaeord te d'eta i resquer31. que le gres •utreatig alguns
l im1Pamente no claseificats en
diviuid dnol, tal com
ein eries weeinnale
agraris.
Xhr uteviez hevia ehtinent en les
D r iteeres ato aeiens ve nombre de
hT s fores inferior a l'obtingut
Per Z amovski. Tetó ea Púltima
,filacid acam p an( els vote del
kreer eanredal 1 :del Zaineyaki
(112 ' l e en milena.
N entooviez be un heme q ue i ' a 14-ta a la seiaantenit. La seva
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cl setmanari del Vendrell Renaixe-

De retorn de Madrid el dimarts últim,
per afers ptoiessionals estigue entre nosaltres el diputat a Corta per aquest districte En Lluís Fijueroa, qui espontaniament i a l'objecte d'aclarir cenes insidies
puldicades per un diari de Barcelona i recollides en bona part per la Premsa, ens
explica amb tots els detalls els breo incideru sorgit entre el senyor Leerme( i ell
el mutuos de la setrnana passada.
Ans que tot havem d'afirmar, centra
el que slia dit, que no és cert que .el
senyor Figueroa arras a despedir cl senyor
Lerroux corn a correLligionari (ja que no
hauria calgut anunciar-se cont a tal si
aquest tragues estat son quef e) sinó que en
trobar-se a l'estacra en emprendre cl
viatge cap a Madrid s'atanei a saludar- lo,
i aquest l'abordó dient-li que s'havia
assahentat de les seves nianif estaciono tetes a Tarragona i que el considerava separatista, al qual contesta el senyor Figueroa : Form netament nacionalistes.
I aix í acaba el dialec, fent-nos ressaltar el senyor Figueroa que llene és fill
dies seus actea i que, per tara, continuara
al triaraix cansí de sempre, es ratiiscava
mira tot el dit per dl en els mítings celebrats a Tarragona i Tortosa i que ho
confirmara de nou en els que tenen que
celebrar-se cl dia te del corrent a Valls
i el dia 7 del proper gencr a la nostra vila.

drid".
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DES D'ALEMANYA1

LA POLITICA

epullica

carrera professional es la d •enginyer, i dina l'enginyeria s'especialitz3 en els lreballe relatius
a la utilització de la .hulla brenca i a la regularització de les
correnties d'aigua. Per a realitzar treballs termitee sojorne
terma enrera a la península iberica. L'aziy 1908 fou nemenat
professor d'hidrodo g ia a l'Eseola politécnica de Zuna.
Fou ministro per primera llegada l'any 021, enearregant-se
de la cartera de Treballa públicos
en el Gabinet presida per Grabekt, cartera que conserva en guatee Gabinete segnents. Despees
d'ésser delegat de Polónia a la
Conferencia de Gesnova, Ii fou
adjudicada la cartera d'Afer s estratogers en el Gabinet Erliwtnskt
i la conservä ci S'aetual ministete Nowak.
Aquesta räpida blexrafia del
nou president de la República indica que no de un borne de partit. El mariscal Pilandsiki--que
es negit a teer eandirlat ea la
darrere elrecie presidencial—ciegue el dia ebene de releeció. lee
segeents paraeles: "El presideat
de la República la vresser un
home transigent 1 d'esperit pezderat, perque la vida de la demnerlieia descansa enterament
sobre les prudente treesaccions.
Ila de saber conciliar la Selva
própia voluntad arnb la dele
i no pot. eeser u* borne de
partit ni de doctrine, sind que
ha de pensar abans de tot en Pinlerda real de ITAtat i de l• nació. * Les condicione personale de
Nnent ovina coincid•ixem Riel lee
nnblre paraulee pronundades per

El canvi del maro sembla no
fenie cura. Quan pujà el Gabeect
Cano, semblà iniciar-se una mallara. Pecó al cap de pocs dies es
produt novament la balsa.
Els estadis de la desvalorada
del maro es recorren cada re-1p
més rapidament. La taula quo segueix dóna idea de COM ha cedevingut aquesta progroseiva des-

suficiente per
esvair la realitat que la indústria
alemanya es una cosa hipotecada.
Malgret aixe, durant aquest
mes de novembre hl ha hagut una
puja d'accions formidable. Hi ha
• bagin dies que cortes aocions preferides, coto les mineres Gelsenkiretiner, i Harpener, han pujat
set o van - mil entere. 'Despees

valorització. En ella in conaieln
les epoques en que oho doblat la

aquestes pugna slan generalitrat. Acciona endarrerides han
anal guanyint te rreny i posant-

Temes entre un
Vegades que
el uólar val
doblamest i el
següent
['pugnes
el marc
1 1l:24
t 1914
2 hesembra,„ 191 5 4 anysl 6 meses
19t9 S nteSOa
4 Agost
Noverupre 1919 3 Ideal
18 Gene" 1924 2 Idem
33 13 Octubre 1921 21 idem
ci 7 Nora». 1921 SS dies
128 28 Juliol- 1922 8 meses 151 d.
255 18 Agost, 1922 Si din;
6 Octubre 1902 39 i dem
512
1024 51 Octubre 11124 05 Idem
5048 8 Novemb. Mi 8 Idem

cions legisle no són

se al nivell de les altres. Fino e
tot la puja ella estes als valles
do renda. I no soles obligacions
industrials sinó emprästits de ciu
tat, de Governs dels Estats i del
Govern imperial. La ra6 d'aguceta puja general cal cercar-la en

ellINI1111111MINILS

Full de
___...—dictad
Preparant-se per a ingresar
en la llitoria
Et Kaiser va publicara unes me:nítrico

en deu o &vire diaria altiora. Pf. Ciernenecan va per Nordamérica expli cara a tothora qui el vol sentir el que cal fer perqué el tractat de Versalles que ell
no sigui un prper mùliot. hfr Lloyd George, al.ludit en els parlaments del Tigre,
replica arub un extras document. en, és
ciar, la sera intervenció en els última trepijocs inuadials resulta una filigrana de
seny i de bona fe. hl. Poincare, despres
de pulalicarim seguit d'articics a la RoSie des den.r Mands per explicar cl que
!savia fet des de la Presidencia del, República i el que voldria fer des' de la
presidència del Grasell de ministres. Tate
els ambaixaders—des de l'america Mr.

el desig que tothoni sent de desfon-se deis mares. Els posseidors
de mares, tant alemanys com estrangers, s'han decidit a desfer-

so'n comprant el que sigui. Signe
d'això es que cada dia s'anuncia
la nova constitució de societats
Per a pasear el maro a la mei- als Estats Units, a Suissa, a Hotat del sen valor d'aliarte de la landa, destinades a l'aplicació
guerra, tardà guatee anys i mig, dels comptes de mares, i aquesta
r mentre que per a reduir-se a la aplicació consisteix molt sovint
meitat del seu darrer valor ha en la compra d'accions induslardat darrerament vuit dies 1
telele. Aquesta fugida general del
TELEGRAMA D'EN RUP, ' Aquesta desvaloració continua mare crea un estafo des coses quo
del mere fa que s'accentui encara determina una depreciació del
PELAYO
la fugida davant de la moneda. mere superior a la que normalL'amatent catalanéfil i ex-regidor dz
Els grana industrials compren di- meta hauria d'existir. Cert que els
Santander En Rufí Prlayo .1,111 a* te- vises estrangeres amb l'excusa
balanços del Banc Imperial asselegrama trametent la s'yo adhesió a la
que cal proyeir-se'n per a ter pa- nyalen un augment constant de la
reunió general 4.4 ocié Catalana.
eamenta; els'petils especuladora guantitat de tirotee en circulació,
I din, de mes a ISC'S: Testimonio mi fe
compren accione industrials; eta
i que, com es pot veure en la seinquebrantable en los destinos de Cataobrers es proveeixen de roba i güent taula, aquestes notes estan
luña, tal como le deseamos los que de vequeviures en la mesura que el seu cobertes pee la reserva del Batee
ras la amamos.
jornal abasta, i tothom procura en una proporció mínima., pera,
desfer-se del marc tant aviat cola de totes maueres la depreciació de
PER LA NOSTRA ',LENGUA
el te a les mans. Naturalmente excessiva:
mea per aent que representa la cuerea
Les errata:: Nostra Parla, Assodació això provoca l'e oferta de marea
de metall manea* lee notes ea eleProtectora de l'Ensenyança Catalana i
formidable coas determina una
enlacie.
Unió Jurídica preparen rm arfe pelic a
nova batea, i alai suecessivantent. (mes d'octubre: terme mig dele balemos
In risa°. de Vich co cnalttniel4t de la ¡lenseUnanels)
Aquesta darrera baixa del maro
Rime d'Anglaterrs. 1012 per 100.
g:us catalana.
ha anal acompanyada d'una puFrenes,
t5'7 per 1110,
ldem
Prabablement tindrd flor el dia de Sam
detrinidable d'acciona. Fet cuMera d'IfOrauda. Ad per 106.
arase.
rte, car tot el des de 1922 seme
loen/ sals, 741 per lee.
blava desmentir l'axioma quo lea
lefa illtsptulyit. 75'7 per tvo.
Idein , linperial slemanr, 027 per len.
acciona regirien l'estat de la vaterrorific; lea
Agueut quadro
hita. En 1921, ora una cosa estanot
esalernanyes en circularte esblerta, en la qual tothom confiava que si pujava rl dólar paja- tan cameles per una quantitat de
ven les accione i si baixava, bat- metal! taima! Pene si observem
earen les acoions. Pera en 1023, ama deteniment el fet que expresamb el mes gran desengany de sen aquests nombres, veurem que
Uni conferència tothom, pujava el dólar sense que la depreciació alemanya es supeles accions pligessin. tes donaven, rior a la que correspondria, si no
apassionada per
influís altre factor que la reserva
aixe, una serie de reune, que
Abans d'abiredes de la tribuna seeriblaaeri justificar que el que d'or al Banc Imperial. En erecta:
de l'Ateneu, En J.-M. Junoy caer- teericantent elavia d'esdevenir-sere veiem que Holanda té un GO per
cia una critica acerba centra un eo de, l'acoed de l'estat de lea cc- log de papar en circulada codiecurs significatiu: el de r'Euge- cions amb l'estat del Melar, no es' bert, mentre que Alernanya noni d'Ors a Caetelle d'Emperies. verifiqués. Una d'elles es molt mes un 027 per 100. Holanda te,
Del 8 do setembre ençà havien important i no fóra estrene, que dones, el seti paper dures centes
vegades nil, s cobert
passat inolts de dies sena(' que llagues deixat d'actuar nomea
ningú no recollis les injusticies passatgerareent: i (:4, que sobre que Alemanya. Si la dependencia
prununciades per !il.lustre es- la indústria alernanyet pesa una d'aquest factor fos exclusiva,
cripter. A la fi, En Junoy, amb un hipoteca aliada. La vella canee de Alemanya tindria el paper 222 vasentit mea agut do la reeponsabi- la distinció entre el dret públio i gones lata depreciat que Holanda.
Wat., ha dit la cera condeminate6 el dret privat—aplicada a aqueet Pelee resulta que Alemanya el [rdura i clara.
eas: del compliment del tractat de nia (terme mig del mes d'octuEs un gest, aquest d'En Junte,
Versalita no en responen ele ale- bru) lees de setcentes vegades
que no pedem passar ea silenci.
reanys ara els seus bens privats, mes depreciat que cl d'Holanda.
Alee cela un estat de coses cuNo diguem ara si ele [note han re- ee a dir, no en respon la indiatal pral' justos. Reconegutun, pe- tria, sine l'Estat—es il.lusòria. reas: si un dia holanda, pais ecoque
rd, i assenyalem amb joia,
L'Estat alernany respoa del pa-1. neinicament se, volguda subsiilarúsjex" do Castelló hagi tro- gemela deis tientes controla ea tuir taie la seva moneda de pabat un enernie vehemente
signar la pau de Versalles i per a per per moneda don, no podria
Putser En Junoy cha entretin- satisfer-los no té mea remei que fer-ho. Car la reserva del Baile
gut maese, fugint del tema Don- obtenir recursos dels ciutadans no abasta a comprar, al preu actual del mercal., mes del 60 per
cret de la cunferencia, a despullar
per mitjä dempoirlos sobre les
cruament la moral d'orsiana. Pe- rendez i els capaste. Es clar, 100 dele ballets en circulada.
ra les seres acusacions tenien un donce, que si els rehala han do co- Mentre que si demä Alernanya,
gust de sineeritat i de passió tan brar, cobraran en darrera instän- pais que voreja la bancarrota,
marcats que feien perdonar mol- cia de la indústria alemanya, cae volgues substituir tot el paper ea
lee ceses. Del diecurs de Castellar ella es la riquesa primordial del circulacia, pedrea comprar segura
se'n pot parlar molt enaitra. Se'n paleo Si ole beles pública no san l'estat de coses del mes d'octubre,
pot parlar den objectivament, ir suficiente per a respondre del no ja tot el palier quo té en eirretreure, contra lea insidies per- complimeat del traotat de Versa- culateó, sine el doble que n'tii hasonalistes, fets concrete.
lles, no lii harina altre remoi que guiri I
Deixant de banda l'esperit de- fer respendre els blues pri v ate—
Es clar que la ra6 d'ale es que
rrotista de l'Eugeni d'Ore, poden.' encara que de primor, per guar- el canvi no despea solament d'aentretenir-nos a emostrar la dar lee apariencies, eer convertei- quest factor, sinó d'altres, deis
falsedat de la decadencia que ene xin en público per mitjà d'un inri- quals parlarem en un altre arJOAN CREXELS
deseubria.
post sobre el caeital„ per exeinople. tecle,
Berlin, 1 de desembre.
I quan ens parla de bilingüismo
Aixf, dones, tutee les dielenamb "te funeral", podriern acusar la generacid que no ha sabut
conquistar la premsa ni l'estola
pel nostre idioma. En la seva conferencia de l'Atente, En Junoy ha
sabut resellir la indignació dele
eatalan.s davant ele mala averanys de Castelad d'Empúriee. No
hi fa roe que aquesta indignació
no hagi deixat traspuar prou clara la riostra tristeaa pbe la pèrdua
de l'Ors, desertor de l'exereit Devana'.

Gerard fins al tranc( Al. Noulens--lian
dame a l'estampa unes memóries atapeides de revelacions.
Estie seguir que el doll no alta cstroncut. Havent començat un d'aquests senyors a evocar cls seus records, teto ele
altres han hagut de cuitar a evocar-loe
bombé. Fóra escandalets que les afirmacions de l'un no restesFia desmentides per
les de Vahee. Tothom tracta de trametre
a l'histeria un retrat tan avantatjús cem
sigui possible de la seca persona i dels
seus acte'
La cosa trista és que per restar be d'un,
ha de fer restar malament tots els
tres. D'aquí pervé el creixent frenesí dele
escriptors de rncm6rics. Qui hidra Lt sort
de dir la darrera paraula? En aqucst co'.?de prohoras que es preparen per a
loLui
p
l'eternitat, qui pedra donar l'últinta
En el fons, es una qiiestib de longevitat. El ven Clemenceau pateix un reinarcable handicap. Tanmateix es tan robust,
observa un regim tan exceljent I Qui sapr
En canvi, Grallem de Hoenrollern era sembla deljnat a emmudir aviat. Petisa
que es un vell imprudent. El seu recent
matrimoni n' é s un simptoma.
Qui sapl El que sobrevisqui a tots els
hornee de la guerra, tramara d'encolomar-nos una falsificació magna. Abres ke
Orgel. Avisem els historiadors.
CAREE.; SOLDEVILA

CARNET DE LES

Converses filo-

LLETRES

lògiques
XXVIII
Un Are cas d'acostament del catali a.

l'espanyol es l'ús de l'article davant els
notes dels dita de la setmana. A cada montera trobein en escrita catalana frase;
com `el dillians tindra lloc" o "aix6 s'esdevingué el dimana passat".
Alga pensara pistan- que no val la pena de preocupar-se d'un fet com aguce.
aparentment Pcró é ea
gran part per la suma d'una serie de pe.
tits Jets, en apariencia insiunificants. que
la sintaxi d'una ellegua es diferencia de la •
d'una altra 'lengua de la mateixa
Avui deixem generalitzar-se el dilleue
per dilluns,dema veurem csre.rare's
ment pol metí ro lloc de ol mni mes cis-'
lib ahir tarda en llec de ohi e -c la lerda,

1 3 por por eiribarem a la tel
de les exprese' zis advertiats de temps ea
lea diles llei Mi.e, en prj odieL rraturalment, de la cata' uta. De jet, ja barem tittger exasra de zoisratar darre-ar.int rzc ni dtS i
pressin-.: tan t 2
Zt

1S

ta tarda i cona n:r.r tar,!at
Prohibida la
la arocalencis

1'. FABRA
reproducrai sonso atar

WP111•nn••••-- .

VOS, NACIONALISTA,

que us heu lamentat de la pool
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diera integ-a4
ment nacionalista,
JA SOU SUBSCF1IT A
"LA PUBLICITAT"?

WIR/i~/~.../ROVIM~A~.~«•000.2

SIIIP-BOY

El poeta sabadelleue Armand °bicis
donare tnale aviar gas lectura ale portees
&dita a Y elssociasid Cada!~ d'Este-

alieosts.
— Els Anejes de 1. Persl. preparen
la publicació duma fulla ltterdria.
ttneeastaajeen...

VOS, NACIONALISTA

que enyoràveu un citar' Integral ;non naolonatista, Ja teniu
"LA PUBLICITAT"?

eiisudski.

A. ROMA I VIEICHILI

VALUTA 1 FINANCES

cotització del dolar i el termes que
ha anat de la una a l'altra:

—

.

iesereeerareareaererera

I—ES RESPONSA BILITATS

a m'ole responsobIlltate,00rd ',amiste Vi/viren la barra
f. ID« tAn ts fitrOM . 44n13 qtall
dele consorvadors. da 80110,r-f1011 Onf e 0 1l1. de
-

—Sonyors: N e saltro3 no som prou ases per

•

LA PUBL1CIRA I

FINANCES I COMERCI
SESSIO DE BORSA

SOLER 1 TORRA GERMANS
Banquera

desembre de

BITLLETS

eel 12

1110R121 MATI
Sala
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Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

Preneesns, 1 540 per 100.
Anclesos, 9935 pessetes.
Italians. 99 per 100.
Debutes, 4150 Per 100.
Salmos, 12120 per 100.
Portuguesos, 020 per 100.
«manga 011 per 100.
Anstriase, 0015 per 900.
Ilotandesos, 2'40 pessetes.
Suecia, 1935 pessetes.
Noruega, 1'09 /temes.
Dinamarca, 120 pessetes.
l'inmune, 4 per 100.
Estat Units, 639 pessetes.
Cenada, Oil pessetes.
Argentina 235 pessetea.
Crisuela, 5 pessetes.
Xileno. 070 pessetes.
Pristicrs, 060 pessetes.
lionvians, 135 pessetea.
Perions, 90 PeliSetes.
l'augusta, C'10 pessetes.
Japoirescts, 280 pessetes.
Argelina 4140 pessetes.
1-:sonte. 50•90 Pessetes.
"'arpilles, 2135 perisetel.
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Mercat de Llotja

Mercat de Tárrega

CHAVES PIGHERT S. en O.

NONELL GERMANS

Mercat de Reus
Atmetile en gra Llargueta, a 25 do, el;
quipia.

Idem ídem Fsperança, de 23 a 2 3 5o.
Idee ídem comú,-a 21.
-.ern Id, llar, a so essetes sac de 50400
quilos
(-\ rellana en gra primera, a 72, pe<Sct•S
SS.
lilem
segona, a 71.

•rer de Billbao i per la Reforma,
reir( de la qua' segueix fIns

Colomb, travessant-lo,
Paeseig
amb una corba de cent vint motees per arribar a l'estació de-

nominada "Portal de Mar", que
per ara 9.3 rä estació de terme.
La longitud de la Unía I es de
3,800 metres, 1 la de la eegona, de
4,500 nutres, comptant-hi les
ViPs de maniobres.
Les rampes niitges d'aquestes
Hieles ven, respeetivament, 18
per mil i 156 per cene
La separació mäxima entre les
estacione es de 912 metres, i la
minima de 459 metro!.

Idtr. tu :eta en crosta, a :15

INFRAESTRUCTURA

5.7.0 der 55 . 4(hl quilos.

Idem Cornil, en crosta, a 43 ídem ídem.
Mercat enealmat, sobretot
Poques operacions, per no haver-hi demanda de l'estranger.
Garrofes, de 6'so a 6'75 quinta.
Fesols, de 42 a ee pessetes, per hacerne sortit pees al mercat.
Ordi, de 2 3 a 14 pessetes quartera.
Faces, a 19 pessetes quartera.
Moresc, de 18'50 a 1 9 pesseteS quartera.
Veces no sc'n resenten, pece( es cotitzen
a 31 i 32 espsetes quartera.
Olives caigudes, a 0 7 pepssetes quar-

tera.
Idem collicres, de 1850 a to.
Oli pimera, a 26 rals quartá, i segona,
a 23.

Viblanc, de 6 a 7 rals carrega i grau,
i ncgre, de 6 i mig a 7 i rnig.
- Per al 17 de gener es diu que tornara a nostra ciutat el Quartct Wendling
a donar un concert dels que mesalment
el/na l'Associació de Concerts. Aquesta
Associació ha arrihat a la respectable
quantitat de 450 sedo.
- Sembla que fs un fet la dimissió
de l'alcalde de Reial ordre senyor Salvat, conservador de la U. 11. N., cosa que
no té la mes perla importància, truqué
ja per endavant se sap que el seu sub5titut ser aun altre servidor de l'Estat es-

panyol, tant si el nomenament és de Real
ordre com oppular; de manera que si dimiteix bé i si no ho fa també; tal com
esta composta l'actual majoria (d'un vot)
Catalunya no pot guanyar res amb cl
canvi.
- Confirmen els delcpts d'Hisenda la
seca visita als industrials d'aquesta
tat, sense que per ara hi liagi hagut la
més heu manifestació en contra, Ilecat
d'una moció del regidor regionalista
scnyor Estrada a l'Ajuntament, que per
ara no ha produit cap efecte.
- La Cambra de Comerft ha publicat
la memória dAs treballs efectuats durant
l'any 1921-1922. Es un vol= en dues
parts i un apéndix, en el qual s'Id anoten
les relaciono hagudes entre la Cambra i
els seus components interiors i exteriors.
- Esta a punt de sortir un 'libre de
versos del jove escriptor En jr-Alcinellas
Pellicer.
,

Gran Metropolità
de Barcelona S.A.
La xarxa dol Gran Metropolità Ba,rcellona, tal com età
concebuda, respon al doble objecte d'inteneificar el träfle entre
les barriades popuioses -entre les
quals els sistemes de transpon
ordinaris, tranavies, autómnibus,
autern6bils, etc., ha aesplit el limit màxim compatible amb la
circulaci6 pels careare i d'alt r a
banda, posar en comunicaciú ràpida el centre de la ciutat, on la
densitat de població és considerable, amb els centres dels diversos pubaes agregats, aconseguint-se d'aquesta manera uniformar la dita densitat, deseengestionant el centre en benenci
de les barriades • extremes tot
afavorint el centre amb
cia considerable deis nucers agregato, en fa qual cosa haurä d'influir extraordinariament la rapidesä i freqüència dels trens i
l'economia en el preu del viatge,
junt amb la comoditat i segurotat oferta al viatger, donara per
resultat el doble factor d'-ingressos immediats" per una banda i per d'altra la "perspoctiva
de l'increment del negoci".
La Taran estudiada per la Companyia Oran Metropolità de Barcelona, té una extensió de trenta
tres quilemetres i posa en C O
Barcelona amb Grä--municadt
cia, Sant Gervasi, Sarriä, Les
Curte, Horta, Sant Andreu, Poble Nou Lei Port.
Les primeres linies d'aquesia
zarza sien les de "Lesseps-Pla
de la Boqueria" i "Lesseps-Purtal de Mar", que corresponen a les
Cines I i II, respectivament.

Paseat -el periodo de treballs
preliminars que una obra de tan
excepcional importäncia exigeix,
van iniciar-se les obres de la infraestructura per l'agoet de 1021,
començant pols túnels, per la

perforació dels q.uale s'hen utilitzat els pous números 2 i 3,
oberts a la Plaça de Catalunya;
el 4, al correr de la Diputad();
el 5, al d'Aragó; el 6, a/ de Provenea; el, 7 a la Diagonal; el 8,
a l'entrada de Oräcia; el 9, a 'la
Rambla do Prat; el 10, a la Plaea d'En Trilla, i mes tard,„ els
números 8 bis i 11, oberte respeetivament al correr de Ros de
(llano i Piara de Lemsepe.
En quinze meses s'inri cenefruid 2.258,42 metree dc túnel
per a via doble 1 perfora/ totalment guatee de les sie estacione
(Id la tirria número 1, estant ara}mitre, exceptuant Pornamentadó
i els andens, lee de la Plaça de

Cafaltinya, i molt pnixemes
rteabar-se. les del carrer d'Arae-4, Diarrrs'n al i Rambla del Prof.
La de la Plaea de Lesseps ja oslb enmermada i falta començar
la del Pla de In Boqueo- la
Les cinc primeres estacione
edn retes amb volta; tenen setenta metres de llargada, tret la
de la Plaça de Catalunya, que en
te setenta den, i disposen d'endens de cuatro I de tres metros
d'ainn t ada, segons la inino...ae-,
cm del moviment que hagi de
servir.
L'estad() del Pla de la Bogue
,rin es Púnica d'aquesta linia que
es construido amb cobert metättic.
De la tilda II Id ha construits
cinc cents noranta sis metres de
túnel de via doble, adquirits per
• Couiukeizyia i construits per
,Ajunlarnent, i a raes a
mes la part comuna amb la IInia I i la bifurcar:tele Abano dac ab e r l'any es comen mrä de
construir la resta de les obres,
otied dos polis, un e :a R4nda
de Sant Itere i un nitre al eare
'rer de Bilheo equeela linia te
lambe, a mes de les altres, les
estacione dierquinaona, Jaume I
i la de terme del Portal de Mar,
les dores primeros amb volta, i
l'últ ma amb cohen metä1.120, earn
la del Pla de la 130queria.
• ••• •••••-•••

DEL MUNICIPI
Vienes a l'Alcalde

Acompanyada- del diputats procials senyors Räfols, Guanyabens i Holla, visitaren abur l'alcaide accidental, senyor Maynes,
una comissió d'alcaldes del disIndo de Vilafranca el Penedès,
per a interessar la rehaixa o regulad() de la eobranea de Parbitri 1111111 icipal que s'imposa per
a la introducció de vino a Barcederla.
El senyor Maynes, va ¡arometecle tpie en la confecci6 del neo
pressupost, la comisen) d'Hisenda estudiarä amb simpalia
sunipte per si es possible accedir a la pretensió dels vIsilants.
Visitä lambe al senyor Martes
el cánsol de l'Argentina a Barcelona, senyor Medina Sa l as, per
a agrair-li en nom prept 1 del
Onsol general don Aleen I. Gache, les atencions tingudes pi r
l'Alcaldia i l'Ajuntament amb el
ministre de Negocie est etngers,
serevor Gallardo. els moments que
estigue a Barcelona eil oree) pes-

sat disealite

Complimentaren també el senyor Maynés: el ores Alud de la
Diputad() provincial, seno- or
i Pujals, el re.rter del Seo.nari Conciliar, doctor don Felip
Tena ì el diputat a Corts senyor
Mirado.
Compra d'una matxacadora

RECORREGUT

La líela. número I arrolles de
l'eetacid de la Plaça de Lesseps;
baixa pel eerrer de Salmeron,
guint-ne lela per tocar per una
confio i contracorba do cine cents
metros de radi landen deis números impera del Passeig de
(inicia; segueix Pela del Passeig
fino a la Plaça de Catalunya, on
arriba per una altea corba
doscents cinquanta metros; tra.
veesa diagonalment la Placa 1
per una altra corba de doscent8
metros de- radl emboca 12s Ramteles, l'eix de les gneis segueix
fins al Pla de la Boqueria, on,
per ara, s'estableix l'esta ció de
tenue.
La linia II segueix al n'alele
trajecte que la 1, fIns arribar a
la bifurcació, que tau exactament a 2.475 metros de longitud
comptant des del punt d'origen,
dirigint-se per la Ronda de Sant
Rar, ¡tina lcurg uilla_gliß

DImeeree, 13 desembre de 1822

despatx do l'Alcaldia fon
eignada ahir reseriptura referent
a l'adquisici6 d'una matxaeadora
automóbil amb classificedora i
lIli tractor, arnh tote ele tedie
accossoris, per al servei de conservaci6 de carrero, per la quanWat de 40,017 pessetes. Ha estat anforitzada pel notari senyor
Martí Beya.
Al

-e*

••••••

GOVERN CIVIL
-

UN TELEGRAMA
Mili' el senyor Ardanaz robé un
telegrama del ministre de la Governaci ó deinanant-li que, per
Pintores de la "provincia", continuas exereint el eärrec de go-

vernador eivn etc leareelona 11115
que slaqi elegit el que el atto-

SECCIO MARMMA
Moviment maritim
VaIxells entrats

•

Vapor espanyol "Catalina", de
Buenos Aires i escales, arrib eärrega general i 57 passatgers.
Amarrat moll de la Barooloneta.
Consignatare Rómulo Bosch i

Pailebot espanyol "Joven Pagado", de Palomees, arab Carcaga general.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb cärrega general i 63
passatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Coxapanyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo La Plata", dj Sant Feliu, amb cärrega
general i 7 passatgers. Amarrat
mol! del Rebaix. Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Banderas",
de Cardiff, amb carbú. Amarrat
/non de Sant Bertran. Consignatari, Mauroner.
Vapor espanyol "Cabo Sacralit", (le Santander, amb cärrega
geeeral. Amarrat moll del Rebaja. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Pai l leno ‘ espanyoq "Arnaldo
Oliver", de Palma, amb càrrega
gen eral.
Vapor espanyol "Tieso", de
Cartagena, amb cärrega general.
Amarrat moll de 'Muralla. Consignatnei. Ramos.
Vnpop espanyol "Cabo Prior",
de Santander, amb cärrega generar i das passatgers . Amarrat
m'Al (II Baleares O. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor alemany "Saar", d'Ham• bu r g, i eacales, amb cärrega general. 'Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari. Agencia Naviera i Comercial Wolters.

sortHs
Vapor espanyol "Jacinto Verde guee", en liase cap a Torreblanca.
VaP tDe e s n an Ynl "Jätive, en
Bast, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Juliana", en
llast, cap a Palamós.
Vapor äagles "Pinzón", amb
càrrega general i tränsij, cap a
Tarragona.
Vapor angles "Castelar". amb
('er- re ga general i tränsit cap a
Tarragona.
Vapor espanyee "Cabo San Vicente", arnh càrrega general, cap
a Sant Feliu.
apor espanyoll "Modesto
Fuentes", en llast, cap a Avides.
Vapor espanyol "Sablna", en
Hast, cap a Aguilas.

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona
A la (terrera sessió celebrada
per la Canibra de Comen: i Navegació d'aquesta chalet prengué
possessió del eä.rree de lumbre
En Lluis Giró i Gonzälez, elegit
en la sessió anterior com a representant del grup primer, categoria tercera. El senyor president
de la Cambra, En Joaquim Cabot,
donä compte del resultat obtingut en la subscripció a favor dels
damnificats pele terratrèmols de
Xile, dient que pujava ja a unes
trenta mil peseetes; de les gestions realitzades amb motiu d'haver-ee decretat la coLlegiació
obligateria (lees agents de Duanes
i d'un telegrama trames al ministre de Finances amb aqueet motiu, aixi cont de la manera amb la
qual Ici Corporaci6 obsequià al
senyor ministre de Comerç i Indústria durant la seva estada a
aquesta capital; el senyor Tornee, de les gestiono que practicä
estunt a Madrid per veure si s'obtenia que els aeroplans que fan el
servei 'postal entre França i el
Marroc francés poguessin prendre i deixar correspondencia internacional a Barcelona i el senyor secretari, d'una consulta
evacuada per la Cambra de Comere de Logroño sobre l'organització de determinats serveis per
les Cambres de Ciernere, Indústria
i Navegad() i de les relarions
Hurs arnb les associacions lliures, havent aprovat la Corporació
el meted que s'he exposa.
Foren nornenats N'Autoni Massó i Casañas, vicepresident de la
Cumbre i don Joan Cante president de la Societat Comerciante
en Carbó Mineral, per formar
pea de la Coinissid enearregada
de propesar el repartiment ele
primes als consumidors de carbono nacionals, establertes per
Retal decret de 22 de novembre

últim.
Es completaren les disposicions indispensables per a Ideecid pels mernbres i vocals de la
Qu'abra de les 45 persones (perito meroantils o präcties) que

mar -la, enacora amo les norme'
prèviament acordades per la Core,
poració. També donä a coneixer
aquesta la tasca realitzada per
don Josep Monegal com a veta'
efectiu, i' don Josep Armenteree
com a suplent, elegits com a ce_
presentants patronale del grupee
Comerç en l'Institut de Reformes
Socials, quant al projecte de dintracte de treball i l'assistencia del
primer a les recents sessions
dit Inatitut en les quals aquell
projecte fou discutit, alai com les
diverses reunions celebrades ame
ele altres vocals patronals cata-,
tares del propi Institut.
'En vista d'una comunicacie de
lasJunta del Port de Bareeloda,
relacionada amb els• casos de malaltia ,ospitosa que fa temps bi
fragud.en aquesta ciutat, s'aco rd a
felicitar al senyor director de Sanitat Marítima del Pon per la se_
va gestió relacionada ami) aquest

afer, fer gestions prop dels oenyors cònsols per fer desapareixer la injustificada prevencie
d'algun d'ella respecte l'estat
nitari del nostre port i oficiar a
la dita Junta donant-li les gree
cies pel /el que ha demostrat e12
l'assumpte.
Havent-se disposat que les
Cambres de Comere nomenessie
un comerciant o industrial per
formar part com adjunt de les
Audiències provincials quan
( u m que entendre en causes per
delictes de contraban i defrauda..
cié i altrament un euptent pele
casos en els <vals aquell no
pugui assistir, i entenent que el
dir la llei Cambres de Gomere be
volgut referir-se a les Cambres de
Corriere, Indústria i Navegue), e
per tant; on es trobi la repree
sentaci6 dividida no ha volgut ni
pogut excloure la d'Indústria, la
de Cemere, acordà posar-se d'ecord amb aquella, posant una
cornbinaeió alterna d'adjunta i
suplents comerciants 1 indo o
trials, havent designat per adjunt
en el primer quatrimestre a den
Jaume (riera i per als quatri-.
mestres successius en el carne
que els correspondra els pe..
nyor Tour Olivella, Joan Pardae
leoni, Amadeu Torner. Emili Are
nau, Joan Perpifiä, Vatenti Fossan. Enric Frcixas. Josep Armenteras i Francesc Ferrer i Angla/
da, per Fordre que es nomenen.
La Cambra acordà els termes
en els guate s'ha de evacuar una
consulta del ministeri de Corriere,
Indústria i Treball referent una
instäncia del Col.legi de Pesadors
i Mesuradors d'aquesta plaça, encaminada a que se'ls concedeixi el
tito! de "control", de mercaderies
i funcions a l'esmentat titol anee
XeS.

S'aprovaren dictämens de la
Comissió d'Expansia Económica,
Ensenyança Mercantil i Comuni
cacions relatius a la necessitat de
resoldre sense mes demora el pro
blema ferroviari, a una cogierecacle del Centre d'Informació Ces
mercial del Ministeri d'Estat referent a l'anunci d'extractes per a
la fabricació de vins i licors; a
les noves patents iniposades als
vebicles de tracció mecanice i a
la concessió de d'editas per la
llora i reparació de carreteres de
Catalunya, havent-se acerdat fe,
licitar amb aquest mutlos al se.
nyor Gälvoz Cañero.

Noves religioses
Av/e: Santa Eugeni i ()restes,
märtirs, • Santa Liada, verge
märtir.
Quaranta Avui, a l'es+
glesia parroquia) do Nostra Dona
del Carme. llores d'erposició: Le
dos quarts de vuit del mati a dos
quarts de sis de la tarda.
La missa d'aval: Santa Llúcia.
color yermen.
Cort de Maria: Avui: 1So5tra
Dona de la Victúrat, a Sant Eran,
cese de Paula.
Vetlles en Sufragi de les äni+
mes del Purgatori: Aval, a la

seva capella. Eecerial, 155 (Grä.
eia). Torn de Maria Auxiliadora.
Ahir va marear cap a Madrid
el cardenal arquebiebe de Tarragona, doctor Vidal'i Bao-raque?.
També va marxar cap a Roma
el general dels operario doce+
sans, doctor En Benjami
Al saló d'actes de
Santa Anna es corneta-ar à astil
una tanda de conferencies sobre

pedagogia catequistica.
A l'esgiesia de Noatra Scuyore
de l'Ajuda se celebraren ahir fue
rierais en sufragi del P. Josep Ca'
lasane, de elanreea, anuo mouu
de complir-ee Canteaban de le
seva mort.
El secretad de cambra i govern
d'aquest Bis-bat, doctor En Juan
Boada, ha mai-ast cap a Valen b
cia per a assistir a Paute de la
donació del numenatuent de car -a
denal i imposield del solideu al
dudar N'Earic Reig.
L'Institut Frunces d'aquesta
ciutat ha ofert al nostre venera-•
hile prelat, doctor Guillaruet, la

han de figurar a la nieta que la
Cambra enviarà al Deganat dels
Jutjats d'aquesta capital i en la
qual han d'escollir ele senyors
jutges, en els caeos que corresmitigue ele interventors de les
un les prtSii.
suspensioars de paganients, i es presidencia d'honor reparen
per a
pr•engueren aeurd sobre la mane- mes festes que es 1
soleniniLar el centenari de Pae4
ra de proveir a la formad() de
teur.
Hieles pele altres partits jullicials
de la cirountseripcid do la Cam
lira. El senyor prersident donis alCirurgiia. Malaltia
trament oompLe de la Iletra ende la dona. Vies uree
e lada a tole els que han de pronafanes. De II a 1; 4 a 6. E.C. Ol io
dre part Pll Belecoid amb les insprtnebs_
trace:lona 419.1141
Xerraa
I Muelle°
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Declaracions de M. Poincaré de
prés de la Conferncia
de Londres
Com expressaren llur negativa els quatre
La imEl retorn dels delegats
Prirners
portància de la Conferència :-: Les divergències entre Poincare i Mussolini :-: Declaracions del primer ministre italià

Londres, 12.—M. Poincard, en
t rebre als periudistes declara que
l'unaniniitat deis ministres aliats
en rebutjar les proposicions d'Alemanya &n'ostra clarainent que
tots Cus catan el'acord a no
contentar-se arnb paraules vienes i promeses mes vanes per
part d'Alemanya, fet que no pot
ésser alentador.
Pel que es refereix a la qüestid dels deutes inter-aliats, el senyor Poincaré digué que s'ha obtingut un gran progres, ja que
el senyor Donar Law assegur à
que aquest assumpte pot sser
abordat sense l'intervencier d'AInerica.
Amb tot, digué el primer ministre franees, ..t.eit. te.x en ter
constar que Fra' ca tan sois conenfiela en PanuLlació dels bons
de la serie C. per un valor no superior al total del deute trances
emb Anglaterra.
La qüestió de les garantiere
efectives, que no ha estat discutida a fons, es tractarä novarnent en les , eonverses que han de
celebrar-se a Paria en els primers dies del próxim gener.
—Ignoro — "aeabä dient el eenyor Poincard — si el punt de
vista trances serà finalment acceptat. En tot cae, me reservat
plena llibertat d'aecid de Franca
en acniest assumpte i si l'acord
no arribes a realitzar-se, la declareció d'un acord en aquest
punt no portaria la ruptura de
l'Entente i en son la mes segara
garantia la cordialitat, la conflanea i la mutua bona voluntat
que han presida en aquestes
converses. — Havas.
Londres, 12. — S'atribueix a
una persona del seguici de M.
Poineare la següent declaració:
"Si el senyor Bonar Law no
/legues tingut de eorsultar als
erais releer/nos 4l Galeinet ebrios
de pronunciar - es formalnisnt
sobre la proposieid- alemanva,
haurem po g ut separar-nos-en

la descarta amb algunes claros
paraules i irrefutables arguments. llenar Law no dissimulä
que llur impressió era la dels
seus coLlegues, es a dir, la de .
que la proposició era lamentas
ble. Peró el primer ministre judicà obrar correctament consultar als membres del Gabinet brilänic abans dé formular Ilur negativa. — Radio.
LA IMPORTANCIA DE LA CONFERENCIA

LA PRLMSA ESTRANGERA
Lb ha un veord Ilililar germano- rusl

lelín i Trotzld nel-lieoso5
me soviètic -:- Cal desvetllar l'amor pel
El
, pensament i la eleneta
D'Annunzio 1 el feixisme
paneslavisme
"Metees“

Ne11 14 I tamice alemanra,

El

Pròxim Orient

Els feixistes compatri- Aviat serà llançat un Es nota un corrent d'aproximaci
tis de Nitti celebän taxi-biplà que porta
entre els aliats 1 els turcs
una testa contra Peici, rä de Londres a Paris
- a Lausana
per 35 xilings
president
Londres, 12.—Aviat serle IlanEl projecte dels pèrits aliats i turcs sobre eis
Roma, 12.—Amb mottu de la vela Anglaterra un nou avió que
inauguració de la seva bandera senyalarà un gran progrés en el
Txitxerin treballa per desfer
Estrets
els feixistes de la secció de ?da- terreny de l'aviació barata. Es el
fi, ciutat natal del senyor Nitte,
petit "taxi-hiplä", que pot transLa qüestió del canvi de poblacNs
penetraren a l'Ajuntament donant portar un pilot i des passatgers tesa
crits hostils a Nitti. Despees amb ele seus equipatges. El moEls turcs d'Esmirna no poden passar settbe
d'haver arrebaeat tots els retrate tor té una torea de 100 cavalls i
do l'ex-president del Consell, els cansum poc oli i essència. El
els cristians
cremaren a la plaça. Després,

París, 12.—El representant
i'Agencia Ha yas a la conferencia
de primera ministres de Londres
diu que el primer resultat
seguit es la unanimitat dels quae
tre caps de- Govern en apreciar
que els problemes de les reparacions i dels denles aliats constitueixen en realitat un sol i ente
problema indivisible.
El primer ministre angles preconitzà la conveniencia de recórrer ale rnitjans conduents a recluir el passiu europeu sense esperar la decisió que els Estats
Units puguin prendre respecte
dels denles aliats.
Mussolini proposà que es dispenses a Alernanya del pagarnent
deis bons de la serie C, o qud
aquests fossin reduits, cosa que
portaria com corolari l'anuelació
dels (lentes enero els anees europeus. Mussolini es deelarä centrad a renunciar a les indemnitzacions que han de pagar Austria,
Ilongria i Bulgària, sobre les
quals Itàlia té prioritat
Poincare es declara disposat a
reemborsar a Anglaterra el deute francés pel mitjà d'unes obligacions, perei reconeixent a
França un capital nominal igual
al dente francés. D'aquesta manera la serieC no seria anul.lada,
sind en proporció que servís de
compensació al deute internacional.
El Govern hritänic s'enearrogä
de saber d'una manera oficiosa
del
Govern dels Estats Unitee, i
anit,
"Ara saberla el ene veliem sa- abans del 2 de gene'', l'actitud
ber, de a dir, lee reaccione de en- que pensa adoptar en l'assumpte
pinió a la Gran Bretanya: Hur deis deutes europeus.—Havas.
pele no revela cap fehre . La pe- LES DiVERGERICAES ENTRE
latea francesa podrä, dones, FRANCA I ITALIA -:- MANIFEScontinuar llur camt senee que hi
TACIONS DE MUSSOLINI
hagi perill de ruptura per a l'En-.
, Londres, 12.—El senyor Lbs,
tenle i M. PoinearA porlrh aixf solini ha declarat a l'Agència Hano renunciar a res de ço que va yas que coneiderava la interrupdir a les Cambres, prineirealment cidele la Conferencia massa !larrespecte de les garanties relate ga i que hauria preferit que els
que França vol obtenir d'Ale- treballs de la mateixa haguessin
liman va.'
segun amb la major celeritat.
Havent declarat el Consell
linvern—afegf—d'arribar a la
Ministres que les praposirinns conclusió abans del 15 de gener,
alemanyes no eren satiefactóries data en la qual ens tocarà pren1 en la possihilitat d'arribar a un
dre decisions.
shord dintre Pescies lemas del
Afegf Mussolini que les diver(mal es dis p osa. la l'enver g a ron- gencies entre França Itàlia són
tinuarä a Parte el dia 2 de erener sobre la qüestió del Ruhr i afegf
vin e nt. per tal de permelre im- que el seu país no vol eoncessions
mediatament &seres la emuló territorials.--Havas.
de la Conferende Mentirla ene ha
d'estatuir allane del vonsiment LA COMUNtCACIO DE LA NEGAdel 15 de getier sobre len qfies- TIVA Al. DELEGAT TECNIC
ALEMANY
times tractades a Londres. —
Parle, 12.—El representant de
Rad,'
l'Agericja Ha yas a la Conferencia
L'i.53 11N10 cieLS QuATRE
de primers ministres, comunica
PRIMERS
qiie Bonar Law feu saber ahir
Parle, 12.—EI "Matin" diu ene oficialment al senyor Bergmann
les proposicion s alemanyes fo- qlie els aliats rebutjaven la nota
ren rebudes ä Londres amb n'olía alemanya sobre les reparacions.
/redor. Entre pis guatee primera —Hayas.
Londres, 12.—Segons l'enviat
ministres hi hague una repela i
perfecta unaninntate M. Poinea- especial de l'Agencia Reuter, raré digué iinicament: —No, Mus- eord dels primers ministres sosolini digné: —La propoeició es bre la proposició alemanya fou
inacceptable. El senyor Theunis enviat aria a Berlin.

El "Daily Mail" havia informat
als seus lectors de l'existència
d'un acord militar secret entre
Rússia i Alemanya. L' 'arnbaieador alemany a kondres ho desmentí, C. Périollar, al "Figaro",
emet a propósit d'aquest rumor
algunos consideracions que es
poden resumir com segueix:
La. inscripció de 10.000 arte
anys ex-presoners de guerra,
g l'exercie, vermell reforçat ulteriorment per otleials - comba-

L'Aviació

D'Italia

La Post-Guerra_
'

Dimane), 11 desembee de /lit

2. L'obertura dr: les fähriquee
de guerra tancades per la revolucid russa, sota la dire.ecie d'enginyers alemanys, aixt eorn el3
aviene, fusells, ametralladores,
pólvores, explosiuse etc., adquirits pdr la Rússia soviética a
Alemanya.
3. El canvi important de misajorca militare d'estudi que es fa
entre Lote dos paises. (DI mejor
Schubert i el general Bauer, enviste 43 Berlin a Ilüss n a; redprocamente ed general Lazare! i

armats de picots, els feixistes
arrancaren la placa de marbro
col.locada a laa façana de la casa
en que va neixer Nitti i reemplaçaren pel de Mussolini, el nom
de l'ex-president del Consell, que
havia estat donat a un carrer.—
Radio.
LES ELECCIONS MUNICIPALS
DE MiLA

Roma, 12.—En les aleccione
municipals de Mille el bloc dels
partits nacionals va obtenir
82,848 vots i els partits comunista i socialista 64,901.
Es pot donar per segur que
l'Alcaldia de Milä deixarä d'estar
en mans dels part lis avançats que
la detentaven des de feia uns dotze anys.—Radio.

viatge d'anada i tornada ParaLondres custarä solament 35 xelins per passatger.—Radio.

UN NOU AVIO ANCLES
Le Bourget, 12.—Aliir a la tar-

da arribä a aquest aeródrom, pels
aires, un avió britänic que porta
una nova ala especial, nomenada
transformable, que permet a lavid aterrar a poca velocitat.
Aquest avió ezta disposat per a
poder llançar torpedee.—leadio.
EL MONUMENT A VIRGILI

Brusselees, 12.—El Comite de
la Unió Llatina s'ha posat en relació arnb el Comite constituit a
Manilla, per transe del prejectat
monument que ha d'erigir-se a
la memória del poeta Virgen.—

r•-•-•-•••nn

Aquesta resposta té la forma
d'una breu carta signada per Sonar Law i va dirigida al canceller
Cono, dient-h en ella que ha estat vist amb sentiment el fet que
les proposicions darrerainent
formuladas per Alemanya no
aporten cap solució relativa als
diversos aspectes del problema de
les eeparaciens.—Llavas.
EL. RETORN DELS DELEGATS

Londres, 12. — II. Poincare,
acompanyat del ministre de Finances i dels dentes personatges
que eonstitueixen la delegació
francesa, ha Aorta cap a París,
aquest matf, a un quart de deis—
Hayas.
Londres, 12.--,Aquest mate a
les onze tnenys deu, ha sortit el
president del Consell de ministres
d'Itälia, senyor
vas.
Parts, 12.—De retorn de 'Londres, el president del Consell de
ministres, M. Punteare, i
nist re de Fitutnces, han estat rebuts aquesta tarda pel president
de la Repülelica.—Havas.
A LA CAMBRA DELS COMUNS

Londres, 12.—e1 la Canibra do
Comuns henwerthy pregunte quines mesures pene-ave prenden el
Goveen en el cas que França apliques les sancione anunciados en
cas d'incornpliment per part . d'Alemanya.
Bonar Law eontestä que eleGovern no havia de ter de moment
cap declaració eobre aquest punt,
pnix no desitja que s'enterboleisin les negociacions actualinent
en cure.
Aquestes paraules ne remar
Laie t'oren acollides amb aplaudiments.—Radio.

sigui discutible, puix es troba da vant d'una nació que poseeix una
poblad() i una potencia industrial
rnolt superiors a les seves. I cona
se sap, en temps de guerra el sistema industrial mes poderós As til
que té les claus de la victória."
El "Daily Chronicle":
"Si fem el gran sacrifici de condonar tots els denles anide hem
de tenir també el dret 'lentanar, en canvi, cede sacrificis per
part deis nostres moles. Frenen,
per exemple. banda ,de conienear
per modificar Une programa de
surnarins. No cal discutir sobre
d'aix(): El diner que els hi estatviariem seria esmerçat en la cons
-triieció d'armes ofensives,
quals els vaixells britànics servirien de blaue. S'Itauria de demanar lambe a Freno i a Italia
que ratifiquessin dl traen:A de
Washington. Darrera de tot amo
hi ha una pregunta que no te contestad() i As la de sapiguer ei
Frenen prosseguirà una politice
pacífica o agressiva a Europa."
—Radio.
LA PREMSA FRANCESA

París, 12. La Premsa (raques'
rnali es ~ira unànime en sute
rallar el carlee-ter (m'imitador de
les converses edebrades a Londres pela printers ministres
ahnte.
Diuen, en general, els diaris,
quo l'esperit ihr °urde:1net que
en elles reenä, la unporlända
dels progressos realitzate pel que
es referix a la questió dele dentes internacionals i el resultat
obtingut en la dieterminació de
rebutjar unànimement ilem claree.
res proposicions d'Alemanya, fan
que aquesta Conferencia hagi de
ALEMANYA AFIRMA QUE HA
mirar-se com un dels paseos de
ACABAT EL DESARMAMENT
mejor eficacia fets darrerament.
Berlín, 12.—En les respostes
Tots els dieres fan ressortir
alemanyes a les notes de la Conferencia d'Ambaixadors, dados de que únicament la inmutad() en
29 de setembre i 17 de novena- concepte de garanties ()hachees de
bre, es declara principalment, que les explotacions carboniferes de
el desarmainent d'Alemanya esta la corma ilel Ruhr ha eonstituit
un obstacle per arribar en aqueseompletantent acabat.
ta qüestió a un complet acord.
En aquests documente, el GoAquesta garantia es, per Eran vern aleinany estima que les
qüestions purament militare han ea, contra l'opinió general, una
estat portades a execrició mes necessitat tant des del punt
enllä deis limite exigits pol trae- vista material mili moral.
tat de Versalles.—Havas.
De totes maneres, i cense que
aleó afecte O la enlució del proLA PREMISA ANGLESA I LA
blema de les reparacions, Eran NEGATIVA
Londres, 12. El "Morning ea i Anglaterra segueixen es"'
amigues i aliades i •oraMitaran
Post" escriu:
"Han donat mai a França els fraternitzant i tendent scrupre al
alemanys un motin qualsevol per mateix fi, o sigui treballar cona
a tenir eonfianea en ells? Erari- rebane pel cor»plet restabliment
o no desitja que Ilur seguretat de la pau.—Havas.

el general Soetxln, anant de Moscou a Alemanya).
4. Els esforços actuals de penetrac.ió económica a que es ;hura Alemanya respecte ItOssia, els
quals tenen una doble interlinee
(fesplotació militar des que el
mentent semblarà favoraele.
Ei "Journal des Debate" record,' que T'alunen na lselarat
que els Soviets estan disposals
a desarmar. Aquesta
pecó. no concorde gaire amb
projectes beLlicusue exposats per
Lean] i Trotzky ni gene ..amb
nava organització Je Vexereit
vermell. Una revista socialista
francesa, l'"Avenir", ha trailuit
d'un col.lega seu rus, el "Missatgen Socialista". imprès a Berlín,
Örgan dele menxevies, un artiale
molt documental . sobre el "militameme soviètic".
Segons Trolzky, "cal crear un
veritable exereit militarista. cal
desvetllar l'amor pe! pensament
A la ciencia militar". Els cape ja
no eón alegas, s'han suprimIt ela
consells de soldats, la disciplina
da rigoroelesima ßn
so-

vietee. El servei es oteligalari per
tothom, els onctals .1e t'e:terca
tsarisla sian reintograls. la durado es de divuit miesos per a la in(arderle "quatre enys i mig"
per a eartilleria. Els ieseervisies
sön cridats sota ces Candores en.
els periodes d'exereici flus als
quaranta anys ¡Yema e cosa etgidlicativa, el ilibre de Karl Lrebenecht, eomunista Liceo' i marter, es prohiba a Lotes lis bibliote q ues
l'exereit vermell u de
les organitzacions M'erres.
Quin es el fi d'aquesta organització nolitare -No 'pos ta defensa del pais ni del sistema,
diu J. B. al "Journal des Debate",
ans .l'agressió. Sola al comunisme revolucionad batega el panesilavisme El desarrnament que
propaga Tsitxerin no es, dones,
Bu ncere
XX
Al "Fígaro", el senyor Fernand
Rigny publica un tolere») tingut arnb un dannunzih. Segons
aquese darrer D'annunelo estä
entrietit per la renteisiö que
te l entre la aeva vasta doclrjgg

Lausana, 12.—Els lecnics navals i niilitars aliats i turca han
aaabat llurs eonversee, arribant
a un acord virtual sobre el projecte primitiu interaliat respecte del regim deis Estrets. En virtut d'aquest acord creuen aquests
tècnics que poden començar avui
les converses amb els experts
russos.—Havas.
Lausana, 12.—A la conferencia
d'aquest matt hi han assistit els
tècnics aliats i turca, assistint-hi
Lambe els russos.
Es llegiren els documente que
eontenen els acorde entre ele
aliats i tures.
La qüestió de la desmilitaritraen) dels Estrets no ha estat discutida i tant els aliats com els
turcs estimen que aquesta qüestió no ha d'interessar als russos.
—Hayas.
EL PRCJECTE DELS TECNIC3
ALIATS
Lausana, 12.—EI projecte deis
Estrets presentat pels perits

aliats ale tècnics turca, ha estat
modificat en algunes parte, accedint a les peticione turques. Pel
que es refereix als navilis de guerra, sita establert el tipus de 10
mil tones. En el nou projecte
s'estipula que els estats costers
donaran dues vegades a l'any a la
Comissió dels Estrets un estat
dels seus vaixells de guerra per
a poder retimlar segons el das estate el nombre-de navilis estrangers de guerra que puguin pasear els Estrets.
Es permet als turcs de fortificar les costes del mar de Alärmara, pera no poden col.locar canona de mes de 155 milfmetres
ni usar submarins. La guarnició
de Constantinoble es augmeatada
en dos mil homes i es permet els
turcs d'establir drassanes.
Cona es ven, les probabilitals
d'arranjament sobré la qüestió
pels anees,
les concessions
poden coneiderar-se com quasi
segures. — liadio.
LES MANIOBRES DE TXITXERIN CONTRA L'ENTESA

Paris, 12. Telegrafien de Berlín a "Le Journal" que gran nombre de- dipulats han espumat davant de la Comissió Internacional d'Afees Estrangers la naturalesa ele les recents converses 5031,in...yUdeS per Txitxerin amb elements de les classes directores
berineses.
Les revelacions dels diputats
han causat gran sensació.
Segons informes d'origen fidedigno, Txitzerin ha invitat al
Reich a resistir tota invitació de
part de ', reina fins que. la seva
actitud produeixi una tensiö ere:xent en les relacions entre Eranea i Anglaterra, davant la qual
Alemanya i Rússia obtindrien pusitius beneficie, la primera, pel
que fa referencia a les reparacions, i la eegona, per les seves
reivindicacions socials.—Havas.
LES QUEIXES DE TXITXEFIIN
Londres, 12. En una interviu

concedida al corresponsal dei
"Daily Chronicee" a Lausana, 'rxit
xerin s'ha queixat que els delegata soviètics no fossin- tinguts
en compte per lord Curzon. Ceneura la tàctica del ministre d'Afers hiel:1Mo sobre els Eetrete:
"Si la politice preconitzada pele
aliats es aprovada—diu—, Rüssia
armara.—Itadio.
Lausana, 12. Donant curs
eis priecipis feixistes. El (cmsegons ell, es 'tomes un
parta narional; el "dannunzieme" o " liumanismo" es una doctrina humanitaria i unieersal. El
patriotismo ds, per a"D'Annuneio,
un eentimeta etemf, nalstie. despullet nur tot sentiment matered,
La pa l ria de de toiltorn, esia per
d'amura de lote els partas i de
tole els interessos. El palrielisme no té cap careeter material,
es una mena de culte, de pur
amor capee de toles les abnegadone i dim tots els sacritiere. 1.a
pàtria res no te que ter de la
politice. nomes concep la Unió
de lote els muladans en l'adorad() de Ilur pais. Despees diut
"El nacionalismo dannunzia es
cl de la llibertat (tes pobles, fot'amera de la patt mundial. Tots
els pobles que lluiten per llur
plena Ilibertal, per Ilur independelicia Integra s'adrecen a D'Anmínelo que reconeixon cona a llur
in:Tirador, II um r uia, llur
La j llur apóstoLe
i
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la sera intenció, formulada ene
(farrera sessió de la Conferh,

cia els russos han proteetat e
escrit contra la sera exclufiet di
la conversa dels perits aliats
times sobro da nüestió deis E.4.,
Uds.
Aquesta protesta és considere
de com sense objecte en eh s etr.
eles de la Conferencia.
Les converses dels pe.eits alele
i turcs tenen un carlee-ter
meció privada i els russus
lingut sempre la eecultat d'infce,
rnar-se prop dels uns 1 dels ae
tres i no tan estat mai estaco,
segons les promeses teles
aliats, de les negociacions ele
cials sobre els Estrets.—Radei.
EL CANVI DE POBLACIORS

Lausana, 12. En la sesteó (re
questa tarda de canvi de NI..
cions, lord Curzon ha exposat
punt de vista dele anales. Rem
die que en acabar la guerra s'In.
via establert ja un acord pebre
canvi de les poblaaions i la eres
teecid de les minories.
Aquests acords han d'ese'
ronsignats en les eläusules de
Traclat de pau.
L'estabfiment d'una llar ar,
moniosa es de (tifitili reatlitzace,
perd els turca han de donar ea.
relates i extra-garanties
d'insertar-se en el Traetat,
contante la deelaració d'una tare
a Turquía com a Grecia, que hei.
rin d'extendre's fins els nuu aun
anternors. — Radie.
A ESMIRNA N rereen!TEN ELS
CRISTIANS
Londres, 12.—Els perindics

un deseare de Constante-mide dient

ne

els Alts Comissaris francès i italiä ses.
bla que a requernnent dels tutts baité.
vital a Ilues connacionals a qué tcsé
a Esmirna, per fer-se dificil la vida is
tires en la dita ciutat, des que sm.tir
d'ella les poblacions cristianes.—Harz
LES VACANCES DE NADAL
f.ausana, 1.2.—En centra de les cedcies circulades decidit d'ajornar A
treballs de la Conferencia durara te
festes de Nadat—Radiu.
EL NOU MINISTRE GRRC
FERS ESTRANGERS
Atenes, 12. -- fla prestat juranenttl
senyor Alexandri, fent-se cärrec imite
diatament de la c4rsalla d'Afers

gers.—Havas.

UN GRUP oINTetz LA PETITA
ENTESA
Atenes, 12.— Se- gnns ta Premsa.
b/a que Romania i Ittgoeslairia
;in grup dintre de la Renta En:esa
fanomenarà del Sud.—Ilassis.
EL TRACTAT SERCr-GREC
Atenes, 12. — Els diaris anunciis
el tractat serbo-grec, La vigencia
expira el dia mtl de serarç de 19;1 ha
tat täcitament renovat per m/n arevas.

NOUS TERRATREMOLS A XIII
Santiago de Xile, 12.—Ahir al mit,
registraren dues furtes sotregades
migues, ignorant-se encara si lit ha di*
gracies personals.—I lavas

ELS OBJECTES Pr.ECIOSed
TORNATS A SZLCHCA

Brusseetes, 12.—EI Govern
inaugurat fexposició d'objectet
preciosos tomate a Bélgica Per
Ausertm en la qual figura el (resol. del Tors6 d'Or i el 'refleje&
Sant fldefoits, de Rubens -1
vas.
El senyor Josep Maria June
d
en la seva eOnterenria

retreure el mea "nieves", iteeP•
tat al catalä. A promesa d'ala
mot ereat per Maurres, l'"EcitUr.f
de Moettpeller, ha publieat urld
Iletra en la qua) tI rifaseis 51351
rräs mimara origen del MI.
.Tots els hiet•rmifors detIte
nos. eserni Maurres, parlen ene
` rneteeu" i del parasol que MI
mullere mielen d'obrir daniunt
Le-ala deis atenerme autentice e
lt prouesö de les Panatenees.
mol, peró, restà d'Os escoten.
Es exacte que jo he nitrad
aquest mot.. Fou en novreal
1894 1 a la "Cocard. c" de BarrN

un jo escrivia aleshore. Binit•
Varlmer constata en termes arn'»
gables aquesta prioritat 010
escrivf el seu hell !libre, 1,J5
metecs".
La nieva iniciativa data ad
estranig
moment on t'A els
domiciliat, ries, poderosos,
solents, eomeneaven de pr,'De
par als francesos indigesta.", a

Dimecres, deeembre de 1822
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converses que ban de celebrar
despees amb l'Alt Comissari.
Els punts priacipals que han
de traetar-se, són: Repatriació
de torees, organitzaoie de relee-.
cit colonial, rescat dels peesonene, mitjants per a activar et
que afecta a la depuració de resA les sis @le la tarda han que- ponsabilitats i invegigar • fea
dat reunits el muustree a la Prequant1tats invertides procedents
sidencia, per a celebrar l'anundel pressupost de Guerra.
ciat Conecte
A primera de gener es possiDI de la Guerra ha manifestat ble que el ministre de la Guerra
que portava expediente de träfaci un viatge al Marroc.
net.
En quant a l'aprovisionament
El de Foment ha dit que si tede lokt del que es tracta es d'un
nia tempe parlaria del problema
problema de transport i arandel blat.
zel.
El ministre de Marina na prePelear el ministre de Foment,
gin als periodistes que fessin senyor Gasset, fidel al seu credo,
cenetar que en no acompanyarà emlnentruent agrari, s'inclines a
al Rei en el viatge que diumenge
favor dele culliters de blat i que
prop-vinent farà a Almeria, per- alguna anees ministres es posque el que es va a celebrar en sesam al costat dels interessos
aquella poblarle es un arte pu- del consumidor, recaient record
rament militar: el de la imposi- al Censal', de que, havent-hi blat
cid de la Medalla Militar all re- a l'interior, pugui exportar-se al
girnent de la Corona, i l'estada de
litoral i s'eviti a tot cost, que
S-. M. serà miel curta.
pugui encarir-se di preu del blat.
Jo hauria anal a aquesta (esta
Oberta discussie sobre el nosi hagues pogut coincidr amb la menamet d'alcaldes de R. O.. eón
remesa de la bandera regalada completament refractaris a la
per Les senyeres d'Almena al
implantacie d'aquest sistema, no
E ubmart 'A-3", peró aquest vaisois En Pedregal, que representa
xell no pot anar ara alli per tro- dintre del Govern als reformisbar-se a Cartagena, de repara- tee, sino el match marques d'Acie. Aquest arte s'ajorna, dones, Ihucemas.
fins una altea data.
En el primer Consell seguirä
El ministre de Eina g ees ha d'U tractant-se d'aquesta Important
que portava al Consell el repar- qüestid, i eme avenrarem ahir,
timent de la rontribueie terriremire' record de designar-los
torial que en e'exerciei próxim
p er R. O.
va amb un augment del 25 per
—Es una qüestió d'alta nolitica
cent.
— dele un dels ministres —
—Aixd—deia el senyor Pea e- arliihint SIPS' aixó a q u e sts nenagal —produirà un augment en ele mente:
ingressos. es ciar que a canvi
Els coreerveclors tenen muntat
d'un xec m'es da molestia per als
int Espanya. per un Itere pecontribuents.
ende de comandament. nna IraEl ministre del Treball ha dit mota perfecta i arrelada, ella
que res portava al Consele
•
hernie teme n in nrnerama que
—I no hi ha noticies en el seu rumplir. figurant transformaininisteri?
viene tan friedes eem la refor—No; jo necessito dos o tres ma de la Constitució. Per aixe taanee per assabentar-me dels as- ren mis
mie enriar una majoria, i
cumples del departament i des- com la qiirstió de dortrira es
pees prendre la paraula.
per a nosa l tres la tentunental.
El eenyeir Alba no s'ha detin- no hi ha dun t e doc ei eeenrelari
gut a ter can manifretace.
sen ele alcaldes be de R. O. o
d'enmeló popular.
NOTA OFICIOSA
Tarnnon PP.PR I PI/A nenrd enbre
n Censen ea aeabat a un quart
el nornernmeet envernartor de
dc den doran: - se del seu resulla "previeren" de Barcelona.
ta , a uesta neta oficiosa:
No obstant erstem ene serà
'S'ha aerneat el repartiment
ch , la contriNvi'd territorial exi- nornennt. sens nr,vi Cnn.011
ministres, es nrotuddr ser-A role
eilen pel 19e3-24.
S'ai• ordä ene per tole els mi- per a aenest 811, Hi ere,- e ‘, detu p p r.orri de la ron/bino
nielres es •emuniqui al ile Finuee e s Vestat d'amortetzaciops - del rrerriV,s 1 ' n 11-nicemas
No F r r' rt. ri lfr• il nue e'e(erte ei
do n e r'v'al r • alitzades romplinte
se amb tot r:gor les vigente ¿lis- (n 'ene! a En Garnica i a En Veneposicions eile ordenen aquelles. ro nodri,r-urz, p p roni/ rs desitia
S'ha decidit sotmetre a la sig- r fl e frea ,eni a P ersona cine Pn
fordamert (!) els preble--ricx
natura del rui el derret suspemes de Cetellinva.
neet les eee9eans de Certs.
r,nm encara no ha renstifeet
S'aerevarea diversos eXr13(U p lIts de tremit dele ministeris Ame) els errarrisrats. es ifi.gennfia
que,
tireeni eeit Ins gestió del marti • •-• ieierra i Instrucció.
eas d'Alhucemee.
FI ministre de Foment explicà
la «enmeló d'aernvisionament de
ente. Anunre ä en líneas gene TASCA MINISTER:AL
tale la conducta que pensa seHa coMinuat avui el ministre
g:er el aeueet assumple, apeo- d'Eetat rebent nombroses visites
va en la el Govern.
al seu despatx oficial.
Fi! min'stre de la Guerra dnnä
D'elles sois han estas diplomàc e mpte de les canses instruides
tiques la del representant de
el Marroc. aeneant un progrés
Suecia i la de l'ambaixador segenertd en l'avançament i tranii- nyor Pifia.
tafn A."
Una comissió d'enginyers civils
AMPLIACIO DEL coreELL
ha visitat avui al seu despatx oficial el se.nyor Gasset, recordantEncara que el nirvi del Consell
li que abatís de la seva designaha eistat la discussió sobre els
ció per a regentar la cartera de
nernenaments d'alcaldes, ha estat
Foment els lluvia ofert donar una
ilion importain la part que els
conferencia al seu domicili social.
ministres han dedicat a continuar
El ministre els ha conteeen,
l'examen del problema del Maque no Invita rectificat el seu
rren.
propósiL i que la conferencia la
CdIlle ja s'indica en la nota ofidonaria ea un dels primera dies
cesa, senyala un procree general
de gener.
la tramitació de les causes incoa Tambe ha rebut el senyor Gasdu's pel desaetr. del eineene.
Donà lectura el ministre de la set el ple del Cunsell Superior de
Foment, exposant-li en l mies geGuerra d'una eeladística, deneraste el seú programa, que conduint-se de la inateixa que multe
té grane minores per a l'agricul,
a
plenari
i
Imee e se e e han passat
tura i la ramaderia.
són pocs els pendents de tramiPer últim, ha estat al ministare() i alguna declarats per troteri de Foment una comissió
bar-se en captiveri els encarterventors de ferrocarrils aprotate•
Es plantejà en el Consell la vate en les últimes oposicions,
soelicitant del sensor Gasset
teleetió del repartiment dele moldee. de quota que .38 troben a pliació de places.
El ministre de Gràcia i Justicia
l'Africa.
Es critcri del (envere que per ha complimentat el Tribunal
Suprem, presid it pel senyor Ciuals efectes de les obligacions
Mes eoldats sigan igualare tant dad Aurioles; d'Audiència, amb el
els de (puta com els que no bo senyor Marroquin al cap; el Collegi Fiscal, els jutges de primera
Són i que la repatriació dele phinstància i rnunicipals, l'ex-alt
i/ices es faci amb tes seves unigeneral Berenguer;
comiseari,
tale.
•
.
l'alcalde dimissionari de Madrid,
Tendel' el Govern a que un
romte del Valle de Suche; l'extop a Madrid el general Burguete, qual viatee es farà a primera ministre senyor Reeselló, comte
de Vallellano, marquee ¿lela Herde la setmana que ve, s'abarre
el problema de la rapatriacie que mida i anees personalit ata.
En sorbe contestant
no està interrumpa, perque
preguntes deis periodistes, ha
apunas dies han arribat a la Pedit que creia que aquesta tarda
nínsula una hateria de muntanya
se li nomenaria subetitut 1 que
i part d'altra.
eren que ha d'esser designat de
A judici del ministre de la Olio
Retal ordre.
rra és precie començar desseguida ei pla d'organització d'un
ELS PLANS DE L'ALCALA
exercit voluntari, ben dotat 1
ZAMORA
costi el que coste Amb aquesta
Aquest mati han estat rebuts
garantia sentensificarä la repaels periodistes pel ministre de la
triació de les (orces peninsulars
1 s'avenßarä en Cacen} poeftica.
Guerra.
Ila negat el senyor Alcalà ZaReduktes les posicions i encamora que capità Weyler bagues
rrilada l'actuació de les torees
Indigenes, es tendelx a que la estat el candidat a la sots-secretarta de Guerra.
missió de protectorat arribi a la
No te cap fonament aquesta
leva màxima efichela.
noticia, recollida per un perioProeablement, el divendres en
dista, i no ha existit el propesit
Su:viran tes ministres de la Guer
ni en la intencie del ministeri
ra i Fetal, per a celebrar una
en la de l'interessat.
.
conferencia preparatoria de les

CONSELL DE MINISTRES

resolt qüestions d'Hisenda

—Es parla--ei ha dit un periodista—d'un pla de reorganitzecie.
de remiren que Id en estudi.
—Fins ara—hecentestat el senyor Alcalä Zamora--el que Si
ha sán idees- No es traCte
lemprovisació; • eindi d'uns determinats estudis que jo Une (eta
de les qüestions que efecten als
fonaments de l'exereit. He celebrat un canee dernpressions aneb.,
l'Estat Mejor Central que ha comenegt coneixee els mete treballs.
Una de les avantatges del ministre civil al minieteri de la
Guerra es la que atorga a l'Estat Mejor Central les seves funciona integrals.
—Està fixada la data de l'arribada del general Burguete a Ma•
drid?
—Encara no, entre altres raons,
perquè el viatge no es (aria f:ns
que el rei torni de la seva anunciada excursió a Almeria.
• —DI visità ahir lea-eap del
Terç Estranger, senyor Millen
Astray?
—Se Per cert que Lingue
correcció del silenci i jo la sinceritat de dir-li que per circumstàncies especials nehavia vist
preeisat a denegar el permis que
una eoniissió d'estudiante, presidida pel senyor Vengues, eol.licitä per-qué cli senyor Millän Astray
dones una conferencia sobre e;
problema del Marro°.
CEONICA PALATINA
flan despatxat aquest //latí
anea el hm cas ministres de Einaneee i Governaciá. •
Després, en visita de comiat, han estat al Palau els exminislree senyors Bergamin i
Ruano i l'ex-director d'Ordre públic senyor Minan de Priego.
— El monarca ha eelat complimentat pel bisbe de Salamanca i pel bisbe electe d Girona.
-- Entre les audiencies reMides pal rei ricura la de l'ambateador trances.
— Avui, amb motea de fer
els anys la infanteta donya Cristina. la Curt Ita vesti t de mete
gal a.
— A la eapella del Palau
s'ha celebrar la tradicional missa ceofreria, assistint a l'acre religiös els reis, les 'Manteles
donya Pau, donya Isabel u donya
Talavera i
Pilar, la duquessa
e Is infante don Alfons i don

a Cacle hl assistiran la majeria dels ministres.
Ha afegit el Marques d'Alhuoemas que el rei aniria rebent els
nona governaslers en grupa de
quat.rl . o ele. Ele que enigma necisiWati de marear inmediatamente llurs residencies iteran rebuts pel rei individualment quan
vjaguin novament a, Madrid per
a rabeo instruccions del Govern.
Ha dit el president que avui
s'havien signat ces decrets nomenant director general de Bellos
Atas don, Ferran Weyler, director general d'Estadistica el e d
Monpeon, catedrätic le Se--nyor
ragossa, e governador dc Canäriee
En Casimir Torres, el qual ha
estat ja governador de diverses
provincies.
Ha anunciat el president que
el Consell d'aquesta tarda se cee
lebrarä a les cinc.
Per ea seva part ha dit En Chapaprieta que s'havia possesional
del cerrec do sots-secretari del
freball el senyor Castro i de °omisseri regi delseegurancee ei
senyur Benítez de Lugo.
.Deinä es pussessionarä el de •
legal regí de Peens i, quan arribi
a Madrid, el director general d'Es
tadistica.
Aquest mati s'ha poseessionai
de la Direcció d'Ubres públiques
Si saneen. Nicolau.
Lacte s'ha ajustat al cerimonial de rúbrica, canviant-se elacostuinats discursos entre l'entrant i el sortint, senyor Galvee
Cañero.
S'ha possessionat del càrrec
director de Registres, don Enrie
Gavilän, al qual ha doma possessi6 el surtan, senyor Alas Paulariüo.

MITING VINICOLA
TOelELLOSO.—Al teatre Alvarez ha celebrat un interessant ineting l'Associació Nacional de en
incultors 1 indústries derivades.
Presidf l'alcalde, el m'ad ereeentä els forasters, don Pau Concha, president de la Societat Anri
cola Industrial de la locallitat.
Parlaren don Josep Sinne Beso,
president de la leederacie dinportadora de vi de la Manas i vice-president de l'Assoteació de
vinieultors; el marques de Casa
Paeheco, ed senador per Terol d
Adelaid Rodríguez, don Ernest
sedo i , don Félix Martínez de e
Cuesta, preeident de l'esinentada
Aesociaci0.
Se aprovaren les següents con: ottesiens:
CRIal PASSIONAL
La demencia del tractat ame
Aquest metí alta sabul. que al ' Freno, tes aläusules 1 ta maneproper poble de Carabanchel
ra d'executareles, les guata no
ocorregul un sagnant succes.
afavoreixen la producció.
El guàrdia de seguretat Josep
Que en els tractats que se ceGómez susto/ala frequents dislebren ami) altres nacions s'exiputes amb la seva muller, Clotilgeixin garanties de remprocitai
de López, per sostener que Ii era
en rintercan y i de niercaderies,
-1
Rife:lee
metes els vins, entre lee que aque
Quan anit pasada el guärdia
lies han d'adquieir obligatoriatornava da servei trobä que la meo t.
seva mullen ne era a casa, i sorSupressió dels arbitris que-gratí a buscar-la, trobant-la a una ven el consum de vi.
casa de mala anomenada. acomQue es prohibeixi la fabricapanyada del corneta del cos de ció d'alcohol.endustrial amb maseguretat Valenti Cerezo.
teries importades de leeetranger.
El Josep va treure la pistedla
I que es rebaixi l'impost sobre
fent cinc dispars contra la seva els alcohols per afavorir la se,a
esposa.
producció en favor deis vins.
El Valentf, en veure entrar el
Josep, es va despenjar par una
D'UN AFER NAVAL
finestra fugint.
SEVILLA.—Avia t comenearä la
La Clotilde fou recollida en vista de la causa contra els pe-gravíssim estat, morint dues ho- cessats amb motiu de l'entonele
ras despees.
ment dcli vapor "Baracaldo".
L'agressor s'ha presentat a la
Els processats són: l'armador,
caserna de la guärdia civil.
Llufs Hermida; el capitä, Peree
Fernández; el pilot, Pere PiscoINJURIES AL REI
ni e; l'ajudant de mäquines, Ce
lestf Bance i els carregadors
Pel fiscal ha estat eenuncat
Sevilla Joan Mateo, Manuel Gallel'últim número de la revista "Esgo i Rafe! Gonzälez. 'I'ambe ho espanya", per publicar un artiele
tan els carregadors de Barceloque es e,.;1,,l-ra ;nnirees par .1
na Ferrer. Bosse i Tonella.
Alfons de leurbee.
Se'ls aeusa del-delicte de llar eament
i cobrar l'assegurança de
LA RETIRADA .'EN SALA
mercaderies imeginäries.
Els diaris madrilenys. en recoEl vaixell s'enfonsit en atgüen
Ihr les lleves de Inieee oca. vede Larraix.
la( irmailes amb la retirada r1
Es diu que en el sumari nhert
eolftira de l'Alf lenni de •
p al Jutjat de Marina es cantesdiquen mota de gran elogi, cong en autors del delicte de Itaneaserien" la seva bora 'e i '1 e. u
ment.
treballs, po e nts al servei dele inLa vista de la causa ha despeeteresaos d'Espanya.
tat interés. Hi intervendran ven
advocats.
ELS ALCALDES DE REIAL
ORDRE
SATISFACCIO A UNA DEMANDA
Preguntats els minietrA soD'ESTUDIANTS
bre la (temen() del nomenament
Han començat les gestione per
d'alcaldes, digueren havien coa aconseguir la concessió d'exämençat a tractar de l'assumpte,
mena extraordinaris als alumnee
sense resoldree. per continuar
universitaris que no es van poestudiant-lo en un altre Consell.
der presentar en els de juey o
setemere prop passats a causa
L'ESCOLA D'AERONAUTICA NA- de trebar-se al servei militar •
VAL DE BARCELONA
que els faltava una o dues assignatures per acabar ilur carrera.
Com a resultat del concurs ceEn virtut de lee mateixes, la
lehrnt a l'efecte, es nomenen ofi"Gaceta" d'avui publica una Retal
cials alumnes d'erostació en l'Esordre
del ministeri d'Instrucció
cola d'Aeronàutica Naval ele Barcelona, els alteres de navili Joan pública, disposant:
1.—Que lefe coneerleixin exhJ. Jhuregue Gil Delgado, Josep
mens extraordinaris el mes de
de la Rocha i Riedel, Jesús Fontan Lobe, dieposant-se al mateix eenee prexim a aquelle alumnes
dele Centres d'ensenyament
temps que el tinent de navili Ripendents d'arruest Ministeri, ale
card Casae-Nitocola, que prengneis manquin una o dues aseig
cite part en el concurs, quedi en
expectació del resultat del seu natures per a acabar la seva carrera 1 grau d'ensenyança.
reconeixement facultatiu.
2.—A tal afecte s'obrirä maELS ALTS CARRECS
trecula en els susdits Centres,
el dia 15 de desembre dii conEl president del Consell ha marent ,any, 1 es tancarä el 31 del
nifestat aquesta tarda que el pede
xim divendres pendrä posseesió mateix mes.
3.—Els exitmens extraordinael nou president del Conse: d'Esria deis quals es tracia en el mitate senyor Villanueva.
LI donaria el cap del Govern i
men 1, d'efectuaran la segona

PREMSA ASSOCIADA
: C ORRESPONSALS
quimera de gener próxim, pera
entenent que aquests es considee
ra pan eom un avaneament dele
del mes de juny, i que l'alumne
que per qualsevol motiu no aprol'assignatura o assignatures
objecte de l'examéo o deixi de
peesentar-se al Maleta, no pedrä
repetir - le fine al mes de setembre.

La qüestió de) Marre

Un ‘.:tac dels moros
a Acib de Midar

El comunicat ¿'aquesta nit diu
que en el matt dable rma partida de 150 moros de Metaeza atacaren da forra d 'Idet de Ifidar,
encarregada d'eetebliz prelecció.
TRASLLAT DE WARDANAZ
El Diari oficial del ministert Generalitzat el fec amb el resde la Guerra disposa que el ge- tant de les torcer) de p.iicia i
neral Ardenaz traslladi la seva gent deis poblats, adbutjaren ale
agressors llis (ea Muntanyes
reeidencia a aquesta Cort.
d'Alizadara, recelada! a l'enemio
un mort i fent-li gime baixes visCOMISSIO DE MESTRESSES
tes. Per la part de la trepa 'he
Una Cemissió de mestresses
-hagueren guatee pelicies 1 un
nacionals que presentaren opone paisà indígena 11111913,
des ferits
tunarnent instäncia per a ingrese de pedida gemís i teatro cavalls
san al Cos d'Auxiliars Femenina morts.
de Correus i que no foren admeL'enemic féu lada foc d'artie
s.s. ha estat aquest migdia al lleria contra la Sao d'Alhucee
ministeri de la Governació, premes, sense conseqüències, congant se'ls hi permeti actuar en' testant la platea, que grans
els exämens d'aptitud, que en el estralls en les 0~mm:res i po-•
dit .Cos s'han de celebrar.
blats enemics.
El sots-secretari, que foil el
TORNANT UNA VISITA
que la rebe, va prometre trasllaDiu l'"Iferaldo" que un d'ae
dar el seu prec al ministre.
quests dies aniria al Palau el ge e
L'ECONOMIA DE LES BASCON- neral Berenguer per a compli-i
mentar al rei.
GADES •
Esposa que tal Negada sigui
L'ex-diputat jaumista senyor
aquesta la clareare que ho faci,
Pradera inicia avui a l'"A B C"
puix si resulkís isondeninat, no
tina sèrie d'articles per a expli- podria tornar al Regi Alcàsser.
car el que es el concert econernic
de les Bascongades amb l'Estat LA DEFENSA D'EN BERENGUER
En les exculpaelens que avui
a fi de demostrar que si s'aplipublica l'"Aceutn", el general
ques a totes les regions espanyoles, la vida nacional es transfor- Berenguer parla de l'estat de les
marla en sentit d'extraordinària trepes que esdevieigne sIl desastre, i dona comete del cure dels
minora.
Va a provee, o preten prever el treballs del general Picasso, da
eenynr Pradera, que tota la en- les Rete 00. que rebe d'Ea Ciere
perioritat de les Bascongades so- va i amb les quals quedava ree
solta eompatibilieat del jutge.
bre les altres provinefes espanyoles es den a aquest coaeert instructor, amb In independencia
que neceaste ese general en
eeonómic exclusivament, puix
l'administració de llurs Diputa- Cap de les trepes.
EN GERENDUER I EN ROMAeiens i Municipis, els vicis dels
NONES
elleis bornes representatius i la
pebresa de la seva agricultura
Aquest mig día ha visitat, en
la seva indústria, són poc més el seu deseara •neial, al comte
o menys roen els de la recta de de Romanones, res- Alt cerniesela Península.
ri feil Marroc, geseral Be.renguer,
LA VAGA DE BILBAO
DEFUNCIO
Laeraix. — ()elan eslava de
BILBAO.—Els comunistes Minen preparat per-a ahir la vaga guàrdia el soldat Jesep Pascual
general per solidaritat amb els López, del batalle de Bailen, desIraniviaires acomiadats, pire en tacat a Ain-Grana !bogué un atac
la reunió que se celebrä a la cerebral, quedant mert a Pacte.
El cadàver fez traslladat al
Casa del Feble, s'acordä ajornar
aquesta mesura fina l'arribada campament del 'Zas el Jimia.
.161 nou guvernador, si és que
NOTICIES, DE MELILLA
MELILLA.—E1 eereandant ge-*
mente una actitud favorable a
neral ha rebut del senyor Senchez .
t'empresa.
Estä normalitzat el servei amb Guerra el següent telegrama:
el nou personal.
"S. M. el Rei te 'ha servil, desigLa Companyia ha passat una nar nou Ministeri, ecemplaeante
carta als obrera acorne/date en la
me don Nicet Aledlä Zamora.
qual se'ls invita a tornar l'uniEn acorniadar- sie de V. E., preu
forme i ha cartera.
go faci present a lenes les troces
El Comité de vaga ha acordat del seu comandaraeal, la grata redonar per no rebuda. l'expressa- cordarme que guardo de la mesa
da carta.
estada en aquest m misteri, en el
La Unió General de Treballaqual pogué d'aprop aprecié l'abdens ha trames una comunicacio negació i discipliaa amb qué els
al Sindical obrer de la pedra, en generals, capa i ofteials, classes
la qual es dernana l'expulsie del
i soldats s'esfera« en servir la
delegat que assisti al Congres cepätria.
lebrel a Madrid
Trameto a tete la nueva matuteen', de comiat i reservo a V.-E. la
ICOVIMENT BURSATIL
me y a amistat afecte/esa i la meva
Els Fons públic mantenen la consideració."
— Han arriat das cantone
seva fermesa anterior, miedant
el Denle regulador en partida a blindats ami) destioacie al Cerera
Electro-Tecnic.
74'65 sense variació.
Els nostres averiase han volat
Els Tresors acusen una Ileneesobre Yebelellbia.
ra baixa i les Cedules HipotecäEl dissable va m'iban a la plaea
ries se sostenen.
el personal del grup d'instruecie
Hl ha gran demanarlissit d'Acd'artilleria, cemaaat pel tinent
cions del Bans d'Espanya i pascorunel Mirones.
een de 585 a 590.
— Efeinuant vele de preves ce
Els Nords i Atacante Testen
motors caigué un hidroavió al
menys ferms que ahir, perdent
prenden sigue, quedant l'aparell
una pesseta els Atacante i dues
completamena clustrvn.at i resuiels Nords.
Els explossius pugen das en- tant ferits els trieulamts, que eren
el capitä Garcia Mutuz i el metere, i les Sucreres manifesten
cänic Ramon Liante.
gran fermesa pujant les prefeEl fet esdeliaete vora Rar
rente 175 i les ordinàries 0'25.
Chlea.
Els trance minoren einquanta
— En el vapor corren s'han
centims, les Mimes, 10, els dorepatriat &gens soldats del retare no varien i els mares es (Aren particularment a 0'08, que- ernplae de 19211 que estaveu al
da»1 paner ti aquest carvi i li- tercer any de SIIPlui I havien elegit cos abans d'entrara en caixa
nee a 007875.
i estaven compremos en una Reial
ordre.
LA QUESTIO DEL JOC
— En l'Aerddrein de Factor
Die "La Correspondencia de
leepanya", que el minimire d • la sien e,elehrat la feeld de la paGoverració tus dreidit el sen mi- trona de l'aviaeid.
Es faran obre.. e et bloeau del
teri sobre el joc.
Els nene geve e nader, por'a- Caporal »val, vera tal) ve jete de
ran instrurcions canero l és ler- Zoco-el-Mach.
— Han torna h de la zona fraile
ininants per a pe • e ne uir el ion
en les sesee preeineles. S'ene- cesa els indigente que havien es.
líe solniesos a obeervació en el
earä identic crit • el a Martiel
Barcelona. riere ten i ni en cumple datzaret de la Plunitinga.
— han serlit del eiunpament
elle en anneetes (-Hernie te ea
divereee organitzaceine Be. de Ddr-Quebdaai (orees per a
p ortar un convei a aydir-Assa s 1
nofir A nein, eIs in j ee n o g de les
Tuguntz.
1I nals no eón altres (149 PI, proPLANS W1LITARS
cedente d e l joc, aquest es limiEn López M'en. « 1 ei general
taré en termes pele miele nu
donarä cap nova antele eleee eee Castro encona haa anat a Monte
Arru ut al objeete U. designar el
a j'une. rachicant elimetee atoelloc on la situaeidi .deepres de l'or
ritzeriens a meenre (II1P
ganitzadó del protertorat tes
tre`tnals 5 l'assislefyni
(orces qua han orugerar t'entra
im permet in.
les cabiles hostile. En dies sucresius visitaran altres punta del
EN LERROUX A VALENCIA
Des de Valencia, l'Aezuti ha
territori, amb el mateix fi.
telegrafiat evui a En Lerrowx,
Es diu que la intervenció civil
exposant-li la selisfarrei que re - comprenderä per ara des del
lebres en aquella ciutat un arte Kerl a Melilla. Del Yerl eadavant
pelele en el que' el Cap del par- tot seria militar.
El corone/ Las fieras ha ente radical manifeeti la PPVil epiTlid Pobre el plet de les respon- gat a En Castre Dirime la seca
sabililsts.
organitramó, _corneaste per guaEn ',Premie Port id. el rtIvee_ tees mehalles I tres efIcines irme.
dree, a In nit ene till, i farä el genes iguals a leg que funcionen
diumenge un diacuca.'.
a TatarAil.

• Oltneerts, 18 desombre

LA PUBLICI fAT

GASETA LOCAL
OBSEAVATOR1 16ATTOROLOGIC DE LA
17011811817AT D5 klAPCELONA
•

Dia 12 de deeembre de mea.
flores d'oserracId: 7, 13, 18

Bareraetre a o graus i al nivell de la
ha s ; 771'9; 7725; 773e.
• Teturemetre set, 5'4; ze'8; ser.
Terinómetre humit, 4'3; m'o; 79.

Hemitat exutesimes de saturadól, 83;
)91 8$.
Direecid del verse calma.
e Velocitat dl volt al metres per sea
Estat del cel, ser.
%arrendara mareaste a

gun.

I,nera

efe.eima, rees.
Mínima, 52.
Mínima arran de terca, 2'4.
Osciliació termométrica, 9'2.
t Prccipitaciä agriosa. des de les 7 liares
del dia anterior a les y hores del dia de

1

la data, leo tullen:tres.
Recorregut del vea as igual tales, 18
meter:lenes.
Obserracices particulars, boira.

,LA

PUBLICITAT

PREUS

DE

SUBSCRIPCIO

enNelona: Dura pessetes al
trets. Provincias, 7'50 pessetes
tres meses; i5 els sis ídem; 30 un
anee,
Unió Postal: 25 pessetes tres
line
cos; 50 sis sis; 90 un älly.
La Federació de Pomells de Jo'ecatut de la Barceloneta ami)
anotiu de festejar la inauguració
oficial, est ä preparant ami) teta
cura importante actes per a les
preperes restes de Nadal.
Per a restaurar la tradició de
la riostra Fe i de la nostra P Serra, se celebrará_ a l'esglesia parroquial la típica Missa del Gall,
quo eerä dita pel president de la
Eederació, levad. leicolau Casarrarnona.
EI din 25, diada de Nadal, es vi'iteran els pessebres que sliagin
guama en les liare pomellistes i
parliculras. Per al dia de Sant
Esteve (a la tarda) s'ha organiteat una extraordinària fundó,
quina beneficis seran destinats
i
per a comprar joguines repartir -les als nens pobres de la baaquesta
dia
de
Reis.
En
rriada el
funde es representar ä una obra
gel J'acetre Josep Maria Folch i
Torres, cançons amb gestos, del
conegut inúsie i poeta En Joan
Llongueras.
Mes avant es detallarà amb
enes extensitat el programa de
"es esmentades festes nadalenques.

CART
UJANO
Vi blanc, 085 amp. lit.

Cellers ARNO a MARISTANY
La Comísele organitzadora per
regal al senyor Eduard Laforet
Id el gust de participar als seus
pondeiscebles que el dit present
perä capaset a fa Ronda Univereitat, 13.

Victete Ferrer y Culpará
Plaça Catalunya, 12. Teléf. 112 A.
II-lord pur, Ilauna dl quilo 290
• LlonganIssa extra, quilo a 11
Preus; exeepeionals, degut a importares i oportuns :ijustos
/ acreditada fábei

SIBERIA-VIHC

S'anuncia per a pròximament,
a Molina (le Rei, un Important
nitting de l'Obra del Bon mot. Han
promes la seva assistència, entre
altres oradors, el diputat a Corts
senyor enrede, el diputat
senyor Massó i Llorens, el
secretare del Directori dels "Pomells de Joventut' i Ivon l'Escop.
Igualment, per importants elements de l'Empordà, s'està preparara un acte dc ressonäricia comarcal en pro del Bon Bot a Cistella.
catarros, rterreOsts, Bronquitis, ertiiingles, es curen rapidament an03
Gonsant8 Climent.

Hem rebut una Ilarga nota ressenyant N'atenta sessió celebrada
per l'Academia Galasänoia.
donem detalle d'aquest arte perque el comunicat ens l'ha enviada
escrita en ee.panyol i no disposem
de temps per a traduirla.

JOIES VERITABLE 00ft210
I objectes usats de totes classes
Preu fix. Tailers, número 41
El Sindicat Unjo Mercantil ha
convocat a tk:ds els seus adherente per a l'Assemblea general
extraordineeia que tindrä lloc detrae a dos quarts de deu de la nit,
eh el seu estatge, carrer Mes Baix
de Sant Pere, 63, per fixar l'actitud del Sindicat, davant el prbxim Congres Internacional dels
sindicalistes federalistes revolucionarle que ha de celebrar-se a
Berlín.
Per a barrets bons i
económies
karnhla Canaletes, 5

LLUCH

L'Associació de Mestres "Nacionals" de la provincia de Barcelona celebrarà sesee') de directiva el 23 del mes que som, a dos
quaris d'onze del mate a l'escota
de nois del carrer de elontjuic del
Calme, per a leudar afers de
molla importäncia.
RESTAURANT

ROYAL

Saló de Te
cada dia té dansant de 3 a 2/4 de
8 i dinar a 1 emeeicana de 9 a 11.

CARDUS

Portaferrisa, 10
A llora anunciada tingue hice,
diumenge passat, la recepció a la
acial Academia de Medicina, de
eacadernic doctor Pere Gonzälez
Joan.
°berra la sessió, el president,
marquee de Carulla, concedí la
paraula al doctor Coroleu, qui Hecí lacte d'eleceió del doctor Gonznlez, el qual seguidamena erarä
a la sala i llegí el seu discurs sobre "Mecanismes nutritius de la
immunitat".
El doctor Turró presentà el
ruar acaeemie, elogiant la seva
personalitat. Foren tots dos
aplaudas.
Anit fou detingut i conduit al
quarteret de les Cases Consistnrials, un subjeele, natural de
Vieh, anomenet Valentí Pida i
Oliva, de trenta anys, sonso domiedi
a aquesta capital.
Aquest subjecte era el que des
de fa alguns dies s'entretenia
falsificara la firma de coneguts
periodistes que fan informació
al Municipi, dirigint lletres als
reeidors i al mateix senyor
als quals denianava guantelete que sumaven algunes contes do pessetes.
Es d'esperar que aquest aprofitat subjecte serä castigat com
es. mereix.

CORDILLERA
Vi Mane. 075 amp.
Cellers ARNO a KRADISTANY

El dilluns proppaseat, a les set
de la vetlla, Piteaste° catedrätio
d'aqueeta racultat de Medicina,
doctor don Pero Nubiola, donà la
seva anunciada conferencia a la
sala darles del Foment de Cultura (Llúria, 15 principal). Al dit
acte, organitzat per l'Academia
de Medicina de la Congregació de
la Inmaculada i Sant Lluís Gonraga, va assistir nombres públic,
ate et per l'interessant tema: "Ilemateen' retroplacentarr, que
desenroillat amb la Una peculiar del professor Nubiola, va respondre a l'expectació que havia
despertat l'aesumpte.

Per aniciativa de la Societat
italiana "Daute Alighieri", demà,
dimecres,' 13 del eorrent, a les
set de da tarda, a la "Cesa deis
Italiano" Passatge mendez Vigo,
número 8, l'enginyer C. A. GuIlino donarà une eonfereecia sobre "Galileo leerraris i participació italiana en el piegres de
l'electrotecnica".
A l'acte, destinat a coeunemorar el XXV .aniversari de la more,
de leblustre fiste i matemälic
italiä, aún invitats tots els etalians i nombroses amics do la
cultura italiana.
-Divendres vinent, a les sis de la tarda,
a la Caixa de Pensions tindr älloc la segarla conícracia de les que ha organitrat l'Escala d'Infermeres de l'Institut de
la Dona que Treballa, anant a càrrec del
doctor cap del dispensad d'Obstetrícia,
el qual des-cm-callara el tema “Protecció
dc la maternitat". L'assisrenda es lliure.

Per a la publicació del Gens
obrer de Barcelona, formulat per
l'Institut d'Orientació Professiotrae per acord de l'Ajuntament,
la Comissió de Cultura proposa
Consistori que ele destini la
I euantita t de 4 non nessetes.

GRANS ESTOCS EXECUCIO RAPIDA

Preua sean campetincia
RI

•ryn

El día de la Immaculada , . a l'hora
E/ rector ha reina dele marinesors de JouquIrn Alarda la anunciada, tingué lloc la poética testa
quantitat de 25.000 pessetes an,b al teatre Arbossenc, que estava pleníssim.
destf a l'aesistencia do malalts de El sedal pesidencial, decorat amb exqusit gast, bou ocupat a la dreta del tron,
I'llos.pilal enlaje.
— El ministro nou d'Instrueeió per l'alcalde, N'Esteve Crualles; mossen
pública ha autoritzat examen& Elles, arxiprest del Veralrell, en represenextraordinaria en els Centres ao- tació del bisbe de la diócesi; diputat En
cents dependents d'ell, per abs Salvador Palau, per la Diputació de Tatelumnes que els manqui una o • n'alesna; senyor rector doctor Galeta Vidues assignatures per acabar ele laplana ; ¡auge municipal. En Gabriel
estudie corresponents.
Vidal: tincad alcalde En Franeese Mallé;
La inscripció de matricula du- regidor, senyors Revira, Roig, Feliu, Haque
e.ont
Ines
del
set, Albornä; secretad de l'Ajuntarnent,
rarä del te al 31
i aquests exàmens tindran Hoe senyor Cañas; mestre nacional N'Ansuplint els de maig, o sigui que dreu A. Lleonart; mestressa nacional Na
en cas d'ésser ('alumne susees Maria Ferrer; caporal tle Sometents En
no podrà verificar-los DOVAIIIAL Josef Gomä.
fine al vinent setembre.
Esquerra del tron: jurat qualificador:
— El rector ha trames a eins- presidenta Na Carme Karr, mossen Desee
pudor eep d'ensenyament prima- Penderle, pretere; R. Sureilach Senties,
ri de Lleyda una carta dele vetos Rome de Saavedra i el secretad, En Joan
de Pelean, queixant-se de la falAmiguet. Comissió organit zadota :
senyors Ricard Domenech, Joscp Creata de mestressa.
— El rector ha autoritzat per tics, Benjamí Soler, Joan Romagosa, Joa establir una escota no oficial stp Cocinero i el secretare En Carees
de nois i classe d'adultes a Mai- Mas. Tenle hi figurava En Laura Modä- (Dleyda) a Antoni Feviä, diri- reno.
Obert l'acte per l'alcalde, la senyora
gida per Pere Pique.
— El rector ha signat els ti- Karr litai un discurs de toa» patriótica,
batxiller
a
favor
de
Josep
dedicat
en especial a enaltir a la dona
tole de
Sala Bienes, de l'Institut de Bar- arbosssenca per son art de les puntes dc
celona, de Llots Vall Genero 1 coisi, tan bellament manifestat aleshod'Angel Monin Rubies, de l'Ins- res de l'expoaició de l'any 19Da que la
dita senyora Migue l'honor de presititut de Dleyda.
•
—Dilluns passat, el professor dir.
Fou coronat anee calores aplaudiment.
Rothe es trola& impogsibilitat de
Seguidament cl secretad, scnyor
donar la seva anunciada conferencia degut a les deficiències guet, Ilegi la nuanória i veredicte.
'Mena la plica que contenía el nom
d'instalació i material pedagegic
de la Facultat de Medicina. La del poeta guanyador de la Flor Natural,
conferencia, que fou ,suspesa, tor- resulta éster En Joan Antoni Guirdias,
na a desee' anunciada per demä. mestre de Tarragona, per la seva poesía
Veu's-aqui un nou èxit del fa- "Poemas infitns", que, acompanyat de la
mós degà de l'esmentada Facul- Comissió organitzadora, acá a cercar a
la gentil regina de la festa, senyora
tat, doctor Martínez.
N'Eutelia Rornagosa de Ripoll, la qual

LA MUSICA
Orfeó Uúria -::- Mera
Plantada
La distignida centellee Merla
do la eleree Plantada donà un
inee.ressant recital de "lierter" al
non local d'aquesta entitat artística, el passat diumenge, e la
tarda.
No cal dir que la sessió constituí un exit mes per a la celebrada sopran; el sol fet d'ésser
esisades la mejor part da les caneons que flguraven al programa,
Palesa bou clarament la satisfacció del nombrós públic que
ernplenava da sala.
Entro les cançons que da senyora Plantada es vele ebligada
a repetir, esmentarom una 'leergerette", de Wekerlin; "Mergoton", de Perilhou; "Es /norte",
caneó popular hermonitzada per
Climent Lozano; "A cavall d'un
bastó" "Ilopak", de elussorgsli; "La barca", de Borràs de Patau; "non, non, nonetes", de Zamacois; "Has permès que' t'estimes", de C. Lozano; "L'arbre
dels infants", de Sancho Marraco; atocine a Inés, la cantan!,
a prees dl públic la famosa saneó "Montanyes del Canigó" i una
"caneó" del mestre Lamben.
La senyora Plantada fou acompanyada al piano per l'exeeLlent
pianista Climent Lozano.
El públie • sortf Malt satisfet
d'aquesta veteada tan selecta i
amena.
XX
Divendres -vinent, a la sala
d'audicions intimes del Conservatori de VAteneu d'Igualada,
tindrà lloc el concert anunciat
per al dijous passat, el qual va
ésser suspes per indisposició del
violoncel.lista senyor Sagrera,
que havia de pendre-hi pare

Les Conferències de
la Junta de Dames

Ahir visitaren l'alcalde accidental senyor e Maynes, una comissió de representants ile diver
El gran nombre d'invitacions delunsases entitats, constituida en Co. des fa esperar que es veuran molt coamissió Pro-Col.locació Monument corregudes les conferencies cirganitzades
eSs i i Margall, assahentant,lo d'ha per la molt ¡Ilustre Junta de Dames a la
ver estat nomenada en la vetlta- Sala Mozart, (me tindran lloc els (lies
da necrológica, celebrada el 29 15, 16 i 18 del mes que saín per Na Cadel prop passat noveinbre, ani- terina Albort "Víctor Català", i N'Antoversari do la mort dc Vesmentat ni Goicoechea i En Ramon Peris.
patrici, per a pregar-li que sees
Eins ara s'han inscrit, entre altres, les
faciliti la llista d'adhesions a la senyores Casas, vidua de Jover, Esquirol,
Diada Pi i elargall, que se cele- ,viclua Costa, comtesa de Sicart, marquesa
brà el dia 29 d'abril de 1917 i de Villota. Dolors i Carme Sert, Isabel
que 'es guarda a la Secretaria de Palau vídua Marte, Elvira foyer de Ce
la Comissió especial de l'Ajunta- rana, Elvira Pérez vídua de Felip, N'Isiment, per a la construeció dales dor Sicart, senyores Plans Martorell,
mentat monument, i lambe per- Genove de López, Llopis Bofill, senyora
que seis inviti a la primera ess- Cuyäs, Beristain de Pijoan, vides Dolsa,
sió que se celebri per aquesta senyora de Colomer, Riera dc Serra,
Comissió especial, per tal que Roig de Rabió, En Policarp Pasqual,
pueuin assabentar-se de l'estat baronessa de Maldà, Terrats vidua de Cade l'assumpte puguin albura nals, Pratmarsó vídua Arafió, Brosa
assabentar-ne llora representats. d'Albancll, Mata de Fabregas, Ortega de

MUCUS- GAFES -LENTES -:MUNTURES

Vendes al comptat
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PARAIGUES

La Unió Ultramarina ha organitzat una veteada per al dia 1-1, a
les deu de la vetlla, que dedica a
diverses entitats.
El senyor Daniel Samere donarä una visió-conferenciaetitutada
"Humanitarisme idealizador",
basada en el seu !libre "Immor'r
talitat".
L'acte tindrà lloc al sen estatge social, Ronda de Sant Päu, 34.

Purés

Fabrica d'Orfebreria

Al bar "La Pätria", dome, a les
dau del vespre, tindrä !loe una
audició de sardanes a càrrec de
la cobla "Cali/aló/tia".

Diumenge 1,essat, a la Plaça
de la Cascada del Parc, la Sociotat Protectora d'Anirnals ¡Plantes, de
de Eatalunya Ilitirä a l'Agrupació Escultista de Barcelona el
tito' de soci honorare Obrf lacte
el president de la Protectora, Alexandre Fàbregas, amb breus paraules, per enaltir la tasca cultural que realitza l'Agrupació esmentada. La sa ya Presidenta, sem'arda. Maria Solä, acial la distinció i celebrà ainb bailes frases
la significanea de la testa.

Consell directiu de l'Aseotiaciú Barcelonina de Mestres
Ofieials, en la seva darrera sesió va prendre els acorde següents;
10(ES VILANOVA UNIO,
• Acceptar l'oferta que ha fet
,dunes Normes per la implantació
L'Academia i Laboratori ' de
del Socors Mutual el mestre de Cieneies Mediques de Catalunya
Boquetes N'Esteve Lluís Fran- celebrare sessió ceintifica demà
quesa, a l'objecte d'estudiar-les i dimecres, dia 13, a les deu de la
d'adoptar-les si convenen, en nit, en la que el doctor Carrasco
crear tal secció per als asso- Formiguera desenroUlarä els teciats.
mes "Comentaris sobre un cas de
Regraciar a la Cristalleria Pla
greu en un nen de sis
noll i Riba, S. en C., la deferencia diabetis
anys", "L'assistencia als (hableque representa pels components tics com a qüestió de moral meetaquesta Associació el fet d'ha- dica".
Ver-les pernees visitar en coLleceiteitat la important fäbrica que
posseeix a la Carretera de Les
Corta, d'aquesta ciutat, i l'ama- I Tapioques i
FIGUERAS
jailitat exquisida amb que forro
sont els meter% del món
iscaampanyats a totes les depenelencies d'aquella casa.
Continuar els actes culturals
Amb el segell de la Cemandänaquest cure començats el mes
passat per don Antoni Gales, en- cia de Marina hem rebut una nota
carregant als consocis Na Maria adreçada a contenir i desvirtuar
Baldó de Turres i En Llorene Jou les noticies que fan circular perOlie que actuirt de ponente en sones mal informados respecte
gana conversa pedagógica cada un l'estat en que es troben les "goef al consaci En Frederic Doreste londrinas". El pera inspector de
vaixells de la Comandància ha
que doni una conferencia.
Estudiar la millor manera da- reconegut tecnicament les emlandre les desposes que ocasio- barcacions, trobant-les en peraaarä a l'Associació l'Assemblea fectes condicione. Aixf consta en
que la Federació de Mestres de actes que existeixen a la Comane.atalunyst celebrarà a Girona däncia 1, per testimoni, en poder
e restiu vinent, i fer constar que dels propietaris.
la Barcelonina de Mostees OfiAquesta nit, a les deu en punt,
Oíais esta desposada a aportar-hi
Iota la coelehoració que calgui tindrä.11oc, a L'Ateneu Enciclopèper contribnir a donar-li forca i dic Popular, Carme, 30, una audició popular (le rondalles per
relleu.
N'Aureli Camprnany.

Arlicles ral a ganta i taula

La /33CCió de Ciencies de lenetitut d'Estudie Catalans acaba de
publicar el faschale quart del yoleim tercer de la "Eslora de Catalunya" i el volum corresponent
a l'any sote d— Arxitis de l'Institut de Ciències que contó els segemas tnebells: 1, Navàs, lestudi sobre Neurópters. — G.
Dwelsauvers, Histoire de la Psy°colegie en France.— P. M. Dordoy-Terrents, Curs de Filosofia
Natural. — E. de Rafael Verhulst,
Les especies do continu.

Universitat de jocs Florals
,lArbós
‘
Barcelona

ECONOMICA DE LES FORMES DELS SENYORS METGES OCULISTES
ES GRADUADA GRATUITANIENT LA VISTA
ETRON — Plaça de Catalunya, 17

anä a ocupar el tron.
Llegida la composici() per l'autor, fas
ovacionat. No havent-se presentat cap
composició mereixedora de l'englantina,
ni/esta fou 'concedida a la poesía "Ofse/tes", d'En Marcís Jofre. La viola s'atorgb "Llermilla vella", que es d'En Joa-

pretenia fer-los entear al set
e indicat 1 ja els hacia amenaça(
tres vegades.
E 12 LITOCIRApt
La Societat d'Impressors ene.
grafs "La Solidaria" celebra u
reunió general, en la qual s'acee,
dä continuar la vaga quo soste.
nen en els lances ele litograea
damunt de llamea mentre no 04
concedeixen les malora que
d'orna del mes ¿'octubre queda_
ren convingudes amb un dele pa.
trons del dit ram.

ELS onnErts on. GAs
I ELECTRICITAT
Ed l'assemblea que celebrares
a elris-Park els empleaba i obrera
de la Catalana de Gas i Electrice
tat, S. A., s'acorde, fundar el seta
Sindical basant-se en el Reial decret de sindicació professional
voluntària.
SlniDiCATS CONSTITUiTa
Ban quedat constituits els Sin.
diente Unies d'Hospitalet del ele,
bregat i de Salte

CONVOCATORIES
El Sindical Unie de les Arte
Gräfiques, Papar, Cartró i Sirne
tare celebrarä una asseinblea ge_
neral el dijous, a dos quede de
dau de la nit al marren de l'Ola mi,
mero 10.
— El Sindicat Musical de C.
talunya ha organitzat una assemhice per al dithens pre)er, u les 10
de la vetee, la qual Lirrdtit Ilse al
tealre Escota, cura Consell de
Cent, 264.
— El Sindical Li nie de Perre.
quers Barbera convoca ele cene
Ponys a la junta general de dos
quarts de deu do la nit d'asee al
Centre Radical del carrer de
ellos.pital.
— La "Federación de Sociedades de socorros Mutuos de la
Provincia de Bareelona" es re.
unirä en junta general el proper
diumenge, a les dele del raspee, a
•
la Penya Esquerra.

Darrera hora

quim Ayné.

Els premis extraordinaris corresponzurren als setiyors Pere Salom, Melcior,
Fent, Antote Busquets, Jaime Rosqueties, Antoni 011i, Joan Arríe, Felip
Creux j s, J. 11. Rovira, Segimon Torrahadella, Pere Verdaguer prevere, Alexandrina Anguera, Ramos Salas M., Je-

sen Cardona prevere, Lluís Bertran,
elite G. Pla. prevere, Artur Palau, Joan
Vidiella.
El senyor Surifiach Senties llegí
diseurs de grades, dedicant cloaüents
frases a la regina i quants han contribuit
a l'indiscutible exit de la patriótica festa. Acabut l'acte acá a Lesglesia parroquia! a fer ofrena de la Ion a la Verge
El citar de Pilles de Maria, acompanyat
de lereme, chtome una salve. Acabada la
solerunial carianónia asaren a la Casa de
Vila, on el senyor alcalde retnereiä a les
autaritats i pactes la sera assistencia a
la testa, felicitant especialment la Comissió organitzadara, per son zel en portar a cap dita actes tan eminentment
turals. D'allí, galantment invitats, passaren a casa de la regina, essent esplendidament obsequiats azul) tu/ hach.

Crónica Social
DEL CONFLACTE DE CA-

LELLA
Una representació d'obrers de
Calcita entrevistat amb el
governador per a parlar-li del
conflicto plantejat en aquella població.
S'ha convingut que el dijous es
reunirá al Govern civil una cornisse5 de patrons iebrers per tal
de procurar arribar a un acord
quo eviti la vaga i cl "lock-out"
que 't'iba anunciats.
DE LA VAGA DE

MENU-

DAIRES
A causa de la vaga dele menndaires de l'escorxador ahir hi bague eseassesa de carn.
Per cneärrec del governador
delegat de subsistencias visita
l'alcalde per a demanar-li coto
esteva el conflicto. L'alcalde li
eontestä que havien treleallat els
patrons i anees, i que ahir a la
tarda es repartí un 65 per 100 (le
cana que s'acostuma a donar al
consum, i que avui eres repare irä
un 80 per 100.
DE LA TOPADA DE Siff-

D:CALlSTES D ' ABANS

D'AHIR

Abans d'edil,. a una vaqueria
(lel carece de Caläbria lii bague
una topada de sindicalistes, corre
diguerem en l'edició d'ahir.
A dos quarts d'onze de la nit
es presentit a la dita %lb-picha un
individu per parlar amb un mieeee aeoinena t Miguel que subeLituia un m'Ase de l'establiment
Mercader, Salvadores de Bruguera, Ca- que aquell die tenia fasta.
Tot parlant se l'endilgue cap el
sas Carbó, Casas relea Guarro, Regordo
carece, on sostingueren una (orea ' vidita Bureo, Rabió dc Brutau, marla discussie. En adonar-se'n els
quesa de Cabanes, Salazar de Fortun),
moscos de la casa Josep Riera
marquesa (le Masnou, Bosch d'Esquerdo,
Mari% i Pascual Orienyo Climent,
011er de Costa, marques de Santa Isabel,
Cros de Mas' Bagä, vídua Turna Pare- lambe sortiren al carrer, i sobliada de Pallejà, Lleonart de Cardona, Ladament se sentiren dispare.
En Miguel es Ilaneä damunt del
Gómez de Borrell, scnyora de Baffle,
Berhet de Mcrce, Coll de I.lopart, cr- desconegut, que era el que tirava
eyera de Grases, senyora de Montaner, els treta, el qual corrents,
V e ntalló de Via, Gran t. bina de Jo- mentre se ii ajuntaven dos subver, Grau de Perpirian, Muro de Na- jectes mes.
Els tres moscos perseguiren
dal, Pilar Tusquets, elite d'Estrueh,
ragressor, apeder•gant-lo.
Bonaplata de Turull, Pérez SaniaMSegons manifestaren Riera i
11o, Solee de Rewe, vídua Claramunt,
Martí de Carreras, Molla vides (le Ca- Orienyo, 'ells dos i En Miguel,
rreras, Ferrer de Batines, Soldevila pertanyent al Sindicat Unte,
d'Arraenteras, buró de Porroy, Pella i l'agressor es el secretari del Sindiese Migre do Taquers, el qual,
Fargas, Guillga4dO RO.

DE BARCELONA
TIROTEIG : QUZTEE FE.
BITS
Anit paseada, entre dotze luna,
uns grupa es tirotejaren a la
cantonada del carrer de Celebre
i Diputació, resultant guatee fe.
ras, un dels guate es agent de
seguretat.
Dels feries n'hi ha aleen 'de
greu. S'ignora qui eren els aeres
sors i ele agredits.

DE MADRID
FOC A LA DIRECCIO DE SEOU

RETAT
A les dotze (Iel matt ella de
ellarat un incendi a la Direcci
de Seguretat. A conseqüeneia d
la forte pressió que tenis la calefacció en equell departament
el foc encengué l'ernpostissat d
l'entresol.
Advertit de seguida per esse
l'hora d'oficina i estar els em
pleats als seus llore, es eridä pe
toleren el servei de bombers, el
quals en pees moments sufoca
ren l'incendi.

QUESTIONS SOCIALS
El ministre riel rreriell. parItint deis conflictes socials,
manifestat que so:erecta te ha
dues vagues: la ds tramvirs de
Bilbao i el /ocaut cls. la fusta a
Madrid.
Per a trectay. dele dos esmniss
tes es propose confcreneter el
ministre amb els generaders
Disnea i de Madrid.
n•n•n••

DE

L'ESTRANGER

"KU-KLUX-KLQN"
SOCIETAT SECRETA 112'
TI-CATOLICA 1 ANTI-SSMATA
UNA

A AmEn : cA

Londres, 12. —Cemuniquen
New-York que la Miga secreia
anti-eatelica i anti e sernita "Ele
Klux-lelan" dona mostres d'era
gran activitat.
Un dels seus membres, vesti
de blanc i amh una careta, cera
estableix el seu reglament, h
penetrat en una esglessia Ilegin
un manifest en el (mal es die gil*
la Lliga treballa pea preilomi
ni de la raen blanca i per a inl
pedir que l'ensenyament caip
a mane deis católies, deeperla
l'esperit cavalleresc del pob:
yanqui i assegm'ar el predomia
del protestantisme.—Itadie.
MOVIMENT DE TERRES 798

FAMILIES SENSE ESTATGE
Medena, 12.—A Piandelagotti
ha °corregit un gren descens cld
terreny en una zona d'une tele
quilömetres, afectara a unes ducs
emites cases, que amenacen ruis
usa. Mes 700 famílies estan sense
estatge. La carretera provincial
está destruida en uns tres quitemetros. Els habitante de la zona
acompen en tendes improvisados
sola una temperatura riguro sa. ss
Durant el dia trahie s'entr endrenen unes dotze cases i es lemen nttres enfondraments. Piandelagotti baria je sofert dalles
pel lerratremol de ietembre de
1920,—Radio5
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VAI.I.S.—E1 vjnent &subte, a les nou
del vespre, al sakS de he3 Cases Consistorials d'aquesta i presidit per les autoritate, diferente entitats i amb assisteencia
Consell d'Admiinistracii5 de la important enteat "Sindirat Entino:- tic Catatanya, S. A.", curer Princesa, 14, de
Barcelona, tindrà 110c el sorteig dels pee
mis que dita Societat tf establerts per a
fomeatar l'estatal amb desti a l'adquisició
de uses baratas.
TARRAGONA.—F.n el darrer mema,
finas( cm, toas els anteriors, els prems
deis Tina Irin osciilat des de 5 rala i mig
per gran i c&rrega els (hilara de la Conca fine a 8 i mig ele bons del Priorat, segons procedencia.
Les avellanes han baixat un xic, per la
gran calan que es nota en agote article,
cotitzant-se l negreta bona a 45 pessetes
i la coma de 43 a 44 SaC dr 58'4110
L'avellana en gra es cotitzà:
Prinu. ra, a 74 pessetes el qiiintä. (le

41'6 00

<railes.

Segona, dc 71 a 72 pcsetes ídem.
L'ametlla está igualment encalmada, si
bé es nota la fermesa de preus per a les
d'asees /nones, mentre flaquegen els prens
de les dieses segones.

trenta-sis lots, deis quals el
Jnrat va premiar-ne dotze.
— El temps segueix fred, paré
sec, sortosament.

ritI

SAEADELI---Actualment poden visitar-se a Sabadell tres intenassants exposicions.
Al Centre Catala, de fotograDes del Bosc de Can Fati, de diversos artistas i aticionals, moilt
interessant.
A l'Acadèmia Católica d'escultura, eeramica i pintura, dele
senyors e7.•Boreeri, 11. Casadarnunt i R. Clapes.
— El Centre Excursionista
deil Vallés Inaugura el día de la
Porfssima leo semen tasques del
preEent curs, arrib una interessant. sossiee a la qual prengueren
part els senyora Llufs Mas, J. al.
Caatellet, Enría Casasses, doctor
J. Mir liaren i el seu president,
sanyor Mut.116. Parlaren tots de
da importancia del Bose de Can
Fea — amenaçat de destruceiúper a la riostra ciutat. L'alcalde,
senyor Sale, qu.a presidia l'acta,
nrometé tot el san estora per
evitar aquesta incalculable pèrdua per a Sabadell.
Amb aquest acta s'obri d'Exposiaia elefotografies de Can Feu.
— La testa principal de l'Acadhmia s'ha celebrat enguany
arnb molt d'espiendar. Comença
divendres amb una comunió genArnl moilt conrorreguda i termina diumenge amb la restauracid del cat de Vespres. En aquest
tole oficie el canonge doctor IJobera, dirigint la gran massa de
canialres moasén Frederic
sol, director de qa Schola Canto-

lebrrine la primera quiniena
gener, a térrea del farnós "Quare
tat de Wendling e , d'Estutgard.
— Ha cessat ei governador ei4
vil, don Francesc Marco Bori,
substituint-lo interinament
president de l'Audiència, don Fe-.
lip Rey, una de les primeree proo
videncies dad qua.' ha eatat la pro.
hibició del joc.
— L'Administració
de Correus convoca a rencurs er
dotar d'estatge l'esenfeta de
Banyolas per cinc anys. prorro-1
gablea antralment i no podent ex-,
cedir el pral' dcl lloguer de 600
pessetes anuals.
— Es troba vacant la plaat
de melga tilaSlar de Bague, eonentlint-sa Im termini de 15 dies
per a sol.licitar -da,
— Hora diu que el lime, doc-4
tor Llompara, es poluseasionara
d'aquesta dracesi, rnitjaneant pro
curador, un d'aquests dies, i que
tara la seva solemnial entrada a
la ciutat del 20 al 22 del mes gno
som.

ESPLUGA DE FILINOOLL
Ha pres possessiú de la notarle
d'aquesta vila el notari En Jo4
AFUSTOCZATIC SALO
,
•
sep Maria Vilar i d'Orovio. Es un
SANT.CELONL—Dintre de pee tin▪ PALAU DE LA CINEMATOGGAFIA
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rinament per Ea Pere Ralle
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¡Cal provar-ho!
La mejor agua mineral
C3 la que Vd. MiSITI3 se hará
Es por eso que todos, sanos 6 enfermos, llenen interés en
prepararse, en el acto y económicamente, sin agua mineralizada, deliciosa, activa, ligeramente gasensa, digestiva, con los
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LITHINÉS del O GUSTIN
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es muy
,auperior ti muchas Aguas más menos naturales, las cuales em- •
botelladas pierden toda 3U radioactividad. No resultan ser sine
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lithinés
del D Custin, ademas de las varias aplicaciones curativas
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz accion
contra el estrehimiento. enfemcdad precursora de grandes
trastornos del orgsnismo.
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b cal gin deni majar salisfacai5
Tals els de la sala raputarti)Ii ü1 el rrell

PER QUE?,
PorfM STUDEBAKER es construit per les fährignes més
importants del inón en cotxes de O cilindros i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de pridiera
categoria, que abans de remetre's al client són sätmesós a tnes
de 9.500 inspeecions
e

Dzsagrzdable sorpreGa

Espanyola

Pobrecillo 1 ya puede llevarse todo
su gEnero, pues desde que tenemos
los LithinEs del D' Guitin, pa pii y
mamá ya na quieren ni oir hablar
de sus botellas, y tienen mucha
rozan, porque con cada paquetito
podemos hacernos nosotros elijamos
una deliciosa agite mineralizada.
Tenetno, ast 12 litros
DO,W1.1rie WIM pan Fe( •ZI• DALMAU
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Vertnouth "A' U1LA ROSSA"

SiiiH EL, MILLOR
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