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ixí potser ens entendrem
No té rae* "El Correo Catalin" per a indignar-se eones --el
ratetic artiele que ha publicat el diari rnadrileny "A B C".
que st anide es rabiosament anticatalà, pera al capdavall
a conclusions que podrien servir de base per a una avineraea
entre Espanya i Catalunya. Me:alees perdonaríem de bon
totes ls can:mides, totes les infämies i tots els insulte contingots en l'artic!es al.ludit si servís per a decantar l'opinió eepareal:. cap a la solució enserns pacifica i radical del nostre plet.
Que hi fa qua des de Madrid aeusin Catalunya d'ésser l'explotad ora de la riquesa i de la sang d'Espanya? Que hi fa que ens
apee cona diu "A B C", que ha estat Catalunya la terra mimada i privilegiada, la que ha tingut les menors càrregues i els
eajors profdts, la que arrossega els político espanyols a convertir en Cas d'honra romàntica la ',UU.% a les colónies, quan alió
que en realitat defensaven els pobres soldadets manxecs, casta'Mes, g alleg-s, andalusos i llevaatins que allí morien cridant
-Xiva España!" era el rnonopoti i l'explotació d'aquells mercats
gel: exportadors del port de Barcelona? Que hi fa que s'escrigui
cae els diners de l'Estat i de tota la nació espanyola corren dilipito a Catalunya i embelleixen les ciutats catalanes amb edif
i augmenten !a capacitat dels seus ports i subvencionen les
Exposicions en proporció desmesurada, i que se sotmet la vida
etera d'Espanya a l'Aranzel duaner regulat per les necessitats
:Ce Catalunya? Què hi fa que se'ns retregui que cap urbe d'EsJoya ha donat ocasió a què se l'anomen .:es ciutat de les bombes
tritk, a cap ciutat del món ha pogut arralar l'anarquisme terrorsta com a Barcelona? Què hi fa que sigui culpada Catalunya
eis lerrorisme Yermen i del terrorisme blanc i fins dels assassirato de Cänovas i de Dato?
Totes aqueixes acusacions que ens acumula el diari madrileny no ens indignen gens. Hi ha en l'article de rA B C" una
tecla explosió de sinceritat que li perrnet d'arribar a conelusiens
d'una senzillesa e.xtraordinaria. No vol el diari de mes circularle d'Espanya cap solució transaccional que consisteixi en l'autotenia dins l'Estat espanyol. Troba "A B C" que la solució atetomista preconitzada pels elements nacionalistes-regionalistee
seria un exceleent negoci per a Catalunya, la qual pcdria continuar ex plotant el mercat espanyol, peró que constituirla un pèssim negoci per a Espanya. Rehutja "A B C" les mitges tintes. O
Catalunya espanyola de debó, o independent del tot. Aquesta es
la sintesi de l'article que comentem.
Si Catalunya no vol ésser completament espanyola, de la
Manera com entenen l'espanyolisme els castellans, més val que
sigui independent, i que ho sigui sense revoltes i sense vessament
de sang. "Estigui tranquil el senyor Macià —alegeix "A B C".—
Espanya no li donare motius perquè posi fi a la seva fulla de
zervi2.is ama els lloras d'aqueix eabdillatge que ambiciona. Espanya ha après prou i s'ha guarit de molts nobles anhels. Espanea—n'eetem segUrs—no vol mes guerres eivils, no aspira a imposar la raó per la flema..." Es a dar. que Espanya es resignarà
a la independencia de Catalunya, peró amb la condició que aquesta independencia sigui completa i que en la futura frontera catalano-espanyola hi hagi les Duanes corresponents.
Plantejada la qüestió en aquests termes, els nacionalistes
catalans poaem prescindir de totes les acusacions rancunioses i
ealumnioses llaneacles damunt la nostra pàtria. Sobre la base de
la tesi que "A 8 C" defensa es pot parlar serenament i eficaetnent de la soluci5 del nostre plet. Nosaltres som els primera de
dir , :tie Catalunya, en demanar la seva plena llibertat nacional. ha de renunciar a aquells avantatges que en certa aspeetes
presenta el règim Així potser ens entendrem. I escrivim
aeliestes paraules amb cordial sinceritat.
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PROPAG,LVD.4 NACI0A'.1LISTA
q ue ten grup de Patriates es
r O POS1 fer una edicia esPecial de l'ar.f
fide a .: ! icatald que el patrat ellamen‘ie
Ptthlic el diari madrilcny A B C, ter tal
profusament per sor Cal:184;s.
CONFERENCIA A REUS
Con ja anancrem, (lema, a tes d.a:
del wspre, el conseller de- la Mancorna%j'al i president d'Acció Catalana, En
lunne Bofill i Malos, donara una cantaba-la al Centre Autonemista de Detenta del Cernere i de la Indústria.
de Reus, desenroallunt el tema El recokarat de Catalunya.
Aqu:sra conferencia sed la inaugural
del dele organieat pel inoteix Centre.
Han estat falsas autples rartells, cedadent-fa.

mutis fiírgit, com els que fan les dones
a placa. (pan regategen, amb l'esperanto
d'escollar la vea condescendent dr . ler
ned ora que din: Vingui, duna, vingui;
prengui-lin; no raíl que sen vagi ami.
Cal recordar que En Sota, a més
ver-se retirar definitivarnent una ultra
vegada, Ira tagst un gran admirada, dels
procediments d'En Mart incaAnido.
L'.4. R. C. DE PARIS
Diutnenoe tAcció Radical Catalana
de Parts inaugurara solemne-meta les seves tasques.
Ata, tal morir:, el president, En Merius Sugraties, pronunciare% un
i En Corles Ferran donará le tura de la declaració política de l'entitat.
El mo.nifest, Publicat darrerament,
traspira una ardent catalanitat. Entre altres afirmarienr, s'hi fa aquesta: ?er
a noraltres no hi ha qüestió previa Cura
la de la independencia; tota altra qiiesfió da mediata, tot altre problema ens
seria pertorbador. Acumular totes les
energies per a rompre les cadenes d'esclat-utge es la nostra obra fonamental.
CONFERENCIA A

EL SESTIMENTALISlIE

D'EN SALA
Cada dia té trds perildaris la t.-nria
pretén que En Sol. fa en senil-en:araid.
L'Alba li lumia Pu'OOS fer-to
lee a N primera atasii. La Primera ocas'ho 'round* fa pece !les amb
titilda al Podar &te Ikeerels. L'Alba ha
comptir la s'yo partida. Scenhla
COM una

14 " i' l.t, oil Dom., serdssim. L'Alba
na Propasar En Sado
e neiaistre1/0 :abras eonueetomems ers — Polser
el himpoe ho niño. IJ fe? és que ¡'Al I°, de V0110491111, ha prehis fer ministre
t. Sala, de Terma». Peri En Roma,°,, tt. de GmesluhiPara,
inerposar el
aquesta ceneugiraciá del cap z .iidde de la Unión Monárquica Nacional
dir—ls inupülblea; representa un
't ' Ye a Catalanes.
, L'Alba no insistí 'gire i la candidatura
1E 4 Sala s'esvai ripie/mete
L'home que, corn En Sala, ha sentir
l'esga
rrifança del Poder i no ha esta,
hder no tI altre remei sin6 Plegar.
E. n Sala ha plega!. Pesó ha plega( deititament7
viatial per Ikage o le offpl

»a

cEe-

VERA
Viuneenge, u les Mes de la torda, el

dezdt, 144e clodembre

les terres i'Eepanjra ne ea chmaper g sn lame o una ferea d'epiniei ene retama a
miracle, Os precis que- teta nesaltres, dios
de Catalunya, auein tsuabó iorraant simenys moralment, un feix de lana 10*laos, que procuri aminorar les Uit o. secials, orientant-les serenament i cerceethi solucione que lacia poseible una
tima compenetració entre l'obres- i ei pateó. Un tela- que combati desapiadaseanent el burocratisme, que vettli cola
es gasten els milions que l'ami recauda
amb els innombrables impostos que pesen damunt el poble, procurant que s ' elleprin en obres positives i no pas en guerrea mútila i forzadcs, que consumeixes
la neutra joventut i esgoten toses les naotres energies.
orzle emir aquestes paraules de Per
nacionalista:
plagiant les paraules de Mussolini,
diriem en fi que cal aquest feix de bons
catalana que labori per una Catalunya
tenida, treballadora, económica, forta i
pederosa, que faci sentir el seu pes en la
blanca ibérica, espolsant-se tute les i impesirions sofertes fins ara, tan sol: per
la desunid i la debilitar del palde eatali.
N'asalte-es, francament, no comprenem
aquesta indecisií. la és Irse, gro cadeset; fixi la srva pasicid. De nacionalista,
se n'as o no se
Els malabaristes ens plomen al eire;
en les Bulles patrit n iimiCs hi fan tle311.

Hotnenatge a En
Ramon TurróAquesta tarda, a la Sala del

Consell do la Mancomunitat, te
celebrara una festa que pudert
qual ficar d'exeninlar en maicera
temps, en que s'ha gosat apariar
de la huidor científica do Catalunya, la Societat de Biologia
Barcelona, modesta però digna,
sortint per uns snoments del cercle aels inicials, proclamará la
seva existencia, mostrant al pu19Ie la tasca acomplida en els seus
dos primers Ilustres de vida,' tributarä, albura, un homenatge
just i seriös a En llamen Tina.
La Sucietat de Biología,
de l'Institut d'Estudis Catalans,
nasqué en els anys durant eta
quals Eactuació fecunda d'En
Prat de la ltilm laja sorgir arreu
institucions de cultura, o transformava, d'acord amb les noves
directrius els vells centros de
treball aciencot; hom teme que la
vida de la Societat seria curta, •

artificial, incapaç de subsistir
sense l'ajut dels Poders nostrats.
Els vuit volums publicats per la
Sucierat, sèrie regular de reculls
de treballa de recerca original
(que per tot són avui objecte de
la més alta estima) prova eón de
la continuitat i organització en
ractuació dele biòlegs barcelonins: l'Institut do Fisiologia, el
Laboratori Municipal, els nitres
centres d'on han sortit els treb a llo que integren els viiit ve'unís, sún creditors a Eagraiment
i estimació de Catalunya.
per?), de la Societat de

Biologia es deu en primer teme

a En llamen Turró: la mejor part
dels nostres biòlegs san deixebles
seus; i tots sense excepció han
estat fortament influits per los
seves coneepoions cient friques,
en immunitat i en psicogenia, i
mes encara per l'alt. exemple de
la so y a vida. En Turró, que es
vele fortament atacat fa uns trua
anys, passt la dura prova cense
dobleenr-se ni deixar de servir la
salut de la d'AM, i ainb més dalit
que mal, paseada la tempesta, es
seré eänim per hacer

complert el seu deure a les recerques psicològiques. Ha estat prddig del seu ensenyament, i avui,
ja vell, per?) cense desitjar el repes, liom el veu encanninar - se tetes les tardes cap el Laboratori
Municipal, o recloure's 'largues
seta-musa en el seu retar de Sant

Fost, per a escriure els seus inapreciables adietes i els seus sucesos 'libres. Es just, dones, que
el g nostres biblegs, que d'En Tu-

doctor Riera i Puna, de l'Associocia

rró han rebut orientacions

Protectora de l'Enscnyanca Catalana, denora una conferència a l'Agrupació Nacionalista de Cervera, tcrient d'Histirria

exemples, a ell vulguin dedicar
tots els aplaudiments que llur
Pàtria ele pugui adreçar el jorn

de Catalunya.

d'aru
Si a la festa d'amnesia tarda,
Catalunya, per mane del president
de la Mancomunitat, fati Iliuraruent a en Turró de la placa turca
enctinyada en honor Bou, cal fer
constar que islam associat a l'hornenatge molte times de ciencia
de Pira Catainnya, coneixedors
del caient catalä de la festa, i
apreciadora dels alts mereixemente del nostre psiceleg. La Societat de Biologia, que comida en
la seva !lista de socia d'honor
amb tals homes, i ha estat tan
justa 1 encertada en organitzar
aquesta testa, pot estar segura
que el poble de Barcelona respondrä a la sa y a crida, '1 donara
l'escalf del sen interés a la acedó

MALABARISME
Amb el tito! El feixisme italiä aparegué al Dad d'allä del mes Passat 10
Miele signa! f e. F. Ribero i Font.
En Mallen) un fragment:
Aquest és el programa cenefa, valent
i decidit del feixisme. En llegir-lo hoin
pensa que seise esmenar-ne una sola palaula—es tracta no-res-mis que d'un programa de bon Govern—fóra convenient,
indispensable, adoptar-lo a Espanya, que
tant necessitada es troba tatnbé de remeis
radicals que la curio de totes les nafres i malures que pateix, endegant la
vida de La nació pela cantina del treball.
la pau i la riquesa.
En Ribera i Font, després d'irgues'
par-agro, terfertanicnt esponyalists, n'hi
afegeis un de regionalista muderat.
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Reiormisrne i feixisme
1.2 e I riostra, redactor . corresponsal)

Es una ingenuitat creure que el
feixisme es pot transportar cene
una maleta quo hi ha un feixisIlle d'exportació. El feixisme ea
un fenómen general, latent o viu
a tete ele palmas, cspecialment
agadaaat a Itälia per la pgbresa
del pais i per les circurnstäncies
de la post - guerra treballadissiart. La niés gräfica defiuició del
moviment és aquesta: contra-revoludó preventiva provocada per
Farrepentiment ele tota la burrsia per haver anat massa erina
ea el cerní del reformisnne. El reformislue, heu's-aqui el que trento ll a, l'encinte. Es y a a tot arreo
a la dictadura de classe: dictadura de la classe obrera a Rússia.
dictadura del capitailisme a Occident, especialment a ltälia.

países rIquissirns com
terca poden encara esser reforman; es i continuar fins a cert punt
la politice "socialista de guerra".
Perö en general etl reformismo
estä en franca liquidada.
La politice reformista prengué
un seriós inerement el dia que els

Fartits dits radicals socialistes

arribaren al Coves-n. Es limita

simpdement aquesta polttica al
principi a treballar per una mes

justa i humana distribucie de la

rei nase,. pespres, la guerra amb
el inón de problemes morals i
d'organització que provocit donä
al; métodos reformistas un gran
impuls. Aquest impuls, a y ui comença de fer marea endarrera.
Segons el tractadista italiä La- brinde, el reformismo nornés es
pot donar en temps d'abundäncia
i d'acurnetlaciö de riquesa, en
termas de vaques grasses i da saneone. Ara, que es la quaresma i
la magra vida i el món s'ha empobrit i l'or d'Europa ha passat
a Amèrica i encara han de assar la mar, orne milions or, o stio:eleri:dit amere-en, na cap altra
cosa que la dictadura de Oleoso,
In que sigui. Dictadura de l'alta

mandó i de disciplina. A Occident
sha proeuit un fet simetric, pera
<Tuerta Ana que a Rússia s'ha
practicat en nom del comunisme
i del proletariat, a Occident s'ha
fet, amb totes Les atenuacions i
les modificacions, suggerides de
la diversa experiencia, cultura i
circurnstäncies politiquee, en noto
del capitalismo i del bon ordre comercial..
I ara que som aqui reeordarem
un mot que Lenin ha dit sempre i
que repetix encara ara. el qual
mol, il.lumina especialment el que
diem: El duel atol —ha dit mantes regados cil dictador—no da
pas entre autoritat i democràcia,
sine que es entre dictadura capitalista i dictadura obrera. Posades les coses així, els sistemes
intermedis desapareixen. La democracia, la pau social, el reforriliSnee, el neo - Iliberalisme, tetes
aquelles antiguos intentares modificacions del proces natural de
distribució de la riquesa per mitjà dais impostos, de la nacionalització i del finançament tendeixen a desaparèixer. Aquesta
sembla esser la característica de
la nostra epoca, que es per eeet
una de des mes tèrboles, Iletges i
insegures de la história.
ACatalunya es difícil que repercuteixin aquestes ceses. Som
un país d'intlestria pobre, que viu
d'un pais agrícola pobrissim: Espanya. Si ens decidim algun dia
a ¡osen rica ens haurein de buscar un país ric per servir. Pera
Ilavors haurem d'estar per tot
menys pel comodiseim balance.
que es el simbol de la Catalunya
actual. Llavero haurem d'estar
a les verdes i a les madures, al
Celtismo i al comunisme.
JOSEP PLA

indlistria i d'una plutocrävia
efect ivament el feixisme. En reaMata es tendeix a sistemes económics niolt laneras, governats
arnb mil de ferro per l'Estat (ras
de Rússia) o pele patrona parti-

enriara teas d'Itàlia).
Per a posar un obstado al socialisme hi havia dos sistemes: el de
la rorrupció (reformisme) i el de
la repressió (dictadura de classe). Es una ingenuitat creure que
mames Itälia ha adoptat el se
-gonsitema.Toh d'aopt
un xic. La politica alemanya tondeix a sortir dels partits per anar
a les mans tIC la aran indústria.
Frena s'inclina cap al capitalisme entorilare A Catalunya no
s'ha sortit encara del capitalisme
mes silvestre i tot es desartieulat menys els passats plans
repressió. la neutralitat post l'Es
lat que havem de sofrir foro d'aquella serie d'intervencions sobre els processos privats de la
produceió económica que da majoria d'Estats d'Europa hagueren
de realitzar per a fine nacionals.
Ni a Espanya ni a da Catalunya en
regim de sotmissió cap cosa no
PS prou torta per prendre un aire
nacional, i l'exemple es el fraräs
de la lid de beneficis extraordinaris. Un grand corrent contra
equests beneficis i una voltintat
de tornar landegut encara es
nota a Europa. Un corrent aixi no
sembla pas encara possible a casa
nostra. L'individualisme es enorme i la migradesa infinita. Matan
contat, i ho repeteixo, perquè lo
simptomätic de la riostra psicologia, que durant la guerra marearen de Barcelona comerciants
disposats a conquistar el mercal grec ami) dues mil pessetes a
fui butxaca. Naturalment, a Marsella n a Genova t robaren difieretats de passaport. A l'hora que
volgueren telegrafiar no pegueren, perenne- les restriccione no
faltaren' I natairalment, Ie conquista de Grecia s'acaba davant
de la ruarsellesa, sopa de peix o
davant de la primera pasta eixu la. Jo conec pec el comerciant cata:13e prr6 tina la desgracia d'haver de sentir de tant en tant alguna anecdota garrafal sobre els
nostres métodos eornercials i acabará per ereure que el nostre comerciant no pot tractor amb mit
inda que amb Súri, Sega yia o
Avila. Alzó, neturalment, produeix una cesta rnentalitat i sobretot una ceda moral.
Pràcticament }allana el sistema den reformismo social ha estat
Salut a tot erreu completament,
menys a Angleterra. Ha estat batut pel socialismo revolucionad I
pel capitalismo eontra-revolucionari. A Rússia, la revolució socia_
lid a alta eoncretat en una dietadura dp desate coma tea tógim de
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de compareixer el cobrador.
Ah, senyors, en féu un gra massa! Je
cree, francament, que en fi'm un gra mas.
sa. Ein scmbla de Hei que un hom demostri que no tracta de deixar-se pagar
el tramvia. Perú, volee dir que aquesta
demostració exigeix unts mena (le Iluite
greco-romana en la qual perilla el cobrador, minen els passatgers i perilles
cls vidres
Moltes regades. davant Un (aquest
casos da cortesia frenética, sentit ga,
neu d'alçar-me i de pagaraet dicnt: "se.
gota, senyors, scguia; ja estä; no ea
parlera ma"
No ho he fet parqué {regí-sane:a amb
que es repeteix el cas em pm-curia rhpl.
dament a la ruina. Peró calda-in que Mil
persona mes o menys opulenta i filantriepica resolgués de fer-ho. Revelarla d'una'
manera plästiea i inoblidable la (tesoron
parcia que hi ha entre els cornpliments
vint o trenta céntima QIIC cn sBét

objecte.
LIc més a mis, aqucsta exagerad!) s'e.
diu tan poc amb el nostre tarannA 1 Evis
dentment és sobreafegida, és importada)
l'han duta els oficials quintos, els magistrals, els vistes de Duanes i liases non>.
brasca families.
Cal que conserven un tipus hartnóni
és a dir. cal que la costra naturalera, generalment adusta, f/0 esdevir.gati de casi
i volta, en una circumstància especial
poc oportuna, una mena de melmelada
indigesta.
Ningú tan partidari com j• d'alzar el
nivel( de la ncsatra cortesía; peró gradualment, uniformement i, sobre tot, dis.
cretamcnt. Compertar-se com urS carretee
tot el dia i da y ant una insignificant andodolo pecuniäria, donar un espectacle públic, no cm umbla bonic, raja.
CARLES SOLDEVILA

Milà, novembre.

Converses filo-

luglqucs
XXX
•
Faeriere desant comete d'un partit de
tennis o un fct divers qualsevol, Ilargs
parägrafs a base de gerundis i relatius,
és, en veritat, pee escaient ; pecó, encara
més, donat el general desconeixement cle
la gramätica catalana, es perillosissint El
reponer que cns ha donas compte del
match Gomar-Froitzhcim, pedia haver començat aixi la sera ressenya: "A la tarda Balitaren Contar i Froitzheim. La contests fou realment estupenda. Els dos primera "sets" foren guanyats per..." Tot
aixú volgut enquibir en un sol período,
ha donas el següent resultat : "A la sarda la Iluita fou entre Ganar i Froitaheim. desenrotllant-se una estupenda litdta, mitas doesprimers "seta" (orco guanyats per..."
1 així va continuant la ressenya. Perú
ja. traducció d'un cómele "cuyos" espanyol, ha sorgit un esgarriiös "quina".
¿No s'haa dit i repetit prou encara,
que el catall no té cap (nos que correspongui exactament a 'cuyo" i que "quin"
és un mot exc:usivament interrogatiu o
ponderatiu(
P. FARRA
Prohibida la reproducciú sense citar
la procedencia.

Full de dietari
Entre poc i massa

Catalunya s Os a hores d'ara, un país
de grana etiquetes. Tots n'estela convenosa. L nostra bella tradició ma-dicual—tan bella com la del país mis cortesi d'Europa—va esvair-se gairebé del
tot en els segles de decadència. D'altra
banda, fa massa poc temps que havem
començat d'alçar el cap perqt:e poguem
posseir un nuca; de veritables senyora que
setaeixin de guia a la bona gent que
ha improvisat una forttuta i no ha sabut, arnb la mateixa celeritat, improvi
sar mta educació.
Segurament aquestes circlunstäncies
Serren la culpa de certs espectacles tristos
que !ten de contemplar suche al carrer,
a les cases particulars i als teatres. No
em vcig amb cor — ni amb autoritat, ai de
¡ni —per entretenir-me assenyalant gresSea faltes d'urbanitat que cometem cada
dia amb una inconsciéneia angélica.
Amicixa tasca cacao només a un veritable borne de inón que aplegui un esperit
nadinament ti i una experiencia positivament exquisida.
Je mimes gosaré cridar l'atenció vers
un caras de cortesia que—almenys, aguo..
és l meu parra— resulta pitjor que mol
tes omissions. Vrmll referir - me a aquesta
inacabable pantomima que solera repre
sentar doe q tres bercelenins qua' t'es-

Les

reparacions

Després de la Conferència de Londres
Els quatre capa de Con-ern ree
units a Londres per tractar del
problema de les reparacions, haa
rebutalt unànimement la perneog reta demanra presentada ped
Govern Cano. Alzó . pot, semblar,
al primer rop d'un, que és una
demostrad() de la unitat de orla
teri per part le l'Entesa. Pecó
la ventat es que no era aquesta
qüestió la que olerla mes ineas
res. La qüestió d'enteres mäairn
es la de les quantitats degudes
en concepto de reparador:re Fa
tres dies que "Le Temps" lio declarava aixt sinearament. No es
tracto ara, en al fons. do rebutjar o d'acceptar les proposicions
alemanyes. Es traste de saber
granos garanties positives hita
Je tenir els creditors per obligar al deutor al pagament, o par
eredit.
cobrar ells mateixos
S'aceentua a Franca da tendencia a penda) tot segun les
garanties necessäries, que consistirien principalment en recua
pació de la conca dol Ruhr, de la
qual es parlas ja fa taras de anee
sos. Dones bä, en aquest punt
no s'In pres a Londres cap acorta
probablement porqué no existeix
unanimitat de parees. La riñestia de les garantics ha quedat

ajornada p..r a les Ho yos re -a

unions interaliades quo han de

celebrar-se paseat festes a Pa,
ría.

Des d'ara es evident la discrea
penda entre Frene(' 1 Anglater,
ra. El Govern britana: segueix
mostrant-se decantai al sistema
dels ajornaments. I vi que fa
a des garanties, creu preferible
que no es prenguin innnediataa
mena ans be se'ls doni un ca-'
raeler eventual per Si eas que
el Govnrn aleman y. faci maneo,
ment als compromisos que se li
exigeixin. Al centrare el ()oyera
frande troba que ja hi tia hagut proa ajornaments per pare
dels atleta i prou ~mamola
per part d'Alemanya, 1 nu es mostea dispusat a aeceptar naves
formea dilatóries sense que vagt
Iligade l'acceptació a les peana
tira Lumediates.
Ja suposen els - francesas' que
en ef sus d'ocupar la eonca dat
Ruhr no seran acompanyats en
aguaste ruda ni pels anglesos
ni pele italians, En el mss illor cas,
els acompanyarien enioament els
belgues. Pera ja es resignen
realitiar solo da fauna, mentre
que els alees ces la deixin far.
El helarle de la Conferencia de
Londres es mes aviat onagro. Lit
qüestiú (menda), la de des gaa
ranties, queda ajornada. llamea
estat cruel que, en vigílies da
les festes de Nadal 1 do Cap d'Any
els guatee primers ministres hadesaeord
guessin lot mitin°
o haguessin pres asorda hernies.
Dad a quinze dice, tornarà a
esser d'actualitat el problema de
les reparacions, que s'ha Jet ja
maese llarg i quo encara s'altar,
çar mqll mes, probablement.
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cu2ons

deis Dei' tes

INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4 per 103 i Tresor 5 per 100
x'encirnent 1 Ce gener de 1923

VIDU D'ENCARNACIÓ PARÉS I RIUDOR
Dipositari-Caixer de l'Excma. Mancomunitat de Catalunya i Diputació do Dareeleas
ha mert en la pa a del Senyor
enfortat amb els Santa Sagraments i la Cenedleci6 Apostólica'

A. C. 5.)
L'Exma. Mancomunitat de Catalunya, filia Maria, cunyats, cunyades, nebots, cosins i parents tots, en participar tan trista nova, preguen un record per al iinat 1 l'assistència a l'enterrament que tindria
1:oc avui,-dij3us, dia 14, a les tres ea punt.
Casa mortuòria, Plaça Reja' 10.
;No es convida particulannent
(
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La Seeetat Gran Metropolità de Barcelona.. S. A., fundada en 26
de maig de L31, acta
auspicie de les entitats: Ilaue
•
Bane de Listala, o2ietat. AitUnidta Ana:as - Gurí, 112
de
Ferrar...ere:le
do Calallinya, S. A. cureu-.
Traldäies
Lareelo:La i
(./ fa claea d'un ua la 4:1JUJ..n.:ceiti de le peinieea Unja de lb seves
ecame4sbür i 3, el traval. de 1a; quito, definitkuutent aptuvat per la
Seperieetal, id ti. de la plaça de I.cseepe, itlaea de elizianya.
te i Gran V Laideaa fine a la playa de. Palau (Purtel de Mar).
La eboaezrucere antb gb'azi t'apetece° i l'ol,ra ja realitzada
perreat eúni';near lea pre y 'miur,s fne'lliniii:tice al prueeeete d'etnieeto
del capita) acc;eriii, tant pel ore fa, el etnia-He de l'explotad() en
, de fa iliniuLe3sepu - ltambles cum el eout total que dunen els
preSsupusloslal2 Lad eurvit de base a la isiieeteiú del negoci.
rtx.redeld d'aquestes obres.¡ radquisicie, del material referit Len
ateserial, et
aeuieue de la Cumpanyia i, tal eum s'haeia preeist prteeeed.e ptilieleat en procedir a l'enbissie d'accione de ia
bneteiat, el elGie.,eì". d'Administració ha aeordut, .0/ virtud de les
es ea fue,b;liate eeiefuterie.s, proec-dir a la ercaeiú de les ObEiga -i
cioes hie..etteuriee a aut:. es refereix aquest prospecte, ainb lempert de Lee euale es prenota Lrmuia tutalmeint la construccie
eg ti ,p. de 1,9e Ilicien Lueepreeee en la primera eunceesiO, d'una longi-.
Lal lotee de 33.4 ia
LAA4C -TSTIQ1JES DI L.E3 OBLICAGIC,r2S
Aguesta. U1,insÎÕ CillitprelldiVa Je 30.0G0 Obligiacions al porta,
dur, de 11(30 peeeeiee nominals ea ia una, ha estat creada per ce-eje /a/l ea atorgada en 20 d'unida:e de 1922 davant del notari
uesea ciutut n'actor ra'Aniuni Gallardo i Martínez.
Itoted la garantia biintieeitria del trua de Unta comieres entre
edaea de Catalunya i la de Leä teps ¡i,a general del tiren Metropofitä de Lereeema, S. A. Lamen un interee de 6 per edil. Ual, pa,
feeder per I.W. PUllo triniestrale. teneedors en primer de geeer,
',lee Tabrii, primer de julio l i primer d'octubre de cada any. i
soortitzavan en un período mäxlin de 40 anys, per bunleipri
/4 primer capó vencerlo en prime,. n'abril de 1923.
GONDICION3 DE LA SUASSdiPC40
flII baursei, format per la Societat Anónima .‘rnns-Clarf, (4
llame ellia,ne Discant i el Mane Eepanyol de
teriiiite ita edeibirit em feral zo.00tt 114018 de la present entisSió i els
fderelaeato toa ssuirtseripetó pública. que (Mitin ¡loe per adjudicace; incube:11de a lee places de BaJeelona, Madr id i Bilbao ; alenentShe lea crebeandee per ordre de rebut i fine a la Colocar iö dc la parti▪ desposente tate:are-se la subseripei6 el elig 18 del q ne som u
4110118.

1.1 rete d'erniseid ha estat tienten L'e per cer.l, o sigui

Franee g os, 4510 per 100.
Anglesos, 5950 posseteS.
Italiana, 3175 per 100.
Belenes, 4150 per 100.
Sobo, 19E050. per 100.
Portuguesa, 023 p.sretes.
111cm:tuvo, 069 nessele.
Austriaca, 0 • 01 per 100.
g ulandesos. 240 negocies.
Subeia. 26 3 pesse1es.
Noruega, 109 poseas.
Dinamarca. 1'20 montes.
Ilumanta, 375 per leo.
Eanda Gima, 6 29 proseleg.
Canadá. 815 pesseleg.
Ar gentIns, 735 Secretes.
Uruguals, 510 pessetes.
Ideas. 050 bisseies.
Pi aslICTS, 060 peasctea.
Poilvians, 1'35 pesseica.
Peruzn3, 20 pesseles.
Parar:nata. 010 ',casetes.
3anonesos. 2 . 00 pesseteg.
Argelino, 4410 per 100.
Fi g pines, 275 pessetes.

•,
PO pessetes per Obagacio
aatisferit-se peseetem 50 en fer la enbecripcie, i la ee,ea , de pes_
ietee 43e. el die 3 de gener preixini cuata reines:4 th-la lauts
responer.00.

Barcelona, 11 desembre de 1922

A Barcelona: Seerietat Aneolma Arne!-Cari. - Bono Illspano, Cewola!, - sane de DIseala i g ane Espanyol do Creen.

Onces, 17E50 rer 100.
4 1 2 duros, 12556 p,r 100.
I caro. 12550 per 100.
Isabel, 12950 per 100.
l'eones, 12550 per 100.
LInnes , 3150 pessetes,
DOlars, 056 pessetes.
coba, 6'4 0 pensetes.
31ex/ea nou, 15750 per 100
Veueoue/a. 12450 per 100..
Marca. 150 per 100.

BAH CE 1:ATALUNYA
BARCELONA

CENTR AL: Rambla dele Estada, 4
Aar.NE1ES: Manero 1, Crea Coberta.
I Numero 2. bunt Andreu, 246.
Número 3, Sa/merOn, 111.
VFLORS CUPONS
GIRS - C.4l1511 - sanca
Apariat de Camus, 651
Direcció Telegràfica
CATALONIA.BANK
...•n••••
I•mmeransa..

Mercat de Llotja
Imere g 16.---Ahle es va comentar cuele...0 mi el Merca de L,101J g en Mnimnienota que ideaba V011a pendo, el ministro!
Ue req uenl, stand . Usase:, respecte els
blatS, que per .ert, per len refereucle 1
extractes cica /oled:un ges de Madrid, Mogo tala pogut fer capan d'ea puna que
aire aquell candeal en va discutir, 2 segens es despeen mes aviat 1 va batee
acord solare el inenfai /nutre el Gunnell
ue Ministres.
Esperaren que ensoto refertreles que
pusuln treure'tin de les teuebre3 en que
salo ena lrubern.
La va !repulir prorusament un paper
per 1.101j 0 clnlislt als dependents, en • el
qual es tata: Denenclento: Aulnoeu vosanees a desterrar les eusturne arniquades
cPaquesta casa. No vulzueu Coser ineaiys
qu e ea dels anees ramo!
A la una tothont • dinar
Cornpanys, Per Fordre en vostres refulge, 1 la mIllor orgruntsacht come/1,101
s'unposa la jornada ni, rcantll.
Plegueu a la una en punt.
EARINES
PIC1.
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Metropolità al babeador del Passeig le Gräda, es començarà a
estendre el pedruscall pel llit de
55 1/1
la via i a principie d'any s'estendran les vies, l'ample de lee
22
oFetigr oInneeSe nenerODE4SPULLIS
22
nuals es el normal europea (1
19
Tercerm
metro 4351). S'utilitzarà carril
,I8
Quzrtas
ignole, de divuit metres de lonPrtu.1 per raes do 00 M41101.
Rala
gitud i 49'600 quilos per metre
17
Menut,
linial, adoptant-se contracarril
161/2
serena
a totes les corbes de radi infe15
Se2e
rior a 180 metros. Les juntures
Na5-uns arribaa: NO T I. 1 cnordl.
Alacant, 1 de caada.
a les rectes semen per ¡cola 1 a
Alitcoe
les corbes per escaire. Per a les
114
Urea Flora,
agulles i cors es ferie servir acer105
nnin. 17,
"
inanganes per tal d'obtenir ma105
" 10,
•
53
jar durarle. Les travesses de rouPeulleeh 0.
58
beIeCte,
re suportaran els cardas amb pla59
kaltsat,
gues de seient, utilitzantese soVadon g arrIbats: Nord, 8 de blat.
lament tirafons. Les juntares
Macant, 21 Ile blat.
electriques eeran soldad, queCIER1/810
Falo 011131. 31,
Ire dant isolats els trossos de via
1.
!ere.*
•
34 bloqueja1s, pece donan! pae al
•
I.
"
r
•
s.
1t4 eorrent de retorn per milja. de
I bobina de rectäneia, que en62
Pileta,
MONGETES
Unen les secciono esolailee. Aqueo
ti7
Amonquillna,
tbbbi bobines permetran el pas de
Caco pele,
1,500. amperis per via.
75
Prat novel,
Mallorca.
LINIA D'ALIMENTA=
611
Fine& valencia,
La lInia d'alimenthei6 va per
euspensie . catenäria amb falles
ee p is trossos redes de trenta
Ingressos de la M.S.A. rnetres.
Estarlo formada per dos
De ni al 20 de novembre proppassat filferros 00 i serlo alimentada per
II. tingut un augment en la seva recaudados feeders d'alumini, de secció
día de 83,856'lt pessetes.
variable, que correrá. de llarg a
Dcs del primen de gener al zo de no- llarg del túnel i
que ami) la llnia
vembro de l'any actual ha tingut un de treball va snispesa
a la valaugment en la seva recaudació de pcssela. La tensie miela al Diferí...)
tes 6.164.221'64 vees la inateiNa epoca
de presa de corrent, es de 1,200
de l'ami 1971.
voltios.
eset4t u! ti' ra

"
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acabats vis tünels entre la Pla
iota acpiests pretil Km per 100 quilos
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au exceptuant el pas Inferior del
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Albas, 126 per 100.
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CORSA DE MADRID
Interfor complot, 7100.
Amertizsaule, 4 per 1014 9009.
Incm 6 per 100.
Exterior. 0625.
g ane E g psnya, 588'00.
mero eepanyul de eredlt, 13500.
Ideen ha ale a Plata, 23900.
leenl 111 4n5 n 0 Americe, 10050.
Tarare, 23460.
Nucreren preierento, 7E50.
Idem el-amarles, 3550.
Cidule g , 0E50.
reuma, 354.
Alneues, 55:3•50.
Frenes, 4575.
Llares, 59.60.
PARIS /Arma
Canela mere Londres. 85.51
neeni ItelfrIca, 9200.
Idem Empanya, 52E50.
blem Holanda. 505'25 ,
lilent taba, 7030,
Mem Nov. York, t4'06.
Mena Suiela, 37950.
Plem Sulsoa, 567.
Idem Nansa% 76975.
Ideen Din: gorra, 20450.
Mom nerdn, 0'175.
llern Viena, 20'50.
Traga, 4E50.
13287 0 E 5 TANCA
Llares. 6550.
Pessetes, 5715'0.
1.Ires, 70'25.
1404.
Prsnes soases, 587.
Mareo, 0175.
Corones, 2009.
t re:MS:4
S'ANCA
•
sreentInes, 40.
Exterler, 77.
Franca, 6 5575.
Nov4 York, 40'12.
nspanya. 7962.
!g uasa, 2157.
flotando, 116'17.
Italia, 9312.
g ueela, 17E75.
Portugal, 795.
Areentlne, 4168.
•
36r.O.
tfer g n, 38730.
Cep c nb g eue, 79245.
Tokoh una, 9137.
P:l g tea, stno.
Noruega, 2i 9e75.

48

Eoia
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31acorca noves
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SENYALS I AGULLES
El sistema de senyals adoptat
Es el de "Blok automätie per circuit de via" no interveniet-hi per
la mit do l'home i, per tant,
deBarcelona,S.A. res
imposebbilitant-se en absolut,
qualsevol perill degut a negligenIi
cia o t'atea maniobra. El mateix
ACOSOS tren fa impossible que pugui troTetes les estacions eslan pre- bar-se mes d'un tren dintre el
veides d'aucessos que condueixen mateix tros bloquejat.
El sistema de senyals estä esamples vestIbuls de dotze metros per vuit, en els cuate es co:- tudiat per la freqüentació, cada
dos
miouts.
¡u/aran els despatxos de bitllets,
Les agulles de /a htfureaciú
quioscos de diaris i llibres, etc.,
establint-s . hi, a més a mes de les eón accionades a distienda des
escales, espaiosos i córnodes as- del Roe d'enclavament, sanee a
ceneors a la Rambla del el rat i ¡'estació d'Aragó. Per les senyals
Plaça de Losseps, que facilitaran-- s'utilitza ej blork autorrlätie, corel inoviment de viatgers. Al cer- rent alienta trifäsiea de 50 portonir d'Aragó i Plaça de Catalunya des i 110 voltios. La posició de
es construiran paseos subterra- les astilles queda clavada ni:lb
nis que posaran les estaciono da- els senyals de les moldees i els
qu ede !loes en comunica ció, el de les eetacions Unfitinauna i
pnilier, atol) el baixador del Pas- Placa de Catalunya, on, com a la
seig de Gräeia de la Companyia d'eme& queden registrats en
el. S. A.,. da qual cosa pernietrit quadros ¡luminosos la posició
als viatgers pasear d'un anden dels trens en arribar a les estadios anteriors a aquestes, o sia,
a l'altre i dirigir-se a Gräda,
Purt u a les Rambles, utilitzant el Jaume I i Pla de la Boqueria, i
lletropolitä, sense haver de tra- la posicie de via taneada o de
y essar el Passeig de Gräcia, i ft detenció, fent-se, per altea part,
segon dels paseos citats facili- absolutament impossible eanviar
la posicid donada a ¡'agulla fins
tara la comunicació amb els Ferrocarrils de Catalunya. Aquest rree el tren hali paseat indo enpas subterrani tindrà una sorti- lilo de Pestacid d'Aragó, que es
da pel calmen de itivadeneira. que la de cap d etillae de les dues
perineträ traslladar-se a l'altea linies 1, ner tant, es fa imposniä del carrer de Fontanella, amb eible qualsevol accident.
absoluta romodilat i sense el peTELEFONS
rill que implica fer-ho passant
Les estacions podran corimniper la superficie.
dir-se entre of, a qualsevol moL'ornamentarle de les estament i nutomätieriment, i amb
cione 1 passos subterraitie es ree les °Mines central i srthestarie.
soldrä combinant la l'ajota de podent entrar, simulläniament en
Valencia blanca, ernmareada amb comunicarle una estació amb les
motllures de ceràmica de refle- restante de la xarxa.
ceo metäldiee, adoptant-se la ma
n...Lumirimeto
teixa decoració en els pillyoug
La earea que Seumeix !a il.hideis frontis deis túnels. Donada
minació
de
túnels i estacione "es
la marea dels treballs readitzats
fins ara i l'avançada situació en especial", per aquest sor-vol.
de
corrent
confine'
a 120 völtioe,
(fui, es troben, la Companyia
i encara que faltes el eorrent geOran hietropolitä de Barcelona
neral per la tracció i l'alterna de
posarlo en explotació a último de
l'any vinent la linia /1115nP r O I, eenyals, sempre quedarien 11.111alrnenys el tros entre la Placa minats els túnels i les estaelons.
de Lesseps i de Catalunya. A
MATER!AL FACBIL
principie dc l'any següent, esPer l'explotara') de 1”s !Mies I
tere en explotació teta aquesta
O II ella retudiat i s'eetan ceneliriia i d'idee del primer semestre truint vint
colees, deu dele guate
del mateix any quedarä Ilesta, a
sdit automotrius i deu repunt d'obrir-se al públie.
moles. Els colees tolo timen idenEUPERESTRUCTURA
Vea dispoeicie 1 les notteixes
grilecat ensupleteeneet
ešajol 14'0 Wlefee .e11411

Gran Metropolità

aturadors, 1370 metres entra
frontis, 250 metres d'amplada
3'5 0 metres d'alçada sobre els
carrils. El número de seients es
de quaranta en els automotries
i de quaranta dos en els remo/cc
Aquestes dimensions superen In
dolo altres metropolitans del
continent europeu, essent molt
superiors en elegäncia, comoddat
dispositius de seguretat i
litat per a l'entrada i l'evacuacid
als del Nord-Sud de París, cein
fins avui eren els mes ben con.
cebuts.
Tots els vehicles tenen
minacie doble, cabines plegables,
articulació automätica, mecanice, pneumätica i eléctrica, tanques de portes automäliques, simultànies i successives arnb re.
petició a la cabina del conductor,
impossibilitant l'obertura de poro
tes extemporänia 1. per disp.ose4
titt especial, la caiguda de viste
gers en pujar el tren o en baixsz
a les estacions.
Tots els cotices van proveits de
frene pneumätics. Les cantes sen
totes metälliques i, per tare, absolutament incombuetibles. Descansen damunt de carretons de
dos dios, amb suspensa ,: triple
i travesea estabilitzadora. 'Yola
els daos són completament funato.
La diferencia entre els automotora i els remolco consiste
en que els primers tenen quatre
motors de 125 HP. de potencia
uni-horària, 609-1,200 volts, tetrapolars, amb polo auxiliars de

commutació i ventilaci6 forçada.
Els equips de maniobra, "sistema d'unitats múltiples", Ndli
electropneunatics ami) centralice de govern de "mä monta" i
acceleració automatice. Aquest
sistema es el ITO:"S perfecte, no
sols perque presenta les inflame
condicions per a Feria/atad& sine'
porque reducir al minino la intervenció del conductor, i en el ras
que npdeorneqsu al al s emv no n
1 icsaeul asa deal qcuosnst_
ab
treller de govern, el tren s . atursria, perque aquella, en torear
autoinäticament a la. posieie ser& talla el corrent simultäniament a tutee les unitats autemo.
trius.
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Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 185 cm.,
i 75 x 120 cm.
ene
Plagues "A" de 40 x
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-43IVIMMfflawal=csagt

NOU CATALUNYA
Montera, 7.-MADRID
Mediques pensione per a n Ial"

jants 1 famIlies.
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Crónica Social Fets Diversos PALAU DE LA
BARALLA
Un home mole GENERALITAT

Ahir un individu nomenat Isidre Mitjana Font, de 24 anys; flequer, es presentà al forn que En
doaquim Dalmau té establert al
carrer de Cambrits, nemero 14, i
preguntó pels operaris de l'A-mentada casa, Ende Lx5pez-Ttarull, de 59 anys, i Manuel Mauri,
de 27, sostenint amb ells una violenta baralla per qüestions relacionados amb el Sindicat del eme
ofici.
El Mitjana va treure's una pistola Star, essent desarmat pele
dos operaria. Es presentà
guàrdia municipal, que es feu eärrec del Mitjana i de la pistoja.
LA • FEDERACIO PATRONAL
Ahir la Federació Patronal de
Catalunya celebrà una junta extraordinària, en la qual el preatdent donä compte que alguns patrons havien estat avisats pel
Sindical de la seva respectiva indústria que els entice delegate
de taller secan substituits per
una Comissió técnica d'obrers
que fiscalitzaran Lotes les seves
funcions. Després pnsä de relleu
el perill que alee seria per als patrons.
Es prengué per unanimitat record que s'oposarien per tots els
mitjarts a aquesta temptativa dels
Sindicats.
VAGA A !.ANSA
Per no estar conformes amb la
conducta seguida per un contramestre, s'han declarat en vaga les
teixidores de la M'erice "El Sol",
de Manresa.

A les nou d'ahir es trobà estes
terra d'un treball, all carrer
d Vilamarf, a Emili Puig Domínguez, de 51 anys. Porlat al Dispensari del carrer de Sepúlveda,
morf als pocs moments.
Agressló
Fou auxiliat a la casa de socorro del del distriete 1 Enric Costa Escobedo, de 27 anys, habitante
al carrer d'Alcolea, 55, el qual
tenia une tenida greu a l'espai
intercostal esquerre, per haver-lo
agredit un desconegut, que fuge
al carrer de Sadurnf.

LA MUSICA

UN MORT I TRES FERITS
A la una de la matinada de le
nit del dimarts al d'enceres, entre
ren del Setge de 1714, 63, primer,
Diputaci
ó, hi havia un grup de
quatre individus sospitosos.
El vigilant ddl carrete Pesque!
Laporta, aviste ce sou company
Juliä Font, del carrer de Viladoe
mal. Tots dos es dirigiren envere
el grup, essent agredits .a trets,
deis guate en resultaren ferits.
En sentir els trefe acudiren
dues parelles de Seguretat i dos
agents de Vigilltencia, els (piala
perseguiren els agressore,
ereuant-se un tiroteier, resultar.'
ferit un guerdia i un agressor.
El vigilant P3SQUal Laporta fou
greument ferit, essent portal al
Dispensare del correr de Sepúlve
da, on va morir. Tenia 50 anys i
habitava al carrer de Lamote.
Preeentava ferides a la regle ore cordial i cima espai intercostal
dret i algunes filtres.
També foren curats n1 mateix
Dispensare Jaume Giménez Serra,
de 19 anys, habitant Vallespir, 1e,
Presentava ferida per
arma de foc amb orifici d'entraa
da a la regid lumbar esquerra,
sonso sortida, de pronóstic greu.
Juliä Expósit, de 55 anys, pulire
dia de Seguretat, habitant al caree
rer del Setze de 1914, 03, primer,
Segona. Presentava ferida per
arma de (oc a la regid posterior
del peue dret, de promeetie necee,
'trat.
Jultiä Font Font, de 50 alee%
habila.nt al carnet: de la Diputad& 71, segon, eczema, vieelant.
Presentara ferida per arma de feo
ami) anfiel d'entrada i sortida al
bree dret de prondstie reservat.
Fou detingut un dels agressors.
anomenat Josep Batlle, de 22
any3, al qual se li ocupa una
tela Star amb dos carregador,
amb senyals d'haver estat dispas
rada.
Al feritJaume Giménez, d'ofici
ells agente de l'auloritat el
reconeguden cm un dele agressors. Se li trobä a la cartera un
certificat d'haver sofert condene,
na i un altre de eitace6 per a com,
pareixer al procés que se Ii sea
gracia per veleta.
Passà a l'Hospital Clínic, an
han collocat guärdies de vist.s
per a vigilar que no el vegi ningú,
llevat deis inelges i practicante.
El Giménez diu que es tracia
d'un atemptat contra ell, i que els
agrassors sabien que cada lis, a
aquella hora, passava per alit.
Semble que lea indicat aleune
norns de persones que saben el
qué hi anava a fer. El jutge
decidit ampliar les diligencies,
cridant a les persones que ha de-,
signat.
red detingut Denlo Salvat ingrese
sä als calabossos del Palau da
Justicia, on es frohe incomunican Aquest individu fou detingut
a Tarragona el enes de febrer da
192u per exigir quantitate ate comerciants, amenaçant-los aneb le
mort en cas de negar-91i.
El agreesors, e,ense deisar da
theparar, fugiren pel earrer de
Calabria cap a tla via del ferro,
carril on desaparegueren.
&gens secada. pels resunate
de lee gestiona de la pulida, ese
Laven preparant un atraeament 4
no un atemptat. Les L'esnife:eta,
done del l'emir:te es cru que sea
ralees.
Algú seeposä allet per 113Ver
galt Ilue teruteig prop de la %Si
queda on es comete Eatemplat la
AUDIENCIA PROVINCIAL
nit anterior, aquest fet hl esteva
Vida d'una causa pee relacionat, penó sembla que se
assassinat
sureste de la nit del d'anide al die
Ahir va emenear a la Secen) meeres no te que Veure amb lee
quarta la vista de la causa se- qüestions cuceels.
guida contra Dionfe Argilés AlIla metal desmentit que els
pum', rearmes° Cascales Vicente, agremiare disparessin des d'un
.Esteve Sole Coll i Anlieni Blande nulo.
acusats d'aqueet detlicte en la
El cap de la brigada mete' ha
persona de Salvador Aguilar rebut orares per a que realitat
Blanco.
ei-les ditigenries e entre la M'iceConstituten la Sala ele senyore nalla puix es crea que troe
Rodríguez Pajares, preeident; Ca- ben ele autore d'aquest tete
sado 1 Antonio. Hepresentava el 150 peesetee a eo.da 11.
ministeri públic letelvocat fiscal aeumpanyat del cap de policitt,
senyor Gaplin, i defensaven als eenyor Itorrnit, visita aten: mati
processals neta:ate senyore familia del vigilant mor!. Pasquol
Barriobero. Iternändez i
Lapona, fent-li remeda de 500
El deliele és el que es refereilx pessel es.
lt l'agressió de que varen toser
Tumbé visite st vtgilant Fent
víctimes uns individus de la Unid al guàrdia Julia Expeesit, que re de Sindicats Liberes de Badalona, minaren farde, ala guate entrega
domiciliada al carrer d'En Primal,
150 pesseles a Mese&
al surtir de el'esLelge social, i que
va ocasionar la mort a Salvador
Aguilar Blanco i l'oxides a FrauReunid important
cese Vilis Olivar.
Els procesaste van negar In
Homenatge a mossen Ree
seva participació en el fet, dient
xaeh
que no sabien res d'ell.
Cem ja diguirem, diss.lht e vinent, dia
A la una de la tarda es va susre, a lis deu de la eit. O l'estatge dels
liendre la vista fins avui a les deu.
'Asiles de la lustrueci6", Fement del
ASSENYALAMENTS PER AVUI
Trillan Nacional, Placa Santa Anua, tia.
AUDIENCIA TERRITORIAL
tlrä Por la reunió d'emitats pedagäili.
Sala printera.—Lleydar Menor tiara i calturals per a tractar de 'lugar.
quantia. Don Josep Catete cornea -.auge a loe a l'insigne podagott dcl se.
gle XVIII mossen Raldiri Rexach.
Camina de Ferro t'al Nord.
A resmentat arte hi parlaran N'Amo.
Cervera.—Interdiete: Don Anii Gales, presidan de l'Associarió Bar.
toni Floree contra don lenesi Dieelunina dc MestreA Oficials: En Corp
.
neta.
Sala segona.—nospilat: Mire - Barlrey, presididt de la Comissió de Cul.
tina
de l'Ajuntament; En Ferran N'atta
ea, Don Rafel Cornil:era contra
i l'aherner, KI teeesell de Peetairet9 dt11
don Benigfie
nl Mancomunitat; En ;osen Puig u EsAUDIENCTA PROVINCIAL
teve, per la Protectora de l'I'msciiyatica
Seceid primera.—Les Drassa- Catalana i, probablrment, ei senyor Dalnes: Quatre orate per estafa, le • mau Carles, de la &Arreció de Girona.
atemplat i furt.
'lambe hi parlarà el canocee Llobect,
Suele segme—Manresai Itola presertació i un restan aniran a cåmieidi per imprudencia. Joan - creo dels "Aasics de la Instrucció", que
'jebe (Juret).
presideix lln :Lisep April i Atrl.
Serrad tereera.--Sud: Robatori.
lis entitats pedagógiques, patronato,
.losep Montarla (Jurett)•
escoles, societats tatuarais i artistiques
Seceió quarla.--Coneltisió
donin - se per invitades, siguin de Bar.
,eeloae e garrete de Catatunyee
a vista per eabeeeitutt.

Sorn leeló provincia!
La Comissió provincial ha despatxat eis següents assumptes:
Exempció do subhasta soLlicilada per l'Ajentament de Bagä
per a concertar amb don Caries
Noguera el servei de llur pública
de la localitat per maje, de releeIdeen.
Idem ídem ídem fdem fdem per
a realitzar les obres de reparacid de presa de captació d'almea
potable que abasteix aquella localdea
Idern ídem idear Mere. de Pallejà per a emetre 7,406 pessetes en
els edilicia eseolars consignades
en un pressupost extraordinari
lizeurs d'alçada interposat per
don Francesc leecarré contra l'acord de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat relatiu al nomenament de farmacèutic titular a
favor de don llaman de Trincheria.
Oriol documentat de l'Alcaldia
de Castellbisbal referent a les decreces aleccione municipals amb
el vot en contra dele senyors Atice i Flaquer.
Nornenament de vocals metges
propietari i suplent de la Comissió Mixta de Reclutarnent per
a 1923.
Signatuea d'unes escriptures
Autoritzada piel notare don
Emite Crehuet ha signat avui el
senyor president l'escriptura
d'adjudicació a favor del Foment
d'Obres i Construccions de les
obres de construcció del tros primer del canal veinal dc Mollas de
Rei a Vallvidrera.
Tumbe ha signat, autoritzada
Ich notare don 'sitiar Lapuente,
la d'adjud:eacid a favor de don
Jaume Jordana de les de corretruceie del eamt veinal de San!.
Pere Salavinera a Calat
Visites
Ahir visitaren el senyor Puig
i Cadatalch, al seo despatx de la
Presidencia de la Mancomunitat:
Ele diputats senyors Irla, Maese i L'oreas i Marques.
El director le l'Escota d'Agricultura, don Carlos Pi i Suñer.
Don JOSep 111. Bofill i Pitchot.
La coLlece:6 "Minerva"
Acaba de surtir el s'ulula XXXIX
de la coLleeeiú "Minerva", que
encluu ele ieuns preeliques de
euina". Abans de fi dany sort irä
el volum XL, que contindrà "Instruccions Meteorològiques per ala
Observateris rurals", escrites hiel
doctor Funtseré, i la segona ediche de "'Nomoris de Puericultura'', del doctor Roig i Raventós.
Fotografíes dels monestirs de Poblet 1 Santos
Creus
LI Servei d'Arquitectura de la
Mantoznunitat de Catalunya necessita futografies antigues dele
Monestirs de Poblet i Santos
Creus que puguin servir per a demostrar el procés de la seva devastació.
A tots aquells que posseeixin
les anea itnOgrafins seis agraces
Ice prestin per una curta temporada, remetent-les a tal efecto ai
senyor arquitecto de la Maneomundee amb la data aproximada
ea què juren tetes.

En el migradiSsim i obligat colate fóesiles qus tant abunden.
mer intel-lectual de la maese
L'homo madur estranger, que
de la nestra gent Iletrada amb penosament ha arribat a subeEspanya, dintre i fora de la Uni- traure'ns de la pintoresca visitó
versitat, s • ira de convenir que, hi
le l'Espanya ele "pandereta", dihavem perded nosaltres una mi- ffeilment pot demanar-se-li mica el sentit de la ponderació i rara la ductililat d'espcsit per
sineeritat que eón tradieid del
ereure'ns d'una nació essennoslre poble.
cialment diferent, cense tocarAquests dies havern Ilegi1 une un, i per contra, res nu, s plàstic
comentaris molt falagm2re a i sensible a les noves i generorac4ud dele estudtants necia- sas inquietuds, qua eile estudionalistes, en front de Cintent de sos estrangers d'avue, que demà
vaga escolar, a propósit del plet clirigtran ellh destins de Ilurs resespanyat de les juntes militars pectina paises. té esta que conilcoirto e
Ilurs conseqüències con] a pre- videm de tant en tant a eminände
Ahir al matt, la sec
text, aixf emn del resultat de lee ele,s estrangerce a venir acf, per
l'Hospital eomunieä al govre e 1 eje
gestione d'un delega t deis estu- a modificar-los el concepte forVil que al carrer de l'Aurora, núdiante madeilenys vingut a Bar- mat de lee nostres coses, perd
mero 22, quart, segona, cm hi vicelona, per tal de recaptar
perque: no prevenir-nos convia En Josep Murcia Isiartincs,
mora/ dele d'ad. No val- c:uistant per a la causa de Catasai presentaren tres individus
driem pecar d'empedernits pee- tIonya, als escollits de demä?
que emmanillaren a la dona i a
e:mistas, perd tampoc no volA mee, que un el e' d'aqueixa
la sogra del Murcia i s'emporti:l • rn escalfamos amb foc de pa- Confederació, com dels seus
taren 225 pessetes ene billete de
IIa. La vida de la fama Is:s persoCongresos, la interdenehe dels
hace, 30 en plata, 3 anells d'or,
ees cona la de les coLlectivitats a
nostres estualants ensems que
una amb tres brillante I un Mire
Catalunya, creix i despareix com com a representante d'una nació
amb una perla i un rellotge i
ele bolets, i aixe es un mal. Les perfectament earacteritzada i irtina cadena d'ore
coses en el seu lloc; l'actitud fi219 reductible, serien per tàctica al
Es practiquen diligencies per a
estudiante nacionalistes e n s
menys, el portaveu duna joyo
detenir als autors.
•
sembla purarnent defensiva, i els Cultura molt modesta si es vol,
ideals forte, exigeixen una coas- pecó gens menyspreable.
Un guardia civil mata la
tant ofensiva, tant lees obligaLa Unió Nacional d'Estudiante
neva promesa I despees
da en aquest cae, per raú d'essocr d'Ucrania feu en et mes d'agost
es stdolda
la joventut dideals, que pensa,
d'enguany, una crida emocioAhir, a dos quarts de vuit del
13 que ha de ; portar l'estancada. nant als estudiante d'arreu del
vespre, suceef un fet sagnant. El
Les UniversItats de Barcelona tuna i als de Catalunya lambe,
guarda civil Julià Lafuente i Garno °repten encara a l'ensems, demanant una adhesió moral per
cía, de 21 anys, es passejava amb
avenes duce finalitats ds les a la clausura de les Universitats
l a seva promesa, el nom de la
guate ha tractat recentrnent amb Mies i una ajuda material en Ui qual se ignora, pel Tibidabo.
tant d'eneert En J. Alvarez, en cl lanas vells, robes o diners, per a
Anaven sostenint una forte
diari "La Prensa", de Buenos mitigar la misèria, ¡al dolor i la
NOMENAMENT DE JUNdiscusió, fins que En Lafuente ea
Airee; la tasca d'augmentar el fam que sofrien mes que ningle
TES DIRECTIVES
patrimoni eieatffic i artfstie de del seu país, els professors i estrete el seu revólver i engege dos
El Ram de Vestir ha elegit la trets a la seva promesa i després
la bunianitat amb descobrimairts tudiante ja en nur majoria dissegüent
Junta
directiva:
ir
tis,
etnt taäl csaupi.eidar-se tirant-se un
i créacions, i k divulgació e di- persos o exiliats. (1) No sabem
President., Felip Manero; vicefusió del tresor fine avui aeumu- que s'hagi fel ad res per a sopresident,
Angel
Pascual;
secrebit, n• confonent, peró, aquei- córrela i consti de paseada. que
Foren vistos per 17na parella
xa darrera missió, com ho ha so- no valdcfem qua tos atad motiu tare Josep Terrades; vice-seere- (me també es passejava pel Titare
Malean
Martí;
tresorer,
Jovint, amb la de crear gremis ale per a cap col.lecta-moxigangat sep Aguilar; comptador, Estoy° hidabo, la nual en donaren part.
guate l'Eetah garanteix c mo- vistosa i "dsslionesta". Ene cal
Prunes; del Comité Pro-presos, So% traslladà a la eaea de sacore
nopoii de certes professions. cona pensar, que, per a atenyer el Josep
Campanya; del Local, Car- de Gräcia.
t.nta reininiseAncia de l'organit- reconeixement de les nuslres as- ies Castells;
En Lafuente tenia una ferida
del Regional, SobasLacid gremial du redel mitjana, piracious, si per alises misas mes tia Flor; del Nacional, Melcior gravssima al cap, arnb orifici
en la qual nasçue la Universitat, tones no, pur egoisme, no ni ha Tarrida; vocals, Ramon Esterri, d'entrada i sortida. Desprós d'haprou amb posseir una cultura
i Cre la formidable acció d'inerver-lo operat passà a l'Hospital
per csplendent que sigui, sind Robert Garcia, Angel Risueño, Militar, senas repenrances de
cia de la qual, se n'han Iliurat
Sube, Josep Castelló, Jesús
tinieameat ¡es Universitats nord- que cal lambe tenir una sensibi- Enric
Lin Royo, A/estere-meló v:da.
americanes. Demés, la caricatu- litat col.lectiva amatent i gene- Casabe,
Pene i Emili Marco.
La /leva promesa tenia una fera d'autononsia universitäria Tosa.
— L'elegida pel Sindicat del rida al cap, amb oritioi d'entrada
etsecedina pel govern espanyol,
Ram
de
Transporte
Terreetres
i
i sentida, i un altre al bree, LamNosaltres demanartem per tut Marftims es la següent:
1 de la qual ja mames en queden
be anab orille' d'entrada i tendiles cendres, no va servir ni tan abra, ala estudiante catalana, una
President, Enrihi Piñon; vice- da. A Pardear a la casa de soeces
sele per a canviar de scuyor rec- mica mes d'audàcia. perd president, Bablista Mario; secretor. ins alimentem encara del l'audacia no es pot fr d'encar- tare Josep Grau; rice-secretar!, roor.e. Aquesta xieota estaba embaraeada (le 7 6 8 micos, havenreeealfal del II Congrés Univer- reo.
Alfred Díez; tresorer, llamen Ca- se-li practicar una (mereció cesitari Català, que fou una fila
FERRAN curro talà; comptador, Bernard Gracia; stures, la criatura no pogué ésser
gloriosa i una ernpenta ara fa sis
vocals, Pérez, Carda, Solee Her- salvada.
anys, i des de l'apoteesiea eamnändez, Vallés, Gelabert, Milanés,
(1) Peeitit eneare trainetre's don/111ns
Les operacions les varen fer
parlya del cataiä a les miles de !Oree:ad-los directame nt a En Silvestre López, Roger, Brunyen, Meca, Rae
els Dors. Vila i Muñoz.
Saltov
rn14
in
15
reeullaLs nuls, erran d'aquell Trernirloskv, serretarl
vano
i
Rovira;
del
Comité,
Nad'rxtudtants Utranians . : rraha. MarGongrée, gairebé res d'acció no
posta. prittradka 441; Prag a. Tueoes- cional, Si. Guerra; del Regional,
han fet ele estudiante apart el tí'
P. Navarro, i del Local, J. Cristotal:tul&
utanifesi dune cacollits de 4-AsLile
La diada de Santa
ar:reí:tejó Catalana d'Estudiante,
CONVOOATOIRIES
de neta declaració ds principie...
Llúcia
ni tan sola oneja a la UniversiL'Agrupació Comunista celetst. d'e Barcelona la bandera nabrarä una assemblea el diutnenDurant la diada d'ahir
cional catalana, que recordi
ge, a les deu de /naif, al carrer de Ilue la tradicional Pela i fira de
SellS catudiants, la missió a comAssociaci6 do música da Sant Gil, 3.
Sta. Llíntia. A la capella on es Ve— El Sindicat Unto Mercantil
plico malgrat que cap precepto
nerada la Santa, al ea 'ter del seu
Camera. — London StrIng
explienament no ho pruhibeix i
convoca una reunió per u dos nom, adjueta a la Seu, per tot
Quartet
quarts de deu d'aquesta nit al lo- ül mate s'hi digueren mieses i
que Pa generacions escotare ten
rapi,taruent s'hi succeeixin.
Els dos correrte celebrats per cal del carrer Beix de Sant Pere, ofici, essent l'altar ricament exore
Les causes da l'endémica i aquesta notabilissima agrupació número, 63, per tractar de l'ac- nat i il.luminat.
céusurable vaga de les festes musical han ronstituit dues ses- titud que els cal prendre en el
La ideen dc Sant Jamo,. i 1-1
nadalenques en una de iss Uni- SiOlif, de la més depurada (rol- proper Congrés Internacional Plaça Nova eren plenes ile tertidele Sindicats Federalistes llevoversitate, no Es altra gas la fa- ció artística.
piques paredes de venedoes
tiga 1'21 sistema atila!! de claIndubtablement pot conelde- lutionaris que tindrà lloe a Ber- figurete2 i cases poi naixement.
lín.
ses i di y arei existent. ES real- rar-se el "London String QuarUna gran gernaeid omplf
— A dos querts de deu d'a- aquells iettrete tot el jorn, enalent sipiiticatiu que per a evi- tel" formal pele senyors James
queata
un
el
Sindical
Unte
de
les
tai , hre densi del sabre
trant per la espelta ale claustres
Levey, vial( primer; Thomas W.
e%panyin i d'exigir ale estudiante Petre, viclf segon; H. \Vaido Arta Gràfiques celebrarà una de la Catedral, eesent les boros
assemblea,
al
Garree
de
l'Olm,
10,
el retan dii pagament de matríde sortida del trehall tan concoeWarner, viola, i C. Warwickcula pe» a entrar a la Universi- Evans, eel-lo. don el mes per- per a propasar que s'envii un de- rregudes que es feie, dilleultós el
tat, roen si no fossin elle, els fuete deis que hin visitat la nos- legat a la Conferència Interna- Pes.
"determinados elementos extra - Ira eiutat. L'exil ha estat tniä- cional de Berlin.
A les voreres del carrer del
— El dia 24 d'aquest mes el
fits; encara que verdaderament nime.
Sindical d'Empleats i Obrers de Bisbe hl havia mantes colles
estranys, st, a l'esperit esmorteit
es
que
aqueste
qual
re
aneleI
música de carrer, en sa majoria
foraster del conjunt que la in- sOS, arlistc,s insuperables, han la Catalana del Gas i Electricitat orbe, implorant cariat als viaforma, sa/vant tan rares caín arribat a la mes completa fusió, celebrara una assemblea per a nants,
discutir els estatuts que redachm:arables excepcions.
al mes perfecte equilibri. Sr:m- ta la Comissió organitzadora del
Cetlebrem la civilitat d'enguany ida que un esperit Unir domina novel! Sindical..
gracies o ,sstudiants patriotes, Hure interpretacions. admirableLes Conferneies de la
ImaMIM
pintó si es vol evitar l'anecclúti- ment. subliintent matisades, aren
ea manifestació vergonyosa i seguint extreure ele müsies dels
Molt 1.1ustre Junta de
L'obra fou escoltada m'eh post,
periódica d133 mal d'arrels tan instrumente les sonoritaLs mós
titulat
pregone.s que hom posi remei
suaus i apagades, auf caen efee- principalment l'andante
IM mes
les causes del mateix i no ens tes de inäxima brillantor. Des -Vbetima do les fieles", en el qual
Demä, dia 15, donarA a la Sala Moentretinguem inútilment a repri- d'un principi, el nombrós palie el coleo descabdella una tendra
zart Na Catarina d'Albcrt "Víctor Cautir-ne ele efe.cles,
q,ue acta als concerts de l'As- melodiá.
tala", la primera de lea tres conferencies
soeiació
de
Música
da
Camera",
xardorosos
aplaudiments
1;1 seityur Tusan, l'hàbit deleorganitzades per la molt illustre Junta
reat att (letal ces havern referit quedó enlluernat d'un art Yen ex- del públic oetingueren del, line- de Dames, tractant el tema "Patrimuni
ales en aadest primer centeri dels defectos".
' emportat a quisit.
mes atuunt, e abs
La sensibilitat, deis artistes une peen n es: "I: lors del hose",
Madrid dele genuina r.ipresentanls
Continua la venda per a assistir a les
d4ls estudiants tatalans, una ro- que componen el "London String fragment d'un quertet dc elle esmentades
conferencies, podent-se assetunda negativa, situant en el pla Queda" es palean completament Ewen, dolçament melangids.
Al segon concert värem sentir gurar que aquest any, con% altres antede les tuses impossibles la co- moderna. Llur ternperament eoriere, resultaran brillantissimes, ja que
rriese qua en eealitat tenia d'ex- md sembla rett'S apropiat per a ate adietes anglesos Pencisador a mis dels molts notas inscrits publicats
plorar les poeihilitats d'una ere:JI- donar-nos la interpretaeit) aca- quartet en fa, de Maurice Ravel, s'Id han d'afegir els de les distingides
que fou executat i interpretat
BIA cce1.labori6 nostra, al pro- bada d'un Delnissy, d'un Ravel
senyores Serrahima, Gómez de Borren,
jeetat ugres escotar que pul- per afinitat de l'elegància, d'un amb perfecció exquisida, posant- Puig Saladrigas, Conta de Bernaden, Plase
de
relleu
tota
la
gräda
i
ensen celebras 3 Saragossa lotes Mozart; a la erpressid de Papasnas Albiflana, vana Guarino, Gobe.rna
le; eatetats astudi entines espa- sionament heethoveniä o de l'in- giny sonor de l'obra.
Canela, Mir de Pagés, Garcia Regat,
Del compositor aegles modern dna
¡lotes; piró perquè limitar-ea quid, romanticisme de Mimare n .
Taberncr, Caralt Armontcras, Martí
3 la negativa expectant 1 no fun- aquests ensiteestrats 1111/31eS arri- Eduard Goossens figuraven dos Calvell Riera, Pons Carreras, Bertrand
dar. la Mala Nacional de les ben per tomprenss16, per intel- apunte per a quartet de eorde. Serra, Bergasse Trías, Mercè de Gag,
Mulata "Pel nao" i "leo° follet", vídua Falses
.teeeeriedone d'Eetudiauts de
exceLlint amb
Pla de FIneensa, yide técnica impressionista. A se- dua NfiquelFages,
Ealalunya e , re»n tenen elle i la meetria.
Fargas, Jordi de Gispert,
guit,
l'únie
temps
del
quartet
en
A la primera sessió, el "Loa majoria deis palees ben o mal
Nill y idua d'Orpi, Rogent de Maspons,
e•mslitults, i co gestionar fine a don String Quartet" executä el Ilo menor de Schubert, formant Serra d'Ordeig, Serra de Fio/, Soler de
gepoderes
eontrast
per
la
soya
aemolir-ho Fingrbs d'aqueixa Quartet en do, número 17, de
Roig, Viladomiu, Fabra de Braguero.
Unió IliMeri a la Confederació Mozart, i Quartet sise, en si be- nerosa inspiració, amb l'obra an- Ana Girona, Dolors Cal yell, Calvell dr
terior,
mes
poderosa
letereraeionee la
mol!, de Beelhoven. donant a coCarreras, vaina de Folch, vídua de SagEl públic, que diffeilment s'hau nier, Margarita Dória, Anguera de Sainealeiteaeld existent en aquest neixer "Tire Pixy Ring' (notitana
cansat
de
sentir
música
tan
Warde
Waldo
sector deattivitale, eurn ja tfmlfades),
les
qué, yidua de Sostres, marquesa de ViIra de
nee, viola del quartet. Molesta exceLlents, aconseguf encara d'a- Han:izar, Sala de Rocantora, Sala de Ballamen t va intentar-re farà coreuests i en aquesta part, dues ?ceras, Poch vidaa de Martorell, Ferran
obra, d'osperit i tècnica decide
ge de tres ares?
Sense preeipllaeinne d'efeetes ment moderns, deeelebreix en son peces més de Tehaikowsky 1 de de Comas, Joyer de Girona, Jemes yidne
de Vidal libas, baronessa de Quadras,
se mpre coatraproduente, pera autor un músie experimental, i Mendellssohn.
El quartet en la, op. 41, de Bosch Labréis, Teresa Agasti, Pilar Mareinb urgentia que requereix, (le hon gust. Amb ola instrumente
rexpanse6 def l'ostro reíd nacio- ele corda, Waldo Warner assoleix Schumann, va cloure esplèndida- ques de Bah& Consol Trilla, vidria Vila
ment les delicioses sessions mue Clot vides de Miró, vidas Laiont Tei
nal erina da lee frontones, ha de bella efectes suggestius en letra
veas:: de erecto/ansia a les men- d'una vaporosa fantasía Muna, sienes donadas pel "London xidor, Mere& Fontanals, Puig Oriol de
tafilete encara no maese treba- gnoms, redes, boleto, camparo- String Queden", que difeeibinent Castelló, Divi de Ferrer, Bertran
Puto, MaiietapZ Lig Llago...ame
obliderefege,
fletes, gegcartsa& • I« 0104- Lee olmo,

Del titoteig d'abans
d'al& a la nit
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L'invent del professor
Laugevis per a evitar
que els vaixells embarranquin
París, 13.—El professor Langzvin, inventor d'un aparell que permetra evitar
una gran part de les catàstrofes
mes, pel mitjà d'una eaginyosa utilització de les ones sonores, en combinació
amb la telegrafia sense fils, explica en
"Le Matin" el principi en qué es basa
el non métode, cncaminat a calcular instantniament la profunditat de la mar en
un punt determinat
D'aqu2sta manera serà possible advertir la presencia d'obstacles als paratges
immediats a la ruta de les naus, evitantse amb aix6 la possibilitat de multitud

de cathstrofcs.
En la seva descripci5, explica l'inventor a grans vols el seu sensacional descobriment, la influacia del (mal en la seguretat de les rutes maritinrs sera aviat
un fet, i diu que la guspira produida ce
la instal.lació ordiailria de telegrafía sense fils d'un vaixell es transerma a raparel cn qiiestió en una série d'orles sonores que s'escampen a través del mi/A tiquit, l'eco del qual, repercutit pels obstacles, és recollit pcI mateix aparen, que
torna a transformar-lo en osciliacions
eléctriques, les quals a l'enscms són registrades per la installació radiotelegrä-

fica.
Segons aixo, n'hi ha prou ami) mesurar el ternos transcorregut entre remissió del senyal i la recepció de l'eco, per
a tenir, amb relació a la velocitat de
transmissió del so a l'aigua, el doble de
la distància a què es troba l'obstacle del
fons.
Aprofitant aquest invent, el senyor
Langevin ha pogut efectuar diversos sondeigs submarins, obtenint resultats sorprenents, tant en prounditats petites cona
en les que mideixen diversos •-• de
metres.—Havas.
El. CONSELL DE GUERRA PER
LA PERDUA DEL "FRANCE"

París, 13.—Han continuat els
debate sobre la pèrdua del cuirassat "France".
Han estat oits el comandant
Valat, del cuirassat "Paris", que
portà a cap les operacions de salvament, alguna oficiala, bussos i
anginyers geògrafs.—Radio.
FELICITACIO A NARUTOWICZ
París, 13.—El president de la
República ha dirigit un telegrama
Íe felicitació al nou president de
República polonesa, senyor Nagutowicz.—Radio.

b

EL CONGRES DE LA PAU A LA
DAIA VANDERVELDE ATACA
DURAMENT LA POLITICA
RUSSA
La Hala, 13.—En el Congrés
Internacional de la Pau, el delegat rus Radek preconitzä la lluita
de classes, fent-hi intervenir
rexercit.
El delegat belga, Vandervelde,
flagel.là durament la Rússia soyietica, dient que aquesta furia
millor alliberant la Geòrgia que
sso pas executant els socialistes
mal avinguts amb el regim soné-.
tic. Afegí que la guerra ha désser, efectivarnent, combatuda per
eots els mitjans, però que ha de
mantenir-se el dret de defensa
Legitima per totes les nacions.
Afirmé, per últim, el dret de
França i Bélgica a obtenir reparació per les regions devastades
per Alemanva.—Havas

La Conferencia de Lausana

Ismet Paixà es mostra intransigent en la qüestió
les minories

LAWN-TENNIS
nats del món
Diäriament es reuneixen a
l'Hotel Ritz, el Comite Executiu
d'aeuests Campionats qüe, por
per la tasca que va desenrotllant,
pot avançar-se tindré un resultat digne de tan rnagne esdeveniment.
Han estat ja cursades les invitacions oficials per a la destgnació deis primera ;m'adore de
Cada nació, entre les catorzo afiliades a la Federació internacio
e pels informes rebuts, hom-nal
espera que les primores figures
dol tennis mundial assistiran a
aquest torneig.
Aqui s'estan organitzant tots
els detalls necessaris per a la
deguda 1 adecuada ordenació dels
importante nuchs d'aficionats
que manifesten Hur propósit de
venir, amb tal motiu. Els contingents mes nombrosos que fins
ara s'anuncien corresponen a
Londres i Niça, rebent-se tumbó
avía de diverses chilate espanyoles que pensen assistir-hi.
El sub- comitè que s'ocupa de
la instal.lació i habilitació del
1Palau on tindran !loe eis Carne
pionats mundials, el qual, sens
detalle técnica amb un constructor especialitzat, vingut exprese
•ament de Parle, per assessorar
ele organitzadors.
Aviat es prendrà acord sobre
rexecueie de l'avaut programa i

de

Tampec accepta el control de la Societat de les Nacions Enèrgica resposta de Lord Curzon
Si les negociacions fracassen no s'aixecarà a Europa una sola veu a favor de Turquia
bastant moderació en refirir-se
a les minories jueues, pera quan
parla deis armenis, té frases do
gran violencia. Diu que la idea
d'una llar armenia es inacceptable per Turquia i que a mes a
mes, hi ha la dificultat que en cap
provincia turca els tures es troleen en minoria, essent per tant
impossible:
Tarnpoc pot aceeptar Turquia
l'exenciú del servei militar a favor de les minories, mitjançant
el pa.earnent d'une tasca.
El control proposat per les potencies ver garantir la proteiteiö
de les minories es lambe inaooevtable, pule Turquia no pot
permetre ingerències eu ele seus
assumptes interiors a causa que
aixd es contrari a la seva plena
sobirania. Te despees Ismet frases de consideració per la Sacietat de Nacions, perú diu que el
control d'aquesta Societat de Nicions es lambe inacceptable.
Venizelos fa aleshores ús
la paraula, declarant-se partidari de que s'exerceixi el control a
Turquia per la Societat de Nacions.
Lord Curzon s'aixeca a parlar
en nom dels representante aliats,
tinguent paraules de gran severitat contra els delegats turcs.
Ens separarem—diti—nnelt aviat,
pot esser molt abaste del que us
figureu.; aleshores Europa entera podré veure que, a les proposicions humanitäries i desinteressades dele aliats haveu conten.
tat solament amb guatee llocs comuns. La Societat de Nacions s'oLA QUEST10 DE LES MINORIES
cupé de minories en diversos paiLausana, 13. — La COrniSaió sos. França i Anglaterra tener'
al seu terree maltee d'elles i no
encarregada del problema de les
minories ètniques s'ha reunit posen can dificultat a iles inter
venciens ' de la Societat de Naavui.
A la sessió ha assistit el dele- cions, perú aire es degut a que An
gat britànic, lord Curzon, i el do- glaterra Frasiea tenen les neuss
notes.
legat ture Ismet Pateé.
Ismet Palié ens ha parlet de
Lord Curzon intervingue energicament en nom dels seus col- la facilitat de les minordes a Turquia.
A que es deis, donce,
legues aliats, advertint als delegata tures que les potencies inve- els armenis, que abano de la guertenis podran surtir de Lausana ra pujaren a tres midions es troben ara reduitzra a 130 nul, i que
molt abuel g del que es pensara.
Intimé a Ismet Paixà a que de- molla d'aquests haeln buscat sorir del país arob les !s'oliese fina.
cidís l'actitud dels tures enfront
de la Societat de Nacions, a deci- ceses?
isrnet Paixä ha prenunteat rtdir alai mateix si els otomans voten ésser mernbres d'aquesta so- raules greus. t3i les negociacires
fraeaseen no s'aixeczträ a Eurocietat, i en general a mostrar-se
pa una sola veu a favor de lime
menys exigents.—Havas.
peri turc. Demlaa al delegat turc
que reflexioni abans de contesL'ACTIT4J• D'ISBIET PAIXA
ENERGICA OPOSTA DE LORD tar a les manifestacions fetos en
nom de tests els roiereseietante
CU14ZON
Lausana, 13.—Ismet Paixà ha aliats.
Isrnet Paleé manifesta que
exposat avui el punt de vista turc
denté contestarä les manifestarespecte de la qüestió de les minories contestant a les preposi- cions de lord Curzen.—etadio.
LES RaiPARACIONS RE GUERRA
cines presentades per lord CurLausana, 13. ene-aquí la si
zon en nom deis aliats.
Issnet Paixä començà dient que Mace de les negociacions resles minories s'havien sublevat per pecte de lee reparacione per danys
culpa de les potencies estrange- de guerra:
Els aliats kan preposat g us
res.
Turquia indersainarä a teta ele
Parlé despees de les devastacions realitzades pels grees, ma- nacieotale alliate, excepto els greca,
tots els danys oansats per la euer
nifestant que segons informes
oficials de la Creu Roja, havien re i que 'Purquia i Greeia renunestat destruides 20 ciutats i 1,510 ciin reolprocaluent a les despeses
pobles. !sena Peche p arlé amb militare.

Lausana, 13.—La Conferencia
prossegueix lentament els seus
treballs. En ço que es refereix al
regim dels Estrets la situació
continua essent quasi la metete
xa: Els perits russos, entre eie
quals Iii figura un ex-agregat naval del Govern imperial rus a Rorem, foren invitatsn prendre part
en el treballs. Naturaltnent. la
seva presencia no va fer progrese
sar les discussions. Els russos,
segons la sera tàctica habitual,
el.ludiren el debat, demanant estudiar el projecte que dinen desconèixer.
Els assumptes e financiera.
(deute otonue) no han avançat
seriosament. S'espera que la presencia de Djavidebei, que acaba
d'arribar, serù un auxili, però no
se sap encara exactament quin
serä el seu paper ni si intervine
tiré a tina Comissió o si quedarà
entre bastidors com a conserge
de la delegació turca.
Per últine en ço que es retereix al canvi de les poblacions,
tures i grecs continuen discutint
a base de testimonis neutrals
contradictoris i de retreta redíproes de barbàrie. Malgrat deixe,
els turcs declararen ahir que almetrien en principi la continuacid de súbdita grecs a Constantinoble.—Radio.
Lausana, 13.—Els tures han
fet diverses reserves sobre el
manteniment dels grecs a Conatantinoble. Demanen l'extradició
del patriarcat ecurnenic i la dels
grocs no otomans.—Radio.

ESPORTS
P e r ate vin e nts Campio-

La Post-Guerra

del cartell anunciador dels Carapionats mondial, el qual, sens
dubte, seré digne element
propaganda d'aquesta formidable
manifestació tennistae
FU-MOL
El retern d e l Barcelona

Abans d'ahir retornaren de
Bur excursió a Bilbao, els equipiers del F. C. Barcelona, a excepció d'En Samitier i Picea, que
seguiren directament cap a Madrid, per jugar els
.. partits de es'ceceó.
Les impressions que porta un
dels viatgers, es que el primer
dia el Barcelona es trobà estrany
pel cama i lo molt humit del
terreny; malgrat aix6, feren una
bella partida, si be amb desgràcia.
El segon dia els bilbains, envalentonats pel canvi de jugadora desplegaren prompte un
gran joc d'empenta i aleó influí
encara mes per debilitar rudament la seva moral, ja bastant
feble en presentar-se al camp.
Els comentarla de la Prem
sa loilbaina després del
segon partlt
Amb el natural interes era esperada la Premsa de Bilbao, resseneent el segon encontre del
Barcelona; tota ella respira un
entusiasme dedirant i uns juche
ele bdatant apassionata; "Euzkadi", per exemple, no esmenta ni
tan sola l'equip del Barcelona;

detall irnportant; els sena comentaris en l'edició del primer
dia, eón bastant lacónios, força
és reconèixer-ho. "L'Atletic, escriu, aconseguí un trioint ressonant, una vietória t•ta/ i decisiva sobre l'onze que significava oficialment la meerima petencialitat. DeeenrotIle, a Inés, ten
joc de qualitet insuperable, d'una
meravellosa netedat, pel la qual
n• pet discutir-se el resultas..."
Ni una paraula taz sois en
aplicar la sensible diferencia de!
Eartelona efectiu, a l'unce que
jugà diumenge contra l'alletie.
Perú va mes 'buey decaen e)
comentarista de "El Paeblo Vas•
co" del que traduins coses con'
aquestes:
"L'Atlètic ven en teta la tinta. al Barcelona, eer 4 a 4, casa
podia fer-ho per 6 o 7.—Quan
nostre futbol era mes ceneurat.
quan la nostra täctica era mes
despreciada, quan en la majoria de revistes catalanes no es
parlava mes que de la decadencia del futbol base í del fraebs
de la seva tàctica, aquesta
ressorgit 1 ens donem per mott
salisfets d'haver demostrat tot
l'esplendor als catalana, d'aquest
futbol, segons ells fracaesat, per6 que es i serè sempre el mds
pràctic, el més positiu, el que
ens taré cantar T'Alirón", el que,
en fi, serè l'amo del futbol
sense que trobi ningú per a
vencel. Seguim eseent, nesaltrea
els "asos"..."
1 malgrat dedicar tota una plana a les peripecfes del match 1
mds comentarle, tampoc taquee%
0,yinent
- entusiasta expnieth

Els grecs, per boca de Venizelos, han declarat que si Turquia
manta la seva peleche de reparacions, Grecia taré valdre les seves contraproposicions.—Radio.
LES VACACIONS
Lausana, 13. — Contràriament

a certes informacions, no es parla per ara d'apenar la Conferencia. L'examen de les qüestions polítiques segueix paratelament al deis problemes financiare i d'altere ordres i no hi ha
intenció de fon distinció de cap
mena en l'oree dels diversos
treballs en curs.
No obstant, entre els turcs circula el rumor que Ismet Paixà
aprofitarä el perfode de festes
per errar a posar-se en contacte amb efustafä Kemal a Ismidt.
—Rädio.
UNA NOVA PROTESTA RUSSA

Lausana, 13.—Els russos enviaren anit una nota de protesta
contra la Conferencia pel que
respecta a la reunió de tècnics,
que qualifiquen d'innecessäria.
Sembla que les potencies no
contestaran la nota dels russos,
per considerar-la inoportuna.
El text primitiu dels aliats respecte de la llibertat dels Estrets
no difereix de cap manera del revisat.—H ayas.
LES CONTRIBUCIONS PELS ESTRANGERS A TURQUIA

Constantinoble, 13.—La prefectura de Constantinoble neciatea actualment 800,000 Iliures
turqnes als estrengers que habiten la ciutat, corn impostos municipals. Aquesta quantitat s'ha
augmentat perquè fa temps que
els estrangers no pagaren aquest
impost i la prefectura esté termament decidida a cobrar-lo.—
Radio.
ROUS SEGELLS TURCS
Constantinoble, 13.—De proe
cedioncia autorezada s'anuncia
que l'administraeie turca de Correus prepara una nova emissió
de deis milions de seeells.
Aquests segells seran de deu
classes E d'altree tants colore. El
preu variarä entre una piastra 1
mitja i 22 lastres i mita. Els
nous segelte ostentaran la mitja lluna i en 'loe de
"Correus otomans" diran "Correste lunes". EI preu estere marcat en xifres !latines i Juegues.
—listasLA cinwertzwya DEL DESARSIAMENT RUS HA FRAGASSAT

Heleingfors, 13.—Litvinov ha
declarat en la sessió final de la
Conferencia del desarmament,
que la proposicid dels Estires bàltics i Potes/la sehne la signatura
do la part del Tractat referent a
la -no agressid era inacceptable en
Arstb tot, el represeataat rus
digue que precia nota pel que fa
referencia a la coavseateria
d'una Comisei6 tècnica
La Cenferenoie del desarraatnent

als mateixos billeains de la diferensia entre Cequia per ells batut i el Barcelona complert.
En fot cas, i en sed coincidiste
ane ele col.legues bilbains, Hure
brillaras resuleats coestitueixea
una severa advertencia per als
que, basant-se en els darrers
tempe de crisi que ha atravessat
el fulleo' base, donavea a aquest
per enllestit i caducat.
Els fets, pel centrar', ces ensenyen un lentilla deevettlament
deis que un dia foren anemenats
"Ileons del Neid". Es un avis
que Itera de tener present.
La selocol6 espanyola
Altir, a Madrid i ami tina entrada grandiosa, es fea el segon
partit entre els dos eauips dele
guate sortiré definitivament la
selerició espanyoda que Iluitarä
diumenge vitent a Lisboa eontra
la representaci6 d'aquell país.
Ele equipe s'aliniaren en la
forma següent:
Zamora (Espanyol), Montesie
nos, (ídem); Gareaget (Arenas
de, Bilbao); Peña (ídem); Ideana,
(eportiag de Gijon); Saenitier,
(Baritelona); Palazo.. (Itäeing de
Santander); Piera, (Barcelona);
Carmelo (At)eteo de Bilbao)
Acedo (ídem).
L'equip entrenador el formayen Oscar (Städium tr0Oviedo);
Garreas. (Reial Societat de Sant
Setrestib); Pololo (Matee de Madrid); Cansino (Sporting de Gijon); llene Petit, (Reial Enid d'!nun); Marín (Atletic de Madrid);
Del Campo (Madrid); Bernabeu
(ídem); Travieso (Atletic Bite
bao e i eletrieJugaren solament en

ha fracassat, nes, per la negativa rusas a signar el pacte de no
agreste, prèviament a tot acord
en Passumpte de la reducció deis
armaments.—Havas.
La

Premsa estrangera
—

L'ajornament de la conversa de
Londres :e llene pessimistes :: La
Premsa francesa :: La Premsa
anglesa
La intransigencia francesa i la
indecisió de Bollar Lame diu el
"Corriere della Sera", ajornen la
conferencia. Pobre resultatl clama l'"Action Française"; tot alió
que retardase receló deis aliats,
—o, a falta d'acció comú, l'acció
de França — agreujarà el mal
d'Alemanya i el d'Europa, din el
"Temps"; el 2 gonce (data luxada per a reprendne la conversa),
el desacord aliat es manifestarä
nu i cru, escriu el "Journal";
incoherencial segons el "Journal des Debats"; da dubtós que
el 2 gener s'arribi malauradament a un compromís, creu el
"Matin"; la conferencia de Londres es una data: de l'armistici
ençà el món no havia conegut
una hora tan greu eom aquesta,
diu l'"Ilumaniti3". No ens Mapa-

El resultat de la Con.
ferència de Londres
decepciona la Canb
bra francesa
París, 13. — No pot dissim5.
lar-se que les noves de leonera
causaren a la Cambra certa
cepció. S'esperen amb intereese
declaracions que fans el prnn.

dent dol Consell per a explieer
l'ajornament de la presa de ga.
ranties. Els més optireislet
creuen que l'ocupació d'Essen
Bochases en NI Ruhr es fart despees del venciment del 15 de ge_
ner. Ele pessimistes ja no ereuea
en alzó i parlen d'una combite,
ció que presentarà Bonar Law
primers de gener i que permeLl
a Poincare sortir del compronee
Aix6 són converses a les qua4
no cal donar massa importäneie
puix E. Poincare no ha comete
cent a ningú les seres intencions.
Avui posarà al president de e
República i als membres del G.
vern al eorrent de les converses
que acaben de tenir lloc a Lt
drei; dempres exposarä la sera
impressió amara la Comissld
d Af / s estraegers de la Caen.
R. Gendin de Villaine ha ee.
crit al senyor Poineare cornee.
cant-li que el dijous present
a ea Cumbre una petició d'intee
pel.laeid sobre els resultats q
la Conferencia de Londres. Radio.
Parle, 12. — Es confirma que
en la eessi6 de la Cambra del
próxim di-vendre e Poinearé donase compte deis treballs reatig
zata per la Cepferencia de Len.
dree i exposar les causes ree
han motivat Ilur ajornament.Radia.

cientern, per tal com da tasca de
demä es prou greu, opina Henri
Vonoven al "Figaro".
Veus pessimistes, dones, a LA PREM9A ARGLESA I L'AJOR.
Frena. Algunes excepcions, peNAMENT
ró: el "Petit Parisien", par eiernLondres, 13. — Els diaris de
pie, creu que la conferencia de tots ele rnatiços no consideren
Londres assenyaila grane pro- que l'ajornament de les converse
gressos sobre les precedents, per de Londres signifiqui una seriol'atmósfera de confiança i de sa •SCiaSió de PEntesa. Abre es
cordialitat que l'ha acompanyalegut a l'estima que els quatre
¡a. El
El "Gaulois", tot lamentant primers ministres tenen els uns
que el conflicto de doctrines do- pele antes i que la discussió ha
mini sobre l'esperit nacional, estat portada amb gran honradeopina qua la interrupció de la sa per no obligar a ningú a prenconversa de Londres no suposa dre mesures maese. apressades.
ruptura, No hi ha, diu, qüestió
La conferencia ha estat ajarde principi sitió de mates.
nada i aquest ajornament no es
I a Anglaterra? Segons ell "Ti- considere alarmante Consideren
mes", els anglesos no estan pan els diaria que Poincare ele vi.st
segurs que l'opinió pública tren- obligat per la majoria de la Cut cosa sigui molt favorable a les Lira francesa a no fer concessions.
mesures coercitivos violentes.
Tut Anglaterra sostindrà el govern contra aquesta mesura ELS E. UU. ES PREIKUPEN
francesa. O reglament pedem, o GELS ASSUMPTES EUIKRBElii
la ruina d'Europal exclama el
Washington, 13.—A la Casa
News". El programa fra u- Blanca ten deeerat que el GeCeo d'ocupació de tia ItuNr, esoriu
vern nordasnerieä es preocupa
el "Manchester Guardian", 3er:a actuahnent de diversos problela ruina financiera de Franra.
mes suropeus i mol t especialment
França vol obrar per ella n'atet- del de lee reperaeions a priteesit
es. CM al "Daily Tdiegraph", ha del luid desenretle alguna alhaurä de fer sota la seva res- vitat.—Ifavas.
pensabilitat. I 01 "Daily Chroniele" pregunta: persegueix Frene
re, una política pacifica i aires- EXPIAR/O EI UNIR REFORMA
DE SUCRE A 111AMAR1)EY
eiva envers Europa?
CENTENAR RE VICTIMBI
Heu's aci, doncel, la gran qüesLondroe, 13.—Un despee relié plantejada. Els nationalistea
d'"Action Française" pret.:W.- but 1. La Harina diu que. con2t?l ne tan sols envere Alemanya,
segiekees d'una ezpIeside a la reami lambe envere els adiete do finarla do m'ore "ItEstrella'', di
França mesures radicals. Bada- Carearas/. leí Ira que lamentar ut
sets d'espai ens hi referirem de- centonar de y iniaies entre alurU
i feries, la »injuria de naturales&
mä.
J. V. FOLX espaayola.—Ilavaa.

parts de 35 minuts, degut al calquid dels jugadors.
Guanyaren els entrenadors per
te gol a zere, aeonseguit de penalty. L'herei del partit—dinea
els telegramea—fou En Fallieseis,
que va estar moet encertat.
Ele telegrantes de la eepieerl
dlespanya asenteiaven ~in a .mminenta la desqualificació de l'Al
alentara, parque aquest as solaramet adamado d'assirtir als partida d'entronantent, tres tainpoo
ariava a Lisboa.
Gegualament, informaba, pelees
assegurar eut, efectivament, el
limes davaritsr del Barcelona el
pot prendre part a Pesmentat
maleta, a causa d'utie testó al
turmell i en aquesbae eondicions,
ne es fäeil admetre que el G. mita Nacional li exigeixi traslladar-se a Lisboa.
El senyor Ca330t, que anit mar-

xä cap a Madrid, presentare ele
juetificants necessaris per a (Meter la preveaci6 amb que es mirarla l'absència de l'Aleäntara pel
Cemite Centralista.
Partirte poi dlermenge
Corresponen jugar de Gametonat:
Cirup 13 (primera equipe):
Atlè tic-Espanya.
Terrassa-Mart inerte.
Badalona-Júpiter.
Grup A (segons equipe):
Barcelona-Unió Esportiva.
Espanyol -Avene.
Sabadell-Europa.
Tote els partits començamos a
/es 250 tarda.
XX
El diumenge jugaren el partit
de campionat, el :Valencia i el

Caetolle, en aquesta p0blae55A1
parlit lo era un dels nado
teresaants del oampianat, rar ultra la. auperioritat del VaiSica.
els ', mullías de pUrAttaciÓ
eentaideraven tediferents.
Pere es va fer tal mena de
propaganda, qae molts dies atino
de la molebrasii del tebana par'
lava de partit, fent de la erai
del diumenge, una jornada Mernorabie
Si la detalle que esver•n 3
tothens. Aei el futbol na el crein
prou absorveat per produir uta
agloraoracidi de gent que passts
d'un ormlenar de persenee.
diuriezge, petó, hom es va lee'
vemeer que el futbol es pote.,
element &Mita ae la passw
valenciana.
Ea forsä un tren eineet41 es
Valencia a C,asbellii. De Valicoas
solament. ki enema prop

mrler d'afisionats. 1/33nrEs 1111,
aclaren d'atiese peles. COM.)
bulle ele una •xeitaeió remete/e.
El retedtat del pe rtt fan: del
gola a seco a favor de, Nialkneia
itemre.i.
c`.rbitrk
quedé deeepcionada.
CtOtilffilt
E' Campionat de l'Perld
Ciclista Detall

Entre els miele de ia
ra entita 4 hi ha molt tszlere
alele rnotiu de la celebram,
eeu anyal Campienat
es fark diumenge. dia 14.„
Són ja vfnt-i- nou els inser,te
1 entre elle, En Mela, EsPinü”
sa, Boye, Cervelló, Fuste,
Glua, Armengele Treaeereoe

onda, 14 de desembre

era

Tarsic

'CONFERENCIES
El Govern i les elececiens

L'obtenció de les
actes a estira
cabells
El terna de les eleccions comenea de preocupar els elements
peltties, i es fan càlculs sobre el
que serà la Iluita electoral. Fet i
fel serie jornada gloriosa perque
molla districtes aspiren a l'acta
candidats (le les diverses branques de la concentració gevernant.
La formarió de la majoria portare iriolte disgustos al Govern,
Fi vol niantenir un racional equilibri entre les representacions de
tets els grups lliberals.
S'assegura que el Govern desitja evitar l'espectacle d'un forcree, electoral en el districtes on
rerniren a l'arta mes d'un candidat
(lo la cencentracie, i els raps es
posaran d'acord per tal que sigui
un de tmI el que compti amb l'ajut
davant dels que es presentM ands earäcter d'opoeició.
A mes a mes, hi han altres
remplicacions. producte del propsit atribuit als elements intelectuals do cridar-se a la part en
el repartiment d'actes. Velen que
el (.vern els hi dongui el sen
ajut en alguna districtee, o al
nionye que s'incloeixin a la candidatura de la concentració; en
les grans rapitals els noms de

persenes de prestigi en la literatura i en la ciencia.
Aqueets elements portaran a la
Huila desplegada la bandera de
les responsabilitats, que comenvareo d'enarborar en la manifestació del diumenge.
LA TASIC1

tarda ti rerepcie diplomatica el
falta ktre d'Estat.
En el deepatx amb el Rei no ha-

via peseel a la signatura cap deCree
Afee que el dissabte se telebrana a l'Hipiectrom de la Castellana ratee de Helear una bande-

ra a les trepes tic Sanitat, ami)
assielencia del Rei i del ministro
de la desuera.
— El ministre de la Governac.3 be 11:t que del Consell d'ahir
Serena pealoticat a la Premsa una
apa Del•• n • ntiAtA.
El el referent al pensament
del Gala-en !sobre e4s alcaldes de
Reial sedre, digné:
—ka per a sertir,
parileem seielettm daijó, pecó
6enbe prendre acerds sobre perja conegut el criteri
remite
del perfil !liberal en aqueela
uneeti4. nomenant-se alcaldes de
Reial meire en aquelloe localitats
cm be baria fe l eg s eonservarlors.
l'asistir.; les eleceione arribarà

la a•, Cabrera, etc., etc., lo quell
fa preveur e un Axit entuwiesta.

bee itisrripeinns quedar'' 'azt

cedes p e r tot

el

tila 21.
A TLETi.s.ale

Un croes del C. N. B.
'nge vinent. al Latí. es
tara ale ettroutres de Les Pla11 '

nea, ena curia de cross- gematry sehre une quatre quilemeloes, ereanitea t per la eeccie atlètica del C. N Ii reservat selanient :tes sens serie.
S'adverleix ice atleta inscrits
que el lloo de reunió cera a dos
quede de non a l'eetació dele
ferreearrils de Catalunya.

Sec iä Marítima
r

Vaixells eeseeee
Vaper alemety -nao Leonhert"
dllarehurgo, amb càrrega generel Arnarrat molí de fiant Bertra n . Coneignatari, TorrabadeIla.
Pailebot espanyol "Teresa",
de Sant Carlee, amb sal.
Vapor arnmarry "Atlas", de
Bremen, amb eärrega general.
Arnarrat mell de Sant Bertran.
Consignatari, Bernad i ComPae
nyia.
Vapor ,

Ziwanyol "Vicente La

Roda", de Malló i escales. amb
carrega general i 23 passatgers.
Amarrat moll de la Muralla.
Consignatari, Companyia Trampa
mediterrània.
Vapor espanycil "Peris Valer." Sil

el moment d'aplinar la doctrina
Iliberal en aqueeta materia.
—I del governador civil de
Barcelona?
—Sobre aquest punt, hem donnt un vot de contienen, al ¡resident del Censen perquè fati la
designarle.
—Tan dificultós As aix6?
—No; el que hi ha As que el
càrrec As difícil i la designació
te de ranre en una persona que
reuneixi les degudes condicions
de capacitat, competencia i coneixernent, que siguin garantia
d'encert en la sevä gostió.
— El ministre d'Estat ha rebut la visita de l'ex-mine-tre
Denle, A les dotze, reltrN el
non ambaixador ile l'Argentma,
amb el qual parda eh de la lata
que preeentarä al 119i les lletres
credencials que l'aerediten eom
e rerresentant de l'Argentina a
Madrid,
A dos quarts ile cine d r la
tarda er eelebrarä recepeee diplomätira al ministeri i l'Alba
enentlarä a tots els amhaixrelors
i ministres acreditats a la leed.
— Una romissió de la S e rietat de veins ha visital al nenistre de GrItele i Justicia, dunacant que s'emoei al recure que
contra la lecalitat del deeret sobr o llogu ere es veurft asna'.
En Romanones els be (lit ene
el Trihnnal Suprem obrara en
estricta iustieia. pecó que en
parlarà timh PI fiseae ner a reenmarar -li estudii a fons
sninnte.
Despees Al flomte ha retnit les
visilee del hishe l Madrid-Mi-ale i de l'arquehisbe. de Valladolid.
— El menistme de Foment ha
reten annee t reatf le visita del
Ceeseil deedministraciA de la
rompanyia tic ferrorarrile del
Nord.

El preeident del Consell, com
en dime anteriors, ha rebut moltes vistes en el seu despatx oficial.
Entre elles, una comissió de secatire i diputate canaris, acompanyats d'En Lerroue, que denlana tuxilis erattämics del Estile
p. d nunvar el, perjudieis ocaseenuts pele darrers temperals i
reparar els estralls en carreteres
nieils de les iites.
Leen visitat Lambe l'ex-presiden del Ceas.d1 d'Estat, leandrade. el fiscal del Suprem i
ewlts diputats i senadors.
re Garcia Prieto ha dit que el
prOtets Consell se celebraria el
divendree, me rque el dijous a la

admilded.

CA PUBLICITAT

Tia enrveront trt,ihA ami ., el

p r esident det Consell de alele_

cia.
NOUS novEnNenons
Han estat nomenats gevernadore, a coneeneencia do renúncies tor•snntMPR, ríe' e Alacant,
1' "marino. re-a- e Cäreres, En
Ctiment rerch-rlez.
PRCSA DE POSSESSIO
Aree. st metí s'ha possessioe
rat de la Direerie general de !Selles Arte. En Ferran Wevler.
Entre el reo/ i vol! (Precio?
'han eaeviat els acostumats liseursos.
EL PRCHABLE CANDtfeeT DE
"1-07.N AL GOVERN DF. !URCELONA
S'ase/gura me, el mm drivernadar de la provincia de Barcelona serä En Manuel 1),:idelk Valladares.
LA RAQUEL. SEPARATISTA?
La *Correspondencia de lespafia" publica un solt dient que la
popular coupletista Raquel >tener ha creat a Parte un rouplet
n atalä, en el recital del qual parla de "l'ona de la llibertat ratlana", i pregunta si s'aprefitarä
l'art de la Raquel per a fomeatar
el separatisme de Calatiniv

per R. D. de 18 d'octubre de 1921
i que per successives renovacions
vencien el dia 4 de novembre de
1922, aquesta Direccié General
ha posat en circulació obligacions
del Tresor al portador, emeses a
la data de 4 de novembre de 1022
a tres mesoe data, renovados per
igual periode amb els mateixos
remelisits, garanties i eondicions
que les que renoven segons la
forma següent: Obligacions a
tres mimos data, venciment de 4
de (obrar de 1823, renovables despida per igual periodo amb interés, a ra6 del cinc per cent anual,
pagadores al venciment de 4 de
febrer de 1923, per mitjà del cuya') que porten units pels títols
14,930 de la serie A. de 500 pessetes eadaseuna, números 1 a
ILPG0 i 41,604 de la serie B. do
5,o00 pessetes cadascuna, números 1 a 11,604, important pessetos 215.435,000.
Censiderant les esmentades
Obligacions amb el caräcter
d'Efectes públics, segons l'expressat R. D., i havent-se lliurat
al Sane d'Espanya porqué aquest

he faci al públic, en canvi amb
les que varen vencer el 4 de novembre de 1923, podran surtir a
la contradecid pública, quan el
ministeri de Finances se serveixi donar l'autorització determinada en el Reglament de la Borsa de Madrid."

EI. CONGRES DELS COWIERCIANTS D'ULTRAMAR
A la secretaria del Congres Nacional del Comerç Espanyel a Ultramar han comeneat a arribar
noticies dels nuclis de comerciante espanyels a Amèrica, especialment a Neva York, Montevideo, Santiago de Xile, Río Janeiro i de la Unió Comercial E9panynla de Costa 'Rica i Carnbra
de Comere Espanyola dc I'llavana, donant cempte de l'entusiasme amb que ha estat acollida la
próxima celebració del Congres
i deis trehalls allí inieiats per a
eeneserrer-hi amb la majar te•emnitat i efieäda poseibles.
De la Cambra espanyola de Comere de l'Hay an& s'ha rebut una
[letra, de la qual Slíti els següents
paräerafs:
"La Cambra [torreta enänimement i a-11) gran entueiasme
e/vendó i ha aeordat nomenar
oficialment els delegats que
representin i fer una activa propaganda perque vacila al CongrAs
el mejor nombre possible de ro-

merciants i industrials resident
a Cuba, pifie a afee finen dret
lote. segons el Reial denret, eferiet-los al rnateix temple tota mena de farilitete nue pegues denso-loe la Catabre.
le'aeordä nemenar una eomis-

m'e ele propaganda per a obtenir

el mejor nombre poseible de congreeeistes i altres divers--es rereereelee eme re/fi je permite estndiin i presentin Memeiries conformes al text assenyalat en la
ce' vera/ Aria
Havent tornat dele Fettats Unite
el eerretari d'aquesta Comiera,
don Rafe! Ser& se li (bina l'eneärree reme p ettielii i propeesi
en pea d'arree ,'enrome/nada entre les Cernieres de Centren es,
parientes de Aova York. MAxie i

LES ODUGACION DEL TRESOR Ra yana, per bel de presentar al
La DirerciO General del Tree reorcit s que ba de emlebrar-se
sor publica en la 'Gacela" el se- a Eepanya soettrions tensellades
p er l'experiencia, le retal enea
güera:
"De conformitat a ço que es en la prédica denarä suple base
lex concludens que es forrendetermina al R. D. de 30 d'oetubre, de 1922, disposant que en re- lie ene han d'Aeeer presentarles
davant del Cernite Central del
novació de les Ohligacions del
'E'res« emeses a tres mesos data ' Cengres."

riera!. Amarrat moll d'Eepanya
NE. Consignatari, Cempneyia
Transmediterränia.
Vateetls despateats
Vedar italiä "Andrea Padre",
en Rase cap a Sagone.
Veler italià "Ester", en Ilast,
cap a Sant Fetiu.
Vapor espanyol "Alhambra",
amb aärrega general, cap a Me-,
lilla i escales.
Vapor espanyol "Marqués de
Turia", amb eárrega grve.ral,
cap a Pasages i escales.
Goleta espanyota "Comercie",
amb carrega general, cap a Sant.
Feliu.
Vapor espanyol "Cabo-La Plata", arnb càrrega general, cap a
Bilbao i escatles.
Malicias sortIts
Vapor espanyol "Cabe San
Vicente", anib càrrega general,
cap a Sant Feliu.
Vapor espanyol "Rita", amb
carega general 1 transa, cap a
Huelva i escales.
Vapor espanyol "Francimoo",
amb el seo equip, cap a la mar.
Vapor espanyel 'Terranova",
; amb el seu equip, cap a la Mar.
Vapor espanyol "Tira.", amb
càrrega general, cap a Cartagena.
Vapor enpanyol 'Cabe Sacra.
tif", de trànsit, cap • Geneva.
Vapor alemany "Saar", amb
carrega general i träneit, cap a
Hamburg, Tia de Mamila.
Vapor alemany "Otto Leo-.
narth", tuste cärrega getetera4 1

ay a liarsei4"
ase "Tea gew I tilinall,
•

Vapor espanyol 'Mallaren",
amb carrega general, cap a Pal111a.

NOVES
Segons telegrames rebuts per
la Companyia Trasatläntica, .43
vapers "Antonio 1,6pee" arribä
el dia li a Colón precedent de
l'Hayan
Són esperats els vapore
carbeners "Gerónimo Ibrän"
"Marques de Chävarri".
— Han pujen darrerament al
clic por a netejar i sofrir retoneixament eh vapore "Rey Jaime I" i "Francieco". Arab el nestteix elegeete es esperat el vapor
"Espada meneen( 3".
— Procedents d'Inglaterra
m'esperan els vapors •Ravenna"
i "Cisneros". Da Sóller el "Hurta Ripa", i de Cartagena el "Ramón". A mes a mes g en esperals
prernedencies distintes els va.
pors "Luciline", "Stremboli",
"Bellanoch" i "Cabo Creux".
— El vapor "Buenas Airee"
passarä avui del moll d'Espanpa
al de Barcelona S.
— L'Assetiació do Capitana
1 Pileta da la Marina Mereant,
celebrà junta general de oevaa
na convocatória per a la renee
vació dele cärrecs vaeants a la
Junta directiva, quedant aqueeta
constituida en la següent forma
President, En Marian Madi 1
Ventosa; vice-presidenta, En Asa
toni Bosch i En Joan Antoni Me.
tinas; secretar', En Jasa, Moren
tresorer, En Josep M. Francotl;
vice-tresorer, En Juli Trenard;

vocals, En 'Aula ~te liernäne
dez, Ea Poro Roca, En Joan
E.A Para ;Láurea, Za Joapp

La qüestió del Marroc

Les conseciiiéncies de la manifestació
La Junta Dir e ctiva de -l'Ateneu,
nomenada darreramant, ha proaentat la dirniesió en ple.
En la junta general que so celebrarä demà e3 determinar si
s'acepta o no, i en cas afirmatiu
es senyalar la data per a la elecció de la nova Directiva.
Sernbla que entre els socia hi
han Migues tendencies: la dele
que estimen que l'actual Junta
deu seguir, i la dels que. pel contrari, creuen que acinesia Junta
esté mancada dele prestigis que
requereixen per a ocupar funcions que sempre tingueren d'una
mejor significació en el alón de
les Iletres, arts i ciAncies.
ELS ESCRUPOLS D'EN
BERJPiGUER

"El Debate":
Selia comentat-molt la visita del
general Berenguer al marques
d'Alhucemas, al comte de Romanones i a l'Alealä Zamora.
Sembla que el general ha exposat a aquests senyors el seu
propeósit de renunciar al cärrec
de tenedor, fundant-se en raons,
de delicadesa.
Els visitats han contestat al
general que no hi ha motu per a
la renúncia ni possibilitat. Sole
hi ha el precedent d'anàleg intent
pel due de Fernandina aue arribà
a la centinela rentinciant a la naoionnlitat espanyola.
Din

ELS COMENTARIS D'UNA
VISITA

Din un erriódic que ha estat
molt comentada la visita lun
ajudant del Rei al general Berenguer el dia del seu sant, considerant-se cona una tentativa de
prejuljar Paseumpte de les responsnbilitat.
Sobre ço s'ha desmentit que el
Gnverns es proposi publicar upa
nota ofici pea. En canvi, e3 din que
esbrinarà el que hl hagi sobre la
qfiestió una do les fraceions politigues representades al Govern
que es creu le la reformista, per
a plantejar l'afer en nel preeim
Consola
UN RECORDATORI A EN

BURGUETE

"La Corespondencia de Espatia" recorda al general Burguete
les eeves paraules al pendre poseeeie de l'Alta Comissaria al Moroer, en les que anunciava que a
primer d'any hauria quedat reson el problema pesat del Marroe • deixaria el eärrec que ocupa emb el reeoneixement d'un
free.
Rerdan quinze dies, senyer
Burguete, 1 en aquest temps Espanya espera ‚euro tornar als
Rete( ports ale eentenare de soldate i olcial, ene encara pateixen tnts el vergonyós eaptiveri
d'Abel-el-Krim. Resten quinze
dies. i encara esperem d'aquesta
contesta acció eivil iniciada, quals
reetiltats no defereixen del etern
sistema de dilacions in enganyifes a que ene 11 acostumats l'enemie, obri ele campe d'Alhucemas a la naced de nostres elements de civilitzarió i progres.
Esperem que acabain els odis
coneriats en cl eemp enernig, originaba, segona
dit i repetit

Vives, En Josep López, En Josep
Tornee, En Toda Alsina, En Areadi Rolcióia i En Miguel Gómez.
— Les inedäncies presentades a la Comandäncia de Marina
per a ingressar a l'Escola d'aprenents d'aeronàutica naval,
aseeedeiren a P5. que han estat
trameses a Madrid.
— Ahir sortí cap a, Cartagana, a reparar el eranspert d'hldreavions "Dernalo". El dia 12 ded
mes que ve tornare, a Barcelona.

Comunicats i avisos

"suplicados"
Hem rebut comunicacions i
avises "suplioados" da les entitats i particulars següents:
Cire Paliase.
Cambra Internacional ¡'intercanvi.
Aseociació de Consumidora do
Ponga Motriu Electrice de Catalunya.

Eedela reAdmtniseraci6 de la
Ma n ce mun itat,.
Asociaei6 d'Empresaris d'Es-.
?edades; petelies.
Servei del Coa de Veterinäria
Municipal.
No lea donem perqué venPrit
redlaetades en eepanyol, no disposem de temps per a Hur traduccie.
Ho Pern avinent als 'que vulguin
tenir L'atenció ele rernetre'ns Atletas o qualsevulga Infermacid
d'inteaho general.
• ••
Amb referencia a 'un soll publica', a la nuatra edició

PREMSA ASSOCIADA'
: CORRESPONSALS
En Zulueta ens ha maltea'«
mil vegades, per una deplorable
administració i un insensat re- que no li va fer concebir cap esgim de jueUcia, odi que es tra- perarlea la senzilla indicació que
dueix en atacs diaris a nostres va fer-li el president, i que no
posioions. Esperem, en fi, a veu-. hi havia, per tant, cap raó per
re realitzada aquesta promesa re- afirmar que era edegit, com s'ha
patriació d una mruma part del dit. 1 consti—afegi En Zuluetaexercit d'ecupació integrat eeper que no em desagradada l'elecmes de 150,000 homes, que Es- ció, sinó per altra causa, perque
panya no pot sostenir indefinida- cree que des d'aquell lloc servirla, com desiejo, els interessos de
ment en asuell territere
Catalunya.
EL COMUNICAT D'ANIT
A darrera hora s'ha dit que l'in
Ahir, a les deu, l'enemic va dicat per la presidencia del Conrompre dl foc sobro la plaga d'Al- .seil d'Ordinació bancäria era un
eemes, des de La Rocosa, fent ex-ministre demócrata.
durara el dia vine-i-tants -dispara.
EN HONOR DE CERVANTES
La peee. de 7'5 que l'enemic
Convocada per l'anomenada Junta Natenia empinada no feu foc, i al- cional per a la creació al Toso d'un
centimetres,
tre de nova de
degut sofrir desperfectos de con-

siderad& puix despees d'un dispar de morter, que feu explossió
en el seu emplaçament, no tdrnä
a fer ion, seguint la plaça canonejant la nova bateria, on celebra ies juntes i la casa del germä d'Abd-El-Krim.
Velad Salum sols feu un dispar, de 7.
Per nostra part, sense novetat
al personal.
L'aviació va reconèixer pel mate i tarda el trola compres entre 'sumar i Tizzi-Azza, no veient
se concentracions enemigues en
cap parte
No ha esdevingut variació notable en la situació general del
territori ni en la harka que hl
ha en aquest front.
Sense més novetat."
NOTICIES DE TETUAN

Tetuan. — celebrat Pacte
de col.lecació de ta primera pedra per al nou temple de la Miss
sil Católica.
Hi assistiren el bisbe P. Cervera, l'Alt corniseari, governadora, alas funcionaria i alinee
persones, junL amb els nens de
les escotes.
Una companyia de caçadors de
Barbastro feu els honors.

monument a l'autor del "Quixot", aquesta tarda s'ha celebrat una reunió a
sociació d'Artistes i Escriptors, amb nodrides representacions d'entitats i gent
d'aquella comarca.
Presidí el comte dc López Mutioz, pareeo, entre atines, els ex-ministres Ruano
i Francos Rodríguez.
Es llegirea unes quartilles de l'rsculptor Garcia Gonzä.lez, autor del projec-

te del monument.
Convençuts els reunits que no Omita

de fcr discursos, parlaren els oradora
brcument, tractan t de la part económica
referent al projecte.
A proposta d'En Francos Rodríguez
s'acord3 constituir un Comité executiu,
la missió del qual ser à dirigir-se a tots
el; Ajuntaments per tal que contribueixin amb el 9eu esiforc a ter que el pro-

jecte esdevingui una realitat.
Es creu elle l'erecció del monument
costara un meló de pessetes, que s'esperen obtenir per n'eje d'una subscripele nacionaL

Formaran el Comité En López MuCoz, Ruann, Frinces Rodríguez, el diputat a Corta pel Tolmo, l'alcalde i rector
d'aquella localitat, i el president del Centre--Manxec a Madrid.
Coto és de consuetud quan es demanen
diners, nereenat presidant del Comité al Rei i membres honoraris del rna-

teix a tots els capa d'Estat de tots els
pobles americeas en els quals es parla
l'eseanyol.
e

NOTICIES DE MELILLA

Melilla. — En el eampare2nt
de La Reetinga es barallaren dos
soldats, essent un ferit de gravetat.
Del campament de Dar Ouebdani han eortit aquest 'naif els
batallons d'Andaltisia i
la primera bateria de muntanya
i una ambulància I Sanitat, fent
un passeig militar fins e la ida.
aura d'Arca.
Les trepes retornaren sense
novetat.
UNA QUEIXA!
Els diaris protesten i criden l'atenció
de les auteritats de Madrid sobre el le
que un diari de la localitat no compleix
la Llei del descans cts dilluns que hi ha
rifa, pulilioant la seva edició a les tres
sle la tarda.
EL CONSELL D'ORDINACtO
BANCARIA

Diu "Informaciones" en un
solt pelaje:
"Un dels assumptes que es trae
ten en els cercles polftics, es el
ecferent a la presidencia del Con,
seil d'Ordinació banoiria que dese
empenyeea l'Allendesalazar.
El primer candidat per aquesta
presideneia fou En Balli Paraíso, pecó varen haver-hi inconveniente i ee va pensar amb En
Josep Zuluela.
El marques d'Allhueemes, parlant amb aquest darrer, Ii indicé
en Mies generala, cense concretar res, la conveniencia que ocupes aquest càrrec.

oorrasponent a aqueeta s'eccid,
tiem rebut la Iletra, que tenim
molt de guet a reproduir a oontinuacie, encapçalada amb el
rnembret de l'Acadèmia Calasenria, d'aquesta ciutat:
Sr. Director de LA PUBLICITAT
Molt senyor En l'exemplar del dia d'avui del per:edie
de la vestra digna direcció hi ha
una nota relacionada amb aquesta entitat.
Com sigui que no ha estat 911toritzada per aquesta secretaria
ni cap membre de la Junta Directiva, ni porta el segell de la nostra entibe espero que no tindreu
inconvenient en fer-ho constar
aixf a fi de deixar-nes en el Iloo
que ens eorrempon per la nostra
amor a la llengua catalana.
Donant-li merrés a la bestreta,
resta a se., ordnet
P. Eamandta (Seeretaril
Barceleua, 13-XII-22.
•dd

Universitat de

Barcelona
Es declarada vacant l'escota de
nenes de Gelida, segons acimut/leal del cap de la seeeió administrativa de Manes, i ha de Galilea
segons el de Baleare.
— La Junta ecuattrnica da la
Universitat ha esmereat en guatee premie la quantitat do ta00
pessetes distribuid-es aixi: a En
Joan Tarramsa i Pupes, alumno
de la Facultat d Fit•soria i IJe-

• te" 700 peasetes, t a En Juli

SE EAP QUE EL GOVERMADOR
DE BARCELCM SERA UN EXSENADOR ESPAÑOL I ANTIC
AMIC D'EN MONTERO RIOS

El ministre de la Governació,
en rebre els periodistes aquesta
matinada, ele ha lit:
—Hem celebrat apresta tarda
una reunie a la Presidencia, el
cap del Govern. el ministre d'Estat, el de Gräeia i Justiela i jo,
en la qual ha quedat designada la
persona que ha d'ocupar el Govern civil do ha provincia de Barcelona.
—Ens pat dir el nom?
—No; ne pite.
—Es militar?
—Es eepadyol, ha contesta el
ministre.
El nomerreesent de goyernador
de la "províniria- de Barcelona ha
quedat acordat on la reunió d'aquesta tarda a la presideaaia, pera esté pentiont de la «insulta
amb l'intersowat.
Es un sortader, amic del marques d'Alhueocnas i antic amic
d'En Montero Bias.
s l'únic quo alta pogut caber,
porque no 114‘3/ volgut donar el
non, ni el marquls d'Altitud:las
ni l'Alba, ni si mute do Rama.

nones.
AEROPLA AVARIAT

A Alhama de Granada ha aterritzat ami araries, l'aeroplà
frentes 147, pileta( per Nosalt,
e! qual ha sorlit des de l'aectdent.

Ferrer, do la mateixa Faeultat,
505 pesseleo. I a En Jaaa
quez Laces i En Jaume Suayer
Pi, de la de Ifedioina, 025 paseetes.

— Han pres possessió (le l'escola do nenes de Torrelavit Na
Alionor Preyeeti, i de la de Pujal
Na Ascensie Torelló.
— El Redor ha retas a l'inspector en cap d'ensenyament primari de Lloida una lletra dels
veins de Pinyä, planyent-se de la
manca de mestressa en aquell
cable.

DEL MUNICIPI
La música catalana
1.a Comi emie de Cultura a 11 de
divulgar entre ele alumnos que

coneorren a les eereles munidpala les prochecions selectes
la música popular catalana, ha
nroanitzat aliene' audisiona de-

dicades a ainitest tenia,
Una d'elles ha tingut Ilec
mament a l'Faeola de Labora i
Otleis de la llena, a eärree de la
cantatriu senyoreta Baila, qui,
t'empane:Ida al piano pel mestre
senyor Marques, interprete una
escedlida serie de canco** catalanes.

El próxim dissabto se celebrarà a la ;miela escala una altea
sestsid d'anàloga fndole, on la
qua!, Peerripters Na Carme
Karr dissertarä sobre les °anciana
entalane s de breesel, i l'artista
seneoreta Terne n'interpretará
algunos al plana.

Dijo», 14 de desistiere de 1

,r"LA PUBLICITAT

La sessió de l'Ajuntament

'GAS ETA LOCAL
•••

eOLLERVATORI MITIOROLOGIC 133 LA
IIIVIVERSITA7 Da BP9CEL0NA
Dia 13 de desembre de 1922.

4.
Norma d'oaerraclit: 7, 13, 18
• Barómetre a o i al nivell de la mar,
>73'7; 773'2 ; 773'1.
Terrnómetrc soc, 68; 14'5; 103.
Termómetro humit, 3'6; 107; 0.2.
. • Mutnitat (cesnésimes de saturació), 53;
• Direcció del vent, NW.; SSE.; SW.
Velocitat del wat en fueres per segon,
' 5; ; 3.
Estat del cel, quasi seré; sere.
Gaste de núrcts, stratus- cúmulus,
e nrerature. extremes • nomasa

d efaxima, 15'7.
Mínima, ea.
Minima arran de terca, 3'2.

Tem1 OsciLlació terniemetrica,
peratura mitja,
PrecipitaciO aquosa, des de les 7 horra
hei dia anterior a les 7 hores del cha de
ZO's.

la dala, ob mitimencs.

Recorregut del veat en igual temps, 73

quitórseires.
t

PREUS DE SUBSCRIPCIO
ilaroelonet: Diles pessetes

at
enes. Prora/cte.', 750 pessetes
mas. Catalunya, Espanya i Portugal, 7'50 pessetes tres mesos;
j5 ele sis Id e m; 30 un any.
Unid Posta': 25 pessetes tres
'enemas; 50 els sis; 90 un any.
11 Ha estat erniat el telegrama

gegüent:
Lacea senyor ministre de Yoraent.—Madrid.—Faci públic que
Federad() de Venedors de Peix de
Barcelona ni Gomita Executiu
Indústria Pesquera Nacional, no
reconeixen al t ra representad()
que la que els seus organismes
naturals i genuins deleguen en
els seus componente. Aixf, la visita del diputat senyor Iglesias
no representa cap organisme
pesquer ni ha consultat amb tanga per a realitzar la seva entrevista. Suspengui V. E. tot juche' fina a entrevistar-se ami) el
Comitè Executiu.
Pel Comitè Executiu Nacional.
, .—Esteve Solana, Manten Gregori.

MONTAÑA

Vi negre 075 arria. litre
Vellers ARNO a ARISTA'«
Caldria que per qui correspon
be mires d'evitar o es prohible
que els que proveo camions autotrabbils facin servir de pista per
les tale provatures les carreteres
q- ue van a Vallvidrera.
Aquestes preves es fan a velocitats extrauedinäries, la qual
casa, unida als perdis que de natural Leiten aquelles carreteros,
gairebé impossibilita el trànsit de
qualsevol vehicle d'altra mena.
1.

3 GRANS REBAIXES
da) corrent ea jora
easseredes, pata, etc., en
glumini Extra.
ESTUFES DE PETROLI Llorona Germans, Rbla. Flors, 30

1 111: l't al 15

Diniarts passat, l'automòbil del
aenyur Pere Badosa, que pujava
.amb la seva familia a Vallvidre!rzt per la carretera de Sarrià, fou
dinvestit per un carnee de preves
¡que baixava amb una velocitat
esveradora. La sang freda i l'habilitat del lefa: del senyor Bagasa, evita una desgràcia irreparable, reduint-se per sola l'ama.Ident a diversas contusiona' rebui dee per l'esmentat senyor i un
deis seus
JCIES VERITABLE GOASIO

objectes usats de totes oleosos
Frau fix. Tanteas, número 41
Per tal d'evitar ale amics tota
de malentesos i de sorpreces desagradables, fern avipent que ei teeyor Josep de Riquer no forma part de la ReedacCió de LA PUBLICITAT, ni te
eap mena de ceda:acta arub el
;saetee diari.
131P na

ad leltqufienres eos
milis,
ulles i peces. CARME, 40.

SANTASUSANA

Proper dissabie, dia le, se ce-,
lebrara a VAteneu Encielopedia
Popular una sessió pública (rhoinenalge a Peminent savi fraile
ces l'asteur, a la qual parlaran
• senyors N'August Pi i Sunyer,
▪
Bertran, director de l'Insaitut. Franela 5 el presideut de
l'Aterneu, docta? Aguadé.

JOIES VILANOVA uNio, 6
1 Avui, «¡otee, a les deu de la

venia, donarà En Joaquim Maurin
una acgona cm:desenoja púbeica
• ('Ateneo Endelopedie Popular
(Carme, 30), sobre "Impreseions
d'un viatge p ee Itú.ssia dele
teviels".
It
l

741. 1472

1,11.111n1!

CAMISERIA
SANS
Biqueria, 32
Gra , asi g iit • corLatsi

LA PUBLICITAT

gra pelag, 11

A càrrec de la Comissió de
Cultura do l'Ajuntament, En Joan
Llongueras donarà una conferencia a l'Escota Baireres sobro
el terna: "L'ende de les nostres
caneara; populars de Nadal', amb
la cooperació de la senyoreta Pilar Roca i l'Institut Català de
Remase 1 Plàstica, que interpretaran eaneons de Nadal. L'acta
esta dedicat a tes alumnes de les
Escoltes Municipals, i es celebrara el dissabte vinent, a'.1es set
del vespre.
..

A. n

•Sair

nyeras

La ecce«) de Propaganda i Excursions 43 I/Mtneu Obrer del
distemia spgaig, ephuitenge vinent,
dia 17, favä wìs vlsita col.lectiva
111 Museo diArt4Arqueelogia, si•tuat al Pare do Barcelona. Lloc
'Ale reunid, plaga del Deseonsol
(abans plata 1»mea), enfront
1tuat9ke Mdu
11244

4t

La Secció d'Excursions de l'Ateneu Encielopedic Popular ha
organitzat pel deumenge vinent
una visita m' electiva all Gran
Teatre del Liceu, Dloc de reunió,
al seu estatge, carrer del Carmen, 30, a dos quarts de deu en
punt del mate
RESTAURANT ROYAL

Sale de Te
cada dia té dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.
ll Grup Excursionista "Tema
Endins" efecluarä el proper diumenge, dia 17, una excursió ala
Cingles i Plä de da Garga (Centellee). Punt da reunió: 545, estarle del Nord.
Per al millor obsequl
Apare' Is

fotogràfics

Cinemes pera la familia
Joguines
.oinesinstructives,,
Visiteo els magatzcma

CUYAS-Pula' de l'Ange1,11.
Diaaable vinent, a les sis del
vesprd, hi banca -Conversa puda¡.,, Ggioa* sobre "Exeursiens
culars" a •Aesoceació Barcal°,
rana de «matees ondule, Princesa, 14, primer, primera, actuant-hi de ponent la mestreese
Maria Balde de Torpes,

A dos quarts de sie s'obre la
sessió, sota la presidencia de
l'alcalde e enyor marqués d'AleIla i amb aesistencía de la majar part dels regidora.
El secretari Ilegen l'acta de
la darrera sessió, que es apeova da.
DESPATX OFICIAL

Es dóna comide al consistori
d'alguna oficio i comunicacions
rebudes, d'entre les guate extractem les següents:
Ofici de la Comissió Permanent de l'Assemblea de l'Autonomia Universitaria, agraint
l'adhesió de l'Ajuntament i donant compte dels treballs reatatate per aquella Comissió.
Altre ofici acompanyant una eópia del testament
atorgat davant del notari En
Lluís nitraste el 2 d'octubre dar-.
rar, per En Josep Pardo Pecare
riera, en virtut del qual aquest
senyor institueix hereu a eaSjuntament d'una part deis seus Una
per a quan acabi l'usufructo Ilegat a la muller de Patorgant en
les condicions que a l'esmentat
document es fixen.
El senyor alcalde pronuncia
paraules delogi per a la persona
de fax-regidor En Josep Pardo
(a. c. s.) i demana al Consistori qui faci constar en acte l'agrai
ment de la Corporació munidpel per la generosa gesta d'instituir hereu a t'Ajuntament d'una
Part dels seus béns.
Ei senyor Maynds, Rooha i Vira en nom de les respectivas
fraccions politíques, s'adhereixen a les paraules pronunciades
per l'alcalde •
Comunicació de la Comissaria
general do d'Exposició de Barcelona, intereesant que es
te del ministeri de la Governació
una prórroga que podria ésser
d'un any, per a l'acabament del
projecte de reforma, sanejarnent
i malora de la playa d'Espanya,
ja que havent-se ampliat darrerament la, zona d'expropiació
necessària per a la realització
del progecte, l'arqueada cucarregat d'efectuar els estudie i
treballs s'ha vist obligat a realitzar diferente operacions i treballa que l'han impedit sieabar
dal projecte dintre el play, assenyalat per la 11. O. del 15 desembre de 1920.
DICTANIENS DAMUNT DE

ti

LA TAULA :: EL FERROCARE:L. METROPOLITA DE

dictamen es va a min intent do
municipalització que aeris mola
avantatjós per a la ciutat.
El senyor Riza Ilegzix :arribe
unes esmenes al dictamer a explicant-les amptlement.
El senyor M ynes afirma que
no hi ha cap anide en la
Ilei municipal que probibeni a
l'Ajuntament l'adquisicie d'unes
accions en l'empresas del eletrepoditä i diu que alió es tan legal
com l'adquisició de beles, mobles
o immobles.
En quanteil perill que la come
pra d'aquestes accione ha d'easer
un mal negocl, dio que rAjunlament te el deure de contribuir
en la implantació de Be ta aquella
aveneos que reeleedi l'engrandiment de la ciutat. Es natural que
anee no ha de reportar-nes cap
negoci ni benefici a la Hisenda
municipal roen tampoc els han
de Deportar les obres de millorament, cias ,gueres, etc., que estem fent en la ciutat. Opina que
radquisició d'aquestes accione
no pot desee mai un mal negad.
Passa a estudiar les esmenes
presentades pea senyor Bremon,
diseutint-les una a una sonso
perjudici que la Comissió acoledi o no treeeplar-les.
Segueix contestan', altea preguntes i manifestacions fetes
pee senyor Viza.
Acaba contestant al senyor
Domenech i demanant que havent-se enastas diferente critens i presentat bastantes carnemies, se suspengui tia seesió per
uns moments per a posar-se d'acord la Comissió de Govern i voe
lar el dictamen.
El senyor Domenech rectifica i
acaba insisten en que s'ajorni la
discussid fine a la seesió vinent.
El senyor Rooha diu.que no pot
detenerle aquest dictamen. S'adherelx a la petició de les rasante
fat pel senyor Viza i comenta la
furnia cura el cap dels Servers
'remites sa fer la petició de lea
rasante a la segona Divissie de
Ferrocarrils i la resposta que va
donar l'alcalde a ll comunicat de la
a

Maleixa.

El senyor alcalde parla per allusions i declara arre ell eren que
ees línies de ferroearrils que hi
han dintre de la cartel haunen de
dependre de la ciutat, i que es-,
tarà al costal del Consistori sempre que es tracti de defensar
aquest dret. Ara per ara, etnpró,
Goal sigui que la Segarla Divise/e
die Ferrocarrils du rúnica que pot
donar-nos aquestes (jades, /laven'
de dirigir-nos a ella en la forma
legal i correcta que ale fet en
aquesta °caen!).
Rectifica cli senyor Racha.
El senyor atarles tiene algunas
explicaMons sobre la raeant de la
plaça de Catalunya, destosa:a:a
l'equis-da:acide del eenyor Rocha
eobre la manera d'eslateldr aquella
asant.
El eenyor Degollada rectifica
tanabe; fa una deditració ealesa
d'amor a la cauta', i diu Que no té
cap desconfiança en la intervenció de l'Ajuntainent en aquest
Monopoli, sine en els que porten
la direcció del neeoci. Ele coaseIlers d'una Companyia—diu—tenen asignat un sou, i serà rata
natural Lambe que els guatee regidora que fermin para del Consan pereebeixin aquest dsou, ingressant-lo a les arquee munidpala.
taran niel?
El senyor Tusen contesta al senyor Begellade.
Fil senyor Domenech demana
que es portar al . Consistori ele
planols i projectes per a aoguer
estudiar Paesumpte.
El senyor Maynés dentaria ul
senyor Domenech que desisteixi
de fer obstat/cejó, demostrant-li
que ei dictamen es urgent.
El senyor alcalde fa remarcar
que ha traseorregut el tenme reglamentad per a la discussue deis
(la:Galleas de (ternura la titula i
pregunta al Consistan i si s'acorda
prorugar la discussió dues llores
mes, a lo qual s'accedeix.
litterae en el debat. el senyor
Capdevila, eonteatent-li el aclame

HARCZLONA, C. A.
El segon dictarnea que . lii ha
damunt la taula es de la Comisde Govern i proposa que, reP astilles 1 aves Prats sal
solvent les inständes presentaSÓn Cl rnillor purgant
des per l'esmentada entitat, relatives a l'obertura de polar per
A la seasiú pública que cele- a la realitzaciú eel primer han:
brarà avui, «loma a les set del de inedia de la seva concessió s'avespre, ati su estatge saetee Ro- provin ileti basas que s'adjunten
ger de Llieria. le, la Societat me- eis
el dictamen, per a establir un
did:o-farmacéutica de Sant Cos- conveni
entre l'Ajuntament i
me i Sant remare, el doctor Cairel aquella Companyia.
Es tracta del
desenrotilarà el tema: "La sero, Metropolitä de
la plaea
timiva ea la tuberculosis",
nya a l'estació del Nord.
El senyor Domenech dernana
de comprar el genere quedi el dictamen una eetmana
per al vestit o t'abete mes damunt la taula, puix no ha
vistleu la panyeria tingut temps per a estudiar les
J. MIR VIVES, Rda. Sant Pero, 15 bases.
El senyor ranynés II dona alIX P. de J. "Rases de Sant
gunes expliteacions diu que Id
Jordi", denla, divendres, a dos ha Itagut lenes cobren per a esquarts de set del mate l'ad% te- tudiar-les. Fa un detall madre de
sar una missa a l'esedésia par- les condicione que s'estableixen
roquial deis Josepets en sufragi en les bases, Paprovacid de les
de l'ànima de la que en vida fou quals es demana, atirmant que
berdvolguda companya Rosa Ca- eón aventatjosee per a l'Ajuutasals (a_ (1. s.), amb motiu de mena
complir-se al primer aniversari
Acaba assegurant que poden
de la sera mort.
rebutjar-se tota nenia de recels,
ja que el Municipi exercirä un
CART
control directo en lot alló que
Vr blanc, 085 anea lit.
es referena a l'expluteció d'aCellers ARNO
MARISTANY
quest servei, i dernana del consistori que aprovi les bases del
De tornada de Madrid, on hi conveni entre el Municipi i la
anä per assistir a les unces d'una Cornpanyia.
(lateada, ahir va possesionar-se
El senyor Degollada fa algudel càrrec,amb les formalitats de
nas observacions ataire aquest
ritual, raleable en propietat se- dictamen.
nyor marques d'Alella, cesar" en
El senyor Domenech insisten
l'exerein accidental el primer D- en que el dictamen quedi eamurn
uela d'alcaide don Enric !tienes. de la taula fins la próxima ses- Maynéle
El senyor alcalde suspèn la sessi& dient que l'estudi de les basió Per un quart d'hora porque
Per assabentar-les d'un as- ses requereix molt de temps.
-umpte que els interessa es serEl senyor Bordas fa remarcar 'pugui reunir-se da Comissió de
viran presentar-se avui, de onze que té un retad important, i és Gütern i posar-se d'acord respecel de que ele eremita/netas no te a les esinenes presentados. Sien
a una, al Negociat Central (Quintes) d'aquest Ajuntament, Ies poden destinar els seus cabete tres quarts de nou.
A un quart de deu es repren la
persones que a continuació s'ex- en la partietpadd de negocie inpressen:
dustrials. No vol, emperee que per sessió. Presiden el senyur Plaja.
El senyor Vidal i Guardiola IleMagdalena Alembe, Angel Alon- mor d'aquest recel s'ajorni Paso Morales, Daniel Bond Espuig, provació Mi dictamen, puta gaix les esinenes, essent aprovaVicens Carnieer Teruel, Salvador creu que la realització de tea des algunas i rebutjades
annigageeral Casellas, Antoni obres d'aculen Metropolitä ea de d'altres.
Finaihnent es aprovat et metaltsfevan Semen°, Olaguer Gala- gran necessitat per a Barcelomen per unanimitat.
na, Legorreta, Manuel Gancedo na.
Pasea a d'capar la .presidencia
Otero, Pascuala Germes, Ramon
El senyor Reemon din que amb
Giménez García, Armen Gómez els papera i documente que ha el senyor Maynéa.
L'ESCORXADOR DE BARCueto, Bernal. Guien Ortiz, Ga- rebut no ha pogut ter-ea dure°
CELCNA
briel Lucas Villegas, Anastasi amb teta claredat de si l'AjuntaMartínez Gómez, Joan Mata Ni- simia per toprest dictamen entre
Tut seguit ea discuten un diccotina Magi Ribalta Ribas, Joan plenament i amb tots els drets a tamen de la Comiese) d'escoma
Rodee Castelló, Felip Salvador formar part com a participant dors i Mereats demanant que s'aRu g es, Seraff Serrajordi Sadurnf, en el negoci de la Companyia. provin uns projectes per a la
Joaquind Torres Pons, Bartomeu Anuncia la presentació d'unes construceió de dues naus d'eseor
Valladolid Diego.
addicions i encames — que lle- xament i anexes en l'Eseureador
gan — en aclareció d'aeguns general.
punta de les bases i diu que no
El senyor atarla' combat el (licté inconvenient a retirar-les Lo- temen 1 anuncia qtes s'oposare
si se li demostra que eón im- amb totes lea seves torees u la
di t'Ida
mal da FARINGOL tes
con usen
procedente. Explica una a una tea seva aprovació. Din que es un
Dernaneu_to a Ica (anote:ea t Dde, Sant
esmenes diu que agraire es cante la suposta amenace d'enrete, 30, tartnäcla (tragó.
tinguin en comete i se Ii don- fonsament de les dalas naus de
guiri toles les explieacion,s ne- Pliscoreador i fa notnbroses con.
Barrets peluts pell de Llep cessàries per a deixar ben clar sideracions
sobre el que es i
Immens assortit des de 20 poseeaquest assumpte. Acaba dient que deuda enser l'Escorzador
tez. 4 Ronda Uui escÁI,aI, ,(prop
que, el maten que el aenyor
Barcelona.
_Bgeola,
Afa¡Rée, Ilraa
io_444 aquok _ 1, 11.1
N'Al 1A pella dg ter
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les importants despeses que proposa la Gomissió per a construir
unes naus provisionals.
El secretad Ile.gaix una proposició incidental del regidor senyor Olivella, que diu:
Primer. Que mentre es procedeixi a construir aquestes naus
en caräeter interf, la Comisen')
d'Escorxadors Mercats estudii
Ins bases per a a construccie
d'un nou Escorxador que fneiliti
les dades a la Comissió d'Ilise,nda, i aquesta al presentar el raexim pressupost ordinari en presenti un d'extraordineri per a la
construcció d'un nou Escorxa
i Mercat de bestiar en el ben entes
que l'amortització i interessos
d'aquest ,pressupost extraOrdinard
slauran de cobrir preeisament
ande ele rendiments del nou lis corndor.

Segon. Que. la Comissió d'Eseoreadors i Mercants presents e
la major brevetat possibee les bases d'un eoncurs per a l'adquisicid de terrenys en condicione r
extenssió suficiente per a la cons trucció del nou Escorxador.
El Senyor Plaja contesta al senyor elarial, dient que la Cornissió no s'oposa a la construcerei
d'un nou Eseoreador, sind que
essent aleó una obra que ha de
durar relguns anys, creu d'absoluta necessitat la construcciß da(tuestes dues fans mentres'estadia i es realitza aquella obra.
El senyor Rooha demana que la
Comissid exposi la seva opinin
sobre la proposició incidental que
ha presentat el senyor Olivena.
El senyor Plaja aceden a fecho i demana que es euspengur da
sessi6.
El senyer Maynés, que milpa
la presidencia, suspèn la se sud
per a reprendre-la a les onze. Són
les deu reenys cleo minuts.
Es repran la sessid a dos
quarts de dotze sota la presidencea de l'Alcalde senyor Marques
dAle Pa.
Fa ús de la paraela el eenyor
Plaja. Contesta al senyorMarial,
dient que li meren luls els fresa-enes, peró, que discuten s'upassSona, lo qual és de doldre. Estern — diu
perfeetereeet
ccitt amb el emiyor Me: al i el
eebyor Oh e trala qae retta d'anee a
la constru r ede
esconracicr
ente ' , lana elan d aeadar
naus es • ou i !nadie que
amenacen ruina.
El senyin OtIvena diu que la
Cotnissied d'Escoreadurs no s'Ira
enterat del que diu la proposi_
cid que ell ha presentat, puix Si
aixf ros no l'hauria rebutjada.
Aquella — (Bu— no compromet
a res. Es partidari que es conatendel la rail en caräcter provisional i ro en earecter dormitar.
Acaba rebutjant algunes de les
afirmacione fetes pel senyor
Piaja
El senyor Marear diu que es
comprnmet a receitear lea naus
esmentades, earantitzant-les per
guatee o cinc (luye, sense por de
Que hi hagi cap aeident.
Exposa dados sobro la
trueeie de l'escorxador de Madrid i diu que una de les obres
minora que pot fer la Comissió
es anee ràpidament a la cona(ruede d'un mas escorxador.
-enema que sd preu de 362 pessetes el metre. a que resulten tes
naus que es proposea construir,
es ineessivament car.
El senyor Bordas dirt que s'estä
perdent el tenme en vä, cae ja va
quedar dernostrat palesament que
les naus de bou i badella amenaeaven ruina i diu que la minoria
tradicionalista votarä a favor del
dietämen.
El senyor Maja assegura al senyor Marial que la de-un:saló té
el mes t'erra p ropdsit d'anar a la
eonstrucció del nou escorxador.
Demostra al senyor Marial que el
preu per metre quadrat a qué
resulta la reconstrucció de les
dues naus, no es el que ell ha
indicat, sino solament el de pessetes 243'16.
Per fl s'aprova el Melanien
anrh el vot ea contra del senyor
Merla!.
Animes dlotamens
Són aprovats tot seguit sense
dierussió, nombroses dietämens
que lii havla dannint la tanta,
essent oblerte d'un petit debat
un que fa referencia al
Nom e nament d'un auxiliar
cotle.•

de 1a gutirdla urbana
A propósit del fall d'un Tribunal de la Comisan) Central,

proposant el nomenainent d'un
auxiliar de la guärdia urbana pel
eärree de sota-oficiad del maten
cola deixant vacante dues places
mee per no Iterar acreditat cap
mes opositor la seva aptitud,
senyors Piala i Rocha fan algunes observaeions, (fiord que a ind±
de la competencia acreditada per
un examen, rehnuria de tenis en
minuete Pantignitat 1 et mera.
Contesta e4 senyor filman
ieresident del Tribunal, dient que
aquest ho havia tingut tot mear:lea peló que bruja fet qüestia
indispensable exigir un enfilan=
de competenen per aseendir, cofia que no slavia fet fine ara I
prescindint teinhe de tela mena
de recen/anatema. Que el desig
de la Comissia central era minorar la guärdia urbana i donar
a aquesta una 60n:sache d'estrieta Penda en en ;merme 1 preinia£ glub ena la laberteeitaid

je ul ne tlanme iexne tm, ednetcdreetbs adee°rId'Aaell'ae
lde
reglamente municipals,
institticiofis cita adanes, cont 4
havia fet el Tribunal integral.,
representante de g rups poug
diasitoinrtisa,,
in

el cant.
ieritren
qttaiel
ole
eadptnitteco
i:
tuna de proveir totes les pa rli.
,
vacante i fine algunes me 8 giTe
itävin constiluit una cerruptea
per a proveir-ne una sola tenuese tres per proveir.
Acceptada pel senyor Masa(
una esmena del eenyor Plaja
el sentit que tardin dos (e.,
sos a convocar-se nous cebas;
a fi de qué els opositors peale
preparar-se, es aprovat el 41
del Tribunal.
DESPATX

Rhaldament. i gairebé sde
discussió, eón aprovats grana:e
bne de dIdlantens referents
sa majoria a assumptes de te.
mil , quedant alguna anees sobe
la taula,
ALTRA VEDADA EL AE.
TROPOLITA DE LES
RAMBLCS 1 REFORMA

El darrer dictamen del despla
ordinarj fa referència al pelare
sol.lidlat per la S. A. Gran
tropolitä per a practicar les obre
per tal d'aprofitar els t únels e
la Reforma.
El senyor Rocha fa certes sb.
servarions mierda a roberiej
de les Ramblas i a la petici6 lee
pels industrials de que no esta
mencessin aquestes obres fig
despees de les restes de Nadali
Reis.
El senyor IWaynes aria comp.,
de petició feta pele indus
tria
de la Rambla a la qual ha acc
la companyia. Com sigui que
no es comencen les obres a le
Ile gibles tot seguit, queden 14
obrers sense feina, es propoe
que s'aprofitin aquests dies
començar les obres a la Reforce
i és per aquest fi que err en citad
dietämen deu mere:ser Paprove
cid del eonsislori.
Resta aprovat amb el vot te
contra dels seuyor Rocha i Cana.
les.
PROPOSICIORS

Són aprovades cinc propase
cions d'escàs interés.

MOCIONS, PRECS I MI:
- °UNTES :: LES PAGUE!
DE NADAL
El ,sanyor Quirós dirigen us

prec al senyor alcalde demanant
que als obrers de les brigada
s'ele pagui la mesada el dia
en bloc del dia 29, en atended t
les festes de Nadal.' a
El sanyor alcalde dio que rat,
cabilla no té facultat per accedir
a aquesta petició, perd que poi
presentar-se una proposició i no
dubta que el consistori la resoldra favorableinent.
El senyor santarnaria din QUE
en efecte cl senyor alcalde no ti
la facultat de resoldre aquest
sumpte i s'ofereix a redactar la
proposicid per a complaure ls
peleen) del senyor Quirós.
I

EL SEPARATISME
MIAR' MAIMILEny

'

El scnvor Badea demana gil
l'Ajuntament denuncii al fi sc

l'adiete cminemment separatia
la publicat per un diari medra
leny.
El senyor Rlaynés diu que e
es recollissin toles Ses mandea
tadons d'aquest genere que pa
bliquen els diaria madrilanys 9
tindria l'Ajuntament altea feal
que presentar denuncies el &lc al.
El senyor Massot intervé dient
que no creu que anee sigui caliente puix ell, en un milita
d'Acció Catalana va sostente qa
era perfectament lIcit di sepa.
ratisme, i que per lo tard ni
s'en havia de parlar més i ale
no cal fer cas de les grolleria
impertinent d'",1 13 C.
EL PREU DEL PA
El senyor Maja diu, cenaslant a una pregunta del senpf
Domenech, que, en efeei" set
rebut una comunicació dels
quers anunciant ura batee de
cinc centirns en el preu del
A les dines menas deu minets
1 no ha y ent-hi més assumete3
amena
per a tractar,
•ossis.

Notes informatives
DposIcIons a males me«
nIelpala

Dillurm i dimarts tinguerea

efeete al Saló de Cent de l'Aalelament, exp ediría d'oposició

placee vacants de la Banda Melle'
eipal.
Entre =bailes sessions, ea'
lustren 20 opositors, davant si uft
Tribunal presidit pel de la CO.'
missió de Cultura senyor Barbee
i constituit pe's senyors director
1 anta-director de la Banda 1111"
nicipat.
en sa qPtürabsl ii°t o tnaol imtabtröpse'r pr°err
f filesa!
sionals masies, presencie lis
°mesh:lene, subratllant ama a":
aspi"
en ti er"e 'xaecriel nors dd:avligu
dP n st 8dactlissfa'i

rente.
Avui, dijous, a les guatee de le
brin,
aooad nraaevnan ttilte sil el tas
sorsijoopo
d i oapiT

lil;::
a
ilos
b rn

ditas
ac tuar
ipeta. /34%
ltgesscldilÁlo
e i',17`ro
Trovnumemu
momjuti, In
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LA

PUBLICITAT

Teatre Nou

Els Espectacles

Companyia d'opereta
VICTORIA PINEDO
LLUIS BALLSSTER

mes i localitats: Magatzem Unid
Musical Espanyola, i i 3, Portal de l'Angel. Condicions espeMate per als eenyors socis de
l'Orfeó Català.

Catalunya

De

BORGES BLANQUES.—El darrer alta de la poblaci6 detiagué tuilo*
número del setmanari nacionalista "Sem- d'uns 18 anys, nornenat Jali Limo Esctfe
dero, natural de Saragossa, al qual se
P allalitlininuit3111151311111311 pre Avant" commemora l'haver entras
Fina
Teatre, 2 i ;
al tercer any de la seta publcaci6 en ha de prendre declaració relacionada =ti
termes patriótica dient que la disciplina l'assumpte.
El jutjat a'ha personat a les oficin4
que s'han impesat corra a patriotes els qui
Ta;efaris, 5125 14136 A E
C2 el redacten els fa vencer totes les difi- de correus per a instruir el corresporient
et
atestas per a l'aclariment del fet
121 cultats.
AVIJI, DIJOUS,
Id
— En l'acte de la benedicció del nou
FILL DE PAUL IZABAL
F/GUERES.—Prosseguiat el campIrZ
estatge del Col.legi dc Nostra Dona de
Id 35, Passeig de Gracia, 35
Montserrat, regit per pares capinxins, hi nat de futbol, el darrcr diumenge la
o
eran
a
Divendres, 15,ede desemla
assisti el bisbe de Lleyda, doctor Mi ra- Unió Esportiva d'aquesta ciutat va amar
a jugar contra cl Port-Pou F. C. al taanp
E bre, a dos quarts de sis,
rles, que llagué de contemplar eorn la
I NIT, A LES 10
del darrer, Varen Quedar enapatatS a 3
tarda, (498 audició), CON- a bandera catalana voleiava damunt la porCEGT ESPECIAL de primeta d'entrada i com els infants cantares gols.
— Per al vinents dies de Nadal s'an res audicions d'obres excaneco catalanes i feien exercicis esconuncien partits internacional de futbol
la fashraea revista de gran èxit
pressament transcrites per
lars a base de la Ilengua materna.
E
•
entre Catalunya i França.
ti a mano,
pel
Cal i ,r'ar la tasca que aquest
Representara Catalunya la Unió Espora
legi realitza fent un cnsentament a base
mommsnaoorazeg000snrie
tiva de Figueres; França sera represena
Nitro. AGUSTI QUINTAS. • de la riostra Ileugua.
a n
11
— la flor de la jo cntut ha mort lada pel club Cctte F. C., de primera
Saló Catalunya
X
a de Wagner, Bach, Scarlatel jove En Joan ingt, concgut músic ga francesa.
•
s
ti,
Chopin
i
Weber,
sanes.
Atol,
prenent
Notable
— Per a la vinent setraana es me.
e
de la "Banda Borgensc". A la seta fal'eta Sres neceenüttan Ma
part per a la interpretació IR milia el nostre condol.
para un eoncert, a ca,-rec de l'Orfeó Gerd
• pGenio;
Bucees el mea gran de la •
te
al
piano,
el
director
m-ifsmanor
Empordanesa al Casino Nenes.;
— Diumenge vinent, a la nit, al teatemporada
e
del nou anadeo da CRI trsl.
tic d'aquesta Sala,
tre de "Joventut Nacionalista" es repreJOA11:1 D'ARC
a
rl • a ir, Doncella d'orle.* (4,000 me- li
FREDERIC LOADAS c sentara "Catalnnya" i els sainets "Els
e
CERVERA. — Avui peques paranlegl,
grills de les cebes" i "Toreros de pe• tres) en 2 Jornades, projectant-se
algnn dia parlaren, por er tic les petitesel
Invitacions, com de costum.
• entera, la mes grandiosa cread()
ga"
g
de
la
pantalla
Ge• d'art dels asos
e
— En el partit de campionat jugat que es fan contra l'honrada majoria ile
Decorat nou de Deshays Si Arnauid : Vestits nous de Max
• relama Parrar Wallace Reir!, peequa té el coratge de sortir
;natasainiuseenaeuenai dhtmenge passat al camp del Centre l'Ajuntament,
A
• sentacld escénica rom no slia vise 7.4
Weldy.
d'Esports d'aquesta entre els primera de la rutina fent un presaupost en har• mal. Ellts: Flor marcida. La cuina U
monja amb la importancia d'aquesta
musical, gran dIverlIment..
equips dcl "Borges" i el "Joventut", de
jetit1311113111111111111CIIMMSBBEBBISSIDEacasiZei•lerataaattr,
•
•
MUS1C—HALLS Merla, resultà guanyador aquest darrer, tat, i iniciant-hi minores. Deeprés dc prop
CaiillIEREITSUIDE1118113•1313•11183
de quaranta anys que no es serien cemp•
el més bei espectacro rt tri Joper deis a zero.
tes i ells els han danat deis 5o5 anys
sep M. Folch i Torres. Tothom a
LA
BUENA SOMBRA
Romea per a veure i aplaudir Els Diana-Argentina-Excelsior
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