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EDITORIAL,

bandera del Ilenguatge
lis dèiem l'altre dia en un solt polític, i volem repetir-ho avui
aaquest lloc: l'Ajuntament de Naves del Segre, sdlatg,e de les
ues lleidatanes, ha acordat clavar a l'entrada del poble una
en llengua catalana que vingui a substituir l'antiga placa
anciana, i on es llegeixin sota l'escut de les quatre barres,
tes paraules de bella , simplicitat: "Noves del Segre. Catara.%
Tan senaill com és el fixar una placa amb aqueat contangut,
orara hi ha a la nostra terra centenars d'Ajuntaments que conen aqueixos rètols en llenguatge estrany. Fa tristesa la visad
la Ilen gua imposada enmig dele nostres camps i en els vessants
les nostres muntanyes. A les ciutats, i sobretot a Barcelona,
essent censusable el costum deis rètols en espanyol, no és tan
lea la dissonancia. La Ileng,ua dels rètols ressona mes o menys
g eis carrera ciutadans, parlada pels immigrats i pels funciosaa La dissonància esdevé molt mes dolorosa a lee comarques
, en el lienguatge cata% és l'únic usat per la gen, on fins
paisatg,e té cls reateixos caires de la fonética nostrada. El rétel
-o! en aqueixoe indrets fa an efeete tan desagradable, tan
estètic, tan violent, com el que ens feria un pagès deis nostres
ps parlant l'idioma oficial entre els terrossos remoguts Per
da.
rexemple que ha donat l'Ajuntarnent de Noves del Segre
i majoria deis regidors del • qual pertanyen a "Acció
fats:itila"—ha d'ésser ràpidament seguit per aquella asombrosos
'uta:ni:ras de Catalunya que encara suporten la Vergonya dels
's en idioma foraster. Iii ha a Catalunya maltea coses irnpoes que s'aguanten només per la rutina dé les practiques que
prevalgut en eis teinpa de la humiliació provincial. Els ulls
moite caialens s'han avesat a veure les manifestacions eaterde l'eeclavatge cata7ä, i no s'adonen de l'oprobi que represenEl primer símptoma del recobrament nacional en els pobles
giguts i desnacionalitzats, consieteix en el sentiment de verroya davant les Marques que per tot arree ha deixat el glavi

Idpeaspicontena senyala un prodotnini de la tniatge dainunt el
verb. Un predomini que no es
armare una victória.
Quin poeta tan d' y esal Tota la
seva obra es iota de zig-zags,
de retorns, de renovellaments.
Quan sernbla mes endinsat en ell
mateix, eta surt amb un llibre de
"Popularitats", ple de Ilunf solar
i de regust de terra. Encara sou
en plena meravella, 1 us llença a
les profunditats metaffsiquea
"La nova ofrena". Hi ha sempre,
pesó, la mateixa puresa Ifrica.
El comentäri al López-Picó
d'ésser divers i unóbil coni la seva
obra, reservar-In per cada 'libre
non. Sempre us sorprendris amb
un gest insospitat. Al fons del
fons, no obstant, endevitteu que
lii ha alguna cosa de permanent.
Endevine,u que el que ha anornenat el xiprer
"penserós de la natura; •
vas on caben tots els venta"
es encara el mateix que el batejà
"esp: ! el es (tuna flama merla".
SHIP-BOY

La fur

ió Bernat Metge

dee

De nit, quan les estrelles canten entre eils fila telegrafies i tele
fönies, com les notes al pesadgrama, les altes amunt i les bailes avall com l'aigua, i tot calla
parara l'orella per escoltar-les,
remorejant com un ehor a boca
taimada de los caramelles, r el
serrell de les parpelles closes dels
nens rossos corn ute fil dan. Iluen
com la claror que s'esmuny per
l'escletxa que la son delia als (tilo
deis infanta que domen, da quan
ebyhomes pensem i meditern, amb
el front eistrellat de pensamenta

mes quiets que les estrelles, que
s'estrellen en la quietud, com si

Mvant de tot aixó, que sind avui,
dense i sind dome pastan, es decideixin i es llencin com un sol homo a publicar les obres literàries
antigues de la nostra molt amada tersa, que horn ha corneneat
a publicar tant,ee vegades, encetant i tastant i fent tastar moltes
i variades col.leccions, que demostren una gran bona voluntat, s'han quedat senipre a rnig
card i alai Catalunya, que aempre ha estat un jardí de Retrae i
pensaments, al costal de les obres
que ara hom editare, que van ese
ser sembrades, nascudes, Borja
des, granados i collides a nombra
dels temples grees, que ningú no
en té res que dir, perque allí bi
ha tot el que hi te dlaver i no
hi sobra ni hi manca res, tindria
les obres parees entorn de les
catedrals que corresponen a po
que hom cuba dit amb tanta pro,
pietat el gütie catete, pesque va
saber portar les nostres cavadaristiques peculiars i tipiques i el
nostre segell i escut a ço que no
tenia res que veure amb nosaltres, parque els benemèrits autors de la fundació es veu que ja
ho deuen portar de cap i ho deuen
tenir a la barretina, des del reo-,
ment que han bateijat amb tota
solemnitat la Biblioteca, que ara
comença, per honra de la pätria i
deis fitts que l'han creada, ee'ls
va acudir titular-la la Fundació
Bernat Metge.
FRANCESC PUJOLS

dina Catalana i patrocinada Per reecel
Ajuntament d'aquella ciutat do--lentaim
nara el president de rdeadémia de JurieprudAnoia de Barcelona, E* Josep O. dnguara de Aojo.
Tenint en cumple ela alta preetigis del

conferenciant i l'estat d'opinió d'aquella
durar pea sittims Jets ocorreguts al Seminari de Vich, Ca eaperada amb capeolacia lo conforèneia del senior Amanera
de Rojo.
— • • •
En l'anima aasemblea celebrada inele
clemente que componen rEoquerra Catalana /oren elegita per aclaro-ocié ele e-ej.-ente *engrosa per a formar si e °Mi'll
Exeoutiu de la Junta de Gotero :
President, E. lacen Palmeo.
Treaorer, Jesús Albi.
Comprador, Jan, Ripoll.
Vocals:.Joaep Afaria Pou Saboter; Jearp Ventera, dootor Joan Santifid.
Secretari, D. Falla Doraol,

esclatessin sense fer soroll, i
CONFERENCIA I LA B. P.
quan pensem en la nostra patria,
DE VALLA
que . és la tersa de les nostres
Acta, a io farda, En Joan Ruiz i Por.arrels, tan r tan estimada pela
ta donara sois conferneia a la Bibliotecatalana i tan odiada per altres
ca Popular de Valla, deaenrob':ant el teque són tan catalana com nosma: El primer rei de Catalunya.
alises, que ds l'hora de pensar
seriosament el que cal fer, que
EL MONUMENT A EN Pi I
és yo que van fer els dignissims
MARGALL
autora i directora de la Fundació
La Comistió pro monument a En Pi
Berna t Metge, instituida anib la
Ilergall ha convidat a les entieuts i dele
sana intenció d'amar publicant de
graciosa adharidet a trobar- se antri, o lea
DES DE PAR S
mica en mica i pels seus passos
once del mea, a la Plaga d'Grquinaoau
comisteis despres de Tuna l'al -e
(punt de parada del tramvia d'Harta), a
Ira, toles les obres que ens van
l'objecte de fer una visita ala tallen
deixar els grecs i els !latina abans
del temor Buce; ini, ON pciran
de morir, que si les dels primera
creo de Vestal dele treballa per a aquel!
són les més clàssiques o modèlitsfinuMent.
ques que In ha, les dels segons
ACTE NACIONALISTA A
sen les deis_ que es van afanyar
,szj ueisa cqüació, maig,rat dels
CONRTANTI
esforços que 'fan elsGoVerns a mes per tal que les obres llurs ho
encia dels fossin, i per tal d'imitar les greti,França, sota la depend
Organit:ada per la Joventut,
partils polítics, nä sota l'imputa gires, per tal d'assolir adtal finadad Seo a Conatanti una vernada d'atirveacedor.
cansava
es
de Popinió pública, segueix . en- litat, com deia i no
,mecid nacionaliata,
Sjn ja molt poca els Municipis catalana on avui no brillen cara per resolldre; 1 les arrels d'a- de reconianar el gran poeta Holis parlaron, entre catres, ele aenyora
raci, que com el seu nom indica
iota el sol les flamas de la bandera noetra_Peró sovint l'ensenya queix,a eqüació, que te tres jue y
Joaquim Dota« Madi Merina i Eudal4
-neguds,it:l íner- era el cantador de les horas que
e la petaia, l'ensenya material, la del drap Larrat i la dels colon
Mclendrcs, de la Joventut de Tarragona.
a li a ts , el pr.ete de garantia i la paseen i del tules -que s'esmuny
tecesss, ha da fer companyia als retols de paret on 'exhibeix,
NOVA ENTITÄT A FALLS
qüestió de les reparacions; cal, com una anguila, que es el mateix
lora del seu camp le g itim de domini, la llengua espanyola.
la visite de Valla a'he constituit sute
cantar
en
vollem
que
nosaltres
dones,
¡robar
.la
fórmula
DI?
TARRAGONA
L'APLEC
del
vent.
Està be que la bandera de Catalunya bategui enmig
nona entitat, sota el nom de Foment de
que faci, la una de l'altra, de- aquell redoll que un dia rärern teEn la reunid que aro: ha ac celebrar Cultura Catalana i amb l'objeate de tri
Pero cal arborar també la bandera espiritual, que és el Ilenguatge. tat
d'aquests nir el gust de donar a un gran
pendre
!,a.imporiäncia
Conaell
central
d'Acció
Catalana
quecl
bollar pel renaizernent integral de CaLa patea en catara contenint, en clara forma catalanesca, el nom problemeS; acose pretendre con- araic nostre que té la carrera
dara jisat, craeord aun. la Unid Cataba- talunya 1 per le cultura inteLlectual i
de la peblació i el ball nom de la nació nostra, té mes una força vertir la kolitiea en un terreny d'arquitecte, per bi el volia
de Tarragona, el pronieta
Republicana
d'efieLeia que els entusiasmes sentimentale i que las paraules d'experimentació matemätica.
sar al rellotge de sol pintat a la grama del gran A.pleo que el dia de Cap- alca dele catalan&
A la primera alacmbieis de so cia que
Qui sap: Lloyd George ha paret, si feia una casa a fora, i dany ha de celebrar-8e a la imperial citaaves.
la ~u--dare*povtsEude la meHan de caure els rètols d'ignomínia que encara proclamen retut un gran 8LE:s'et a França que erg un redel( quenosiseMs
tat
Va Associació i fou nomenat el sets Conha
mórta
no
cita
falla
i
atacant-la
des
:de
les
columnes
de
la
patria.
No
es
la
oca:
submissió
acres
aetct
le
ala
l'ioboblemcat
nostres
poblacions
davant les
eell &rodia.
"Daily Chronicle" en el mo- despi p tat del pensament,
roctIlada en honor de Jacint Vilorta, golacta de perseguir cap idioma. No es tracta de cap acta d'odi. La del
ment de l'arribada de Polneard a
el,
que
amb
el
Sóc
caçador
execucamp
de
Tarragona,
del
parvernador
on
és
naturalment
ha
d'imperar
en
el
país
Mengua espanyola
Londres: ha ressuscitat la qüesmato lea hoces al vol.
tat a Cambrils rana tuba , el miting
lada. Peró no té dret a envair el país català, que te la :Leva llengua tió del plicte de ..önrantia, qüestió
perque per tal de dir-ho tot, el d'esposici4 de l'ideari d'deci6 Catalana.
preeia, milenaria, noble i viva.
fonamental per a Pesvaiment de rellotge tenia cle representar un
En lo venado esplicara En Retira
Si Mitaya raons de conveniència local 4estorben en algunos nimperialieme, de l'anexionisme i caçador, l'agulla el cenó de l'es- Virgili ale jeta histórica relatitta a le Irsrob:z.u.IGn'S caavi immediat de la retolaciti, es pot plocedir des del militarisme a França, si és copeta, que podia esser de dos cae Cara Grita, 1 En 'Ventura Gaseo;
d'ara a col.locar en els japs-je-vila un rètol per l'estil del que ha que, en r e al 1 tat, existeixen nona, foc central o Lafouche,
llegira el neu poema sobre Jaoint Vilote.
a
França;
enacorde': colloear-hi l'Ajuntament de Noves del Segre. Així ,els aquests espantalls
Al mitin(' parlaren ele sensor. Bofia
les Mires posados al voltant, les
ates i els que no h2 siguin trobaran desplegada pel territori tre la majoria, podem afirmar - ho, liebres, els conills i les perdius, Mutas, Retira i Virgili, Martí Esteva,
XXXIII
no;
peró
pot
haver-hi
una
exigüa
JOnio Mateo! i Ventera Gassol,
que si, com es molt natural, les
rle la castra pàtria l'exzelsa bandera del llenguatge, que es !per
minoria de caps-calents coto els liebres i els conills podien ésser
"Altrament j o... sóc sofert molts desEL CATALANISME A TORla bandera espiritual de combat i de victória.
enganys." Absolutament inadmissible.
je I"Action Française", que aca - les .baixes, pesque els coTOSA,
és lamentable la insistencia d'un proaistt
ronin aqueixes il.lusions perfilo- nills i les liebres van sempre per
per
rany
nou
contençara
que
notabilissim cuin l'autor del passatga
Sea.
tersa i surten' cap al tard i de bon
pe,sus
ciutat
de
Tortosa
transcrit, a usar la con.strucció'dialectal
Si França, com a 'coronació, madi, les perdius poden esscr a publicar-se a la
un
grua,
redactar
per
jata
diddie
necio/la/
obte garanties per a la seva se- les hores altes, porque passen alsóc tolera, sóc menjat, etc.
de
¡o y es, que co proposen treballar intenguretat 'territorial, tots eIs
El catati literari no pot renunciar a
tes i eIs eaçadors les maten al vol,
problernes queden resulta, també n'hi poden haver per terra, g a g/naif per as catalanilzaci6 de la comar- les oracions dites per passiva, en qué el
subjecte denota la persona o cosa sobre
"ipso facto": la divisa francesa pesque les perdius apeonen molt ca tortosina.
la qual mena ratei6 del verb. (Exempujare, tot seguit de valor, la i de vegades fan boros i hores
ACCIO CÅTJJ.,IVt d 5JANUna exig&,:cia just
vida ninteri.all dels seus habitants
ple : "El senyal ha estol vis' per totNotes per una antologia
de cansí, per entre les mates, els
RES-1
.o; pe 1 una batda. Un 'n'II.
hom), oracions que ‘retornen, per altra
s'abaratiria en conseqüencia. An- rostolls i las vinyes, coin saben
que
ea
projecta
celebrar
aviat
e.terit
J. :J. LCPT-7.—FnC0
2,urtl a Sud, t u nitre crEot
banda, abundosament en la nostra llenglaterra i els Estats Units pudran molt mes be que nosaltres els
acte d'Acede 4k.un
importanl
haz_
a
Manresa
medi-eval i que trobem igualment en
gua
coneedir facililats rer a Falencia caçadors, que ens guardaran de
Politur ningú no ha escril
tota no,
telt LoL Encentats. Tunt-de-bo Comes
espanyol, portuguès, francès i italih I,
deis denles, Alemanya beneficia- mentir.
•ohies.Lari total i just a l'obra de
att
la
dita
a
tot. leitt a transportar-non: potser
Lo novella agrupació compra
mentre no renunciem a aquesta mena
1. M. López Pico. Es compren rä de les moratóries que reclama,
o r. nant al que deiem de la ciutat amb grana aimpatics, particular- d'oracions (cosa que posarla el catará es
ir
lilluije aluunes empentes. putser ene Le.
no pädrä invocar l'angúnia
• ue sigui dificii 4e copsar l'esel
ele
clemente
joventut.
Sdn
fundació
Bernal
Metge,
que
és
watt
entre
la
al.gunes llores de viarge.
un grau d'interioritat respecte a les alveure's mutilada, cosa que tan
uerit d'un ltornre tan admirableP0, pr què simoltânianwnt ami
joma manresona ola qui n'eral/en en roe
terna de l'adiete, ' pesquò parlant
tres Ilatetles literaries), ens està vedat
mesa variable. Senyalar els ept- tem o 'vol ter el-eure que Leas. Els parlant, d'una Cosa ens en hem ganitzacia de l'afilan, acto.
M naala avt.aultge4 materills
tnadem
de formar els temps compostos dels verbo
francesos podran alleshores dess odis deja poesialópez-pieoniatbtee.r o trax-yleat ovenç en l'oalre
direm
que
tot
Caanat
a
l'altea,
JOVENTUT SOCIALISTA transitius mitjançant l'auxiliar isser. Ea
.na, les seves caracterfstiques ocupar sense inquietud la zona del talunya, i sobretot nosaltrJs, els
k•r n000.. patribtket? Per què't
una llengua on soe vist vol dir je sitie
Rin ., i sense indisposar
permanetils, el DI de la seva evoAvoi, diumenge, a lea cinc de le lerda, ya, no pot fer-se-li significar foi vta
X, u, e -terca. No veis irr, a prono
pública, gräcies ala qual cosa pu- literata i podes catalana, la teestones;
fadigani.
•ueiú,
es,
a
La
En
Joaquim
Escote*,
soto
el
tema:
a:que cada nuthentibus porti una ban•
El fet que en una contrada la gag
honre les grans economies tina de considerar el cop d'estat
Internacional Sindical donara una conEscrigué Joaquim Folguera dran
11"-r•to
syt.re ni radiador. ni no"
digui s6c vist soto guirrev, sic trneajcl
de qua tant ha mester; per tal rnes fort que s'ha donat i tenim
ferhieia al Centre Obro- del correr Sud Po, etc., no justiiica que els escriptori
que en la producen) del nostre
don d bit!lets d.i tnetopolitä s'irn
de
felicitar,
encoratjar
i
ajudar
podran disminuir el capital
Ximplici, número 6, principal, ataree so"assislirn al despiillarnent con]
)tx t u m¡ticirnos nacionalistes. No. S'al,:
adoptin una construcció que produitia, en
de desposes en el pressupost llur amb totes les nostres forces, en cial d'aquesta Joventut
gradual d'una fonda". Cada ve- de Guerra. Serà l'ocasió alesho- tot, i pe.r tot, els directors i ornt a dir que tutea les noves emuna infinitat de verbs, la confusió de
inente 0.2. obtenen de ' l'A junta mera unn eada mes, En López Pitó adopta res de Ilançar un eniprestit interganitzadors de la fondeen), so-,
CONFERENCIA D'O , J. C. A.
la ven activa amb la passiva, i en última
h
formes concises i dures com cl nacional per import considerable bretot a aquest mallorqui estiper llar !mula, de re
terme la desaparició d'aquesta.
VICR
inarbre. Cada vegada n-iés, en els
tra uu p.a.t boMenatge al ilustre idioma.
a la subscripció pública, en la itadfssim, que val tant com tots
del
usad,
P. FABRA
de
(lotee
Aval,
o
dos'quarte
6
important
hi
ha
un
contingut
t e n tant de [uta ciincesh i
seus versos
els catalans plegats i ha fet.mes
seguretat que serä facilment ab.
Prohibida la reproducció sense citar
tiara 'loe a Vich una conferencie que as'"‘ap.nt parla i multe rle. preciús amuntegat.
sbrbit. Les mesures de rigor, per per Cu,talunya que tole nosaltres, ta al Mol L'actutunti de la Unir, Jurl- la procedència.
Ge8
gent ti' tot l it rail;
que té la sort de dir-se Estel ric,
Rarament trobareu un epigra- a les quals Mussolini demana
• en te gens; suvInt tC tritja raí>.
ma o una cançó de l'autor de unitat d front entre P Is afluís, que as el nom que es mereix, perpo ni
: entre aqueaten ouroonies de "Forment, froment" on sigui
idea que no es d'oil, esdevindran que és l'estel que llueix al bell
Naat in plauria de sentir o l erme que
gaire condeseendent Amb la for- tot seguit inneeessäries i tothont inig de les lignosos de la nostra
Ofen, ti esirenel., d'ortre patribrie.
ma. Ha de lluitar massa amb ella amb tranquillilat d'esperit es po- pàtria, i si el sol t:ea l'or, la" lluna
L'00 imninralit d •t No. El que jo P ro
perqué no en maltii.
drä posar a treballar per desfer l'argent i les estrellea &hl els brinor--».)nocaeimrl,t's
Sempre, la poesia d'En López els vestigis de la guerra, da bàr- llanta, que tenen raigs de Ilum
laraeion.. pahlionem. tata eta Enlato del
bara inatitOció que no fa honor, i de claros per tota els ulls, dir
Picó , fa l'efecte.d . una huila ale45ri, ea eoneedir nerveia o enntraetar
!Tissada. Sembla com tu el poeta per cana, a la civilització moder- ric a aquest Estel és el mes- ben
itopewn imolleitameut el respecte
dit que hi ha, perque fa cm els
na.
r nantingues Hargament un esforç
i la II /Tizna del plifn.
;ter trailuir la imalffe Pf/ parania.
Perú
es
posstble que Frena brillaras, que brilla i Huela per
'tea al matt-in ,
dubto (me la conUn heme que vulgui alliberar de assoleixi dintre de poc aquests es- Iota els catres.
ltu tärii a una narjo eomaltnida—aqut
tat de relativa benavirança exIllosaltres, que som uns enamo! toses la seva Ilrica, i l'aturmenti
todificultalm prossen. De
del limil just, de (dar quo terna i interna? Si no da possi- rata de la idea i del projecto i som
ll
no pal,poadtil,- lau arribat Ja febre
litt > de produir la sensaCió de ba- ble, tindrem la prova aleshores de admiradors entusiastes del 'que
1.1^cit de començar-bo a demostrar.
l'existencia i de la potencia d'- ea fa i del que es fan, corn tarnralla. No es rabeja entre l'abunk 'óra irrt fine 11,19 mojono IIIIe o
lor verbal, cerca l'epi g rama - enebros aneximiates del Rin, que be del que es pot fer, en aquesta
nationtilivri no nenneetruts iroPoineare vol negar dient que es gran fundació quo té per nom un
Dr" mir aquest segell espin tnal damunt flnil itu, la eaneá retallada. Perd
tracta (l'una ficeid imaginada per nom tan significatiu com el de
caldrin quo ele rnfils crernin amb
1.13eve3 obres. 1:14 n • loe que el pról e g d'ala mala fe dels ellellniC8 de Eran- Bernal Metge, ella permeterem
D ronrima hanria de ennedstir a te roOs mese. que no signin sin-tfer memória a la direecia) de les
fInmejanta.
E!
trina.
ti
n
a
~
1
.
ele/Y
excInsirament
.
COs
8
lotes
les
malä
tradneeions dels llatina que hom
J. PEREZ JR0pA
'Imicipsts, des de la r o tOlfici.5 de l n en- pos-ta, liii ita vettlar, anottent, que
va fer a l'època del quo es va
10 - 12 - 1022.
tren tito. la renbeeci4 de nnt-s ofieloseo,„ len narat/ In s no se li morin a pa
dir el nom de la fundació, escri-gados.
CARI.ES 801.41EVIL.I.
tos en aquell eatalä tan aeurat i
Aqi:Psla ll,iituì onferholoix
nevelt dela lampa gatea, (toril
(11nriosamont. es dar, 1,1
VOS,
NACIONALISTA,
també ara que hl cono i que ve de
enna esealf d'bomanital , 1,1
Vos, NAciONA LISTA
palmada, orla prendrom lu Iliber./abs .persortal que coree an rnig
que eny oräveu un diari IntagrolCOU SuBSCIIIT A
J
tat, que per cert As una llibertat
.(!afta •erstis d'En 1,40z-Pictl
Ment, nace:aunase, la teniu
molt t'atelana, de demanar ale
L.ES
fa allá aire la gen i on din meas,
"LA
PUBLICITAT"? matelaos
/tomes emprenedors que
-LA PUr.LICITAT"?
enes" per no saltes dir-ne "den--Ropearin uo no euee.,..,
van
al
repapreaa
1
°ande
_Allan
sea", L'alta densitat de la poesia

LA EQUACIO
LA PAU

LA

POLITICA

Converses filo,
lógiques

Full

de dietan

CARNET DE LES

LLETRES

REPARACIONS

•
Dluntentla.

FINANCES-4
1.011111111 -

SESSIO DE BORSA
del 16 desembre de 19 22
BORIS' ene,
Dala
Obertura Alt
Bord 713'3o 701)1 70 . 30

antcailia¡llo
anualusaa
cmonialn, gis

Tanta
70'35
loSo
5W5

8' '56'65

"Vell 0415r1t5

fI.. Y19/66
134

'oreues

INIMInes 184
110R8A TARDA

Bala

Vahee

7085
Interior 7cotio
70'85
6975
Sorda To 3o 70
69'65
Mamulla 70'oo 70 05
&adiamo s 567s 56'70 5650
Colonial/ 6769'
Citares 3390
relees 185

70.8o
69'75
69'65
565o

Obertura

Alt

38 ( o
185

oficial de la
de Barcelona

Cotització
Borsa

Di. 18 de da g embre de 1922
DEIZTES DE L'ESIST
7080
(Mote Interior 4 4/0 F
3685
Citerior 4 95 F
•
Slalom. 4%A
•
Arable. 0% P
•
Juliol 1922 S. A.
Os. Ir. v/.
B.
a
.44
4 Jener 1924 S. A.
•
•
o.
•
o
1 a
10/'90
5
4 l'are? • S. A.
•
B. 10185
•
"
AJUNTAMENT8 I DIPOTAG40191)
79'75
Cante municipal g. 1903

7975
1904
7975
1905
5996 sfr. A.
Ser. B
7900
19ne
1936 Ser.
1907 Ser.
1910 Ser. D
:7 ;5
1911 Ser. 9
1612 Ser. 5.
1913 Ser. 2
1613 Ser. D 77'75
1108 ser. it
1917 Ser. h
tole Ser, is
77'85
1919 Ser. F1
1920 Uf. n
97'85
Deute Illumpla Le 1899 6 1/11
96'75
o
1907
90'25
" !Sis
•
8530
1903
Date Reforma
80'65
lapt. • Barna. 510511;. 0 ,000.000 P. 7900
9.060,099
•
••
g.
7770
• 13.000,006
7323
• 1914
Catalana
E.
Ilkaicomannat
72'75
E. 1910
•
7240
Galia ere:lit Comunal
Obliga. Port Barna. 4 1.6.
081.10ACIONS
6125
Nord' 1.. Ser. nacroa•-isadea
59'25
•
o
t. • Ser.
5875
•
• 3.. Ser.
•
• 4." Ser.
• 5. • Ser
6015
ILIDecials ParnplOna
?liorna% Barna.
6133
Segarla Medina
Amistosos 1.. Ser.
3." Ser.
•
' AUS. Valencia Torrag. 44)0.

• Adts.
U!. A. ' ir.
1.4
p II •

A-o
•

o..

• • Eer. A.

77'25
6350
5700
- 6400
69'85

• • • •
m a s • •
• • • • D
p a. • •
m
• •
Irg ues 1861
0879
Gral. Tramvms 4 0/0
•
•
o
ferrocarril» de Catalunya
COMpanyla gen . ral (errata. Catalaui
Companyla Barcelonesa Ve:Media
Malles de Barcelona 4 0/0
Catalina Cae 1 Electat. Ser. 1.
o
o
» F.
linerela Electca. de Catal. • 5 0/0
"
9 0/0
rocinal Productora Forces MOtritte
COmpanyla general Tabaco Fillplaell
ACCIONS COMPTAT
Catalana Gas ElectrIclist

70'00
6850
7570
84'35
58 00

a-

9135
94'50

7,3o

750
8515
94:25
8700
4500

Canal n'Urgen
&puya Itirlestrla/
finar. Gr..!. Teihrons.
" Pentnaul., Mena
&merla d'EleetrIeltat.
DIVISES ESTDAsicanrs
Frenes; 4770.
Mera seismos. 121.
!den) bePines, 4340.
'Mitres, 2913.
Le.›%, 1229.

sorts

Sulaaa,
llolatIda,

244'75

Italia,
Suecia,
Portugal,
Argentina,
Montevideo,

•,•46-t

4417Aues,
, ""Naeu

TANGA

Obertura
61 7 8
484.17

•

Frenes,
Nove S'er g ,
Emanes,

47'75

Tanca
4205
464'te
29'47
9447
91'25
172'43
255 •

Berlln, •

390'00

Pedalea,
Noruega,

44'53
.4400
292'00
79000

24305

s

'

Mercats

-

SUCRES.-Suprimit el concomo dele
mema estraugeni, que s'estan acaban
aegueig en els del pata afermant els preus.
Mel, de 15 Ra 158.
Terciat, de 165 a 107.
Centrífuga renolt g a, de 159 a 160.
Tcrbinnt de Cuba, 000.
Centrifuga de Cuba, de 117 a 169.
Blanc de Java, de 166 a 168.
13mnquilles, de 170 a 172.
Blanca primera refines, de 178 a 175.
Tarrda P. G. Aragó, de 17 a 179.
Ideas P. G. Andaluala, de 183 a 185.
Pilen«, de 188 a 190.
T'alba:de 188 a 190.
Per pesaetes els 100 miles.
C.14FES.-Tots ele merme d'origen
acusen puja malgrat els eleves prens que
reglen, continuant afirmant-se ei Postre,
amase modIficacione d'Importancia.
Moka llo gitim, de 615 a 625.
Semi Moka barrar i africana, de 590
a 600.
Puerto Rico Caracolillo, de (700 a 610.
Diem ídem lance especial, de 585 a 51)5
Idem tdem superior, de 570 a 580.
Idem ideal illsettda, de 540 a 550.
Canto:mes descceretsat 1 semblante de
500 a 560.
Trillo la extra, de 510 a 520.
Puerto Cabello i Corrent,, de 506 a 515.
Santos nominal, de 000 a 000.
Palembang, de 475 a 485.
%sities, de 450 a 460.
Per peseetra els 100 quilos.
CAOAITS.--Quelcom Suizos els preua

Obertura Alt

Ralo

doble d'aquesta quantitat, nmb la qual
podran proveí'. ele que necessitin aquest

artiele.

Guayaquil arriba, de 275 o 285.
Idern Sal g o, de 360 a 370.

Fernando P6o primera do 7330 a 345.
Ídem Mena segona, rIn 320 a 330.
Idem Idem tercera, de 300 a 310.
Idem Ídem qnarta, de 2.30 a 290.
Coracques primera, de 1S5 a 195.
Idem aegona, de 430 a 440.
Frena per pessetes els 100 quilos.

de

V9I1s

Orid, a 341.
C3 yada, a 37.
Cigrons,oa 50.
Mores; M'U/.
Tot per pessetes els 100 quilos.
oPlpa albarcoc, a 20 Destetes la caixa.
Perca de 19 a 20 la roya.
.Safrà, a 380 Punga.
Oró', o 11 p090rien euartera.
Moroec, a 1650 tdena.
Feseta, de 4-1 a 47 fdom.

Favea, de 19 a

20

Mena.

Oarrofes, a 650 el quiniä.
Vi blane, de 6 a 7 rala gran.
Vi negre, de 6 a 7 rds gran.

Oli, a 7 ~efes quartä.
Patates, a 225 la roya.
Oso, a 19 rals desean.
Carbó a 10 pcsectes quinta.

Corrent bo, a 191'30.
111010' superior, a 19565 .
Clame fina, a 226'06.

98) 70 15 691 0
Ataranto 69'7 0 70 , 10
6990
ancla/usos 55.75

70'15
70 'la
58 75

Jaime que no d'asan Ineloses al bu; flott oficial al presea; 1 ea catasen a
Bona:
Bon n ; v eals. Expostc16, 6
per 100,
95'73 op.
Barcelona Traction and 'Jet
7 per 100 (1921),
95'50 op.
Inem, Idern, Ideal, 7 per 100 10500 C.

DDRSA DZ MADRID

oCeln, a 160.

Interior comptat, 7090.
Amortlizablo 4 per 100, 0040.
Mera 5 per 100, 95'595.
Biterlor, 8635.
•

Palma, a 10.
['reas per pessetes els 100 quilott.
Ele preus deis olio de coco catan ben
sostinguts, per la preferneitt oue t
lolic consumidor pel setas aixt elaborat.

Done d'Esesnya, 58300.
Ideal Espanyol de crtslit, 13750.
Mezu Rin de la Plata, 23900.
Tabaco, 24000.
lucremos preferente, 8800.
Ideen ordinario, 31,50.

or,rs DE LLINOSA

Dru, a 170 pesneten.

Gedule g , 90'00.

Bordo, 35100.

Alacants, 33041 1
Franco, 4740.
Libares, 2947.

ldem idem extra, a 241086.
Pecas per pessetes el ge 100 quilos.
Aquesta aetmana s'han fet molt peones Operarions amb oli sed lOs, continuant els preste dele del país sostinguts.
01,18 tDE PINYOLA
-Color verd primera. de 84'96 a 9120.
Idem groc primera, de 10030 a 104 335.
Diem Ideno setcona, de 9 1 30 a 0666.
Preus per pestes els 100 quilos.
El poc negoci, els preus Guiaos, la falta de compres ha produit una brixa en
aqueix 001k:e.
OLIS 6563 0000
Blanc (amb caras), a no.

•

Palita TANCA
Catarle sobre Londres, 61785.
Mero BelgIca, 9130.
blem *Pan», 80950.

Idem 'Holanda, 03350.
Idem Italia, 8770.
Idem Nova York, 1396.
Mern Suecia, 35975.
Idea Subes., 258 ,
Idem Noruega, 256.
1dem Dinamarca, 27850.
ídem Berlin, 09125.
Idem Viena. 1950.
Praga, 4009.

Se-

028PRES TANGA
Llares, 6210.

'9

Cuit, a 178.
Soase color, a 200.
Preus per 100 quilos:
En aqud'x article hi ha forate>a di moreat. En ratico sal 8 pessetes mM1:4 ir
100 quilos.
01.1 DE CArAUET
Co rrent, a 185 pessetes els 100 quilos
&tabla que bi ha bagut tina partida
d'oli de cacauet que d'ha fet laIlil1, degut
a fermentar46, aqueixa cansa fa que els
pre9.1 ettgamntin formo.
Vogons arribats en la present sclinauu
peil'estaci(7 del Slerrot:
011a del mis. 23 yaguas.
Queden .1 y azeus a l'eataci6,

NONELL GERMANS
VALOA : CUPONS
Rambla del Centre, 14

CANVI :

T

BARCA, VALORS, eßri.v!
Telefons 1230-1231 .1
Rambla del (»rife', romero ß

114.
sees2

Superfina superior

•

•

nn
o

Sol

e

os

47

to

56

Vers

•

E gettlola Sevilla
XIII
Ketranger
•
Comarca

411

Hertz
TIMO
'foto aquests preu SOn per 100 quilos

1 P er mercaderia sobre carro.
Carota negra nova 1 vello
▪ Matafera
•
•

34
83

Portugal
Roba

•
•

es superior al del oli d'oliva
i del llard o greix de porc, i
es equivalen'tal de la mantega defaca. La LARDINA és
de més fäcii,:digesti6 que les
grasses esmentades, fins Per
a les persones de sist, mi- digestiu delicat. La LARDINA, utilitzada a la cuina i
per a pastisseria, substitueix
amb aventatge totes les manlegues i als olis niés fins.
Demani un pot de LARDINA
al seu proveidor d'articles
de menjar.

es

vatoncta
Pavone Marroes,
•
Jerez fin»
Veces de Sevilla

Iblza
.Maeorea noves
DESPULL18
Puntea número

18

10 1/1

e
e
e

que s'extreu del

coco. El seu valor nutritiu

45

•

‚05(01)

tegw vegetal

85

Faves Pral

,

tri,AMPnir

La 4.4gple4 es una man-

58100,

Clvada Extremadura.
" roja
Ord1

/41 nol, I, •

Aranibil ia
.1.ii4 le n;-;trgi n:,

"
corrent
58 I 54
Va g ons arribats: Nord, 18.
"
Alacant, 3.
_CIEREKL5
• tm. 5-roe
28
2850
Comal.« Terma
Stil de more (Plata vell) ,

e
e

qlp

27

Sanees

AA

Terceres
Quartar

19
18

Frena per tacs de 40 quilos.

Rala

17
051/9
15

•
" 10,
»enticen 0,

MICANTS EXCLUSOS

i

RIERA RUIZ,

105

63

&Rete,

68
Matleat,
59
Vareas arrlbats: Nord, 8 de blat.
Alacant, 24 de Mem.
CICPON8
salte Dala. 31,
080
;eres
"
1,
134
"
•
3,
114
n
•
8,
114
alous
89
MONGI;Lii

Amonquillna.
Coco pala,

47

Pral naves.
Menores.
Plise: Valencia
•

79
89

Mercat regulador d'Inca

(Mallorca)
(Del motee corresponsal)

Amelga, a 236.
Mongoles Maneas a OS.
Fesols, a 73.
G arrefes aoves, a 133
00.
' niel 22..6 V '1 090 teloci o P moPI
•sopnb

9 P uzl w a l 011 " 4,U P aga En4 PJ 1 91)1
'Oil u 'aparitmep a 0 011 senaid

TALLERS HE:RETES, 8. A.
El Consell d'Administració de
TALLERS HERETER, S. A., convoca Junta general extraordinaria d'accionistas que se celebrara en son local social (Independencia, 113, S. M.), el dia 29 cid
l'actual, a les guatee do la tarda,
a l'objecte de deliberar i resoldre
sobre la proposta que el Consell
d'Administració presentara a la
mateixa 211 relació ami) d'apartat
G. de Partirle 14 i en sa cas amb
Partirle 38 i següents Seils Estatuts gocials.
Se prevé ala- senyors aceirimistes oil compliment dels que (Esposa l'article 15 dels Estatuts.
JORDI LORING
Palero-

-..osaffisdraPitiaMScammmiswere

Jonoim

Luz

Nix

ACE-4T DE CARSVI I BORRA
PieSSEIG DE GRACIA, 17,
Cumplirnentació d'ordres
de Bursa en valora al
cornptat i monedes estran-.
Boros. Intervenció de contirarles comercials i pedalees sobre mercaderies o
valore: subscripciona a
emprèstits, ele., cIO.
DIrecc16 teleqräflca
"MARGENTE"

Telefans: 455 A.

1

439 A.

RANC CE CATALUNYA
B ARCELONA

C.ENTRALt Rambla dale datuchs, •
ralkjrtiES: NULA/o 1, Crea Coberta.
humero 0,
Sant Andreu. 246.

eittahro 1. seriaren. 111.
CUPOS!

(1173 Spartat de Cerraos, 1561

Direeció Telegrafie&
CA.TALON1A

ß

ANIE

/10

PALLARS, 210 -Tel, 43, $.11.
BARCELONA

E- R

1A

El Dr. C. Sala Pares

ha instal.la

t;:iga ucdLaidyiew.lt-‘ ibfrE

publica Argentina, 2 10, torre, continuant la consulta
not do la Rambla de Catalunya, 94. Telèfon 1785 G.

al sen
El set' guariment gr l'aire
comprimit.'Magnific tractat al f a •
ment cienttfic, traducció espaSOIS Hospitals de París. Pell i ve.
nyoda, de la celebre obra de Cernt- D r. Mont a ri
neri. Sant Pan, 25, principal 2.'
••••••-•-•
CIAnent especialista trances A.
VERTE, de Paris; 100 pàgines
Varictat i economia. Antiga turi
per a Turrons Bargués,
profusament il.lustrad2s, plenes
Sant Pau, 28
consells präcWes. d'utilitat
de
immediata i a l'abast de tothom.

Capses

MiiÏ

VARICES
Externcs i internes, hillor de
des carnes, fatigues, llagues. Mag1111113 tractat per a curar-se i obtenir un Ileuge total i uninediat
smse medicament, degut a la
ploma de l'eminent especialista
¡l'anees A, CLAVE1I1E, da, París.

Anuncis Oficials

VALORA -

Cliti VES i P.IIGEERT S. en C.

7-!ztn
, 'volt

Mate restad" eacalmats.
Se'ns diu de que ahir van celebrar una
reunió els rabrIcants tarinaires per a Dendre mides per veure dc busear reme( a la
greu erial erque atravesa nur indüstrie,
5 sabem de que de moment no cacen pendre
tap acord t varen quedar en que os renni.
Han un altre joro,
apINES
Puta
Gran torra
74
atenya •
74
Blanca extra
63
Corren;
69

Vagons arribats: Nord, 4 d'ordl.
Alacant, 1 de civada.
AMOS
Bomba Flutet.
111
" ruin]. 12,
105

OLIS D'OLIVA

Pura

(Melena) mes de negoci ha sigui amb
arreases, el quals es sostene.n bastant
terma les llegums, aixl com ele eereals I

Ho arri y at el corren de Fernando P0o,
deararregant al nutre jort 11,300 saca
de dita procedència, esperant-se el mes entrant laltre bailen que porta mes del

Mere-4 d'olis

' anta

ifIl Draltide)-ta pOrtna '&1 merca; aegue1X1
Igual que OR nelmanes anterlors I arnb /0/
mateixa caraCterlatlea de poc negocl en
g eneral, cense una oricntaC10 fina anlb el
•
s o mbia que ültlinament hl lIs hagut

Begonet
Sean

tt.•

Ddiers, 6575.
)(aus. 014.
Corones, 0'0150.
190R31 91911

Llotja

ercat de

alo mercats estrangers; segueixen en el
nostre sense variaci
ó,

Mercat

ge 4 es3r5ible

ABDOMEN
Obesitat, relaxació, eventradó,
ronyó flotara, dilatació d'est6alee, embaràs, desviaciú.d.ds
gans de la dona. Les incomparables faixes anatchniques indefor,
mables, higieniques i ciegunts ct?
A. CLAVERIE, de Parts, per a senyores i senyors. Un natiðei especial- per a cada cas.

LLENCERIA PER A LLIT

COLUMNA VERTEBRAL
Deformtits, geperuts,- carregats
d'espatlles, desviació, carnes tortes o encongides, tot3s les imperfecciona de l'estetica humana corregidos pelo novissuns mbLides del gran espec t alistia A.
CLAvERIE, de Parte. Eserivm
avui mateix a la Apenen% Ce.brhen,
Llúr f a, 28, EtZtroolOrra,

el nono trague st
'Perol
quin i3 el tractat que Inés us interessa i indieant el vostre nom i
direrció, i a volta de correo rebreo sota sobre i amb teta discreció l'obra dimanada sense despeses ni compromisos de cap mena.
Indiquem lambe a continuació les poblacions on podrien visitar 81 nostre eminent especialista en persona per a adquirir
de paranla lotes Lis explicacions .
que demaneu, que us les donarà
gustds i sense exigir cap bonoran.
BARCELONA, dtlluns 17 i di-

mecres 20 de desembre, Hotel
(Rambla del Gäntre, 20).
VILAFRANCA DE% PENEDES,
dimarts 19 de desembre, Hotel
Rambla.
•
Orient

(En Ba-reelona les seoyurcs
seran recibides apart per Modame Korkhofs, procedent ck, la
Casa Central de París.

3OHNE

SOLER 1 Tr,n21 Gi71T14713

MANTES- EDREDONS etc

Cantinera

Fati:11,31CA

BITLLETS

a±eiciars.;410ir.LLENCE•niA

nAL2
LA CILITAT

e.

D

1

c..

DE MATARJ

Celre. EARCELOhA - ' $1..$ PERE 3

I

S

1%1 UT
Drm'os i carnes artitleials, els
mes perfeeeionats que s'han produit a ran de la guerra europea.
Autornaties, impermeables, mo
dels del gran especial:s'a frondes A. CLAVEIGE, Se Par(. mag_
nific eattileg il.lustrat„

ïO

un dascli dd
n !fimo sks
alleuja a • l'acte r
i guareix rapidament, sense perjudicar L'ESTOMAC
FARMACIA LICEU. C. Sant Fati, I

ALCOH13

PURS
rectificats de. 96 1 97'. Especials . per a Cliniques, laboratoris, farmàcies, perfumeries

ANISATS

de totes classes
VENDA A L'ENGROS 1 AL
D E TALL

A. ANTICH

Sant Pau, 32.
Telefon 810 A.
anatiSnannilenuMung

Ronda do

-e

Franceses; 4700 per 100..
Anglesos, 2040 pessetes.
140,es. 3: 75 por 100.
Belgues, 43'00 per 100.
SUISS03, 12075 per 180.
Portognesos,
pessetes.
Alemanes, 0'13 per ton.
austriaca, 0'015 per 100.
Suecia. 1'55 pessetes.
Noruega, 100 pesseles.
114/andesos, 242 uessetes.
I t tnamxrea, VIS p .ssetes.
humecte, 3'75 per 100.
Cstats Cinta, 8'30 pessetes.
Callada, 605 pessetes.
Argentins. 2'30 p.:ose/es.
Ilru guato. 510 pes e -Ces.
Brasilenys, 0'60 pesseteg.

OR
Alfons, 120 per 100.
Onces, 125 •00 per 160.
4 I 2 duros, 10520 por 100.
1 duro, 12550 per toa.
Isabel, 129'70 per 100
Frenes, 125'50 per 100.
1.11ures . 31'50 pcssite
s.
Dillars, 650 pezsetcs
Cuba, 843 pesaetes.
atexica nou, 152750 per 100.
Venez.:tela, 12450 per 106.
Mares, 110 per loo.

)ee.t4tr=eifrjcst

n Alfous Conminas i Monta nya
HA MORT

Confortat amb els auxilie Espíritu 214
( A. C. S.)

Lis seus germa En Pere Curiuninas, la seva germana
política Na Celestina Nigneaux, ida seus nebots Joan, Maria, Carme, Júlia, Jordi, .Albert, Ernest i Hortensia, i pan:111s Loto, en participar a llurs amics i coneguts tan sensible pèrdua, els recomanen tille el tinguin present en
Unes oracions i se serveixin coi córner a la casa mona,
na, Plaça d'Urquinaona, núm. 2, aVul, diumenge, a le!
11 del watt, per adompanyar 41 cadàver a l'església parroquiaJ de Santa Ana i d'allí 'al Cementiri Nou.
No' s convida particularment

O

4
lánbise obeirld de ~latea brillanta 1 admtraei6 de snobs ingenus i alhora decadente. Ja hem
arribat a prou maturitat en la
costra cultura per establir veloracione segures, segons les normes universals, d'entrar pel gran
cara en el món civilitzat. d'informar-se, de saber, de concórrer,
(resserabi, en resfore de tots ele
pobles m;fd Itte4 i. ssi..gi n2ixe
Ens calen ja hornee ele bite--ment.
ele, no aueleciana-etticioaatal
Obtindrem tracta'te~aglie-s-erl-• paper fumat o en tires fotogràfiques, realitzarem operacions quf •
miqueta mesures fisiques, enyirem preparacions bistológiques,
operarem els nostres animals, pera pensaren alai matear! Que la
investigació científica no es altsa
cosa que una de les formes d'abitervació i consegüent interpreta' lió de la realitat, i l'experimenlacia — ben eruament ho
Pasteur—, res representa 1 a ene
conduela si no respon a coricaptes fonamentals. Nosaltres, precisament i ben soviet, hem eralcat la limitada de molte,s recesgestes, respecialització a ultranem
l'establiment de veril ables compartiments estanys en ciencia. els
perills deis estudie monogräfice
tancats. Mes, davant per (lavara
d'abre, hi ha • la da:ea:tejó etèria,
la frfvola extensió indegude d'un
concepte, la teorització inoNirtnna. I aquest ha eetai, precisament
el mal dels eonreuadors de disciplines cientifiques a Espanya -n
el segle dinnu—tale un Letamendi
o un Echegaray—motiu de desprestigi mereseut i causa de l'aIlunyament d'Espanya de la cultura universal, de l'isoterma de
la manca de cobtribucid eepanynlla a la formació de la ciencia
mod e rna, de la cieecia patrirnoai
de tot honor de la humanitat.
Sols l'obra autodidàctica d'un
Caja) ha ennieneat a cometer:
Brillante i desorientats. Ignorante del are passa al man per
voluntat... El mateix mal s'és donat a Catalunya: hem assislit a
improvisacions fulminante d'hnmes de ciencia: filósofa, quaniee,
baeteriölegs. psicalests, historiadora, de tot. Freqüentment, un
bon matí ens informava el diem de
l'aparició d'un savi mes i es publicaren hisfariea pinforesques de
la nostra cultura. de La ciencia
catalana . Els ,fruits sede els que
no e'llan vist!

LA
naba paiquie 1 el món fisioldgle.
Aquests conceptes,han estat mata! de Ilargufssimea i oomplexea
investigacions i han donat a En
Turró el erecta internacional qus'
avui ha aconseguit, la respectuosa admiració dels mes i dele mi- GALERIES LAIETANES ii EXPOSICIO ALEXANDRE DE CAnora.
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EXPOSICIONS

La Influencia d'En Turré

BANYE3

Tota la biología catalana acUn dele treta caracteristies de
tual n'està influida. En apreste la pintura d'aquest artista tan
(terrera anys bon nombre de tre- generosament dotat, i a estones
balls han apareacait dAtre- nosal- tan indiferant arnb les seves sintres sobre els mecanismes nutri- guiare aptituts, da la barreja cutíos i diferente modalitats dels riosíssima del posit romantic del
processos darnmunització i ene ha Seu temperament i la Hiel) aprepreocupat en general l'estudi deis sa de i'impressionisme.
medis de coordinació fisiológica.
Pecó, procisament d'aquesta /mEls conceptes generala ens han ereja, que significa una viva lluipermes freqüehtment adelantar- ta espiritual, neix
nos a l'hora. Velem alai qua de poder de simpatía que tenen t uavui reconegut per tothom ¡ori- tes les seves obres. 1 is que l'argen panorgänic deis elements tista ene mostea emb ingenuitat
humorals que intervenen en la aguce, combat interior del qua!
defensa contra la infecció, tesi potser ell mataix no n'hen ben
defensada per Turró des de fa be esmena
vint anys, i d'igual manera va
En general no da pas l'espete
trobant avui cha general assentiment la idea per mi expossada purament pictóric de la naturatasa
el que l'estimula, sine el
cinc anys endarrera — deduida dramatisme
deis elements i
del concepte general d'unitat de les coses. Davant
de la natura
funcione — de la identitat ínti- sa en commoció, s'extremeix lletraema, profunda, deis medie de cor- rel romàntic
de l'artista i el pinrelució interorgänica químics i
tor educat en la fórmula sensual
de% mecanismes nerviosos. I d'a- de
l'impressionisme, Huna braquests conceptes n'han derivat vament
ancabir l'inspiraciä
recerques en gran nombra. Die d'origen per
literari dintre d'una fórper dia anem acomplint la nostra mula netament colorfstica.
obra i els principia generals que
I En Cabanyes emprem ailuesla informa que esmmem amb tota
ta magna reducció amb ingenu
confiarlo ale resultas .
entusiasme eom si fos la cosa
Resultats aconsegults mes natural del nión i saneara
A alguna de tale resultats ha, amb el natural, amb absoluta
vorn anhat ja. Es troben en ale
bona fe, disposat a pendre-ho tot
nostres tres volums mamóries 1 a donar-ho tot, am rimaplenes denteras. Peró ens pro- ginadó ocupada per la signineametem mes encara: sala coesio- cid dramàtica, humana de ¡Menat un esteal.d'investigadors que pectacle que l'inspira. Peró
ro es porfia esperar en eomenear tament aquesta Huila interna tan
las nostres tasques; a4 voltant curiosa no .1i deixa temps per pene
del Laboratori Bazteriológie Mu- ear 211 artèries tecniques, ni renicipal, de l'Institut de Fisiolo- cd>er a eufemismes ni a trises
gia van apareixent noves insti- ni receptes. La seva sinceritat es
tuCion, amb una clara direcció, psrfecte quan prova de fondee
el Laboretori Sernaiari de Peleo- coses d.ver§es, i molt soviet
logia, l'Inslitut d'Orientada Pro- xit l'acompanya en aquestes infeesional . En aneas Laboratoris taressants provatures.
es treballa lambe seriosarnent. 1
Mar, se sent subyugat per resApleguem ara a Mristitut de Fipoemälic de les veles de
siologie la nostra biblioteca mo- pecte
"A pile sol" i ens en dénogratica, e omptant ja amb col- na
una amplíssima sinfonia de
leceions dmrevistes importantes_
s:ms, es donen cursos quines blanca i grisos transparenta;
lliçons són publicades 1 anem a l'excita l'especie tumultuari d'ala imminet creació dun e arxius quslla "Varada de sol ponent" en
internaeionals de Fisiologia amb la qui les barques entren en tropell al mar amb les veles
•
El treball quotidià l'entusiasta ea:laborada
les laudarás de guerra, 1 ense im esTreballem cada dia, treballem Universitats del Migdia dede
en vol
Fran- fer sentir la magnificencia
comodestament, treballem austera- ca. La Socielat de Biología pua
ment. Informem-nos, informem- b:ica el en volirrn anyal i ha es- lorfstica; sent el paletee claquenos sobre tot. I que per damunt tat adraesa cordialment en la Fee Ha "Llavantada "plena d'engoihi plani glories el penss.menti deració ieternarional ds Socie- ' xosa aglaació i ens dóna una nota d'un gris feixuc i dens plena
Neixin les idees de les nostres tata de Biologia patrocinada
recerques i, a la ses gada, sizuin organitzada per la de Paris, -Eta de flinfssims matisos, i mal poa
noves recerques promogudes par auguris ens san propicie 1 bat drfem -arfar assenyalant el cules nostres idees, en el parada,- enlate noetre sor a l'esplendor riós eonstrast que Iii ha entre el
móbil hieran iniciad di maneig feises del fet al peneament triomfal d'una matinada.
joria de les seves obres i la desi del penaarnent al fea que ve de
Aviii
celebre mel nostre dese- viació -fatal qua la scva sensible
tic esi xic, asprament, dolorosa' nient, peró, a l'ensems, triorn- nari; ens (roben/ rsunits en sesa lita! de pintor ha fet experimensió
solemne
sota la presidencia tar el tema. "Ventada". "Despees
falment portant guspfres de Ilum
al misteri obscur i immens de de la mes alfa representació de de la pluja", aquella visió romänCatalunya i amb assistència de tira de "Castellet" en la qual
la reafitatI
Fama fäen d'aesenyalar els més delegacions que molt ens hono- contrasten al eins de dos tossals
sortints deis coneeptes fonamen- ren. Serà remesa una plaea ju- el vell castell inflamat de sol pota's que presideixen l'obra com- bilar al mesti- i ens proposem nant i la candorosa masia blanplata fine avui per la nostra So- p a r iniciativa de! CoLlegi de Ve- ca, són tantee d'altres manifescietat. Es lfeit parlar avui d'una terinaris i amb rauxiii cte les tacions craquesta curiosa situamatització que distingeix l'escota nostres corporacions politiquee, da espiritual d'En Cabanyes.
catalana de biología, i precisa- l'excelelentessima, Mancomunitat
Lee seves eingulare condicione
de Catalunya i rexcel.leidissim
Ment n'4s la característica la tende pintor apareixen amb tot l'esdencia a la stnt e ei, l'amplada de Ajuntament al cap i de les nos- plendor en els estudie ràpids i en
tres corporacions científlques les telas d'inspiració estrictales noolons aconseguides que ha
esfat :notar principal del seu ere- crear el premi Turma constituir ment pictórica com "Etzavares",
un capital que .administrarä l'Insdit arreu del mara Som ben
"Trajo de relevant", "Palmeres a
y es en la nostra consciencia col- litut d'Eatudis Catalana i amb la platja", "Hora roja" i d'altres
els
(piale
intareseos
SS
recome
lectiva i modestos encara en la
en les guate el color és tot linostra obra, peró no preegueu pensarä en els intervals de risme.
temps oportuns a aquella savia
cera a vanitat que us digui que
En les teles de les quatre essovint liern estat sorpresos per de tot el món que amb mita eiit tacione, s'observa com una mena
la consideració que se'ns ha ato"- s'hagin ocupat de temas conexas d'apaigavarnant com una teacció
gat, i no per l'obra personal d'al- amb els que han estat l'especial d'urdre contra l'habitual torbuguns, Elisa per l'esmera plural preocupada d'En Ranion Turra: renda imaginativa d'En Cabanyes,
que fa que els treballa deis mes immunitat, unificació de funciona turbulencia que en certes
i psicogenia. Heu's sei la nostra
dele nostres resultin eonexes,
ocasiona li produeix una pertorhuc sense intenció i fine °mina- testet
El foc patriatio badora trepidació. Aquestes quase de ternes difereas. Fóra aixó
Si, són poe deu anys! Pecó eón trs teles, sin6 són les mes artepossible. sense unes idees direcja
preu perquè tocats pel foc sa- ressants de l'exposició, són /non
trius? Iii hauria una unitat de
notables per 'l'equilibri amb que
pensament si es trefiles d'unes grat del patriotisme, si porten metan concebudes, per la tendrefredes en/In-mencione de res sea- avui encara mes promese.s que
realitats, us fern ofrena del de- sa del color i per la tècnica mes
se cap valor aleológic?
reposada i segura que la de la
L'escota d'En Turró sig nostre; del desig de tots, des- rnajoria d'obras exposades. Alcé
La nostra posició actual resul- (ore i sacrifici, perque esperem unit a l'inexhaurible entusiasme
ta dama influencia per tole expe- que pugui fruitar esplèndida Pes- juvenil del pintor vilanoví, ena
rimentada, del buf poderes d'un marailea que en nosaltres vol- dóna la seguretat que finalment
esperit genial, de l'impuls d'En gire/s an dipositar. Si avui com- sabrä aprofitar el tresor de les
Turré—a qui l'honor degut a son pleix deu anys la Soeietat de Bio- seves aptituds i ha finor de la selogia, per anys i anys treballaaltfseim mestratge li da retut
tete ffleaats, buscareas Po- ra sansibilitat per clasificar -se
Pacte d'avui.—Tots, tote, ens ho- rein
en la nostra pintura en el lloc
norem dient-nos sos deixebles: breta senyors que l'impuls no eminent que de hei
natural li
Perquè d'En Turre n'hem apees s'axtingeixi entre nosaltres. Fou pertoca,
d'estudiar eis fenómens en les se- primer una flama petita i :ecceC. C.
ves diferente manifestacions i ta, pä.lida i vacil.lant; amb ella ha
buscar lee relacione possibles i ven/ arborat desprds una llumi- EXP081010 J. MO
TAMBURINI
nària,
potser
ses
l mes tard una
estendre el pensament i meditar
fogueen.. Que el foc de l'esperit
E) senyor Tamburini lia expomés erilla cavalcant en la imagipassi
flamejant
als
nostres fills i sal una Pärie de pintures, en lee
. nació a partir deis tete, reconemés
enllà
a
les
generacions
lluquals comenta com de costum i
guts; pecó d'En Turra n'hem
m'iras lambe el rigor experimental nyanes, a les generacions addor- segons l'astil que h es peculiar;
mides
i
obscures
avui
que
viuun seguit de figures femenines
i la corleada en les conclussions.
L'eatudi de dos ordres de te • ran denla triomfadores, la vida que no desdiuen en res de les
mes han ocupat, sobre tot, la vi- de plenitud d'una Catalunye re- que li ham vist en multes altres
vegades.
da científica d'En Turró: ele fe. dimida!
córneas d'immunitat—bacterialeg
GALERIES DALMAU
com és—i restudi del problema
central de tota eiòncia, com es Comunicats i
En J. Monpou té en aquesta
produeix i com es genera el co-sala una colaecció de deu aguaneixement humä . Pel primer he
rel.les, de Calella de Palafrugell,
imposat la nació unitària de la
molt fines i ägi l ls i d'una simpliidentilat dels processos immuni rebut comanicats i avisos re- citat singularment aguda I ele(arfe i dele proeessos nutritius:
dactats en espanyol, pregant-nos llur gana
la immunitat ds una modelan', publicació, de les entitats següents:
A aquesta mateixa sala 1:1,
entre tantee, de la nutrició . Per
Ajuntament de Barcelona.
Dalmau ha posat a la venda una
l'altre ha polea demostrar la inCambia Oficial de la Prepictat Ur- magnifica serie da reproduccions
( terveneió constant de lo purament bana.
fotogrätiques de dibuixos 1 obres
també—en
Cambra Oficial de la Indústria.
dels grans mestres italiana, /rolan
formació del conexement del món
Institut Medico-Fartnaceutic.
desos i flamenca entice les quals
exterioi i del ptopi subjecte, en
Sindicat Unió de Servcis Pública.
són una meravella d'exactitud I
/a constitució de les anciana foAgrupació de Vejas de les Rambles. de claretat. La eca.lecció es vanamentals, insistint en les relaLluita contra la mortalitat
ntil.
hedías:me i totes les reproduce
cione immediatee, en la interdeNo els publiquem largue no disposem ciona lamen un alt inieskt øcupendancia rwiricadtm Pula tl de twis 44.1 1444!-IRN
nienjj I krtiatiat

avisos
"suplicados"

SALES DART DELS MAGAT2£1178 DE "EL SIGLO"
En acuestes sales, cada dia
mes visitades, s'exposa actualment una interessant i abundosa
colilecció d'obrea i boceta, olis
i aquarel.les del pintor estala,
que fou gran amic d'En Fortuny,
En Tomas :t'ornas.
Són notables unes cópice arq uitectarriqües e unas aquarelles mtelt earacterfstiques i una
cópia d'un retrat d'En Rodes. En
coneunt l'exposició té positiu valor documental per Pestudi de la
história de la pintura catalana.
A una de les sales hi ha una
nutrida colerció de pintures a
(1,31 pintor Josep Benlliure,
entre les guata es poden veure
obres interessa&s d'aquest pintor especialitzat en la pintura
anecdótica i de gänere..
La eenyora Carme Balmas ocupa una altea sala amb una collecció de prietalls molt correetas
de dihuix i executats amb notable deseiximent.
Completan aquest intaressant
conjura uns paissatges d'En J.
Armengal i unes flore do C. Guadalupe,
UNA OBRA- D'ORFECRERIA
NOTABLE
A l'obrador del distinga orfebre En R. Sunyer, Ilesa tingut

ocasió de veure el reliquiari-allar destinat a la casa da Sant
Ignasi de Loyota, projectat per
l'arquitecto Joan Subió i executat per En almena
Es una obra d'esta novo-eläse
sic de bolles proporcions i'd'una
riquesa fabulosa. Els materials,
argent pealas, diamante i pedres fines de tota mena, proee-•
deix de donatius de joies dels
devots.
Dl reliquiari va munlat danula d'un cos sostingut per columnas, tot de marbres 1 alabistre. Las columnes del reliquiari saín dlgata i de tigre
arel) eIs sócols dc lapiehäsuli incrustats de cuales d'amatista i
crisofräs. Eta restante elements
arquitectónics són d'alabastre.
Les guatee iniatges dais santa
de l'ordre que decoren le part
superior de la construcció són
d'argent, com lambe ho san els
àngels que aguarden una diadema d'or mane volltada de veles
i diamante fine que remata el
templet (-regata de dalt de tot.
La decoració d'aquesta riqutesima pea és tota executada 'en
or i combinada amb diamante,'
peles. ametistes, robins i pedrerfa. En Sunyer ha donat una
prova mes del seu /mis gust i
la saca habilitat tecniea ut
zant saviament ele die ersos elemente tan ries co m. heterogenis
que se li han posat a les mane, i
ha sabut. aprofitar amb un alt
sentit de la decorada utilitiant
com elements ornamentals beMiss:mes joies antigues, seguint
Pues temes en els fragmente que
s'han hagut de fer nous per
completar la dacoració i armonitzant amb gust reflnat les vives colorarions de la pedrería.
Tanmateix aquest reliquiari es
una peo que fa honor a l' orfebreria catalana.

INFORMACIO
D'ESPORTS
FUTBOL
Els partas d'avui

Com ja tenim anunciat, ama, a
les 2'50 se jugaran els següentt,
partas de Campionat:
B (primera equips):
Atlètic-Europa,
Terrassa-Martinenc.
Bada lona -Júpiter,
Grup A (segons equIps):
Barcelona-Unió Esportiva de
Sans.

Espanyol-Avene.
Sabadell-Europa.
'Apasiona extraordinariament el
paran entre el Terrassa-Martie
nene; per aquests sobre tot, el
parta quasi da deeissiu per conservar el primer lloc en el grup B.
El partit Espanya - Poetugal
Avui se jugarà a Lisboa ei parit entre acuestes dues seleccione
que segons tiembla esteran integrades de la següent manera:
Lino Moreira (F. B. C de Porto), Antonio Pinho (Cash Pfa).
Jorge Vieira (Sporting Club de
Portugal); Fernando Jesús i Víctor Gonzälvez (ambdós del Sport
Lisboa Bemíica), Antoni Portela
(del Sporting Club Portugal), Alalud. Rico (Club 13elenenses), Alliert Augusto (Sport Bernfica).
'ro y eres Bastos (F. B. Porto).
bao Francesc (S. Porting C. Portugal), Torres Pereira (Sporting
a. Portugal).
Espanya:
Zamora; Careaga, Montesinos.
Peña, Mema, Samitier, Pagara
Plena, Monjardin, Carmelo i
Acedo.
L'arbitre sera el trances M.
Balvay.
ss

CICLISME
Al Vel6drom de Sana

Amb motiu de les properes festes de Nadal, la Unió Esportivn
organitza unes importante curses
al sdu velódrome &ata gpgüent

progrl"

&Jumen" 1 1

ec

DI d 24, a dos quarta de quatre:
Primera cursa de duce bares a
l'americana, per punta, per a coaredore de tercera categoria solameen.
Premie de 50, 40. 30 i 20 pessetes, per cada un dels primers
classificats.

Segona cursa d'una hora, individual, per punta. Per a primera i
segona eategories, premie de 88,
40, 30 i 20 pessetes, respectivament.

ro han Inscrita En Reguier,
Llorens, Boye, Enguida nos.
Dia 25, a les 0/12P del matf:
Primera cursa indivudual, d'una hora, per punts. Segona i tercera categoria: 40, 30, 20. 15 i 10
pessetes de premie. figurant alacena Ins ara En Cabrera, Espaflol. Escrich, oDmenech i Veranea,
Segona cursa a l'australiana
entre Treaserras, Llnpie Enguindanos i un altre que manea designar-a.: premie: 30. 20, 15 1 10
pessetes.
Tercer. Match de persecució a
pista partida, entre Bover - Alegre
i Remnier-Llorens; ealdrä acenseguir 1 pasear un equip a l'altre

per a eeser declarat vencedor.
Dia 28, a les tres de la tarda:
Gran euren de sis horas a l'americana, per punta. Equipe mixtes de primera categoria i inferior.
Pv.mis: 250, 150 , 100, 75 i 50
pessetes als cinc primera classiflota. Estan inscrits fins ara els
següents equipe:
Regnier e Espanyel: LloreneEnguidanos: Boxee - Domeneeti;
al e gre-Cabrera; Treeserrae-Hewa gon i Llopis-XX.
Els tres programes eón d'un
verftable interès; tui coi) d ' un ale
noma defe corredora inscrita es
garantia de que la Unid Esportiva no quedarà defraudada amb
l'organització d'aquestes magnifiques curses,
La inscripció enntinúa oberta
fine el dia 21 , a les den de la nit,
en que definitivament quedará
tancada la inscripció.
DEL F. C. FIIITVELONA
Robuts-Localitats

A partir del dimarie vinent, din
19, podran deser retirats de les
°llenes del Club. de 10 a 1 i de
4 a 9, els rebuts corresponents al
primer trimestre i , enyete de
1923, alai cose les loenlitate abonades i encarre g ades per ale partits &lis dice 24, 26 i 31 de desombre i 1. 0 i 7 de [lamer.
Els rebufe del quart trimestre
de 1 922. se'ls serviren per mis
partas deis dies 71. Cf. 31 de &sombre i primer de gener. Peseta
ind'spensaMe el rebut del primer
Irimeetee de 1923 per rae nadas
el- 1 ches 6 i 7 de gener. El rebut
del primer trimestre de 1923 solament sere vela a partir del día
6 de gener no peden( ul ilitzar-se.
per lo tant, per ele paria , d,as
rl" Cl, e6 i 31 d .. aeseniara i primer de gener.
Al recMllir el rebut sera entregat làihuro de ti 1 any.

ELS TEATRES
12 11INCIPAL PALA:1E. —
Estrena del nou quadre da
la revista "Id:11 de Pilnots"
Enntig del to pi.ant ene tenen
coses de la revista del "Falace" i
xpvistes dels musie•Inalle del
tol.m
rn . `m, altir hi posaren una nota d'un
deliciós bon gust i d'una fecsea ingenuitat me, si agradó molt al públic d.1
"Palme" perque li fa I'decte que li
donen un %as (I' igua feeeea enmig
d'una quanlitat de vasos de beguda mes
o menys forta, e g una gran llóstirna que
l'espectacle del "Palace" no sigui per

a criefures, perra rala li de zancas"
feria les delicies de la maleada.
Aquest nou quadro, molt ben assajat
pel famós dan gari Mr. J. W. Jackson,
fa un efecte deliciós. El decorat vol
representar una casa (le pages
nee do joeuina baverene, o eia d'amenes de fusta retallada, pintada amb
colon molt Iluents i molt suggestius.
Dins d'aquest decorat s'hi sisad una Pantomima de ninots amb gestos meelni-s,
eme t4 (, N Itaguessin dona'. cordn.
I l'efecte arriba a produir-se d'una manera finament grotesca. En Jeckson i
la Mabel Loe:« representen cls ninots
pare i mare. En Jackson du unes calces amb tires Llaves i blanques i una

pernea de princesa. La Loa-el es caracteritza de i/Ma Hoja i ho sembla
de deb6. Despees venen les !mies. lea
&trae alees, amb remata d'oques de fasta: despees ve un ninot amb un ram
de fleta i una colindó de soldados;
que sembla que surtin d'una capsa
carlee,
Tot ce redueix a una m irnica Incacent i a una densa mecánica, que ¡'cribe quan s'acaba la corda deis ninots
i tothorn casi a terra amb les carnes
m'aire i amb una gran rigidesa i simetria.
Aquesta mena de mimiques tes nan
,fetes els enema I els dansarina
Eceurdem aquella famosa casa de Miles d'En Borlin. Recordem tambd la
famosa dansarina alemanya Nidy Impekoven, que es una moeseta que ata deu
tejir divuit anys, i havia fet aquest
truc dc la iiaa medullea d'una manera meravellosa.

El quadro estrenar alar al "Palsce"
es de les coses mes originale i de mis
bon gust que hem eist a la revista, i
des d'aquestes columnes aplandirn sincerament i fclicitem l'empresa, En Jackson la Lowet, la Solange Babeles i la
Rene Tor, perque ho varen ter amb

atolla grecii gallea&

1.

de (Mamara ligat

TEATRE OATALA noma
A fi de complaure per(
manifestes d'habituals ronce,
renta, per avui, diumenge,
diapost en la primera aeceia d.
la tarda una representatid de NI
prfncep blanc", I a la seceid
dos quarts de Bid l'alificant ron,.
dalla biplica "Els Pastorets"; per
a la nit`serb representada la di.,
liciosa .1 fina comedia a%.ty_sa
"Tanny i els g ens chata", tu
bellament interpretada, que s'u,
imposat ja en el ire p ertori ae
Teatre Catalb.
Estant ultimant-se els asean,
jos de les obres que han Ante.,
grar el programa de la !regona
masió de tesina selecte. Una d'eIles es la tan crz/ebrada orne-,
dia en tres actea, de Vildrac,
paquebot "Tenacity", estrenan,
se seguidament la comedia en na
acte, del notable prosista En Car_
les Soldevila, "Civilitzats tara

mateix".
La 'emula represenlacia de rae
bono a sis funcione de teatre tu.
clonal i estranger, que patracie
nen les disting-uides clames Isabel
Llorach, Maria Parellada de Pafrer Güell, Pilar Moraleda
nús, Maria Ricart, baronessa
Güell; Maria Despujol de Veo,,
i Maria Rusiñol de Planas se

celebrara dama, dilluns, a tres
quanti de deu en viril. de la nd.
Es d'esperar que el teatre
sentara el brillant a s p ecte de !a
nit de la primera representad

Cróniça Social
COMISSIO

MIXTA DEL
TREBALL EN EL CoMERO DE BARCELONA

En la sesaid qne aguaste rorporarie en.
el dia 11 del corrent s'ocupa' dele
assomptes següents:
Dirigir un ofici de salutació al non Me
aletee del Treball, Comerç i Indactria.
Aprobar els comptes d'ingressos i des.
penes eorresponents al pasgat nace de e>
vembre.
Cort,edir algtins permisou a te nder da
perfumeria. ealsitseria -1 Decanas cuit e
per aeollir-se .a les renerusions dilatad
necedades pele establiments de la clama
respectiva.
Remetre al miesteri del Treball rite
forme que demanä referent a les perra.
querida i barberies.
Procedir a la nora edicid d'un Illbre
que eontimeni els textos I. Is referente
a la corno:me-la i els aeords presos perla
matean que es traben acta dreent
gente.
Els resale patrone representante dele
venedors de teisits presentaren nna pro.
posiciti encaminada a modificar l'horarf
de lea (estos de Nadal que s'aprova a ia
nessitt anterior. Els tocata eb .. pendents s'oposaren en uNiolut a tal mal fieac46, sial
com alguna dele vocale patrunis, que ere.
Stielen millor pele intereg sea del ennerç
a la menuda l'horari darrerament enrayar, aixf es que st seordä rsrlijear - b, en ti,
forma qne s'U fet
Finalment, la Comiseid Mixta neme
felicitar-se de que els encale dependent
de Basen 1 tSa rs9 que s'E/arfen retirat da
la ...ornen:ele elagin reintegrat a la mate'
as i ale emites Paritaria
lehra

CENTRE OBRBEI DE NOSTRA SENYORA DEL CAN.
ME, DE BARCELONA
Mucus Centre La dirisit an umettlest
"Als lenznee. joves 1 nota: als paree, amo.
i als qui Cenen cura del »vela' &nonclant la inaugurició que tindr lloe el da
1 de re nsr, a les quatre de la tarda 1
explicant el programa de la nora sed.
tat.
Eh. que desitgen que el Centre tira
una eonsinuncid de la flor, tiudr¡ deprw
déneies per a atas -o -s ir als malalts i a les
mares, una oficina per a llnItar contra la
mortalitat ictantil, !bus d'esbargimest 1
tal vesadaeescoles de nit per ala iovest
obrera
El manifest lamba:
A les persone« de eal,als d ninnnetc que
ces s iedin. 11 cien) inserirint el een boas
a lee !listes dels socia protectora del 'ma
Centre, o be entr,g.ent-nos lee 'almalnee
del Den ver gene r6s, o bé posnat . les en la
eficeta de ferro ene hem desicnat es el
temple. Poden eseer socio protector, taz'
(is senyora coro les senyores.
Despr& hi be el reglament provisisad
del Centre.
CICLE DE CONFEMENCIES
La cecea ferroviäzia del Sindieat Uds
de Transporta ha organitzat un elee
conferencies, el qua/ comemzara el dia /fli
emplee mro, a dos (marta de den id
ves4re al Cinema Ciaiia, dimane N'Anee
gel l'estalla.
811VDICALISME I NACIO.
NALISME
Cal ~crear un arti.-le stlaregnt a 'La
Tralla" amb el taul "A vde.„ Angel Pele
tafia' denument-li ene cocee.-ti pabticament si el sindical:eme ajndera o bi omv
batea el nadonallerne. El motin de feell
ag uaste pre gunta de el fet de tembl ar (11:1
En Pest Ifh, en la sera (farreen metiere n
-cia,donfpel'Atdari•
contrecha agudice purniilee 9PY fe «»
;luir n'Informe 'ab lè ndepcndn je efr.

cowvocaTongs
la Enie de Sindieets Muere be arcanitzat per ami, a les den def erute un tni
ing de controversia a Badalona el ama-t
se celebrara al Cinema Pie.rol. Fli
drama part ele sensor!' nena:ladea, Monto.
litt, Dumper, Flanell, Lexema. i lote.
[literas
— El Sindican rwe de Cembrere «1.1
lobrar aval al carear de la Cadesa,
f
Sau del mote. una reunid gerseraL
— Arte talara Ilse ella asamblea deb
eontrameatees As "El Radium" al ama*.

mfaii
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rdions e la Celnkeshi

•Central

oBSERVATOIN METEOROLOGIC aa LA

VNIVERSII'AT Da WARCALQNA
En la darrara Junta que celebra la
DI/ 16 de desembre de 1022.
Comissió Central de l'Ajuntament, ea
formularen diles mociona signades pel
Ilore• d'oserved61 7, 18, 15
Irealf,laat de la mateixe. senyor MasDarömet a CM al alca de la spar.
so:, 1 pel arseal senyor elistevi. interesa_
saitt-se ca una que per a evitar des›if e 192eer, TIR.a '7;
pieles a l'entrenamern de la Granvia
Termametrc
hurra, 6'7; 102; 7'0.
Diagonal i el cartee 'de alemes, per
•
Ilinnitat
(centsinies
de &anuncia), 88;
co pai•A3 rt ferroearril eléeric, es pres; 73.
ti servei pea un guarda; i en l'altra,
Direechl del rast, calma; calma; gay,
(me s'estushi la passibilitat de traslla'Yeloeltat del vau t en extras per legon,

l

f

dar algima , ck les oficiare ,que actualinent ocupéti la planta baixa de redifió de la Casi Ajantonent, a la del
carrer de la Ciutat, en hi ha la Tini neir d'Alcaklia del clistricte 111, ,per

.
.
tal de rel-.U,ilitar l'entrada pel portal

gótic, i al matriz temps, deixar
la sala anumenada del Trantenari.
Andeines niocioas foren aprovades,
passaat la mimera a la Jefatura" de
la gnirdia natetna. per al seis compliment, i
e la Comissió de FoDolegacló
L'Aleieee dclegat la seca represcidació en el tinen d'alcalde senyor
Masset. pLl c,.LW! assisteixi detnä als acres que ealcbrarä l'Ateneu Obrer Catar.. de Sens Marti, alub raotiu criaaucurar le obres de reforma del seo
Ladre.
Els ncrrenaments do mu-

•Eseet del ce], genial tapat ; qtrasi tapas
tapia.
Claree de naveta, eterna, stratua-carritiI ; cierna-m][11111in, aten tus-cüraulus
stratua-mimulua.
Yen veraturce exteemee a
112,1ima, 146.
Menina, 77.
Mínima erran de terra,
°editarla. termometzeca, 69. Tempera,.
turnt milla, 11'1.
Precipitació vinosa, des de lea 7 boros
del da anterior a lee 7 borra del dia de

.

sica por a la Banda Municipal
El unal de lea opasiciona per al
provena:el de places vacants a la "landa Muneepel, ha acordat proposar a
l'Ajuma/ama vis següents nona:naire...1ns:
per a la plaça de darind contralt de
prime. Ramo,: Blanch Sadurni; per
a la de clariart re "si bernoll", de primera, ComaCulis Canals; per a la
de sasoica contralt de segona, Fraacese repaulclia Vilanova; per a la de
tenor " beraolf", de segona, Ro-.
bert Lernerd 'Mercader; per a la de
tenor priaripal en "si bemoll", Albert
Mar Gelceran ; per a la de tiple" en
de primera, Benvingut Tapis Barreas; p :7 la de Celen anglés i Gbae,
de mine 7.., Eetanislau Anal Riera; per
a la de ,arrusofort contrabaix en "si
betniel receta Joan Bonastre Vda.;
per a 1, d -ase ton bariton, de segona,
Rama,: Felea Fornells; per a la de
bugle e, rarabaix en "si bernoll", de segona, Ferrares Ferrando; per a
la de t7untia", de vares i pistons, de se,
cona. ran Figueras Sanabre ; per a la
de bure.• ;kit en "si bernoll", de secona, Ma-'i Rernendo Gomis; per a la
de platee . de segor(a, Francesa Aparice, Per: 1 per a la de caixa de segase i . accessoris, Pasqual Giménez.
X X
Des del proper dia 2/, la Porteada
de la Secció Segona de rExposició Internad:e-e.; del Melle i Decaració
telar,. presidida pel senyor Jaturte Marce, e-a-o conatituida tots els dijous, de
quatre a sis de la tarda, per a procedie a l'examen de les peticiono de stands
i llar thAtrameki, alai com per a rebre
eta senyors industrials que desitgin prendre part
quals fandtitan la lita Ponencia totes les infla-mecieres que sol.liciten relativas a les
instaLledors de la dita secció.

.

*
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El noti "Saló Doré" de
la Granja Royal
Ale:- a lee sis de la tarda, ion inangurat .1. e xtraordinaria solera:Mal el
non "S. ‘a; Duré" de la Granja floral,
o lacte Un públic nombreslssin, i i".stingit, entre cl qual eciérem
distinaidas familias de latristocräcia barceloreen.
111 asestiren lambe Ics autoritats segarrees : Er Josep Puig i Cada falch, President (le I:. Maneomunit-at Alvarez Vega, pru,ident de l'Audiencia ; capita gereina e 113 ue Primo de Rivera; governader civil dimissionari, senyor Ardanao ; rl del,eat' regi d'Ensenyament priManuel Luengo i altres que
semen er, recordar.
El E,11 Saló Pore dc la Granja Ro.
l'al es atritablernant una meravella
podent afirmar que és cl millor i el mes esplendid saló d'aquesta
natural-ale cut In ha a Barcelona. El
decoras. Renaixement 1-luís XIV,
acule rearotres daurades sobre marbre,
és se.raillarnent superb, augmentlint
seva riaitele, el gran devassall de Iltun
que Id ;diaria de tots costats del saló.
, El sena", segons va manifestar-nos
el nostre bon ande N'Esteve Sala, serà
el =tela de la Granja Royal, amb la
sola vareen! que de 6 a 8 hi haura té
:concert dc co a 12, café concert i cast;
i de 1 a a. "SiMpet danzant-taigancs",
per a families.
• Ela 4 beitats foren obsequiats per el
'-enyor Sala, amb un exquisit lonch servit tauletes separades, omplenant tot
el saló c I rce oft ría un aspectc brillantissim.
Mentre se meavia el lonch, rorquesIra tzigena d'En Planas va tocar les
segnents ehres: "Walkyria", "Verbena
de la 1. ' sa", "Esa" i alguien balls
rractualitet. Despees, la sopean senyoreta Re • r Ferrer Va cantar el "Vals
de Primita ra" de Strauss i el cant
roca ele `Las musas latinas". El seerror Manea irantìs, tic-alas., set, una caneanda ladiarta.
Ames: ecte tan simpetic acabä prop
de dos quarts de iiou del vespre.
- En la cocerme-16 del nou Saló
hi han ietarvingut rarquitecte scnyor
ßfadurell . direclers artística, senyors
Utrillo 1 Andreu; pollera "patalean",
enyor A. (brillo; mesare de asee, Juli
Ifari,d; 1:,inpares e metalls, &airaré,.
marines, Eranci germans; fusti, Toldrä
lampista. Alcoherro; escultura, Camps;
guixaire, Torrent; mola so
nje, leet eMS cristalls, Cardona i Cangeneral,
leerla ¡erres, Reell; Pi
Andreu, i electricista, Figura*.

s

nis s, ,

ntura

00 milimetrea
Iteeorregut del rent en igual tenme, 56
quilömetres.
la data,

°leer:acierta particular" boira

cura, organitzada per il'"Associa- .e•NARPANYIN--.--111818, LICORS lemearesesessaaiesassancemolfflOM
Establiments sucursals
ció de Llicencial3 en AdministrAmum44ipLityKLIE3
cide Imitar,. que,' oemateiald& fIN' Alt
PlgaMitteSitilt, 9
passat dlumenge,,:bagdit'ir
Ronda Sant Antoni, 1
ajornada. L'associat En Francesc
eltumeart
Rossell, secretari de l'Aju

al matt.

nhnettes4bre ei kesaa "P aleas
tos reals i pressupd..atos ficticis".
Es reco nana l'assiediotela a
tots els socis.

g

Flassades llana, grano, a 12 la 5 -

Carme, 8, I Xueiä, 1 1 3.

LA

PUBLICITAT

PREUS DE 31.1139Crl1PCIO
Barcelona: Dues pessctes (rada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes ti es mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unlii Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
-_1-lem robot el seciient comunicat de

:

l'obra "Lluita contra la inortalitat infantil", establerta a la Parróquia de
Nostra Se,pyora del Cuma:
"A les mares daquesta barriada: Les
lxmemarites scnyores de l'esmentada
Obra hacina fa temps demanat a la
Parróquia use lloc apte per' a fer les
bones obres que la dita Obra procura a
les marea i a les criaturcs. Mes la Parróquia es -odia proporcionar el lloc que
Ii demanaven. Avui que sí que el pot
proporcionar, amb goig i en be de sos
,estimats feligresos ofereix la casa
número lit, pis primer, del carrer del
Calme, a les caritatives daines i als
compate.nts doctors que dirigiran científicament cl Consultori eme s'establirà

dins pocs ches.
;

¡A a

1:Paize
3 ffis 13 ä n

Caniusses colora !lisos, a 480
pessetes.
•
&arme, 3, i Xuclà, 1 1 3.

fayalls Calat
:
corle, 1115 "

E

olliDAL. 11222
r

.Arbre de Nolöl.
per XAVIER rdocuEs
Gratis novelats en eibjectes per a regala. Aquesta

casa s'encarrega d'adornarlos amb torrons, xamhanys,
elci)V2ra.
Prceentació exquislda
....PATSSENIMeisramiggiet

Durant el Mes de ganar vinent,
a l'Acagemia i Laboratori de Cien
cies Mediques de Catalunya, Por.
taferrisa, 6, principal, donará
Josep Grau, sin cicle de 15 conferencies sobre "Elements de
física deis raigs X". Els programes s'han pulelicat ja Per a de..,
talls, programes i inscripcions
atirecar-se a la secretaria de l'A,
cadetnia.

.

entes
per a preseas
aeatti, diumeneT,

gran esposieid

A.

VECIANA, Ferran, 7.

•
Deniä, diutnenge, a les onze del
matt, su celebrarà a I"Escola d'Ad
ministració (Palma de la Generacarrer del Bisbe) la primera seSsió d'intercanvi del present

1

14

ti

1or5 ors.

r.311131111215

g

Catifes earpirzep i o, a 2

Per al prop' vinent ditneeres, dia 2o,
l'Agrupació Nacionalista "Els Montserratins" prepara una vetllada nadalenca,
en la qual hi prendran pare el catedratic de l'Escala Superior de Comere. Ea

MES ILANOVA UNIO, 6

7 .

hn¡rúi"11" 133 CfaS

J. hfartl Mantlen i el conegat folk-lorista N'Aureli Camnany, desenrotllant,
respectivament, els ames "Impresaions

ap

a Requena i Utiel han sortit
C
aquest mati amb l'exprés de Valéncia,
En Francesa Santacana i En „losep
mesideut i secretari respectiva/litem
de la Coa{ aderació Agriarla Unió de
Vinyatcrs de Catalunya, invitats a rafecte per caganitzaciona agrarias de dita ragiú, a fi de 'n'anafre part en lea
asecullees que Linchan lloc cn ka expressades lecalitats, per a tractar de
l'acta/1d cr,iei que soireix la viticultura.

se

l

MONTAÑA

Vi 'legre 0'75 amp. litre
Cellers AFMO A MARISTANY

bes
Corma, 8, 1 Xue:h, 1 i 3.

51 tanta rn: "

Hem rabut alguaes iiterixes dels resgres habituals de lee tinia de Marzorell, per manct de calefacció als teens
del mati i del ‚tesoro, que acaben el
viatge en la dita vila. Cecino ene la
Companaht posarà renal a acuesta deficiencia.

ineerriesamgarsizsgr...z237
Palau da la Me e Cateara

rtiaglizems a iä n

t

la peLlfettlit
Les meravelles del ski el
• Dias 22 i 23 tia set/;tare, te les
deu del Vespre.
N Per localitats al
si
Projecció

• Centre Excursionista de ra
mi
• Catalunya, Peradia, 10 prl.

iiimiralseuegrusammumaj.
Avui, a les onale del mati, tindrä lloc
el primer assaig dels cants (pie luterpretaran clernents pomellistes en la solemne Iiissa del Gall que organitza el
Directori deis Porta:lis de Joventut de
Catalunya, a resglesia del Pi. Aquest
assaig tindrà lloc al correr de Sant 110norat, 7, pral.

••••••n....

Magalzos Bolea

Coste llana xeviot angles, pre,

doses dibuixos, a 2'50 pessetes,.
Crome, 8, I Xuolä, 1 1 1

1,1col,:O ,
nv2,93

r mr,,

Etlquzla.
A

eeRVIDES

SANQuElS

11.709LE9, JZHES, TA93303

LAIAPZJIES decoració, proI, lentes
per eminents artiates

BCD hTk

efir!A

LA buen

Ral S

Material per a Catefacci6

F.

les intelliguts

A. R. E. (Milá)

Pots, planxes, cseufes, fogons, termófors graduables, terraorispits, asseca.
cabells cscalfadors d'aigua, escanzi•
Bits, torrapans, etc.

VERITABLZ °CAZAD
I objecten usuta ele tetes class.25
Prcu fi . Tallen, número 41

g

e

GRANS

BEN

Cables U:Atenas
' CORTS CATALANES, 013

Bänm es crox,, tantany monja,
a 5'80 pessetes.
Carrete, 8, I Xuelä, 1 i 3.

taatarros. ftetredate, terequitis, er.1sigues, es curen Mpl lanielli 811111
Ittizir Golee»! Cheweet.

Vula
ret.s

LES

TAULES

FARINOU/

nemarteo_lo a les tsemaetes t Bus, San
lene, 20. fratracia Arisú.

la Scrció de teatre de• la jareta:tul
Nac.iemalista Pau Claru, Cociste del
Asalto, ‘ 16, prosseguint la tasca artística que ve cieduant, posara en. escena,
ami, a la torda, la magnifica producció
de N"Apcles Mestres, 1"Estinet de Sant
Madi". Con/aneará la íeSta a Ur. truart
de cinc, an mart.
•

N
•

MCCII

.Amb rapidcsa se giren els vertits gabanys a ll'inre%is. Dipu
tacid, 319 1.", ch. Bruch.

PCS •

Roca Mataró

Tots als mala que hl ha a
[la pell
que molesten tant i tara
anda la Crema NEPENTAN
fu,3en prompte seno tropell.

cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a rt,ineriemia di 9 a 11..

e

Tapets :uta sah i eaperior. a

Ramon

Plateria, 49 i 51 Teléf. 2 83 A
.647

RESTAURANT ROYAL
Salé de Te

Mag atzem8 Bi ttó

CUA3.

Articles per a presente
Greixoneres per a rostir el gall

BARCELONA

de la Missa del gall a llontserrat" i

"Notes follelóriaues nadatenques".
L'acte, que sir-da píthlic, tindrà lloc
al local de la Schola Cantorum de Sant
Just, Palma de Sant juet, 3, pral., a
dos quarts en punt de deu de la velila.

Lk,14.4:

II31,1f13

Ronels IdE Per.o, 7
Plaça Sto. Arma, 9

Carrns, e, I Xwalä, 1 i 3.

'

,

pe r aive

tea.

i

RO

blanc. 0'75 grup.i
Cellers ARNO & MA,118TANY

HO visiteo la panyeria
J. rt:IR VIVES, fide. Sant Pere, 15

ún

A l'A .eneu Obrar Catal* de Sant !aleeti, Linda Iloc una representació teatral.
Integre el aeograrna ."L'alettria
passa" d'En Jaume Rossinyol, amb
sita d'En Morera, i "Marina", d'En
Camprodon i l'Arriata.

-41

CARDUa
PARPICILIE3
Portaf °Prisa, 10
io
p rsatri t e lo .eatiberre
A h 3 no dee

SUPERIORS

tar olieras tut el dia fins a l'esraentada
hora i, eu compensació. hauran d'estar
tancats tot el dia durase les Icstes de
Nadal, Sant Esteva i el diurunge. 31.

Ostre, SON-TE=PS. Quifflana,

▪

Ttal f. 1884

.

PERNIANYF EZ
r•
i CON:17MA - eaterotsina
eleGutS p.eotut lii.
. EspeciaIttat en el torró ne arcana lles sed- El
stla lesPaseeig
de neta.
de Coloree. nem. 2. l'elblea
LA
222g A
I•1•12.2
Cte ..% LtIC LIS 1.1
gatas capees per a

IMPERMEABLES

Detall, en el qual fa refetènela a l'horari tLe tancament durant les festes de
Nadel, Tots tia estahlimenta de venda
al detall, de del si del 111115 fide SOD1
al 5 de genes, pariran romandre charle

,

i0iÁrior 50L

fins a lea vuit de la verla; /a vigilia

Avui, iume la , se oelikMa rh el
concurs de tir d'entrenan-leal, arganitzat per la SCCSIÖ &Mena del
Sometent del elistriete quint.
concurs tindrà lloc al camp de lir
de la Salut.

▪

41(1

de Nadel, diumange, dia 24, tiraran es-

•

ta familia

Vlseou-ele maziatzz.•

CAPES

a

setas.

pa/ lones

1

I.4r6laantAeletthe
pum
d
De,....,ente del Comerç i da la Ini4virea es cainplan a fer avinent rasa ra.
peca ec.r la CorniasisS Mixta del Treball
a toas els scus associats Gremi de

Magatzeau !3 o 1 üfle
go

Cinemes p

Jorr
ö uinesinsfructives,

•

'
(de 756.liti, deetweviare, rot

0 ;0; S.

-
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equi
ràfies
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fsser-

'

ene

/4ETRON. Plaça

de

Cataluror et, 17

1.1nn=01.4.40.1.

cut-121611112
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Enctsno Y Pinto
-VENTA EN COLMADOS

tset?,e,
A la sala d'Exposicions de "La Pinacoteca", Corts Catalanes, 644, estä
exposada actualment una anatge de La
Vcrge de Montserrat. de talla polleromada, cópia fidel (lo l'original i techa-

liada pel conegut escultor En Juan adatamala.
Aqucsia escultora, d'amarra particular, estará visible al públic, del Cha
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El final de l'isolament nordamericä

De França

inaugu-

El delegat nord.
a m e ricá interve
a favor del paSeran anullats els inte- triarca ecumènic,

El projecte . .,glels Estae7:,--Mlits per sesóldie ra. qüestió
.
.

tadeik Mete o I
de les
si ci (5 internacioUna nota en preparació :-: Un emprèstit internacional a Alemanya
nal d'Aeronàutica ressos dels deuteS aliats?
Manifestacions d'una personalitat financiera :-: Després de la

reparacions

Parle, 16.--S'ha inaugural pei
tiota-secretari d'Aeronàutica, M.
Louret Egnac, en el Grand Palais, la VIII exposició internacional d'aeronäutica.
L'any passat aquesta exposiei6 donava a conèixer al palie
totes les fasses de la construcció
d'un avió. Aquest any es presenta als visitante les faisses de la
construcció det motor, des ae la
fabricació de les peces soltes fine
el moment de les proves
Tambe crida l'atenció la seoció
de vol a vela. En ella es poden
admirar els planejadors que s'han
distingit per diverses "perfore.
manees", entre ells el de Maneye
rol, per el qual França obtingue
ed record mundial de durado.
Després de recórrer les diverses seccione, la comitiva passà a
una sala, on pel mitjà del cinematógraf i del fohägraf, combinats, es reproduf el discurs dar.rerament per M. Eynac en favoe
• l'aviació francesa.
La ilusi6 fou perfecta, essent
111 innovació un atractiu mes del
aou saló. També assistiren eis
espectadors a un viatge aeri
París a Londres, cinta a la qual
figuren els punts més interese
sants del trajecte, presos en un
vol des d'un avió pilotat per
Jeossoutrot.—Radio.

Conferència de Londres : La Cambra francesa vota la confiança en el Govern
París, 16.—Telegraffen de Was
hington al "News York Herald",
anunciant que aviat arribarà a
poder dele Governs aliats una
nota dele Estats Units.
En els cerotes ben informats
s'assegura que en aquesta nata
el Govern americà suggereix la
idea de concedir un anticip de sis
mil molions de mares or a Alemanya, pel mitjà d'un emprestit.
En aquest cas, Alemanya, per
compensar-se del total d'aquesta
suma podria comprometres amb
els Estat Units i demés paises
que participessin a l'operaci6, a
adquirir primeres mateéries i are
tieles manufacturats.
Aquest entice% quedaria, de totes metieres, garantit amb els
bens alemanys, inalós les duanes S. les collites venidores.
França i Bélgica hurten d'acceptar la renúncia a la hipoteca
que tenen actusement sobre Alemanya i d'aquest crèdit de sis
mil milions no es restinaria cap
part als pagamente a Franca i
Bèlgica en concepte de reparacions, per6 s'obligaria a Alemanya a pagar als seus creditors a
cada un • dels venciments del seu
deute.
Alemanya beneficiaria, per altra banda, d'un termini de deu
anys pell reembersament de les
sumes anticipades.—Havas.

LA PREMSA FRANIESA
CONSELL DE MINISTRES
París, I9.—La Premsa (ran-'
EL GOVERN NORD-AMERICA
eesa d'avui dedica Ilargs comenESTUDIA
LES QUESTIONS
per
tarle a l'article publicat ahir
EUROPEES
Lloyd George, articie que ve a
Washington, 1.6. — Abir es ceoanstituir una vera äcusació conlebrà Consell de Gabinet sota la
tra el 'mariscal Foch.
Refereint-se a les tres Menul, presidencia de Mr. Harding. S'esries esmentades per Lloyd Geor- tudia en el irrateix la qüestió de
tes reparacions amb Iota amplige, "Le Journal" fa notar que
i el que fa referencia a un.
les susdites Memóries tenen un tud
internacional a Alemanya
caràcter purament militar i que anticip
que li permeti de refer les seves
en elles el mariscal Foch
finances.—Havas.
bd per complet de tot comentaWashington, 16. — Despees
polftic.
del Corleen de ministres celebrat
EL mariscal es preocupa en al/ir, s'ha declarat en els cereles
elles exclusivament sie garante., i a la Casa Blanca que el Govern
zar le seguretat militar de Eran- americà considera la situació
ça i la seva opini6 sobre aquest
económica d'Europa susceptible
de mereixer un series examen.
punt no ha eanviat. Una ocupació
Amb tot, afegeixen, no es conparmanent del Rhin és l'únic que
venient a hores d'ara, fer declapoi eritar una aova Invasió:
Poincare, l'home d'Estat Can- racione públiques ,sebre l'assump
ees, pot haver permanescut im- be.—Hava s.
passible la tesi militar del
EL PROGECTE DELS EE. UU.
mariscal Foch. Poincaré ha ex-. New York, 16. — El correspon-,
neessat per la seva part que seria sal a Washington de la "Consolegre que l'ocupació militar de lidated Associaaion", senyor
• ril e.ra esquerra del Rhin du- Lawrence, les informacions del
es el que duressin els pa- qual eón generalment autoritzagaments d'Alemanya per anuali- de s, comunica que el Govern dele
Estats Units anul.larà els intetate.
En el fons d'aquesta qüestió ressos dels deutes alelas per determinat nombre d'anys o pot
Feendevina que l'ex-primer iSésser per cotnplet, segons l'esere angles no s'oposava solament
a una politice d'anexió francesa, forç que els deutors realitzin per
sine/ també al menic rnitjä que en al pagament.
Aquesta (temió esta fundada
la präetica pot assegurar a Fran
ça el eobrament de tes indemnit- amb la condició que els aliats
zacions que li són debudes.—Re- posin d'acord pel que es refereix
a la, escoció del total de le suma
dio.

.

LA PREMSA ESTRANGERA
¿Vers una lliga de nacions amer'canes? Un pla de pacte europeu en
estudi a Washington ... Idealisme realista Els Estrets oberts a Anglaterra
Una
¿Qui carrega L'oncle Sam?
onada d'optimisme .*. La fórmula Anglaterra-França-Amèrica, •
cara a Clemenceau
No fa pas gatees dies que al Units, segons aquesta caricatura
eenieets
'Times" ii telegrafiaren des de danesa, cavwlquen
Washington que el programa del
cinquè Congres panamericä que
ha de tenir lloc a Santiago de Xile
pel març vinent, es tan vast que
es pot considerar la dita reunió
com la mes important de les que
han tingut lloc fine ara. Aquest
programa compren dinou punts,
entre els guate hi ha una , proposició de l'Uruguai per a la formació d'utia Higa íntima de les naviene americanes, la qual permetrà una coLlaboració efien de les
vint-i-una repúbliques del Continent americä i S'adopció d'una
politice estrangera uniforme.
Els Estats Units presentaran a
aqueste Congre uta recomanacid sobre la coordinació dele
acorde de comerç, el millorament
de les comunicacions i Vestabltment d'un reglament comercial
uniforme per a tote els paises
arnerioans. ¡Aquesta proposició
del" Estats Units As penyora duna probable aprovació del prodetaft dia Urugu.li.Z E

FslS

Lausana

deguda per Allemanya en concepte de reparacions. Aquest to t-el,
segons el cäleuls mes apremie
mats, es de dotze mil milions de
dollars i podria fixar-se el seu
pagament en anualitats de cine
cantes milions.
Els banquers americanas participarien a l'emprèstit europeu
que facelitaria a Alemanya el
consolidar les seves finances.—
hayas.
L'ENTREVISTA ENTRE PIERPONT MORGAN I MR. HUGHES
Nova-York, 16.—/Sembla tenir-

se per seguir que la conferencia
celebrada pel financier Mr. Pierpont Morgan amb el secretari
d'Estat Mr. Hughes versà sobre
la possibilitat d'un important em-

prèstit internacional, sempre que
França consenteixi en un arranjament en la qüestió de les reparacions.
Es diu que aquest emprestit
serà de mil milions de donare.
—Hayas.
EL QUE DHJ LA PREMSA NORDAMERICANA

Nova-York, 16.—Els peridics
cont innen ocupant-se de ço que
els Estats Units podrien fer respecte de les reparacions.
Els uns pretenen que el president Harding estä disposat a renunciar a la seva política d -aillament; els altres parlen d'una aeci6 diplomàtica en la qual prendrien part els Estafe Units per a
oposar-se al projecte francés
d'ocupació del Ruhr.

A POLONIA

Assassinat del president de la República senyor Narutowicz
Un pintor pertorbat fa tres dispars de revólver contra el cap
de l'Estat

Será nomenat Pilsudski dictador

Varsóvia, 16.—El President de
la República polonesa, senyor
Narutowitcz, que havia pres possessió del eärrec de cap de.l'Eseat ahir, ha estat assassinat meetres visitaba una exposició d'art.
—Hayas.
COM OCORREGUE L'ATEMPTAT
•7 DETENCIO DE L'ASSASSI

Varsovia, 16.—Heue aquI com
ocorregue l'atemptat de que ha
estat víctima el president de la
República.
Al entrar aquest al -saló de la
Exposició de pintures, acompanyat per un ajudant de camp, dos
minstres i el president de PAssociacid de Pintors, un individa que
es trobava entre el públic, die parà tres treta de revólver contra
el president en ocasió en que
aquest eslava girat d'esquerre a
l'agressor.
El president de la República
migué a terra, morint pocs segons despees.
L'assassi intente fugir, per6
fou detingut immediatament per
les persones que voltaven la víctima.
L'agressor, que es din Wieswiadensy,k és artista pintor, de
cinquanta dos anys d'edat i este
afiliat al partit nacional demeerata.—etavas.
L'ASSASSI ES UN PERTORBA/
Varsóvia, 16.—Segons els pi 1mers informes de l'assassinat del
senyor Narutowieg, sembea que
no es traeta d'un atemptat de caräcter pelillo, sine de lacte per-.
sonal d'un pertorbat. Les persones aus coneixen l'agressor han
actuals damunt Anglaterra, la
qual cavalca damunt Frenes.
aquesta al seu torn damunt el pobre treballador alemany. La nova
tendencia nordamericana dentarvenció política en els afees mundials ha estat observada pels corresponsals europeus a Washington. El "Temps" de dijous anuoclava que a la darrera reunió del
Gabinet a la Casa-Blanca, ehtteea
parlat Ilargament de la situació
europea. El darrer rnissatge presidencial, a la vegeela, es refería
ta la necessitat d'instaurar un
non regim en materia de relacione
in torna ciona Is.
¿Reprèn eidealisme nordamerie
ce? L'Echo de Paris' reporta les
paraules d'un eiutadä d'aquell
país: "La guerra ens ha recordat que també nosaltres tenim una
pàtria." I, continua: 'Cal, pelee
desitjar que a molt no tardar, els
Estats civilitzats formaran una
mena de inutualitat universalen
la qual teta criatura humana se
sentirà Higada a les nitres oriatures per les emocione 'de la jota
i tel dolor ." A ila qual cosa 1-11umanite" replica que Tidealistne
ameriee" te uns fine rnolt pelotics. Els Estats Units, ve a die:
proveeixen les nacions imperialistes al fine de guerra idealietes:
1. Els 14 punts famosos; 2. La
comedia de la Societat de »Moras,
en la qual es presenta corn a tes%
de dret internaelonal PúblIc
aspiracions mercantils de la nació que representava; 3. La Conferencia del desarmament naval
de Washington, ajustant-se amb
la-fortifiració de la potencia
dets Estats Units; .1. Lausana.
'en l'observador Child "descebri"
que la Marina de atierre té, sobretot, un rol pacifie...
Per cert que aquest diari co-

declarat que aquest des de tela
algun temps donava mostees gnu
tenle trastornades les facultats
L'atentulat ha teusat general
indignaeee a tots els ceecles2311tícse—R !dio.
DESPRES DE L'ATEMPTAT
ES RELINEIX EL GOVERN POLONES :-: LA SUCCESSIO DE NARESTCWIEG :-: UNA DICTADURA DE PILSUDSKI?
Varsóvia, 16. —Pues moments

despees d'ocorregut raten.iptat
perpetrat contra la persona del
president e la República, es reuni el Consell de ministres per
determinas, després d'un detingut
examen, la eiteene creada per la
mort del prese'ent.
S'ignora encera :a determinacie
que hagi estat presa a males t res_
.
peete.
En ele centres politice es creu
en la possibilitat que •el senycr
Pileudski, que, com es sabut habla exercit fins fa pocs dies les
funcione de president de la República, serà l'encarregat de cons
tituir nou Govern.
Fins i tot ejecuta el rumor que
es molt versemblable que se qi
atorguin poders dictatoriats;
Segons ole principie de la Cons
titució de l'Eseat, es el president
del Parlament—actualment .el se,
nyor Rataye—el que ha d'exer,
cm r provisionadmeeit les funcione
de president de la Reedblice i ha
de convocar amb la mejor celerie
tat possible a una reunió extraordinäria de l'Assemblea Nacional, per tal que aquesta elegeixi
successor al president mort. —
Hayas.
muniste que fa pocs dies era un
defensor encarnieut dele drets de
Turquia i dels Estrets turcs per
tal coro creia que una Turq
sobirana i armada, era la única
. garante. / que pot assegurar a
Rússia la seguretat de les eevee
costes meridionals, surt avio enteres/Kit contra fernet Panca --••
vist a xf pel "London °Deben-

dient-11 que s'ha ajupit davant
l'imperialisme occidental i que
retira la seva mà de la dele representante tensos. Els retrete
que el diari comunista volia per
a una Turquia (llegeixi hom
"Ressia") pasearan a ésser d'una
Turquia (llegeixi hom Anglaterra). lemet Palee, dile selle a punt
de cedir virtualment els Estrets
als abate, obrint el cenit a les
flotes que demà sostindran la invasió de la República soviética.,
tanmateix una trat-riß.

Per abre es fa notar que 'Mi'.
Pierpont eiorgan es troba actualment a Washington, on s'ha entrevistat amb el ministre d'Afer3
Estrangers Mr. Hughes i amb el
president Harding, concedint
gran importància a aquestes entrevistes. El "World" creu que es
relacionen amb la possibilitat
d'un important emprèstit internacional, que feria si França
arriba a tiene d'un cop les reparacione. leemprestit seria de mil
miliona de dollars.
En vista dc la declaració feta a
la Cambra de Comuns per Me.
Borlar Law, es discuteix de nou
en cerotes oficials nordamericans
la qüestió d'un emprèstit exterior
d'Europa. Alguns - funcionaris estimen que Alemanya podria ésser
ale( salvada d'una crisi imminent.
En les seves converses han donat
clarament d entendre que el Govern amenice no podría ajudar a
l'exit d'un emprèstit. --Radio.
ESCEPTICISME ANGLES
Parte, 16.—"Le Temps" din
que en els cercles de Londres es
mostren bastant escèptics respecte de la intenció dels Estats
Units a prendre la inicitiva en
l'emprèstit a favor d'Alemanya.
En aquests cerdee es creu aixf mateix que es tracta d'una maniobra deguda a la influencia alemanya ale EE. UU.—Havas.
EL PRECTEC DELS EE. UU. A

ALEMANYA
Washington, 16—Un grup de
banquers nordamericans, els representante dele guate han consultat arnb el president Harding
i el secretari d'Estat Mr. Hughes. ha adoptat un pla definitiu per l'ernissió d'un emprestit de mil eine cents milions de
dollars a favor d'Alemanya.—Havas.
ALEMANYA PAGA EL VENCP
MENT CE 15 DE DESEMBRE
París, 16—La Comissió de Reparacions ha rebut la quantitat
de 52.e87,564 mares or que li //a
remes la Krieggslastern Kommission, representant el venciment
de 15 de desembre actual, segons
el termini mesal destinat a extingir la proritat belga.—lIavas.
LA F,b 12EIVISA I EL VOT DE CON-

FIANÇA
París, 16.—Els diaris aproven
el vot de confiança concedit per
la Cambra a Poineare i posa de
relleu la claretat de l'exposició
feta pel president del Consell al
començament de la tessió de la
Cambra. Despees de latee directe de M. Tardieu, el vot de la
Cambra•dernosträ que aquesta
desitja que l'alteres de la pàtria
triomfi de la politice interior.—
Radio.
Referint-nos a la caricatura
danesa que reproduim anteriorment, és curtes d'observar que
així com sembla eeser el poble ate
many el que carrega mes fort, resulta, segons una correspondencia apareguda a l'"Echo de Paris"
que es precisament Dinamarca.
Vegeu s i nd: un oncle del rei, acaba d'embarcar-se cap a l'Extrem
Orient despees d'haver venut els
seus palaus; un t'II d'aquest es
oficial al Marroc; un altre es dedicarà al conreu al Canadä. I tot
per mor d'Alemanya... "Amb el
eelari d'un dia, l'obrer alemany
paga el lloguer d'una anyada",
diu la "Caseta de Francfort". Na
As, dones, l'obrer alemany qui carega; segons l'"Excelsior", és
lenteLlectual.
Efectivarnent: els professors
alemanys no poden comprar
bree, ni els instrumente de treball
indispensables. Són nombrosos
els estudiante que per cursar,
llurs estudie s'han de guanyar le
vida per aleje del trebale manual.
Melle de motees es venen obligats
- a abandonar la carrera i a dedicar-se a la venda de Ilumine, a cirar les botes, o a captar. No serä
per6, de Poincaré de qui refaran
almoinal Retes • aquí el rel,
segons FI. Pognier, defensant-se
en el Parlament trances dels
atece dele adversaris. Es temia,
segons el "Popolo d'Itälia", que
el Primer francés no donaria la
mesura de la seva torea. La soy a posició, perillosissima 1 soscavada a dreta i esquerra sembla a darrara hora assegurada.
El seu discurs confrontat amb el
de Donar Law assenyala segons
el "Temps" una millora en les
relacione franco-angleses. "Donar Law, ha estat discret. Ele

Lausana, 16.—La sots-Comissió
tercanvi de poblacions ha prosseguit:
avui les seves delliberaciens respecte d,
l'allotjament de Constantinoble del
triarcat ecumènic, allunyament que, cor„'
se cap, exigeixen els turcs.
Aquest assumpte ha pres un non cal,
re, degut a que els Estats Units
intervengut en ell, protestara contra
pretensió formulada per la delega
otomana.
Els representants nordamerians de
Conferencia, han presentat a aquest,
una nota en la qual, després de posap
de manifest la viva protesta formulada
per tot el poble nordamerici contra res.
mentada demanda turca, declaren que
volen fer-se ressó de tal protesta da..
vant la Conferencia i declaren tambi ,.
en acabar, que seria injust Insistir re
mes temps en aqueixa pretensió, tota
cegada que el patriarcas ecumènic r.,3*
és una institució establerta a la capinj
turca pels estrangers, sinó pels mustelas
turcs.
Per altra part, lii delegació turca h
tornat a manifestar avíe que rallunya.
ment del patriarcat ecumènic de la ente
de Constantinoble constitueix per a Terquia una ineludible necessitat, aixi cons
per a la comunitat interessada.—Ha.
vas.

ISMET PAIXA TE PLENS PODERS PER SIGNAR LA PAU
Lausana, 16.—Ismet Paixà te poders
per a signar la pau, si cal, cense consultar a la gran Assemblea d'Angora
i sense perill que aquesta el desautorit•
zi.
En aquestes condicions. seguiré set.
se interrupció la Conferencia que sa.
criticaré tot el .més dos o tres dies per
Nadal i él primer d'aoy. Cap de les
qüestions en suspens ofereix ver perill pel pervindre de la Conferencia. La
dels Estrets esté resolta i els turcs no
s'amaguen de manifestar que els ressos no vindran a comprometre aquesta
part de les negociacions.
La delegació deis Soviets semblara
creme, en efecte, que en negar-se a
signar el projecte interaliat, contribelria a que el regim dels Estrets tornés
a ésser el mateix d'abans de la guern.
L'Almirall Lacaze ha deseganyat als
russos en declarar-los-hi que els
en la hipótesi d'un fracas de la riegociació. no prescindirien de les garanties
que actualment tenen en els Estrets.
El regim de les capitulacions continua ocupant a les sub-comissions,
avaneath la seca tasca des de l'arribada de Djavid-bry, ex-ministre de Finances, el gran coneixement del qual sotre les coses d'Orient facilita la discussió.
En quant a la discrissie• de les criestiene relatives a les minories, sin convingut que el aliats redactin un pro.
jecte que serveixi de base a la dins'
cié Fis turcs dítcutiran ins-pirant-se
Cmicament en les elétindes del Tractats
eurojeus sobre la mateixa materia.
Si no sorgeix cap dificultat, es Feveu que El Ti acial podrá' signar-se
mitjans de gener, restant la qüCib
dels petrolis de Ifossul pendent des
acord ulterior entre Anglaterra i Turquia.—Zédio.

seus princepie són els de tots els
partas franceses".
La fórmula Anglaterra- Franea-America es mantindrà, dones,
àdhuc en el cas d'una ocupacie
del Ruhr?
J. V. FOIX

VOS, NACIONALISTA

que us heu lamentat de la Pec4
premsa catalana, que heu enyond
anys seguits un dlarl
ment nacionalista,
JA ANUNCIEU A
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PUBLICITÁT

CONFERENC
D'ESPANYA
Disposició d'Hisenda
—

La R. O. de reforma de contribució territorial
La "Gaceta" d'avui publica tina Reial
ordre, relatiaa a la relorma de la con-

triheció territorial per a l'exercici de
1923-24
El repartament es fa en aquesta forma:
104.034463 pessetes, en concepte de
cupos del Tresor ; 16.64549+ Per ra
-eardl/6ptoaencis
de primara enscnyança; 971480, corn
a recárrec addicional d'urbana, les quals
deuen gravar: sobre 133.545,560, de riquesa rústica i pecuäria de la secció
primera; 21.367,291, per capes del Tresor a raó de a5 per 100, i 3. 4 18,767, per
recarrec del 16 per zoo.
Sobre 360.594.28o p e ssetes, de !a riquesa rústica i pecuaria dc la segona
secció; 69.661.271, del cupos del Tresor,
a mi> de 18.797,179 per cent, i 11.154,803
per recàrrec dl 16 per cera.
Finalment. sobre 63.joo,178 pessetes
a que ascende ix el liquid imponible de la
riquesa urbana. I3.006,401 pel cupus del
Tresor a ras', de 20.547,179 per cent,
2n81,024 per recarrec del 16 per roo,
975.480 corn a rearrec adicional.

junta la seva la de Madrid, per maja
de la seca Cambra Agrícola.
El ministre eh ha contestat que d'enea que prengué possessió del arree, vi
treballant per veure de donar sortida
als cereals del mercar interior, de manera que s'atengui a les necessitats dels
ports; que sap que abró no és una solució per a la greu crisi que existeix,
per6 que pot Esser una atenuant 1 que
els avantatge, d'aquest procediment,
portar a la perifetia els blats del centre, pot representar un alleujament de

moment.
S'ha conringut que el dilltms, s la
tarda, es mundicia de heil non els res

presentaras de la Camhra Agricola amb
el ministre, per a concretar les meseres que migren contribuir a l'atenua ció,
ja que una altea casa es impossible,
donat el Tiren del ceneaL
Despees ha rebut el senyor Gasset
al Consell Superior de les Cambres de
Cornere, cate ha interessat aresti rot Suspena la disposició que reglamenta les
Juntes d'Obres de Porta
Segons alleguen el, visitants, aquest
reglament està confeccionat mancara
l'espera de la lid, que mena sigttin escoltades les Cambres de Comerç ahans
d'arribar a l'execució de l'esmentat Reglament.
L'haver deixat incomplert aemest interessant tränsit, causa -crees majada
eis. En c anseqüencia, han sol.licitat del
ministre otee s'ajorni fins el 31 de mere,
data en la qual acaba l'any económie,

La qüestió del Marroc

1E
‚`.

Declaracions del
cap del Govern
Un periodista ha - preguntat al marques d'Alhucemas si arnbaria demà el
general Burguete.
—No ho se fixament—ha rerpost el
marques d'Alhucemas--per6 crec que si
que arribara. El general Burguete no
pensava venir fina que tornes el Rei
del seu viatge a Almeria, pena ha anticipar el viatge per trobar-se malalt un
fill seu. Quan el dimarts torni el senyor Alcalá Zamora, el general Burrete celebrará una serie de conferencies anda els ministres d'Estat i Guer-

l'implantament de la disposició anal-

da, per tal que puguin informar els esmentas organismes i evitar tot el possible els perjudicis que ocasiona al comere.
LA TASCA GOVERNAIRENTAL
El sentase Gasset, considerant-ha de
1
El cap del Goren no ha assistit au - j usticia, ha nrames ene atendria la petició.
mut el metí al sets despatx, per estar
Finalment, ha estat el ministeri de
acompanyant cl Rei en la fcsta militar
Foment don Melquiade, Alvarez, el
&airada a l'Hipódrom.
Després d'agresta f esta el president qual ha remes al ministre alguns telegrames de la Junta d'Obres del Port
ha anal al Palau despatxant amb el
Rei i posant a la signatura diversos de Gijón i de les tomes vives de la
mateixa localitat, fent idéntica petició
decrets de Golas-nació.
que el Censen Superior de les Cana
— Ha manifestar aquesta tarda el
ministre del Traban, que a causa d'ha- bres de (amere.
El senyor Gasset ha repetir els lasas
ver assistit el Rei a la festa de l'Hipropósits que l'animen en aqueas aspaalr am, no has ia 'poget despatxar amb
sumpte.
el Maestrea.
— El m'aistre de Marina ha ilic*at
Ho farà dmà. malgrat d'ésser diuuna dispasicib autoritzant atorgar lli
menge.
cències de Pasqües als caps, oficials i
Ha anunciar el senyor Cbapaprieta
que en el Con s eIl de la settnana vinent classes subalternes i isidividus de marineria ; tropa que le, desitgin. en la
es proposa donar compte de tots cls
forma i extensió qpe judiqui la supe
scus plans en materia social.
-tiora,pequèlsv cia— El der irAlmcalóvar del Valle ha mera ele de mar, no es pertorbin ni
dit que continuava rebent les . visites deis
eixin
un
sol
moment
p
s'interrom
governadors re:centre:cut nomenats.
— En Pedregal ha rehut aquest maDama acabarais aquestes visites i tam- ti la visita del Tribunal de Camntee,
bé ectnä inarxaran aque.11s a Ilur; pro- d'una Comissió de laAraelernia de Cianvirajes.
_Mes Morals i. Politiritsee- i una altra
El ministre ha tacelitat als perica del Consell d'Administració de le's midistes un telegrama del governador de
nes d'Almaelsn, presidida pel senyor UrSaragossa, doment compte rthaver descarrilar aria passada, a l'entrada d'a- Ei coarte ce tesmanones, nespres
quella estació, la máquina del tren nú- de dinar, se'n ha anal al camp.
mero 912, interceptant la linia de Barcelona.
LLÜS SANCICXADES
No hi ha desg,racies.
El governadar espera que la via queQuien el Monarca na arribas al Padará Hiere en el termini de vint hores.
després d'haver assistit a la &ini-- Ha visitar al ministre de Foció de l'estendart al era de Sanitat Mimear una nombrosissima representació
litar ha reata la Mesa del Senat que
de la Cambiar Agrícola de Madrid, pre.
aniesege integrada pel president senara!
sidida pel senyor Matesanz.
Sänchez de Toca, amb els secretaria
Els visitants han fet present al mi- marquès de Cuevas del Rei i ba y al de
asistre que la crisi cerealista menté
Antilla.
El senyor Sandez de Toca ha setuna situació veritablement greu per als
mas a la sandia reg ia les 'Iris últimaagricultors.
A la prrodnein de Madrid, ultra el mear aprovadas a l'Ala Cambra, ene es
preu molt haix que lenco els blats, des refereixen a cradits extraordinaris als
de fa molt de temps quasi es pot dir ministerio, de Governació i Fomens.
Corn a notari majar del Regne, hes acque no existeixen transaccions, i com
tuat el miaistre de Gràcia i Justicia,
que Isona part deis agricultors no han gua
nra, ni mal e en, teys, el quz els hullers, comte de Ramanones.
durant la guerra. testen esgotats els res
Quan aPtl e St sortia del regí Alcacer,
ela nerinsla ta a l'han rodejat, vi-6 el
Cursos i no traben majá datendre Itera
ministre ha dit:
necessitats, adiase venera el blat a preu
; —No Sine cap noticia : ¡'éste que pite
ruinós.
que aquesta carda maree- ' e
A les qu a ixes faainulades per les pro- dir-Ins
vincies de Burgos, Valladalid, Zamora,
al Camp i tornaré el dilluns o cl dimarts.
Salamanca, Palencia i aletees -altres,
1
t'š

ea.

—Pel que es preven, aquestes conferencies seran aloa interessants—ha (lit
un repórter.
—En els Consells de ministres que
venim celebrant—ha dit el president del
ConseU—havem fet sen estedi molt detingut de la ahueca; del Marroc, estudi que continuarem en noves reunions.
Naturalment, les cessferencies que celebrarem amb rAlt Comissari secan molt

interessants.

—rot avanear-nos-en quelcom?
—No és aporta ara, peró, des d'ara
jo tinc el desig que es vagin fent públis opartunamcnt tots els acords que
prenguem.
EN BERENGUER VA DE CAVA

Ahir marea a Sevilla rl general Re/Trailer, invitat pel comte de la Mara
a tara cama.
EL VIATGE D'EN CuRGUETE
governador militar ha
rebut un telegrama de Melilla, en el
qual se li comunica que diana arribarn
a aquest port l'Alt Comissari, a bord
del treuer "Reina Regente".
El general Burguete coi/tinta-1r en l'exprés el seu viatge a Madrid.

: CORRESPONSALS

PELS TRANSPORTS
VIARN1

FERRO-

UNA REUNID DE PROMETAMOS
DE VADON9
S'han reunir ele propietaria dels vagaras per a deliberar sobre el regim a que
volee aotmetre les Companyies de ferrogarras el material particular.
Lar enmara que se celebra al Pelan de
la Bocea ha errar important no sola pel
nombre i qualitat deis preaents, que tenien la gama representaeld de la totali-

passat conflicte 1 perquè
ressi per que el Cos de Correas
torni a ésser el que fou..
En Romanones .i dosboltAl arnb
atenoid ala oomissionats, que sortiren ben impressionate ¿le. lenes
trevista.

tat de propietaria de mema particular&

minó porque entre eis acorde n'hi ha un
que pot donar tants beneficie al pala i a
lea matoises empresas ferroviaries coas

ala amos deis yagons.
Drenaren aquests el ama constas per al
etillor aprofitament del material i no hi

ha dupte de que iniljançant In seva cooperad( ele ferrocarrils produiron mea i
gastaran mensas, demanbee un gran pas

ca p a la solada del problema ferroviari.
Els assembleistes han eutregat al ministre de Foment les segiients conclusions,
que foren aprovades per unanimitat:
Primera.—Redoblar la petieid formulada per la Societat de propietaria ele yaguas i carregadors d'Eapanya en l'eserit
-S de juny
que eleva a aquest ministeri el 2

UN Noii- 00VgtMADON
El governador de Bakars, senyor
Sanmartin, no anira a possessionar-as
del sets carne fina el dijous o el divendres de la aetmana entrena per retenir-lo a Madrid la =tenia d'un fill
seu me fa poc ha estar operar d'apendicitis.

ELS ALEMANYS GUANYEN ALS
MADRILENYS
Avui s'ha jugat el segon partit
alemany contra la Reial Societat Gimnästica Espanyola.
Aquesta presenta complert
seu equip i l'alemany, reforeat
amb Segner i el devanter del Racing Madrileny,
Després dr torta Hulla guanyaren els alemanys per dos gola a

del

Camp nyies a la seca aprovacia en 30 de
juay Si ten s'introdueixin les esreenes contingudes en dit eserit i delirios- a lnéa
tense efecte la candivie segona de les comuns i les primera i segona pare de les
°Hades tarifes, per essec contràries al dret
de propietat dels amoa de vagons,

quinta s'impettiria l'arrendament o Iloguer
lela mateizoa.
Segoem.—Que per anar encarninata els
propesits de la Soeietat no sois a la defensa (1 l'IN Ilegitime. interestsos dele pro{fletada ' de vagons anó lambe als del pú
de lee noateimes empreses ele ferro--blic
earrils es tingui molt preaent en el retan
que e'estableixi el momea que puguin donnr sanolle a la bona ezplotaeió debe ferrnenrrile i al majar rendiment die ma-

Ahir torea hnstilitzades ia poealarts
de Tazi-Atan, fent foc l'artilleria esotra
un grup enemie.
Ale treballs del earof abert fon ferit
pronóstic menys eme el soklat damginyees Manuel Ribera
Les recrees del campament de Queletsdetinguercu un itodigena que portara

anises,

L'aviseid bembardejä Vehel-Uddia. Morabo de Nehayato. Amesaare. fieni - llu-

Yetruh. potelnts de la pista d'Annual
lzurnar, essent atares sota e1s npenells
i ferint ele loht al pon a l'alteres de eorroplement Ingnaa.
Ala t e rritorio de Ceuta, Tetaren 1 Las
mala cense novetat.
CANIPANYA ATENEISTA
In Llega Nacional d'Ateeneistes, formada per a aconseguir la depurarle de les

responsabilitate, comonrarä la camp nya
amh un mtting de Premsa.
Es projecta que parli un representant

terial,

aaís asaembleiates, can ese de costura i
fórmula usada ¡minore, ~miren ruolt reonneguts de lee moneions que els Isi (lispensa En Gasset, ministre de Foment
EL FERROCARRIL DE MADRID
A VALENCIA...
Assegura "La Voz" que fa poca dies
sha signat l'escriptura de constitució
de la societat del ferrocarril MadridValencia, arnb un capital de soamoomoo
de pes-lotes
El ferrocarril scrá electric i de doble via.
Les cases que formen en la nova
societat. són les de Morgan, de NordAmèrica ; Rotschild, de Londres, i entre
eapitalistes espanyols figura la Banca Urquijo.
El projecte compren l'aprolitame_nt
de salto d'aigua i explotacions mames
i agricedes.

S'assegura que les otees ce-menearan
molt aviat i que el projecte és el deis
senyors Vallejo e Membrillera.

de rada diari madracny.

UN RECORT AL QUE FOU
"La Correspondencia" dedica el seu
editorialsa fer remarcar el gest de N'Ab
fons Sala, retirant-se de la política, reNOTICIES DE MELILLA - (
cordant la seca actitud quan deba. la
111ELILLA. — El fill del tinent coronel Direcció de Contera, comprettent que
del regiment de Sant Ferian) Pere: Ortiz,
llavors se'l recluía a la condició d'un
premoner mi Aydir, diu que no ha reina bola:arara més.

Denlä enerä a Valencia al viee.president
de 11 Niza per u amenazar en aquella
capital diforeents artes.

carta del Sf`ll pare jet fee quatre messen, cosa que lambe [masa auno les famflies dels
reetants pe-domen%
— Amb el "Giralda" ha sortit cap a
catuf de Madrid, l'Alt COMÍA-

tiara
grenment mídala
Te a Madrid tro
Ahir, des de Ceuta, ...u-rf la sera terral ha per a preudre l'exores l'Algeciras.
EN

BERENGUER A SEVILLA

SEVILLA.—fin errebat el general lbspropietat
nuat a
renguer, que sen
Una

del conde de In Masa.
Ila mi:telar una gran reserva Cl pregusanea; si :mirla de cacera amb el lid.

Considera un error

bat, en autorn6bil, els Reis, essent rebuts amb els honora d'ordenança.
Pos después han anat arrausint I drina de l'estendard, infintrItsea>,
essa
po del prineeptArnst.lui ." de
de
Baviera, eombsari honorad e
" *IV elltäps iple, . 1
14
°rife? c its
Acompanyat del ministre de la Guerra, senyor Alcalá*. Zamora, i él capita
general de la regló, senyor Orozza. el
Monarca ha revistat les forces.
Seguidament s'ha fet la donació de
l'estendard amb gr,an solemnitat
L'estendart és una yeritable obra
d'art. Al centre hi figura, brodada, la
Cree de Malta, insignia del Cos de Sanitat Militar.
La infanta donya Pan, en fer donació de l'ensenya. ha llegit unes guerrillea, en les gneis contenga agraint al
Rei l'honor de que ha estar ebjecte al
designar-la per apadrinar l'estenclart de
tan glorias coa
Quan em vaig casar—diu—ho vaig

fer amb el metge, mes que amb el
prineep. Pas a pes, he seguir la seva

cero.

darrer, colieitant que ala projectes de tarifes rearneros 29 i 129, sotmeems per les

EL COMUNICAT D'ANIT

ni

PREMSA ASSOCIADA

Palcant16 en que

alta tingut, per part del governants, a
la UniC, Monarquica Nation:11.
UNA AMNISTÍA PER ALS EXFUNCIONARIS DE CORREOS
Aquest mal( ha visitat al nti-s
nistre de Grbria i Justicia una
comissió del eslinguit Co, de Gorreas per a supdiear R1 comte de
!hm:monea que cii atenció a la
justíc : a de qué es creguin ti s istito, defensi en el si del (luyera
la seva pretensió d'una amnistia
per als procesats anib 'mitin del

DETALLS D'UNA FESTA CCP-.71SANA
Ilse estar

meet comentat el discurse de

la infanta danya Pau u l'acte de Murar/1Pu de la bandera al eas de Sanitat.
Despees de lea frasea patrioteree parla

erintimitats dient que va casar-se mea
amb el metge que acnb set primen, 1 reconlä que la sera mate reorgonitzä el coa
de San eta&

Estranyà a malta gent que simbolitzte
«u la bandera el lema dels earlins.
L'Alcalá Romera, que vestia d'uniforme, fen un discurs que ele crupieres qua'
litiguen d'elogaent i emocionant
Parla del prensa d'ilorner i de les ensenynnees de l'antiguitat, demoretrant una
erudici6 que na s'esque i a a Pacte.
S'estimà com urea alutlació el sfmil
elirigit al flei m e rqué ell I el Govern atenzum al ros de Sanitat, pnix aquest es la
salveguanta deba interessos de l'exercit
i potser en alerces dia de la patria mateiz,
In qual pot estar en grou perill.

Carrera.

Recorda que el Co, de Sanitat Militar fou crear per la reina Isabel.
La vil= d'aquest cos—afegeix—ha
estat demnetrada en les campanyes de
Cuba, Filipines i Marroc. La seva rin g
als homes que lluitant-siócura
als campa enemics, cauen ferits.
Acaba dient: Tot el meu discurs pot
reduir-se en tres paraules, que el Cos
de Sanitat Militar pnt llegir en el seo
estendart: Deu, Pàtria i Rd.
A continuada, el coronel comandant del
coa de %altar militar I el ministre de la
Guerra han pronunciar discursos emitirte
les glariee det ene de Sanitat militar.
Acte seguir sihs dit una mima pesada
a un altar
gis.

situat davant de la tribuna ré-

Acabada la eerimónia religiosa les tropee han deafilar . d s vant de la famtlia retal,.
larent-ae per tuathat l'acte, que ha resultar brillanthaim.

Darrera hora

FIRA DE MOSTRES DE BAR-

LA

CELONA
A Aleoy s'ho con sinult el Comité Comarcal que ha d'impulsar la concurren-

, ia a la Pira Internacional de Mostees de
Itareelona de l'any que ve.
Maltee rases impartants d'Aleny exhihiran eLs seas produetos,
EL

CENTENARI D'EN PA3TEUR

halla, a ta tarda, eanaugurará la Seca
eta e le medicina de l'Arenen anyb una veta

DE L'ESTRANGER
DPTIMISIXE EXAGERAT
Lausana, 16.—ELs ~ora optirldstes
circulats aquests dies suposant que la
signatura de la pau era imminent, seo
qualcurn exageras. Fan ne . d'aqui quina*
dies, el mes aviar, no esteran acabara
els treballs -de les Comissions.—Radio.

¡Inda rommemorant el (titileo-era del doctor Pastear.

LA

t e comrneneuració.

Lausana, 16.—E1 representant de l'AgelleM Ha yas cree -saber que els delegats de les potencies a la Conferencie '.
estan redactant ja eis preliminars de la,
pan, que seran sotmesos a la signatura
l'erguía i Grecia.—Havas.

El dimarts o. celebrara 011 hommet •
l'hotel Ritz en honor dele profesares Eraneeesoe que han vingut nudo mutis d'aqueas

VIVA ESTAFA

Carquiteete i conceseionari de les obres
de dragas del port de 51.110. En Nlannel
Alvarez S3 a. conaignä co la Calza de Dip6sita an fif x,'iauur I 110U mil prosetes,
ainh tttols del Deute amortits e ble al 4
por con{ pelo depone de julio' i octubre

seense
Ara, en reclamar s'esmerilada annutitat
e s traba qué da ettpons han dleet reta
ell

REDACCIO DELS PRELIIMNeRS DE PAU

EN FAVOR DELS ARMENIS
l.ausaita, 16.—Un grup elantellectuals
francesos slta dirigir a la Conferen- ;
tia. protestant contra la sn es actual deis

armcnis.—Havas.

L'ASSUIAPTE DEL VII_AIET D C
mOSSUL

fets efeeti

Forra les delis.éacies oportunes per l'oficina d'iliseuela, iba sabed que aquella
eferte« foren neaccints ped porter de 'fre.
Brude, el mesa
ru

elottar-se „ ' Sept. qm, era reien

cena tia tuAlt.

CEREMONIA MILITAR
"DEL! P! TNIA I HEI"
Com eslava aminciat, aquest mati.
1f-A e

In

Inze,

cfectuat a l'Hip6drotn,
qttal fa

remesa ele l'estemiard del

prescut el Reí al Cos de Sanitat Militar.

Minutr abasta de las once han arri-

Lausana, 16 —La delegada ' anules'
ha reme, una nota a la delegada, oto.
mana. en la qual s'expressa el punt
vista d'Anglaterra sobre el allana de
Massul En la dita nota e'expoeen lea
ramal teeniques. estratègiques i politis
quee per les quals el delegare artglesos!
cremen que no ha de disposar-se del' 4
vilaiet de Mosnel a favor de Turquias
sien', a favor de l'Irak. Al rei Feitat.
per tant, Ii correspon, si sial ho Cree'
re • Ivenient, entaular negociaelons amb
Constantinoble. per tal que se cedeixi!
a la saya jurisrlieci6 el vilalet de Mos-i
sed—Radia.

agmas

CATALUNYA
ça de la Constitura , l a ou nota T1RRAGONA
ble un simulacre th'incendi quo
A les mar del atad sartiren ' cap a
(du, a resmentadn pina., el Cus
Mont baila II i l'ataja te de prenAl leatre del Genlra
da, part ala mflinge d'afilarme-id republi- de Bombers.
Nacionalista va estrenar-se, amb
cana nacionalista En l'ea' Lloret,
smn ple a vessar, el poema aMareen latmlngo i En Julia Nougues,
tres canta, "Blanca fleje
tornattt a la mesera eintab en el mateix rnätic enoriginal
d'En Reman Vidorm",
auto que eles concluirá a l'anuda.
partitura de mossen
— Per a els visitaste diese 24 1 aß el -nyes i arnb
obra pal,,Aquesta
Miró.
Mariän
primer equip futIolfetic del Eimnästic, requalitats de l'inforcat ande jugadors de primera categ o- sa les envejables
senyor Vinyes per .11
ria ele Bar, siena, jugara dos formidables s0e poeta
leatre,
penas ande el pritner tim del Wacker, que
— S'ha Inaugural, el telèfon de
ba ostentat duma un seguit d'anys el
la Mancumunitat a la nostra poHted de campió aldnany.
blació.
Ui ha entre ela fatholistra tarritennina
— Les miloques de l'U. M . N.
un gran entusiatime per presenciar cia d ta
ja comencen 8 mou. re's davant la
es grous ele reteistéu•
partits i
noca crrleccions, com els coba
tia del primer arme local.
que flairen carn.
— In distingida aenyora Na Roan
- Eslit malalt fa alguns dios
Marta pa lman d • lan ajume Vimet, ha
el diputat de la Mar1ootttmltsul st
defillittrat fe liement uu robust Minar.
Sdneedra so' don Jul afinoves. Li desitgem una
— El 'mitre Pseaeig
ga.• ràpida rnillora.
..
(reis ad uamme
— Els sastres han celebrat la
Inet, bonira de
el farä so dr'
resta de Santa Llúcia amb ofici
Turre ilesa.
solemne, a la parráquia i ball d
— Ha rato amanerar:Mea felicita.
que resulta
dona pel AMI p omenament dr bisbe de Ca. nit all café Colomb,
dsser atea Iluit.
nän es el canonge de la necee, seo
— Properament En Cristúfol
doctor ESA Miquel Serrn.
de Domenech donar bI al Centre
Nacionalista una conferenc:a,
MERCA
el sindicaNostra festa mejor ha revestit tractanl de Catiolunya i
aquest any més Iluiment que 11.9 llame.
pasearles. Fou do malt gust la
VALENCIA
missa polifónica de la parroquial,
A l'Ajuntament s'ha di scutir amaste
MO5aéll Miguel * Musella fbu un
de
panegfrie de Santa Eulalla, ben tarda, amb gran extensió, l'assumpte
remarcable. L'orquestra "Nols ralcaldia.
111.1:1 raT
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d'Olesa- Loca cardanes a la pie-

Pea de fu tele 9 filme MY% cilgt

els republicana "i els elements alhistes
hi havia un pacte que amhdós graps
veniell complint.
Els albistes, en l'anterior etapa c irservadora, protestaren contra el n smenament d'alcalde de Acial ordre, juntament amb els republicana.
Ara sembla que els albistcs es presposen recaptar per a si l'ale a. ldia 5 els
republicana, amb aquest moti a plantejaren la qiiestió i després tu -en sorra
laSs deber, han vencer el pac e i cs
votà una propoaició del regidor repta
blica senyor Barral perquè es dcmani
al Govern • que deixi en !libertar als
Ajuntaments per a .elegir alcalde.
U/I altre dels acords adoptats per
l'Ajuntament ha estar concedir l'edifici
de la Llotja, perque el próxim diumcnge, en dit local, ae celebri el míting
anunciar, en el qua! parlera En 'Leecorta.

MOLLET DEL VALLES
El fred en aguara població es unensisam ; hem- arnbat en la present setmana, als sis graus sota zero. Cada
metí la glaçada cabreix tot el tenue,
havent arribar a glaçar -se l'aigua en
les conduccions del servei públic.
— Per a avui hi ha anunciar el darme partit de campionat de futbol entre
el S. C. Mollet i el Granollere L'expectació Es gran, creient-se pecó, que
la victória correspondra als granollerins puix compren amb un equip molt
superior al nostre.
— Per a molt aviar s'anuncia el romcne de les obres per a la construcció de la elaveguera al carrer del Doctor Lluís Duran; les 'moreres del cae-,
ter de Santa Perpetua seran construides dintre breu temps.
(•-• Tot just anunciada la probabilitat

d'eleccions per a eliputats a les Corte
espanyoles, ja ernienea la !elite electoral. L'opina') general és que el diputat
anticatala será desnatar, esperant-se que
la 'lastra poblada, que sola perjudieis ha rebut de l'actuació funesta desaten senyor, sabrá correspondre-li com
es mereix.
— Es probable que (lastre piad dies
se celebri a Mollet un miting catalanista, organitzat pels elements que integren la Unió (v.:rehuiste. Sentida que
el presidirä el popular diputar nacionalista don Francesc Maca,
MATA RO

Uns quanta beens amante e e representa la sandan e, uontra dueo.e, on el
desvetllantent unid, han organitzat per
al dia 17 del correal, a les onze del mati, 'mea audició de clanes,
tiudrá
efecto 11 Pare munbeipal, a carne de la
n n

I LI 1W

robla lloro, la que escrutará cinc triades
aerdanes. la"lassbarja Infantil", del 0-1sal Catalanista, es presentarà er Pd me
en unblie, dansant ele {mun--raved
iere ballets "L'hollen" i "L'espanyelet".
l'oh+ ola que desatan Remire de billar sardanas poden dirigir-se totos les feto
tes, do M'ere a una, al Canal Catara.
nieta.
Per ase n l a la tarda al propi Casal la
coinpan .u'a da fivionate de In mateiza posará en caceas lee, °bree 'tía masilla de
Caisaa" I "L'endema de borlen".

— A la welter "Irisa a eärrec del
aeu done enfatic e , asid a hl nit es represénteles l'obra patriótica del novell autor En l'ombe ILI "1:0113e de aet,m
bro", quina arromegut un vendida erlt

la seva repreeentseitaertrena al Centre

a Catalanitita d'Argentona Lateras passest.

—
realista ilaustrada "Matan' De.
ponla" ultra carenar Informaal lamertiva i gräflca de ilustra clutat i comarca

nelica ene näaina, per maja el . 1 pcates
sor Amoni N'ora al eelebrat ptutisair de
vid9 F Prre infre Itifä, directo . t'e l'A•
earl¿• tnia que porta el seu neme, instatleeda
Cte aqueiza eapital i que ha estat molt elogiada.
— Sota la derreció elel celehrat mear
N'Ende Bent zel Chive-Palme ha fet
AMI debut una lema companyin d'opereta. Les obres cseollieles (oren "las diese
y tnedia.., sereno", "La alxaciana"

rubia del Ear-Waiet

enfrena

cine fou

extraordinäriament rnlolernein. La tiple cd
mira senyoreta Puente«, Wealugue l'aten
des tota dcl CAMAMA, e4. e, I 111 tel isla cono
pletlesima ; tnolt be In scnyora Grillot, senyoreta Paneles, 1 ele A rt teces Pedret,
Meter, Esquefa i Lloren. [len elogiable el

ces de hall, que tou ceicre.n.
— A ',arree de la arveja drantättea
s'anuncien per a denla, !M' atenga cii ( 'ircol tattelie lea obre. "El coutramestre"
'Ter avara
Continua Reasume amb exit Vandida al NIonnulental !be, itu compatnyls
eire eqüestre d'Ere Willy Prediarti, 'rota
II' ortistes noelt notables, formant un euojeme de pro g rama de
i enst.

SANTA COLOMA

DE

conipanyia d'olncs

CrtANIANET
"le la

Lliga Nacianalista, secundada per les
notables everms Vendrell, Fornes i
Ayerbe, de Barcelona, lau molt- aplaudid, en la representació de Cobardias"
1 "L'amor vigila", representada darre.
reman al teatte ‚jr la mateixa Liase
El diumenge vinent es representara
"El mistic" t Dissabte de glória".
.
He estar eontramada la isentimnyie d'operetes i sarsuelas Serra-Vall,
de
la
capital. per al dia 31 del present
I
fiesta majos ), per a representar "Ei' karaki",
"U Baldirona" i "El nn nn.
.
de la beuctncia", i ii inou)coxli

arquearte "Els Noitt d'Olesa • pels halls
de) (tics 1 i 2 de gener proper, haventse confiar el guarnir la sala i cl reabre
a l'afamar adornista mayor Vinyals, de
Ba rcelona.
Essent mejor nombre de tres renta ele
socia ele la milita enriad, el Consell
directas acordá facilitar a rada soci,
dos setenta solament pels dies de ball.
— Volear baixar estan en mansa d'un
dels autos que fan el recorregut *de
Santa. Coloma a Seta Adrià, el vei
Castells es prealui mal d'ahorna tonal.
deracia, casera traslladat en auto al seta
II/01111C I i.

REUS

Asta, dar invnge, jugaran os
cansis del Reus Deporta, un partit
fUl.b01 ele equipa Amposta F.
i Reserva del Deportiu.
— Per si el govern de ceneentracid Iliberal aiorda deixar per
a minora temps bri dels principis
!Mientas que afecta els
o sigui el nomenament d'alcalde s .
els . fa de R. O., la t i . Id. N. ja re
poeplrat el candidat que ha de
proposur per a l'Alcaldia de Reus:
el !liberal senyor Glosa.
— De cada dia es debut sent,p
mes la crisi que travessa aqueata eititat en Lita eIs ordres de la
sosa vida.
El comerç de tota classe es
queixa de la manca d'operacions
que hi ha, ou que posa en perfil le .
vaga foroosa a molts obrero i en,
siluaein dificil algunas cases,
agreujats aquests mal, ara amb'
la visita deis delegats d'Hisenda, que van multant u denunciará
per tal tinguin que pagar lacUel
aiee anea da la acaurib.uui&_

LA P

Une

ae"essed Reixach
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Ahir, a lea deu de la veUla Un-.
1rue lloc. al Foment del Treball
Naeloriaj, una important reunió
eeldels repreaentants de les corposkaereee, Leatitateeculintals cabs
e «atada de la cultura: ehlaititt,
leactar ia manera, mea avinesat
il&fer Xp lapanita sqlenne
iaÅitra Ji 110(1 3 trifPete.sant
melmeffleertmeTti-ltemult.
La convocateria de la reunie
la signaven una !lista d'entente i
d'Amic e de la Instruerie. Presidí
en norn d'aquesta. En Josop .kgell,
1 actua de seeretisria Na alada
l'aleló de Torres, la qual donà lectura d'una merneria estudiant els
precedente de l'homenalge
reivindicació del mestre de Sant
Martí d'Oliere i els treballs fets
anteriorment pele senyors N'As
gusti lile i En Lloren e Jou.
Sieguidament feu ús de la paraula, per l'Associació Barcelofina de inestres oficials el seu
president, N'Anual Galas, el qual
.parlà de l'esperit niob que els
Meetres, esmereadors de un celare constant en fensenyament,
leudeixon a l'homenatge d'aquest
borne exemplar que simbolitza
quelcorn -semblant al soldat inconegut heroi de les grane guerree.
En Puig Esteva, per l'Associa•le Protectora de trEnsenyanea
Catalana, diu que és doble la i mportància del llibre de mossen
.Reixach "Instruccions per l'enesenyanea de minyons"; dones, si
es interessant la sera doctrina
pedagúgica ho de mes i tant mée
la patrielica cn ell continguda.
Per alió una bona contribució a
la memória del rector de Sant
Martí d'011era serä la reimpresie
de l'esenentat llibre que es proposa la Protectora, amb cate/ciare aproximats als que s'usaren en l'agradusa edició apar2ruda fany 1719.
El senyor Manan= Asaran,
president de l'Aseeciacie de Mestres Nacionals de la provfncia de
Barcelona, espanyol, digué que
era un honor per e le de saludar
• en Ifengua de Cervants • el nom
d'aquest sacerdot que proclama
01 principi per ell sempre mantingut de que els infante deuen
esser ensenyats en llur idioma
tintero.
Feo us de fa perneta el president de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona,
En Josep Baebey, (liguera que so nia retre homenatge a aquell hon
senyor rector que sapigue explicar ails minyons de la seva parróquia no sols g es regles de la
bona ciutadania, sind també les
de la cultura. Per a conv.incer's
del merit del seu llibre no cal
asds que fer-ne la comparanea
amb ele que posteriorment predominaren a les p ostres escotes.
Alzó explica ja l'exit de Ilibr2ria
que tingué en la seva epoca, puix
responia a les necessitats del mo
ment. Pecó aquest èxit s'envai, i
ens resta l'obra de mossen Reineis ami) la reprelentació d'un
Nimbo' estimat per nosaltres andi
la detened d'aquell que retrova
vell amic dele seus avis.
En el temps malaurat en que
Gatalony'a fou deixada per l'invasor taita una terra sena espera
Iones !. home 'nuntil digna send l l ame a amb un sentit pedagegin elemental assenyadisaint que
els minyons devien ésser ensenyate en la llengua materna de la
Pätria, Catalunya.

meä ara ens cal omplir e/ llarg
parimiesi vergonyosament obert
encare d'enä d'aquest home clarivident, que s'arrapà rom un
deseeperat sens voleuer mai dre,pendre - se'n de la roca de la etil aura catalana.
Es de tots sabut el desig de me
nostres corporacions i la politice
cultural per elles seguides. En
dur-la a la reatilat podriem tenir
aom a màxim les paraules
Mosselt Reixach i cal ensenyar
ale nostres minyons en la llengua
interim do la Pätrire
Pel Consell de Pedagogia I et
Mancomunitat de Catalunya, par.
la el diputat En Feran Vatls I Taberner, ponderan! la valor (raetualitat del vell podagógie cata. la. Retrobem a voltee — (ligue-Cedes individualitats clarividenis
amb les quals podem dialogar
travers dele temps i de l'espai.
Dones Mossen Reixach es un d'aquest clarividente. Els seus pensaments que ens sorprenen no
eemblen concordante amb els moments en que visqué; alee fa referencia als métodos d'ensenya_
mente, com a la defensa de la capacitat intel.lectual de la dona.
isom a la qüestió patriótica de la
llengua. fedn qualitats remarcables del 4eu Delire el seny ponderat que l'inepira, tots temps patrimoni de la nostra gent, la tendencia moral de la iqetrucció i
necessitat de que hom digui ala
infante els elements eme/Milis
d'una cultura integral. Pece el
qué mes ens 9orpren encare de el
sentit pregen de catalanitat trasformador de la sella obra, i el sincec elogl que en ella fa de la pagas i a.
En nena de la Mancomunitat
de Catalunya s'adherf a les iniciatives que es derivessin de
rada.
@Usual/ els anteriors parlaments el president senyor Agell
1 Agell, el qual digné que el reeignsixameat dala asirita del. bo-

Ines eminente -no -es tan sola un
orgull, sine un deure. Precisament els catalana mis havermobit.
dat asub exagerada modestia
runat,e, pecados -de erreatif
Minan plc.rInsa trailídid eiehtlfiereeselettottetique metete getraegers
stitel , reporto go'n • 'aprofitasSin,
sioms obIldats per no!alt reenteletiltures.
Fon acordat pels presente, recotlint aelusions I inicativee, la
celebració (lactes d'homenatge a
Girona, on cursa els seus estudie earerdotals Mossen Raixach,
i la coLlocació de läpides a la
retorta de Sant elartt d'011er on
fou ex e reit el ene elegiste:d, servont-li de laboratori per a les
observacions. Aixf metete el senyor Ainau donk comte de l'aeord de la Comissió de Cultura
de consagrar a la memòria
Mossèn iteixach una ese-ola de
censtrueeió immediata.
De la realització d'aquests
acorde en reste encarregat el mateix comité exeeutiu que havia
procedit a la convocatòria..
nostifreas.

de Victor
Catalä a la Junta de

Conferència

Dames
Almas a leg aet del vaq uee, a lit
Sala Mozart es dona la primera de les
eonfetencies d'enguany organitzades per
La Junta de Dame, a benefici de lee creolea gratuites.
Li conferencia (1113.1ftt a cartee de la
tatuase noveLlieta Vfetor Català (Catariaa Albert).
La sala estava completament plena de
gent de la mes seLlecta societat barceloralea, abundant-td gracioses damiseLles.
hatte comença amb cua audicid, a
earree del pianista Jesep Roma i el violinista Mi:relea 'Preseases, ele qusls interpretaren bellament "Pastoral", de Mee.art i "asir varia", de Berliot
Deepres Na Víctor Catala 150 la seca *alteran...1a "Patrindani des &fea-

tes".

Començà fent un prearabul d'Indale personal i un elogi a la teca de la Junta
de Domes. Després parla de Deu I de la
Natura.
Pea algunos conviden:lejana de la gran
harmonia i coordinada, de toba lea coma
creacbm. "Ala veiem—digué---que els
&ras, que és quelount reptignant, Se a l'ensetas 1111a fUrça positiva que s'aprofita i
arriba a crear /muelles formases i odorant rusas que embaurnen les postres
cumbres".
Explica els conceptes del bé i del mal,
dient que el be. es Parcia lins conseqaénciewle les noatret quelitete positiven 1 el
mal Furcia i les con geqfiancies de les noetres qualitats acr.. t ves.
Afegt que els detectes son la neutra earacterlat ice que engendra la liemonalitat
de eadaaell. `Pequero eontinuament, tots
els costees lactes bata rastrera, elle i mesquina No obstina., je no m'atreviria pas
a atacar en absolut ala nostres defectes.
Els defectos no san el que alta cregut,
reinase gasaria a dir que no eaisteixen.
Eis der -efes no :ala res mes que una forçi qu e manta el cnracter i el lampematee, mil que eleu una airaa cense fisealitzaeia".
"Sense ia turca dele detectes moltes
obres humanes serien estarils; sesee ele
deteetes que s'utilitzen pel bé els hornee;
boli segur. Lauden fet ei seu cana a pas
de tortuga".
'Servera els nostres detectes, pera emprem-los cap a un eamf de perfei vid, perurna per noaahres san una riqueaa que en»
neiesearia:"
Acaba recomanant a les danzeqes que
s'averguu5iasin dele seus detectes, perqué els poseeeixen per a encaminar-Ion
cap al bé.
La iLluatre conlerericiant fou ialitroaament ztp[aUdida.
El diacura do Caterina Albert esta escrit ami la Airea i l'elegärtela de formes
arrosletlides, que earacteritzen a la esotra eacriptra. Ela seas pensaments estaven dita amb una graiiieut elaeftencia.
dissaLte, a la matees hora, es dona la segnea de les conferencie, de la
junta de Lean" la grial ana a rIrree de
N'Antoni Cuicoeellen. Diaaerta »obre el tenia "Aiseio de la dona en els problemes
sucinta contemporanis". Abano la senyoreta Marearlda Ventura de Dodero don.;
una audiaia musiicaL
No en doman compite per mines d'espai.
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De l'Aplec ä Santa
Maria, de Terrasa
Poden donar note detalls de l'Aplec
que els Cavallers de Sant Jordi estan
organitzant pel dia de Sant Esteve, a
l'església romanica de Santa Maria, de
Terrassa.
A dos quanta de deu del mati hi hurra missa i Hornilla a arree del doctor
Baffle, d'aquesta ciutat.

Acabada la Missa, pronunciaran parlamenta els joves propagandistes En
Joan Monton i En Manuel Tlibl i Rodea, el radieallsaim nacionalisme deis
mula és prou conegut.
I a mig dia, com a bell fi de Va.
plec, hom ballarä sardanes fins llo-

ra de retornar a Barcelona.
Durara la celebració de la Missa, serà repartida als fidels la reproducció
d'un formós retaule treballat per En
Benet Martorell l'any roa .amb dese
al Monestir de Pedralbes, qtte ha editat amb tota la cura en ella habitual,
la imprenta Omega.
' Les entitats que simpatitzin amb les
idees dela organitzadors de faldee poden remetri la sera adhesi6 al domicili
dels Cavallers de Sant Jordi, Gignas,
principal. procuraat indicar si remiran
delegar • os

Secció
Marítima
,
MOVirtient thariti
Vaiselts entrats
n "Vapor arenes! “Strornbolr.
Triestd:1 escales, niel) cerrega
puovs itereareet, ntee çie itav..e,
io) . Vi8hie ,9 9eignatari, T1IV.I•
re.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, emb cärrega general i 78
passatgers. Amarrat, moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Paifebot espanyol "Menorca,
d'Alendia, arnb therega general.
Vapor angles `Volsella", • de
Suez i escales, amb bencina.
Amarre, moll de Ponent Est.
Consignalari, Companyia Petroltfera.
Vepor alemany 'Barcelona",
d'Atacan escales, amb càrrega general. Amarrat, moll de Barcelona 'Sud. Consignatari, Fticar do Torrahadella.
Yeler italiä "Fertunato", d'Orän, amb
Pailebot espanyol "Llobregat",
de Palma, arnb carrega gemmal.
Vapor espanyol "Santa Annare
de la mar, amb peix. Arnarrat,
elite de Llevant. Consignatere
Consignacions 1 Transports.
Pailebot espanyol "Vicente
eitärez", de Palma, 'amb eärregeneral.
Vapor francés "Valdivia", de
Marsella, amb cerrega general.
Ainarret, moll de Baleare. Consignatari, Ripol.
'Vapor italiä "Bologna", de Genova, amb càrrega eeneral. Amarrete moll de Barcelona E. eonsignatari, Italia Americano.
Goleta espanyola "Comercio',
de San Feliu, amb cäerega generol.
%/alodio despatxats
Balandra espanyola "María
Bonmati", anda càrrega general,
cap a Cartagena.
Vapor espanyel "Mallorca",
amb cärrega general, cap a Palma,
Vaixells sortIts
Vapor espanyol "Ampurdaness,
anib eärerga general, cap a Rosas
i escales.
Vapor espanyol "Cabe Quejo",
amb eärrega general i trànsit, cap
a San Feliu.
Vepor -espanyol "Sac", en linee
cap a Sonsee.
Vapor noruec "Torfinn Jarl" ,
amb eärrega general i tränsit,
"cap a Londres i escales-.
Vapor espanyol "Maltón", arnb
eärrega general, cap a Malle.
Vapor francés "Valdivia", anib
citi-rega general i tränsit, cap a
Buenos Aire; i eseales.
Vapor noruec "Strornbelf, antb
rarrega eeneral, cap a Tarragona.
Vapor interaliat "Bella/me/1",
amb eärrega general i t'aneil.
cap a Valencia.
Vapor italiä "Bologna", ami)
càrrega general 1 träneite cap a
Colón i escales.
Vapor espan yo I Mallorca',
amb eärrege general, cap a Palma.
N ON/ ES
VaIxells esperats

Sún esperats de procedeneiss
dietintes,• antb deniega general,
els vapore "Atlanterhavei", "Aldeeoa", "Zeus" i -La Guàrdia"; i
ami) carregantent de caz% "Marques de Chavarri", "Francisca
Itravain", "Noreg", "Fanefiedd" i
"Roehawa".
Transatläntics de pas
Procedent de Marsella, andi
efirrega general i passatge de
tränsit, ere Sud America, arrinä
ahir el transatiäntic trances "Val
divizt", que ettgui viatge aquesta
matinada.
De Genova arribà el vapor italià "Bologna", amb càrrega ge-.
neral i passatge, de tränsit per
Centre Antarica, continuara sietes
a, la n'atinada.
La pesca del "bou"
Per al dia 20 ha esta! convocada la Junta de Pesca, en sessió de
segoria convocatória, pera trochar de texpedient prornogut per
diversos peecedurs de San Fellu
de Guixols, amb niutiu de la prohibició de la peseu 'del -"bou".
La Junta Consultiva de
Navegaold I Pesca
En la sera sess:ió semestral,
Junta Consultiva de Navegació
Pesca aprov à. la ponencia de la
Comiseie permanent relativa a la
emuló de tribunals industrials
de la Merina mercan!, amb Ileugeres esmenes. Amb la introduerió d'algunes reformes fou tareid aprovat el projecte redactat'
per la mateixa ponencia, referent
a la constitució de Comités paribeis que entenguin en afere marelate.
S'ocupa aixf mateix l'esmentada Junta de la proteeciú que urgentment neeessiten les Miles—
fries, marítimos i del nou reglanrent du les Dirbecions loores de
nirvegació.
Els Itineraria dels Verleatientics de la "N. G. I.",
cap a Sud América
La "Navigazione Generales Italiana" ha publicat els itineraris
que regiran durant l'any 192:1,
per ale serveis de Sud Arnhira,
que fan els vapore de feamenteda empresa.
Dita Itineraria remportel 18
sortidee de vaporo cap a Buenos
Aires I Montevideo, i alires tan,

AT

Diumemee, 1

tes arribades dele ports esnleni tats, ano les corinesionents jorI tide$tja Génofe.
'L'odiases-A PAnnOPM.
AVTCTA PnOVTNCIAL
Diactakiw.
En lalkooló primera he
4neati t' és 'el val- earegut Jeern Morera, Eueudere,
xìfl
(Les acusat der eteetele„ de l'ud., pare>
paseata com entrat d'arribada liar les ¡Mula gradinaites,U
foreesneal epesere part pt4 Menea,
48 al''eefreat el 8aSal
do(nombaslible0-)ter met4iX que, 'r
ßjetirall,aausaziú.
una vegada.aprovisionat i Sortif
A. la UeeltS; iegOna ha eonlical) thiar sella, leide de retor-. nP at la vista de la causa seguida
nar aj. dia argelina amb foc a contra vint preeeseals de Roca»
bord, a eonseqüeneia del qual se- fort, acusata de falsetat i denles
eident el seu capitä estig-ue a punt delictes electorals.
,le perdre la vida, greument afecAcabat finterrogateri dele prota!. d'asfixia.
cessats i denles preves, les parte
Ara be; serme Regim a la aixecasan a deänitives lee coaPremsa de Marsella, l'"Anna M. clussions provisionale, a excepDiacalri", en entrar al port es- cid de l'acusacie privada que va
mentat el dimecres al vespre fou mude/cae-les en el sentit de retiabordat pel correu francés "Gen- rar contra els processats l'acuverneur General Chanzy", que sarle del dencle de falsetat.
sortia en direeete a Tunis. Sorto- - Informaren a continuació el
sament, les avaries que sofriren fleral i jI acusador privat cospeteta dos :abuses, amb tot 1 esser nent-se la vista per a reprenderconsiderables, no ocasionaren la demà dilluns, a les deu del mafenfonsament de cap delle per te
afectar exclusivament l'obra merASSEMYALAMENTS PER A DURA
la.
' L'"Anna M. Diaeaki" podrà desAUDIENGLI Timn1TORIAL
carregar abates d'entrar al die.
Sala memore. — La Bisbal.
Quant all "Gouverneur Génaral
Chanzy", hagué de transbordar Oposició dernbarg. Don Francesa
passatgers I cärrega a I"Eugene Bonasel Setavert centra Barre
Barcelona.
Pereira".
Rata segona.— Audianeia, terL'accident fou deeut l'espessa
hoira.regnant.Gräcies a anar tole rier quantia. Donya Maria Honre
dos vaixells a una veloritat mode- contra don Llufs Seden. Santa
rada, no revestí mejore propor- Coloma de Faenes. M.snor quancione ni ocasionà desgräcies per- tia. Don Joiep Olivella contra
sonals.
don Josep Revira.
'
rlaufragl d'un velar itallä
AUDIENCIA PROVINCJAL
Parts, 15.—Al 'Petit Parisien"
Secció primara. — Les Drassali comuniquen d'Algeces que el tee nes. Quatre orate per furt, usurer
l italià
eortI d'Alg,er
pació de funeions i leesions.
12 de l'actual amb rumb a Cher%oció siegona.—Manresa. Con
chell i Barcelona.
hueste de la vista per *Este
En pasear pel llor conegut per electoral.
Eouka topit contra una roca, enSala terce ra.—Hospital. Temfonsant-se a unes le milles del taiiva d'ae.eueeinate Juan Sunyer.
cap Casino.
(Junte.
Tota la tripulacid fon salve&ecce guaita. — Barceloneta
da i portada a Mger.—Ilara e.
Granollers. Tres incidente per
estafa i injúries.

Cren caju

Institut de la Dona
que Treballa
Escota d'enfermeres
Divendres, a lea •le la lerda, al saló
d'actea de la Calza de Pensiona per a la
Velle.a a 1 d'Estalvis el doctor Jaume Dezetas l'out, cap de la Servio ateten:un de
l'Institat de la Dona que Tteballa, doua
una interessaut eonferencia sobre el tema: " Prot ecei d Mialieo-Suceal de la materuitit", fornent part del cura 1922-23
de l'Eseola dluternieree 'Je la Germandat
de Santa 31/airean.
El doctor 1)exeus esludi¡ en primer
terme la proteccia suelal de la maternitat, glosant la gran importancia que
mentoda proteeeiti té, particular/atan en
els temps modems, en que multes dones
insades c aten ocupad,t en treballa fa briba neceaaitant del aalari per a viure.
Exposa la le,jalació que amb referatteia a
aquesta proteeció existen a Dan:tuya, la
qual no es cumplen, per esser ignarada
per moka, 1 recorda, alta maten, les lleis
thetadea per anees lianas per a protegir
la dona en ele perfodes de l'embarás, part
Mduifestä qne en les e i n(lesione nprovades en la reaceut Cuaterancia d'Assegurances Soeiaig, en la qual
lti tin g ué part priacipalbailina l'Institut
de la Duna que Treballa, sa'tenen els prin
dais fonententals de dita prole...de per
luitjâ de fassegurenea obligateria Je matenntat, que 43r3 de desitjar que sigui ludir
aviat una rellana
La proteeeid mara de la maternitat te
tarubd grito importaneia, ja que Si un fet
comprovat que l'asaisli,neia faeultatiaa
durant l'embteräs evita la mort de molla
uens, centribueix nutablement a la geslo , -in f el part ,'efectua normalment
aeousigueix la eanitat dele recen electas; els tiene deueu ésser atesos solitatament als Dispeusaeis de Puericultura
dentar els seus primera anys. Demastra
ami) dadas de la Savia Nlaternal de flustitut de la [Sena que Treballa eLs esplendids resultats obtinguta per mitja ibas
DispenTaris d'Obatetrteia i Puericultura.
E s tadia l'orean, taailú de lea (.11luiques
Maternals en dilersos pulsos. Expoaa
necessitat de qua la lucre imantanti al
fill, no entrer,unt-lo o mane mereenarie8,
estudian( ultras interessanta aspectes relee:watts amb la maternitat. Fétt constar, fin:titilear, que en les conelusions esmentabes de la Conferencia d'Assertran.
ces Socials s'aten complidament a la protecciii medica de la materuitat.
El doctor Dexeus.que iLlustra la set-a
conferencia atol) 1i/teresiana% projeecions.
Eint malt aplauda !(Id nombras COtletIrS,
que era integret en Li seva mejor part
per senyoretes idee:iteres de ri toditut
de la Elena que Treballa- -

Hernenatge Póstuin al
Pare Català
Diariament a l'estatge de la Comissió
organitzadora (Ronda Sant Pera 33),
es van rebent noves i valuoses editecieno d'ex-deixebles i andes del Pare
Català, fent aixf que la subscripc16
oberta s'engrossi molt.
La lita per a la calebració dels fu¡mala ja ha estat ficada per al prapvinent divendrea dia .22, a l'església
de la Casa de Caritat, cantant la Missa
dc Raquiem. de Victúria, la capella de
Sant Echa Neri (composta Per una
recetó d'hueles i lees de l'Orfeó Catalit), sota la direcció del Ilustre Lluís
Millet. Per a presidir aquest ame, a
mitjans de sennana arribara a Barcelona cl reverend P. Antoni /tirata vicari general de l'EscoLa l'ia, suspenent
per aus dice La visita que estU fent als
Colarais de Valéacia. Així palesarä
com estimava el talent del Pare Catala i ropreci amb ;pie el rolla

4•11.11.1.113.

Noves religioses
Avui, Diumenge III d'Adveniment
Sant Llauca bisbe i manir.
Quaranta llores: Avui, a l'església
Sant Sever llores d'exposicia: De dos
mutes de vuit del mati a dos quarts

de sis de la tarda.
La missa d'aval: betrinke III d'Advenitnent, del ella, color morat.
Cort dc Maria: Aval, Nostra Di ro
dele Dasumparate, al Pi, o a Sant
Agua
ArPr.
nos-turna: Aval, Tern de
/a :-., agra(la Familia.
Vetlles cu suiragi de les Salmes
Asee Toro de elt era Dcna dl .grat Corde Jasa:. a la seva
cape la, E. erial, 155

Les Sardanes : Els
inconeguts

1 de destrabe ea

PALAU DE LA
GENERALITAT
.
.

El paludismo al hl,
e
Litibre,-dr,

Aoir, atmet1, va celeb;ar - se a e.
sala de sessionr del Pelee de la G.,
neralitat, Ira as...tablea en la qua
donar-se compte da l'actuad.) s t e
&enfieló Mixta e:interna per a e
llena ami-palúdica al han Llobrepi
des del desembre de zaut al ma
novembre de 1922.
La sessió fou presidida pel seee
Bosch i Labres, regidor dc l'Ajuste
ment dc Barcelona, assislint - hi els e.
potala senyors N'Antoni Jansana,
sols i Vidal de alabatera, cl docta pa
talega, la majada d'alcaldes del laa,
bregat, el sots-director del Servel
Sanitat de la Mancomunitat senyor
ye; cl cap del Servei tècnic antiaala
die de la Comissió. e ct/Y er Dominzn:
el representan: de l'Associació de Fas
pietaris del Pral, senyor de Bolee
alinea elements.
E/ diputat a Corts serrar Rema; I
Musita hi era representat pel de
afancomanitat, senyor Basnols.
Va donar-se campte de la tasca res.
litzada per la Comissió, tota ella re:.
senyada en una Memória que ha ele
repartida entre cfs assistente i han esta
aprovades ama un vot de grades pa
la fcina feta per la Comissió, les k,
giients tonal:ski:1s:
Primera.—Necessitat d"msistir en 13
gestions oficiali per a aconseguit
sepressi6 del maree de l'arrós.
Segana.—Conveniancia de corahaa
l'obra profilictica portada a cap
darrer.
L'Assemalea va acabar a prim era In
re de la tarda.

Els ozelis bendactom
Comissió tlTditexeió Generat
e preparant la publicació d'en Bit
per a difondre el respecte i amar ale
aceite, en especial els ocells henfacton
de la nostra terra i de la nostra aari.
cuatira. Aquest llibre vindria a eiti.
luir notablement la produccie
d'aquest tema. que a casa costra, taa.
lauradament, és tan escasea, i ser) an
Ilibre de lectura agradable per tots ela
estamento.
redacció del teat ha estat cucarregada a En Josep hl. de Sag -re d
qual el té a punt
n•nn••-n11a----

Universitat de
Barcelona
Ha estat adjudidala per oposiea
càtedra de Be:aula:1 descriptiva de la Fe
enitat de Farmäa'a a En Gaietä Ce.
— Aval tindra !loe l'eleccia de/Irgan*
viee-degana del col.legi de mestreaas de
Barcelona. Per tant, la degana accidental
fa avinent a totes les mostremos que tie.
gula dirt que es aerveisin ~ce/Ter a la
reunid que ate aquest fi andel Ilee a ITa
-ala de neues del cartee del Cairme, pera
procedir a l'esuaeutada devele de si`1:1161
coatocatúria.

Fets - Diversos

No fa pas gaire, Ship-Boy ens
parlava de l'existencia d'uns solitaris que tles del seu lioe fan
Un borne mort
mes obra patriótica i Medida
alhora. Llur Debate dein, no e;
sempre coneteut. La sardana celta de guerdies de seguretat
tambe els te aquests bornes in- combe al dispensad del distesconeguts, ninge seta entre:ente NI un individu dune 70
gut a valorar el see treball, pe- anys, i del qual se n'ignoren mes
r() si elan toca! cardanes, sl detalls. En arribar al dispensad
slan donat normes sanes, ells morí.
stin els qui ho han fet tot; sent
se defallir un sol instan! han
_
&impeliste per un acto
passat entremig tes indiferencia 1
deis altres, i han transformat
A les dues de la tarda torea
en Por temps la nuestra ciutat auxiliats al dispensad de Sant
des del peal de vista, sardanis- Martí Florcentina Paredes Saura.
tic.
de 25 anys, i Enric Conesa Pare-De entre elite exeeLleixen els des, de sis meses. La primera tedel "Fornent" i els de la revista nia diverses ferides al cos, de
"La Sardana" per Ilur fe i Ilur pronestic reservat, i el segun sefria una commoció cerebral, per
tasca alseenyada.
Pascal ha "Les bellesi oc-' haver - los atropellat l'auto de
proves número 111155.
cenas oculLes sem tes mes estiEl fet tingue lloc u la Carres
mables". Fidels d'aqueet... gosarem a dir precepte, lie descobri- tera d'Hurta.
rene, el nom d'aquests inconeguts; altratnent no Ss l'elogi ro
que ella desitgen, elle sols han
Anit passada, a tres quarts de
algut un bon !loe entre ele soldate anúninis de Catalunya. 1 dutze, baixava per la Plaça ea
Seúl. Jaunte tus auto/tal:U -Ford",
l'han trobat a l'avantguarda.
J. M. G. i, en ésser al.carrer de Fernando,
atropelle a isidro Pla i Maje, de
XX
213 anys, d'ofici barbee, flanean t
Le; oposicions a la Banda mucop de palafang contra-lod'un
nicipal foren un exit mes alela la boina `La Cartuja
ja assolits pels professors de la
L'auto contentes, a gran veles
Cobla Barcelona que hi preneue citat, carrer de Fernando avale
!ten part. •
perseguit pel públic. Es dispare
— Pel concert de Cap-d'any alguas trete eulaire per a fer-lo
l'Orfeó Catalä ce/mea amb la col- parar. S'ignora el número da
laboraeice de, la Principal de 1'tl'auto i qui hi anava.
melada, Els Muntgrins i la BarceEl ferit fou curat al Dispenlona.
aari de l'Ajuntament, on se li bita
aprecia! erosions i contestas
S'Iti estrenaran diverses serale genolls i commoció general,
dance.
Programa. — Diumenge mati: de pronòstic reservat ,
Un pie curat pasee al seu dos
Isoment Sartlanfetie Andreuenc,
11..
Passeig de Fabra i Puig. Cou:: mfeili, Font de Sant
Cathaldnia.
Foment de la Sardana, calrer
deeribau. Cobla Barree,.
Carnbra Mercantil
Penya de la Densa (Universitat Sosa). Cobla Cataltinya,
El presiden d'aqueas entitat Ea /a•
Cobla Joventut i J. N. O. Peina set) Cabré, ha cursat al ministre d'Ea.
Nora, Plaça Rius i 'faulet.
tat un telegrama pregant-li que tiagut
Se,lvatana.
en considerarla els pea- j odi do que °4Diumenge larda: Grup sal dasionaria la interrupció de les relacione
nieta "La Pera", plaça de l'Angel. comercials amb Alemanya si no fi.,
Cobla Catalunya.
substituit el a tizadas vivendi' que
Orferl Sarrianenc, Catallinya, neix el dia In d'aepiest mes per InPor"
19, Sarriä, Cobla La Selvatana. te) cocean en el qual sigla 203 e
Orfee de Satis: Cobla Baremo. defensa des interesa» de la DrOkg.
Agrupadd äaálassiets ,de Bat - Cid i ele del comerr„.

enessea17d4ombr,1922
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ao Se efe haLlar de este hijo.

telele, devorado por un pea

lar profundo cuya causa se ignoraba,
el asse Edudo se había encerrado en la
ca n que hizo construir en la calle de
las Estufas Viejas, haciendo voto de no
Salir de ella Lista la hora de su muerte.
Una sota persona habitaba con E! ; era
llar-garita , su criada.
Esta, que ganaba la fuleilosa canti,
d ad de duce esetzdos al año, debía hacer
de cocinera, camarera y cuidar de la
a ul a, de la cual maese Edudo nunca se
krTia, pues que no salta absolutamente
d e te pera de la. que hubiera podión

serrirse.

Dei:fase que maese Edudo no solas
m ente dibfrulaba de un mediano bien,
tj tar , sino que era excesiva, forruida.
IbeNte rico, ailadióndosc que no tan
t álo era sabio, sino que tambiOn mas
hechicero y que estaba en retat iene. ilireetas con el diablo.
ne enn, "lantinuandose antes y (les.
Pués de la confideneia, qtte eada segun-.
do gibado del mes, a las nneve en pian.
‘ot de la ~be, maese Ectudo llamaba a
SU Riada. Esta subía y maese Edudo la
rd. a nilaba traerle sus ,10416 lisr4+496tai YO«

LA BUENA SON1BKA
Gir. jol, 3.— Cabaret continu de
t. a dos quarts de d en i de
les s ,-'
lee dotze a les quatre de la ma,
tinada..
.-----ei-i•---- '
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Diana-Argeritina•Excelslor
Avui 3. 6 , Els amos de la mar,
Escalant el cel, A caça d'änocs,
Doble matrImonl.

....~..........,.

Teetres Trinad i Marina
I CINEMA NOU
esquinçada,
Bola va, La filia de la 1101, Els
Nit,
tres mosqueters, segona.
avui,

L'ombra

estrena,

i caPitil

stridd.
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Una vez vestido con su traje de gae
la, maese Edudu hacía sella a la criada
de que volviese a bajar.
Cuando 4sla había salido, se arrase
traba basta un pequeño armario y practicaba en el lienzo de la pared, abrialo
con una llave de oro suspendida alrededor del cuello pur una cadena del /11/Slile metal, y sacaba tanhien un frasquie
to de oro.
Entonces salta del largo cuello del
fiasco una Harnita roja que subía hasta
el techo y estallaba extinguiándosi con
un ruido semejante al de una detonación
de arma de fuego y esparcía en el cuarto un olor desconocido.
En seguida maese Edudo llevaba el
Irasco a sus labios y apuraba avidaniene

je el contenido.
Permaneciendo inmóvil durante algua
nos segundos, el anciano parcela espea
rar el efecto del brebaje. Luego de oba
Laildo este efecto, entreabria la ventila
na y dejaba penetrar el aire puro en el
bposento.
Pero entoneee, al contacto de este
fine, se Operaba una metamórfosis súbita 1 extraña; maese Edudo, el viejo
centenario, parecía no contar nido alta
de t reinta años.

Desaparecan las arrugas, las cartas,
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Excel.lent dentifrie do gran poder antisèptic. El seu ús eonstant
asegura una formosa i sana dena
• tadura. Mig sigla d'axita

Reapertura, aval diumenge

18 p em . &mide. -_ mude,. Su-
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Licor del Polo
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• gran programa. 2115, estrenes: El 11
111 capita Kidd (primer I segon 0051- _,
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CAMPIONAT 13IE CATALUNYA
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" MIRIA "

Rosselló, 206, davant Frontó
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NOBLES I PASTORS
PASSATEMPS PEL TRANQUIL
6ail do Quadro.
i Tururut
Entrada i seient, 1 pesseta.
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Avui, diumenge, tarda, a un
guata de cinc. Tres extreordinae
ris partits. Primer, ITURZAETA
i PALAU contra ONDARRES i
CASTANCA. Segon, JAIME i
Si/UW.1E201 contra BARRENECNEA i GARAGARZA. Tercer,
VICENTE i ELGOIDAR contra
CURUCEIGA i ICMAZO. Nit, no
li i ha partit.—Demà, dilluns, tare
da i nit, intereseards partits a

Putxhellis

Reapertura, avul diumengo

ORAN SALO EL' 91012A

Primera equipa
Atletic S abadell - faaeanya, camp

Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 185
i 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 X 40 cm.
tamanys 120 x 120 cm.
Xapes "B" per a recobri-

Catalana

Atlótie.
Terrassa-Martinenc, camp Te-

.avut, diumenge, dia 17, a dos
quarts de cinc.

Badalona-Júpiter, camp Badabona.

ments:
120 x 190 i 120 x 2a0 cm

/letona equipa

Uralita,
S. A.
LLEYDA -

Palau

• Els Geles sis tigres reials i •
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EDEN CONCERT
Asalto, 12.—Gran exit. de Candelaria Medina, Pilar Alonso, Baren Sanchez, i leuda bellas arAperitif
tistes mes. Cada dla,
Dan:tina i Tabarin America.
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Musica

Unte canead a Barcelona del
l'ames pianista alemany
ED. EROMAIIN
Progrania: Obres de Echard1;

Mendelssolin; Scriabin; Tieseen
i Alkan; "L'Arbre de Nadal", de
Fr. Listz; "Quadros d'una exposiciet", de Mussorgsk v
Localitats a taquilla.

rrassa.

Barcelona - Unió Esportiva,
camp nou Barcelona.

E.spanyol-Avene, camp Espanyol.
Avui, a les deu mati:
Sabadell-Europa, camp Sabadell.
Per a entradas ti localitats als
campa de joc.
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desconocido salfa, montaba su mula Y
partía al trote largo.
jDjos sólo sabía a dónde ibal
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CENTRAL: BARCELONA
Place A. López, 16
Telefons: A 1646, A 848
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tratlos acontecimientos que tenlan
har,

XIII

CAPITULO XIV
LA CASA DE LA CALLE DE LAS

Maese Edudo

EiSa

TUPAS VIEJAS

, Era la noche del segundo silbado
lates de marzo de 1605.

del

Las ocho acababan de dar; el toque de
oración advertía a los honrados munrsa
trates de Paris la imprudencia de aren.
Xurarse en las calles sombrías, &sien:,
las y cenagosas de la capital.
Maese Edudo, conforme /os hados
que le prestaba la crónica que hemos

aeferido en el capitulo precedente, proparábase sin duda a llamar a su criada
para pedirle sus hermosos vestidos,
pues, como hemos dicho, esta noche era
la del segundo sábado del mes, y itt,!-#
niendose siempre a los rumoreedel ba.
irle, el hombre de la mula no debla
tardar en llegar.
e.. Maese Eduda cthb vi me dUna_42.4

El palacio del embajador de Espabe

en donde se daba el bailo al cual iban
a encontrarse los principales permute
jes de nuestra historia, estaba anua c
do en la orilla itquierda del rio, a al.
guna distancia de la puerta de la Toi
rreeilla, no lejos del convento de lo.
Bereardinos, y cerca del canal de
re, extendiendo sus jardines hasta et

pie de la montaña de Santa Genoveva;
y la escena de que acabamos de hablar, y a la cual vamos a hacer asisa
ter al lector, pasaba en la ribera eree
cha, en una de esas vias estrechas y
sombrias, tales como las dejaba presos
Bear entonces la idilidad parisiense.
L m'a 312. q ue aXitili aún gn ankaable

fr
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ANTONI ROVIRA
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ARAGON, • 275

(entre Paseo

de

Gracia y Clarls)

Preparsm lambe amb subst tal/ejes vegetals els tan renomenats banys calarlas, especialitat de la casa, per a combatre l'Artritism 3ses múltiples varietats (Reumatisme, Ciàtica. etc.).
Finalment, dumm dutxes preparadas "ad-hoc", per a poder
dormir amb son tranquil i reposat, i expenem LOCIO RIAGICA
que lant atnholleix la cara. Exit aegür amb tothoml
ARAGO, 275 (entre Passeig de Gracia i Claris).

Calcats per a Senyora des de 3'50 pessetes
Senyor
,,
13'00
ts
”
”
‚a
„ cabreta primera
8'00
Carrer LI,ULL, 2 1 , darrera el Pare

El seu dipositari: JOSEP PAGANS, carrer Ponent, nene es
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Construida amb els
Representant a la península: W. M. Ficage, I asseig de Gracia, 1 I I, Barcelona
per a l'ortografia catalaua i de qualsevol llengua latina
rinéz b o n preau
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1 ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FO i'40LLEDA SERRA de Barcelona 3-,-r.

fan avinent que l'únic licor elaborat

aquel! Monestr és el que es ven per tot arreu amb el nom de
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'días, se llamaba en aquella apoca y se
llama aún la calle de las Estufas Vie.4
jas de San Bono-ato.
Estaba abierta en el eje del palacid
de Soissons y desembocaba, atravesando la calle de los Dos Escudos, a algunos pasos de esta torre extraña, ama
potrada al antiguo edificio por la madre de los últimos Valois, esa Catalina
de Medicis de funesta memoria,
Había allí una casa que tenia en el
piso bajo una puerta estrecha y baja,
presentando en su elevación dos pisos
de dos velanas cada uno, encima de
los cuales el puntiagudo techo se levantaba orgullosamehte inclinándose
hacia la calle.
Oculta, por decirlo así, entre altos
muros que la protegí:/,a &real,/ e iza
quierda, parecía Iiipnlar toda teatativa
de indiscreción.
Babia mucho, muchísimo tiempo, que
la casa estaba construida. Los más ancianos no se acordaban de haber visto
los solares en donde se elevaban los
edificios, y no era la casa la que había
sido colocada en la calle de las Ectudas Viejas; era, al contrario, la calle,
que sea por un capricho del arquitecto
sane la trazara, sea por cualqier otro
‘. motivo desconocido del vulgo, ea lo

5.
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Su aspecto espantaba y volviase la;
cabeza a la vista del Mete y de su ea,
balgadura; pero,. por fortuna, añadía
juiciosamente el narrador, la hora en
ue llegaban el jinete y la mula no per,
milla ya distinguirles perfectamente.
Las diez tocaban en el instante en que
el jinete se paraba delante de la moraa
da de maese Edudo.
Sin apearse, el jinete levantaba la pea
nada aldaba de hierro y la volvía a dejar
caer.
La criada, prevenida sin duda., abría
en seguida y el jinete entraba, atietlinio
se luego.
La mula quedaba suelta en el patio de
la casa.
Entonces el jinete, sin hablar pala,
bra, sin parecer ocuparse de nada, dirglase directamente hacia la puerta de
la morada, en la qual estaba retirado
maese Edudo.
Levantando la mano tocaba sen -illa mente esta puerta con la extremidad del
índice, y en seguida, a despecho dz los
cerrojos, de las barras de hierro y de lag
cadenas, se abría de par en par.
El visitador entraba y la puerta se
yolvia a oerrar.
Al cabo de una hora, ni mas ni mea
nos, decía la crónica popular, la p101' n
la be volvía a abrir por al misma, y el
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el cuerpo encorvado y débil y se vela
en su lugar un rostro fresco y joven,
cabellos negros, manos nerbudas .y fuer,
tes, piernas ágiles, cuerpo derecho y via
gortiso.
Maese Edudo se ponía en pie, andaba
•divamente murmurando siempre palas
bras misteriosas, luego bajaba sus dos
p i sos, atrtivesaba el patio y abría la
puerta, y se ola el ruido de los cerrojos, de las barras de hierro y de las
cadenas, con las cuales la atrancaba por
dentro.
En el mismo instante, es decir, una
hora justa después que maese Edudo
bahía llamado a su criada, °fase en la
calle el pesado trote de una mula que
se detenta delante de la morada del
anciano.
Esta mula, decían los narradores, hila
bien. sido la más magnifica del mundo'
si no hubiese tenido en el ancla izquier-,
{la una enorme herida, profunda y ball,
grienta, que sausaba horror verla.
Un jimite de estatura y corpulencia
que no hacían deshonor al animal ea-.
halgaba en el.
Era un hombre de rostro altivo e
ponente, pero cuya freate llevaba las,
cicatrices de tres heridas tan rojas y tan'
vivas, que se pintas tomar por tres cure
bonek orillando inernetai.195 en la carne 5
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cierto que vino a abrirse delante de la
misteriosa morada.
Es preciso confesarlo; en una épon
en que lo sobrenatural ocupaba un lud
gar tan iniportante en la vida real, tai
do lo que tenia lugar en la casa de Ve
acabamos de hablar era lo Mas e p ro
-pósitoarnp luebon
mor supersticioso.
Solamente que la opinión pública era
injusta. Ocupábase tan sólo de la parta
trasera del edificio, y los dos pisos come
truldos en la delantera que daban a li
calle eran lo que merecían llamar la
atención de los observadores.
En efecto, también allí pasaban co4
sas extrañas.
He aquí lo que en 1605 se contaba
respecto a los habitantes de la casa da
las Viejas Estufas.
Maese Edudo (tal era el nombre que
con razón o sin ell ase habla dado a
propietario del palacio), m aese Edud°
Pasaba por un antiguo procurador de la
Bretaña, nacido en Reunes hacia al
principio del siglo precedente y que, PO:
Jo tanto, era casi centenario.
Habiendo vendido au empleo Istazula
joven aún, se trasladó a Parla, an dona
de se habla dedicado a la a oionciea 9 r411
¿as.
lan b ij a, el çP13.1 habla vota

g
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Estams, Gabardines, Xesters, Gabanys, Abrics, Esport, Pantaloneria i generes negres i blaus
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Warics jaquetes de gran novetat
Confeccions de totes clases, especialment
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LOTS ECONOMICS

Per 35 pessetes

Per 750 pessetes

Ampolla Xampany Pierlot-Epernay.
79
Canals Nubiola extra.
Xerés sec H. Martínez i C.
1
"
dólc H. Martínez i C.
1
1 Amp. p. Conyac 3 copes Gonzälez Byas i C.
1 " " Licor Montserrat Castell del Mas.
1 Barra torró Xixona legítim.
"
" gema extra.
1
" Alacant extra.
"
1
" crocant.
1
"
100 Neules.

1

_

77

"

"

Per 13 pessetes
1 Ampolla Xampany "George Montagne".
1 " Xerós sec "II. Martínez i C.'" •
1. Ampolleta licor PP. Benedictins-Bese.
1 Barra torró XiX‘MD legítim.
gerng. extra.
1.
.
50 Neules.
7)

1 Ampolla Xampany Canals Nubiola extra.
"George Montagne".
1
"

Xeres dolc "H. Martínez i C.'"

1 Ampolleta licor "Montserrat Castell del Mas".
1 - Barra iorr5 Xixona legitim.
1
gema extra.
massapà extra.
1
.
50 Neules.
37

".

/7

'

•

77

7)

)7

31

79

)7

"

ampolleta

PP. Benedictins-Besalú 1 litre
mig litre .
ampolleta .
Cognac Gonzälez Bya.s 3 copes G
77

7)

73

fI

32

6'50
4'50
1
10
6

1

6'50
p.,
3775
6
" B. L. Domecq 3 reims G
Chartreuse -:- Benedictina -:- Cahsay -:- Creme
Brizard Bardinet Anissats Roms i conyacs
de les marques més acreditados
))

)7

77

13

21

"

Clicquot Irroy Pomery Bouvet
Codorniu

Moet

i altres marques acreditades
. 2'75 Ptes. ampolla
Sidra El Gaitero
2'59 "
"- Reina Victória. .
31

CIUMMINZIMMILZIgar=2.12:e

"•=fflPI:33-----11=313ea—U—ae,
'

o

77

7)

Montserrat Castell del Mas G
P.
"

Pes s e t es
Mpoll9

9
Pierlot (Epernay). • . . 3
11
Bulteaux.
.
11'50
Jules Simon i C.' Carta d'or
e)
11
" Gran Nacional . .
" carta blanca • • • • • 10'50
9'50
"
" blava.
. 8T-0.
"
" verda. • .
9
Canals Nubiola non plus.
6
extra
6'50
Maxims .
5
Mont Carmany.
5
Rigol extra
4'50
George Montagne
4
•-.••
Montaner (carta blanca).
4
Royal. .
3
Diverses marques
7?

PC nZeIC9
pon&

1)

3
5'50

XAMPANYS

acu

4)

3

s

superior a 3 pessetes el 100

"

Pessetes

2
Xeres sec H. Martínez i C
2
dolç
2'50
sec Sänchez Remate germans. . .
3'50
pajaztte Sänchez Roma te germans.
3'50
sec Viña. Rosita Blazquez
4'50
dolç
2'50
Moscatel! II. Martínez i C
• .C50
Sänchez Romate germans.
"
3
Màlaga dolc Burgos Maesso
9'50
Ranci vell
Bläzeuez
Valdespino
Gonzälez Byas
i altres marques acreditades

3 3
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VINS GENEROSOS 1 MCOP.,.S
nmpolla

..•

Crema. . ..... .
Mel avellana.
••
Neu.
Crocant assortit.

"

5
6'50
6
5
5'50
6'50

NEULES

1 Amp. Xampany Bulte' aux (Epernay).
,,
Canals Nubiola Non Plus.
1
1
" Xerés sec Sänchez Romate Germans.
pajarete Sänchez Romate Germana
1
1
" g. Cognac 3 copes Gonzälez Byas i C.
" 1 litre licor PP. Benedictins-Besalú.
-1
1 Barra torró Xixona legítim.'
,,
" Alacant extra.
1
e
'' gema extra.
1
-79
" massapà extra.
1
100 Neules.
2,

77

Massapà extra
"Càdiz
Alacant extra.
primera.
Gema extra. .. .
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Per 20 pessetes
1

G;(
)
"7-

50;pessetes

"

77

21

1

1 - Ampolla Xerés sec "H. Martínez i C.'"
1 Barra torró Xixona legítim.
massapà extra.
1
25 Neules.
If

Xixona legitim. . . .
. 6
especial. . . . 6'50

de Cistelles i objectes per a presents, Vins, Xampanys,
licors, apses i llaunes per a torrons i neules
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Ultria les importants partides per a LIQUIDAR en Liarles, Sedes, Velluts, Panes,
Astracans, Ris (punt), Douvetin obrat, Prlatalase i altres articles de Gran Moda
•
•
i per a correspondre a la agradable atenció que ha rebut dels seus amics i clients
a CASA .BALTA ha decidit REBAIXAR DE PREUS molt considerablement TOTES LES EX1STENCIES DELS SEUS GRANS MAGATZEMS
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SECCIÓ ES-

PIS

O

PECIAL

P

ESTRENES DE
NADAL

PANA ANCLESA ea ng., blanc i colora ...... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ......... a 6.90
CORDO ......... .....................„........... ..................... a 6'65
FRANEL.LA superior, e. súlid ... ...A..-.... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... de 2'25-1'65 1 PANA
,,
70 ein., a 950
PANA
FRANEL.LA panyet testarnind ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... de 2 7 5 1 2
.
PANA
"
125
3'50 i IHATALASE color, llana i seda ......... ......... ... ... ......... ... ............ ...... a 2;50
SARGA p RUNEL, 90 cm.. tot lla na ............ ... ... ... ... ... ,,, ... „, „, „, ..,
CAMUS8A 190 cm., superior ...... ... ...... ...... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ' 1. 7'50'..i VELLUT CHIFFON ng. i colora .., .................. ... ... ,.. ... .................. ... a 20,

▪

NOTA: . Només

filas a fi de mes

id

BANYS NOUS, 11

vi
•
81'"-

tots els trossos i restes de coleccions de la temporada, 0C.ISIÓ única a BARCELONA.
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