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A:c. Al cOetnt d'encerts rentarcableS, hi ha inexplicables caia;e::. 1 o.3prés d'un discurs . políticament hàbil i retóricament
eaars. km pronuncia un altre de buit i magre. El lirisme de la

oretória, no massa avingut amb els anys i amb el color dele
rren de vegades un caient sentimental i fins ridícul. Ale discurlos que pronuncia no fa gaire a les illes Canàries

re e itauera eatil. El de Valencia es millor. No hi manquen
més o menys poètiques, ni frases d'efecte en el final dels

ni aquells "latiguillos" que compre tenen èxit eh el

tzztre en el míting. Peró l'oració es manté eh una altitud de
once p Ie i de frase que justifiquen una apreciació benévola
d'ari zies• io peca oratória.
Si en la forma té aqueix discurs un m'era relatiu, en el foca
c:-:es veritats i afirmacions que haurien d'ésser aplaudides

les lletres catalanes. Ben (,),,f,ta a les
edirions Rennvacien. de Sant .losrp de
Costa Rica, la pehlireri6 de le tezdurrib
eapnneola de'El peti idea. de Jaime Residol i la d'una iIhrelánia r.iteraria.
Joan 21Iarxgall. Ã hm rdirions &repelente. tatnU de Sans Jalma de Co.'! o Rica,
s'Ida publica' la trc dercid de l'Elogi de
la paraufa. Una allrx enea t'entre-americana ha rrunit in en relee, vera Pàgines escnilides, puesta d'En 3farapall. ti-eles de les traderrioes en tfre publicades
l'ami pasma per l'Editnrial Cervantes, dr
L'arcelona. Atisi malris rol eanxigner el
fet de Co? porte mcriea Juu ., B. Delvado ineloged rn son rementissim llibee
El cancionero alunada una earMraxl
La ateo rega, de mlaronall. qmr de primer
ha rorreeni per tota la Prempsa
de l'Ani¿trica central.

pvt73 , in el noble segell de la sinceritat. Pecó ara arribern
esa insincera. No s'hi troba l'accent callid de la convicció, ni la

vea sublevada d'una consciencia pura. Hi ha allí tot l'art d'un
/raer polític, tota l'Habilitat d'un tribtí popular escèptic, acostu,it a riure's per dins de les própies truculències i de l'entusiasta que provoquen en el públic senzill i ingenu.
Lee imprecacions i les acusacions de l'africanista Lerroux,
drecc2es a la persona que havem convingut a denominar la
„talitat, no peden tenir avui altre efecte sitió el de cobrir aqueresponsabilitats immediates i exigibles que es deriven de
lidcsastrosa campanya del Marroc. A València s'ha representat
d se gon acte de la comèdia de màgica començada al. Congrés, la
gua: cosa té per argument l'evaporació de les famosos responsabiiitats. Enmig de les maniobres dels polítics espanyols i espanyützete, havien quedat al descobert alguna homes del règim.
Tole ple:ats jugaven amb foc, i hi havia el perill que algú proa és mal. Potser per falta d'assaigs, el primer acte de l'obra no
sort:r al Parlament de la manera com es proposaven els seus
La caiguda del Govcrn conservador fou el primer cop
des':nat a salvar els responsables. I ara En Lerroux, sota Papatrça d'una formidable acusació contra el règim, col.labora de
fet ri la feina d'ajudar a la impunitat.
lio diriem la veritat si declaréseim que ens interessa molt

aq •:„.-t aspecte del discurs d'En Lerraux. Ens interessa més el
pa.ar. +_;e on, responent a una preocupació que omple fa temps el
set: caperit, parla en to alarmant del. separatisme català. En
ac:::•e t passatge es barreja d'una manera cstranya la tesi cepata;:ieta i repressiva i la teci de les concessions a Catalunya.

D'T.a banda, En Lerroux reclama indirectament la persecució
dei:; nacionalismo radical i denuncia que el separatisme "esta
c---;-:tzant-se a ciencia i paciencia de lea institucions i de lee
..itats". D'altra banda, censura que els polítics espanyols i
'alarme/A el Govern actual, no pensin en Catalunya, ni es
a presentar solucions adequades. Tornant a repetir la
frase de Tenerife, parla del perill "nevar de dedicar les
D: .airnes a combatre en la nostra própia terra pàtria els
;77.r-ruano". Més endavant, cap al final del discurs,
que no hi ha avui a Espanya una força de patriotisr2
que pu g ni oposar-se "a aqueix fervorós, a aqueix
E .
a aqueix ardent esperit separatista que amb la nova
envacix la vida p.üblica del nostre país".
i i cr nue. dones, el cabdill titulat radical vol ofegar amb .lee
27 • ririb la sang la idea 'nacional de Catalunya? En aqucst
.-.7cret, "A B C" resu:ta molt mes Iliberal que el senyor
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Nadal s'acosta

Un excés che crddit
•
La cotInboració patriótica ha

ie fer l'orni. Tots sam
.nar-aos que la gran isla
4" , , 1 punt disk de l'hivern, s'aeostt M. •-ayals ens ho avisen a cada
lt Sa
O sent o•endevina que tole els
i pastissers fabriquen neules
•
-Teraeie. Els turronaires instal▪
' :•-. porleries es desensopeixen, COteitent e llar hora es aprop.
I 1. Iría un ramat de galls-d'indi
%pastaren innacentarnent en un terreny
,a,,aenn entre quatre matolls poiJa

,

n ,uritre de-ferres fastigoses.
eadders de tota botiga s'omplen (lob-

ldr's

c p-al-tard brillen amb una resitador mágica que ens abelleix el cor.
i

Qud naisi u mine? Carta grans mogote s de queviures (tunearen a destarodra'a i na poden donar l'abast a toten les
dalandes que rebela i fan embones 1
elan els comptes. Els impressors I pa>aires timen ji amanides les felicitad% que d'aquf noquea horca ataran sobre les Ilani padliques, produint un esball irreparable.
,Partem deis que somnien en la rid 'hurforn de desertare les l'Atún-a Ind'aquesta, iLlasió que periódicaDala ce a posar-se davant els ulls dele
"Irellsam de l'Estat espanyol. Quan tins Cayera propi, en tindrem de rifa?
rkidl á meditar-ho amb calma. De bell

te

el nostre erperit puritá mas din:
dir un no formidable. Despres recor-

dd q ue a la llar, Cuba hl ha una rifa

ladead.
ens precipitem a organitzar n'asga
111, Dar a l'enderná de Eniliberamena Els
ti
.talau q ue s'Id ti-olla taran el que els
-49-uá.. De tota manera, em detecta
hartar-a e en aquesta pregunta: !luan
Govern prseI, en tindretzt

i
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suprimit a Catalunya la guerra
entre els joves i edo vells. Som
un "poble que s'afanya per una
cultura I tothom oblida diferencias, Un mate;x Ideal aplega els
estols venerables i les extremes
joventuts. Aixó fa que les bestieses senils siguin acollides en
silenci i que les generacions mes
noves trobin, sense Huila, les
portes obertes . Aixó fa que no
hi hagi critica, en plena contra-

terni tat.
Quantes vegades ens en laanetitaram! Gairebd totes les
anormalitats da da vida literärla
catalana poden atribuir-se a la
falla d'una critica veritable.
Aquest inganu fer-se 1 desfer-se

dels prestigia, tan planyut,

mea pot esdevenir-se en un país
sanee critica.
Correm adalerata 1 aprofitem
tots els esforços. El desig ens
tracia 1 a tot erren veiem el geni. No hi ha ningri que controli
la certesa o la falsetat d'aquesta
sospita. Cal que passi una mica

de temps per fer l'experiment.
Aleshores, decebuts, ens irritem
i ve el mot injust i dur.
Amb una crítica seriOsa tot
aixd no seria possible. Quan ens
engresquéssim massa ens diria:
atureu-vos. I si l'aparició d'una
nova valor ens arreplegues

trate, ja curarla d'assenyalar-la.
Ara anem una mica a les cegules. cense voler limitar les esperances, un gran crée ens és
atorgat, instintivament. Caldrla
que les joventuts, bo 1 treballant
per juatillcar

I
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A Po'hia

Després de l'assassinat de Narntovicz
La Huila apassionada que d'alguns meses enea es descabdella
a Poilónia entre les dretes i les
esquerres, ha tingut un episodi
de sang i de erina. S'ha recordar
amb ocasió de l'assassinat del
president de la República polonesa, les aspres Munas politiquea
de la Polónia antiga. Perú la y a-

ritat es que aqueixes lluites no
tenien pas per expressió l'assassinat politie. Un diari polonés,

CLIMER OH BARBARA, 11 1 15,—TELEF. tgte
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Cal remarcar rafenrid gen leo editorial* hispano-americanee enn eedeisen a

fasiie.-te Trees feble del discurs. Tots els seus paràgrafs, i espeea1ino7t els més ben construits, tenen un fortíssim. regust de

Sin; tT_

ases

r-reat..e

L atavisme deis detectes

altres, perisaesim spis un exebs
de créclit-es, remita copa, ei dote
preludi d'un fracés.

Ilegit el text taquigrafie del discurs que a València
..,anca. En Lerroux el diumenge passat, i ens cal dir que, dins
,1=re -e de la retórica castellana, és, essencialment, un home
,e.7. !cl. La seva intel.ligencia i les seves facultats oratóries
dunivelli enormes a través de la seva actuació com

F.,

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dimecres, 20 de desembre de 1922

05.1: 10 PE BRACIA. 34. PATS09.—TELEF 1151-k.

El cas de Polónia naba fet esgarrifar. Prou es donen manya
a dir que Eassessi del President
era un pertorbat, i un te moltes
ganes de creure-s'ho, pecó a través deis incidente anteriors i
posteriors a Pelar:ció, hom entre-,
nuca sense voler un retorn d'aquella funesta tendencia a la discórdia civil, que fou el que determiné la caiguda de la nació poionesa l'any 1772.
Recordem, sine, las paraules
arnb que comença el tractat de
repartiment dala nació märtir,
tirmat rs Sant Petersburg el 5 dagast d'aquell any: "L'esperit de
faccie, les pertorbacions i la
guerra intestina que somouen
d'alguns anys aneé el reialme de
Polónia i l'anarquia que hi creix
rada dia. fina al punt d'unorrear
Iota r4ioritat de governament
regular', fan temer que aquest
Estat no sia completament darla"trobent- s'ii compromeses els
interesses dels Esteta veins..."
Acabem de cOpiar aqui on comenta d'apuntar la magnan i mitat dels poderosos veins (Rússia i Austria) que per tal de posar fi al ri:isordre intern de Potenia, la partaixen piadosament
en tres tincins, cuidant cadascú
de pacificar-ne un amb la camisa de ferro de la dominació mes
tiränica. •
Dintre la filosofia dele prepotente. la conseqüència no pedia ésser mrs lógica, com ho
estat lambe ha dels espanyolls a
casa riostra, imposant-nos amb
la sofistica denominació d'oflcials, aquell idioma 1 aquella
bandera i aquel] dret que nosaltres abans voluntàriament aeceptävent Jet cree que entre les
noves generacions nacionalistes
cal esvair un error que na per
esser cómode, deixa d'esser injust: cl de cr eure que la culpa
de la servitud de Catalunya la
te Caslella o Espanya. Alzó.
forts, es una art itud espanyola,
ar eureu• que ein espanyols eulinn
da Franca, l'Anglaterra, els Es':5 Ctai 's do le eren i a deceen-

"El Correu de Varsóvia", ho fa
notar aixf, i es plany de la taca
que la mort de Narutoviez posa
damunt el bon nom de la Pelónia independent.
Si aquest assassinat injustificable, inexcusable, no representes alba cosa sine l'acte persanal d'un exaltat o d'un boig, no
seria possible deduir-ne canseqüencies pessimistes per a la nora Polaina. L'aternptat personal
du una llor verrnclla que rotem en
Lots els temps, en tots ftIS
en tots els regims. La cosa pitjor no As l'atemptat de qué ha
estat víctima el president de la
República toljust elegir sine
l'ambient creat per les diverge/1cr2s deis partits poloneses i per
l'oposició de les g lasees socials.
A tot atreu eón funestes aquestes diseórdies. Peró ho sen mes
encara avui en una nació cera
Polónia, que es troba enmig
greus problemrs 1 d'amenaces interiors i exteriors. L'Estat polonés està voltat de rancúnies. i
eis enemics el emanen tot asperant una •ocas16
° favorable per
agredir-lo combinarlament, tal
ron-1 succef a les darreries del
segle xvm. Si en lloc d'enfortir
la pätria per la solidaritat dels
diversas partits i t'asees, els polonesas, o una part d'ells, cenen
en les lluites violentes de grupa,
d'estaments i de persones, prepararan un neu desastre histórie
a lx nació, que tan halles qualitats presenta en altres aspectes,
i que hauria d'essrr un factor imr portnnt en el deseabdellament de
la civilització europea.
Cal meditar sobre el fet de la
persistencia da certes tares élniques que presenten els pobles
a través da, Ilur- história. Tots
aquello que han estudiat, per
exemple, la histeria de Polónia
i la d'Irlanda, s'han convençut
que els poloneses i els irlandesos tenen mes coratge que seny,
molt més esperit hefoic que sentit petate. Els mateixos hornee
que fan meenerosamant el sacrifici de la sang, no saben ter moltes vegades el sacrifici de l'amor
propi i de les passions personals. Una de les mes altes tasques dels patriotes es la de Irabailar en una gran obra permanent c 'educació, que corregeixi
en cada poble els defectes ètnics
que sovint comprometen Vesdavenidor i la llibertat nacionals.
A. ROVIRA I VIRGILI

Un automóbil desaparelx
sota el gel
Londres, 19.— Segons un deepata de Montreal, un automóbil
ocupat per quatre turistes estrangers atravrssava el riu Sant
Lorenc, gelat prop de Sorel, quan
es rompe el gin el cotice desaparegué amb els viatgers en el
fons del riu.--Radio.

Sir James Craig a París
Londres, 19.---/Un comunicat
rebut do Belfast diu que sir James Craig sortlrh aquesta nit
amb direccló a Londres.
El primer ministre de l'Ulater
entré de Londres cap a Pär4-Hayas.'

ola. I no: la culpa és d'ells sois.

.50 lii ha el nión un poble ma!anrat que no tingui ell, an el fon,
quasi tota la culpa de les seves
mensurare
Els tres prepotente que l'any
1772 es repartiren la Polónia cometeren. cera un gran crim, per6 no Ehaurien comes si arains
POldnia no Ebagués provocat
amb les seves interminables 1
abominables diseóraies intestinee.Esoanya ha comes, cert, una
Injusticia en envair espiritualment i prniticament ele territolas ca t alana, que amb pacte d'igualtat federat.i va aella s'uniren, pecó no l'hauria cornees si
aquí hi llagues hagut una canseiene i a i elirnitat nacional sempre viva i amatent a defensar els
limos i fine a expandir-se
PS
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amrdassigimaca

Conca dedica en treball a «mentar c:•
;anida artiele de la A B C demarant en'
raerla tronera la indep endencia de Cata-,
lunyx. treball araba amb el pordgraf aegüent:
I tenim segur que Eartiele, fora
Elan d'insults i ealGoanics contra Cotalunya, he enusat bona impressi6 als captaras, eta quals (atabe creiem que estala
conformes amb les conclusions q ue presta.

sempre un prestigi nadiu, del
qual participen lotes les seres
caracteristiques.
Si no es combat aquest detecte entre els javes, entre els
que tal cargada hauran d'ins"NOSALTRES SOLS", DE
tituir la nova Catallunya
anem a riscos que la CataDARÍA BLANCA
lunya de demä se .sarribli a la
d'abir, com a la del segle
Eta nacían-abates rata/ene que *de; en
s'assembla la Polenta anual. termes d'Am¡rica continuen organitDesmentim en nosaltres aquesta sant-se.
Hei de l'atavisme dels detectes
Darrerament els de la chita: de Balita.
que sembla talrnent inexorable. Menea han eonatituit un Comit? amb
Imitem •u .Liume I en la seva el nom de Note/tres sols,tiverma del que
abrivada daixpansió territorial, ve actuant a Mendoza, i, per leal, amb
perú ro imiten] cli seu poc sentit el propdeit d'enfortir-se ca ramas a Canacional en regalar Múrcia a rta/tolva i servir a la defensa de la digx
l'eepanyol i dl Migdia de França nitat de la nortra nació sempre que cale
a Sant Lluis i en partir els reg- Oui•
nen entre els seus 5hs. Imitem
CENTRE NACIONALISTA DE
alls catalans del 1640 i 1714 en
Eheroisme amb. que sacrificaren
BERGA.
la vida per la pätria. peró no els
El Centre Nacionalista de ncrr,
imitem en llur renúncia voluntäria a la Ilengua catalana en to- panitzador en aquella chaot del magno
les les manifestacions de Ves- *idee que hi eelebrä Ara? Cat a lana. preperla Treiem de la história te- para /19U, actea d'afirmació rafatanirfa.
tes des emuladora de grande-sa,
Atiat, En CrietGfol de Domenech hi
pera treiem-ne Lambe lote els es- desecó una conferencia sobre el tema
carments.
Catalunya i el sindicalisme.
Orgull nacional i se p tit orghPer a deapree n'anuncia una ultra (Ea
nic de la Pàtria eón las qualiials Pinnceac Macia.
polttiques indispensables per a
L'ART BREDENO
Vean d'una nació i de les quals
estaven mancats els catalana dels
El pre-sident del ches Art Bredene test
segles passats. Si els de l'avenir comunica ed test del doeument adreçat al
no fan la conquesta d'aqueixes preeident de rAssociació dele Chors dEa.
viratits, es repetiré indefinida- Clavé. Diu
ment la histeria de Catalunya.
vial el emntinamt de la mixta del Casal
R. VESPELLA estalh dirigida a l'alcalde de Barcelona,

LA POLITICA'

referent al viatge a París pela representanta de l'Aociació i no essent de conformitat el seu resultat per als,elinristra
Art Brrdenc, en reunió extraordindria 1
per unanimitat es prrague l'accrd de donar-se de baixa de la mateiri, pel motin
de sentir-se aquest chospetameht catara.

C01/ ESTA ALIO
Reproduim elg xrgüentA instructius par 1grafe del discutes pronunciat per En Lescout. a l'alis arla (bel tegalgrafie):
¿Pero, quien habla en este pala de in- La Cambra belga aprova la
habilitaeihn. donde midan los ladrones en
la administrarien del F,--trila y andan los flamenquització de la Unihombres que han ti-afilan:Ida las causas versitat de Gant per 85 vots
mas sagradas, en la administración /Acontra 83
taire, en todos los Órdenes, y andan las
Brusel.las, 19. — En la sessió
incapacidades administrando la justicia
de la Crimbra discutit la
y anda la impotencia dirigiendo los ejtt rqüestió de la Universitat sie GatIl.
citos y andan los cobardes representando
aprovant-se la hei sobre la fla-i
el l'erotema?
ver,.
menquització de la mateixa per
In extriMrdinaria inmoralidad que mina'85 vots contra 83 i sis abstenlo
ladee
loa
organismos
del
Estado, recions.
•
prexenindos en'Slarrneens, donde la adEl primer parägraf de la Ilei
ministración militar, can a q u e ll o s anlvedat dient que d'idioma oficial de la
des que personalmente aran de justicia, Universitat de alant seré el Saes una cuadrilla de bandoleras y donde mine fou aprovat per 85 vota
la mayor parte de los oficiales y jefes
contra Re. fi segon paràgraf que
n quienes-ne adscribía a un cargo de didiu que ¿'idioma emprat per a
rección y de respanaabilidted independien- l'ensenyança en els estudis d'ente, lo utiliza/rara. o p a ra saciar sádica- ginyers civils serian el francés i
mente in instimoa de lascivia en las muel flamenc, indistintament, fou
jeres moras o sus ambiciones y KlIs co- aprovat per unanimitaL
dicias robando a loe soldarlos en sus haDurant la discussió °corred:me-.
beres o en el suministro de medicamen- ren nombrosos incidente a canse
tos.
qiiencia deis mullo es diu que

per ternes cstranycs. fards a

per en asser d'una
individuatitat ben definida. Que
no haurem de proclamar algun
dia que entre eis pnbles, mnteix
qua entre n is individua, el que no
es invasor es envait, que tot ra0
dice en saber fer da invasió ama
procedimnets Mies i sempre que
no es topi umb un esperit anlAelon rapae de r-ocluir una
cultura?
Peró els defeeles tornen, La
Polónia d'avui, tan amargament
altiaonada par l'experiència,
s'assembla en un tot a la P016ala de mitjan. segl le XVIII, i dos
deis seus enemies de llavors, Alernanya i Rússia, no celan au! mats envere ella de sentiments
molt distints dels que tenien Caterina i Frederic, II. Els detectes
dels catalans recordats
per En Bofill i Matas a Reus —
modestia nacional, afluid exagerada al federalismo — són
mateixos que als dels catalans
del segle XV que es deixaren imposar un rei de dinastia forastera i qi/e els deis catalana del ,XVI
que es lliuraren en cor i änima
amb tina bona fe absolutament
impolítica a lidiad político-religiós de l'Espanya catellana, que
no diseutire aquí, per6 que era
completament estranger a casa
/lastra. Ni Ita vergonya fugida del
rai Forran, ni la intromissió *Isabel en afers d'Aunó i Caletanya, ni l'exclusió dels catalans
i la Ilengua Ilur de la colonització d'América, res no pegue fer
redreçar dignitat d'aquells catalans enibadalits davant la alerta d'altrl; 1 sort que aquella

glória ala acabat, allrament,
encara dorarla la nostra liadoquena.

•

asista:e

I encara dura multes vegades
en gcnt popular, educada en la
auperstield oficial, per mil l'heme da leä tareä aldinined9rell

‘

Si quera is investigar un n' ara en la vida
pítale-a, raen os será emontrar el hila
que os lleva, en orden a la entastrefe de
Marruecos, a advertir que grandes empresas (momeabas retan interestidia
el mantenimiento y continuación de tara
estado de guerra null, porque en aquellas hay políticos y no políticas, y de tadi u los matices. en el reno de los partidos que gobiernan. que cuentan min ingrer3 por lo que consume el ejercito de Afriea u en tabaco, o en subsistencias o en
material de guerra.
Y los que imputan la responsabilidad
dr que un ejercito que en veinte aúna elevó su presupuesto desde ciento treinta y
cinco millones hasta quinientos, en la holla de este desastar, enrió alll ciento
ochenta mil hombres,. y que estos hombrea, a la hora presente, no hayan podido ni siquiera reconquistar el territorio
que 11
camama larvas marraqtdes,
de rífenos, nos conquistaron en anua
cuantas horas...

1,9

1Ah, sentires! 1Cdmo se reeuercla frectientemente aquel ptinico terrible que invadió a nuestro ejereire, que lo arroja de
cabeza hacia el mar, como quien busca
la salvación en la fuga! ;Olmo se recuerdan aquellos tristes episodios que enbrieron para siempre de ignominia, mientras
nn en lave y redima ron actos de regenoración, el uniforme de nuestros anidah., aquellos que se arrancaban Ion galones y echaban de las mulas a enfermos
y heridos, para huir nulo al galope!
I tot aitd lo dio Un home que en par-

f iltri de confirmar la guerra del Barro°
i cha deaaret repetidament contra,: de
l'abundó de hj zona adjudicado a Enpa uva.
MIT! VG A T/LAFRAINCL
DEL PENEDES
A mitjan el mee de gener vinent tindrd Roe a lila fiases del Pencdbi un míting d'efirmecid nacionalista,
II prendran part el amnios Baria i represo:tanta de la Unió Oetalaniata Fe-

' lees-i6 Democratica Nacionalista i Acció
Catalana.
1.1 TEST DE LA "A E C"
El seimusari de Montblano La Nova

¿'ex -ministre Illmans ha trames .
els padrins al ministre Franck,
La QUESTIO DE LES U1811!:ZRSITGITS FLAWIENIQUE3 EN EL
CONSELL DE 171111157FIES
Brusel.les, 19. — Al Consell de
ministres celebrat ahir a la tarda fou examinada la qüestió de
les Univeräitats flamenques.
No es prengué cap lleva rosa

solució sobre aquest assumpte..
Hayas.
D'Irlanda

Execució de set reb2ls
irlandesos
Dublin, 19.—Aquest matt han
estat execurats els set rebels que
foren detinguts el divendres, ea
poder dele quals es trobaren fua
sells i mullidor-1s. Els susdits re.,
bella perteneixlen a la famosa
banda que -ha realitzat nombrosos ateinplats contra els ferroa
carrils i que realitzä tumbe la
darrera emboscada contra les
tropes. de l'Estat Iliure.—Radio.
Londres, 19, — El correspona
sal de I-Evening Newe", a
blin, diu al seu pniódie que els
set individua que han estat exea
°Wats aquest mati ho foren per
haver-sa'ls- hi ocupat en esser
detinguts el (hincares darrer, deu
l'ubre% quatreeents cartutxos
quatre càpsules par a bombos 1
haver-se trobat- a la casa on vi,
vien desurda cartutxos, quatroseents revelvers i mollea rima
nicions.
Els dita individus formaven
part d'una columna d'irregulars,
la qual ee dedicava des de Ida
un quant temps ha destruir el ma
Lechal ferroviari i les Hules i saa
quejar tendes a la ..
red
de Kies
..

"rrregger"..
'LA PUBLICITAT

'FINANCES
.
SESSIO DE BORSA.!
19 desembre de 1922

del

e01101 MATI
Obertura 818
Karl
7o'co 7o'20

Sale

Tinta

6913

t9•9515

6•041e

Macanea, 1o13o

sonsa 1-311DA.

Tarea
Bala
Obertura 1115
70 .5 070'5,
Interior
5
69'83
7000 7o15
1101 55,
Tea@
810,4013 cgso r'eas eaao
6720
6 3o
Colomals 67 30
155

Metmpollta i3.

Cc tització oficial de la
Rusa de Barcelona
aat te da remembra do 1822
&TUTEE Da' LJECTAT

7080
Dcate Ulterior 4 0/0 î
Estertor 4 %86751
•
E
Amble. 4 %
•
" Atable. 0%!
218. 'Ti'. vi. 1 jul1o1 1929 S. S. 193•65
• •
•
E•B- 924'50
1 jener 1924 3. A.
"
•
.
•
fa 192'74
"

• S. A.
4 tare/.
•
•
*
•
9. Sitiar
/..'521T1184272711 1 OWITFACK1res
7 W7 Ze
tipa
Denle totmle.lal 8.
7975
1004
79'75
9905
6902 Sra'. 1. 79-22
•

•

91140 Sese. 8
0908 Ser. O
13107 Ser. p
1210 Ser. 15
1912 Ser.
1911 Ser.
1912 Ser. F

7765
7.4'20
73'00
77'75
79 • 114
711, 04

124.8 Sec. la
1919 Ser. 3
1620 Ser. 11

78'00
77-55

1921
Denle Saaanapla EA 1490 4 4/1
•

s.eact,Soo

•

13.030.009

•

leatoirraltun Catalana E. 1914
•
L' 0918
°
Calas Credit Comunal
Uttlige. 1‘xt Raesa. 4 1,9 •

CW.12.101013
Nortla 1." Ser. nacien41.‘ledes

2.s Ser.
•
• 8..5 Ser.
•
• la Ser.
11. 4 Le?
•
EsneelsLa Pamplona
P:lorliat Dama.
Etz6v2)a Medra&
andaluza* 1.. S.
9." Ber.
9:r3s. V67715.cla Tarrag. 49/0.
"

Id. O.
13

le

2..

,
• ••
A
•
•
.13
• • • • C
p

111

• 0
8,

•

le p
• r

a va:.

ai".10
rraorae 1034
5990
•
1575
4, 4'4141
C.. Gral. Tramviee 4 0/0
77'00
•
•
"
sei,.
ferrocarril' Os -Cataba:Je
eras
COraptry1s renerel terrats. Crtalan iarai
Cornrateta Bareelenter Eleetzlettal
ea Barcelona 4 0/0
Catalana GaS I .EletaaL Ser. 11.
.

•

Canrts co bre Londres, 6208.
Idem DOlglre, 91'00
Mera Espanya, 21400.

mutas

blein Holanda, 54275.
69'10.
1dem
Idern Nova York, 1350.
hiera Suecia, 30550.
iden SaLssa, 257•00.
neta Noruega, 25100.
Idean lalr.marrs, e »Te.
Mena Berlin, 000.

• F.

Energle Eliclea 45 Cata1. 4 O Ve "45°75

°
•
CHI 55'50
SeCietat Productora Forres tiotrlus 9525
87'352
COta¿anylit general Tabacs

Varona arrIbate: Nord, 11.

Diem Praga, 3850.
LlIures, 6070.
Pesseles, 2(4.
DELFRIL9 TAPICE
Lees, 69'1 en"
Dóbu s, 3373.
naces ,r ns e.OS. 037.
Mareo, OLIO -.
Carones, 2000.
?AS«
coNDREA
e Vu3es algeollneS, 39 1/2.
Ir, 77.

Alseant, 3.
CEREAL.*

Es. 151), roe

157'22

!dern seissos, 12050.
;den/ Detraes. 4310.
Llibres, 224 2.
Lirio, 31,113.
I)4/ars, 635.
Alares. t
Corones, 0'0150.
,
801131 NIT
Obertura Alt
Bata

Tasca

4, 04
7'2o 7540
Alsesms 72%5 7o2o

7 e Mo
7090

X 7

7o '2o
eio

VAt.01155 QUE NO ESTAN INCLOOOS
BUTLLETI OFICIAL AL PBEISENT I El
COTITZEN A *ORZA
PC/11GS repela. Ezp4nue15, 6
per 100
97'15 c. n.
Barcelona Traeflon and Llgt
7 per 100 ,1e21 ) ,
0873013.
Idetn, lleno, ülent, 7 per 100 105559 e. a.

CORSA DE MADRID

Int . rlor comptat, 70.20.

Amorifiabize, 4 per 100, 9850.
Idem 5 per 100, 9380.
Exterior, 8043.
Parle d'liepan5 a, 58300.
Idern ESpanyo/ de cr g dit, 03500.
Ideto llar de la Plata, 23.3•60.
Tabec,, 2410 0.
Suereres, preferente.. 6988.
Idetn ordlnOrles, 3500.

LAMO" 6000.
Iterad, 159 30.
Alarants, 310'00.
Frailes, 4190.
Lliuree, 2046.

ES

1350

Camote Terme

Dial de mom (Pialo ven),

non
28 1 29
Clveda Extremadura.
85
" Tea
~11
96
Pavea PM
•
Vaisneta
Favons Marro-s,
45
•
S ecta Unt
Veces de
50
•
Vara
Ezealola SevrIla
41
8 311
astranger
•
Comarca
Berta
7110.9
Tots lePieSts mena adn per 100 quilos
j per m .roader)a sobre carro.

.ToeS, 46393.

1a,win, 0943.

Suma, 24.47.
Htdanda, 1161.
1141 )5, 9403.
‹ui. eta, 5723.
P ortug al. 256.

trrentina, 4187.
Identerlden. 4425.
Chile, 3440.
Derlta„ 595 441.
eyrpmabarrue, 22306.
Yokonama, 2115.

34

Corota negra nava 1 vel/a

38

• Mataren
" Penosa]
• 170111
▪ Ibiza
Matara naves
•

Bfflelea, 682'25.
Noruega, 243'25.

SOLER 1 TORRA GERMANS
•
Banquera
BITLLETS
Frene:seis, 4700 per 100.
Arrebolas,. 2935 pesseles.
lorlians, 3200 per 100.

asrinea número 4
Se/rones
Terceres
Quartze
arena per sea

111
88
26 1/2
27
21

19
18

de 60 (pinos.

Rol*

Nema,

17
161/2
15

Seironet
Seid
Vernos air115613, Nord, 4 0'0101.
ARRO8

lielgues, 41 per 100.
Salseue, 12010 per 100.

Portugueses, 022 pessema.
Alemanys, 04.2 per /BO.

Bomba Flor"
"tulai 19,
"
• *10,
Deülloeb 0,

114
106
101
53

Selecta,

NatIsat.

59

y arrir.s arribatsi Nord, 9 de Ola!.

Alaeant, 517 de Wat..
CIGRONS
Sade nürn. 11,

/etc.!
•
•

"
•

190
110
110
554

1,
2,

s.

Palous

09

eme 36708
Amonspunns,
Coro pelo,
Prat nosea.
Mollares,
Pille Val:ocia

si
76
69

Mercat de

Itat,m. 450 per 100.

PREUS DE L'ARGENT PER KILO
Borra ,aaraent fl. 1,40 peesatea.
Isirta ídem de 930 per 1000, una
Ideas Isleta de 933 per 1000, 150.
Ideas Llena de 916 per 1004 147111
litem aleen de 1100 per 1000, 144'60,
Meta flan de 801 per per 1008, L39' 2o,
Idem Idean. de ;50 per 1000, 121'50.
Nitral entregan pura 105.

Mercat de Borges Blanques
lItst Mane, de 2 3 a 5:4 peseetes.

11.• atriertel
caVismi 2.117•Ar1)G211116
r ranes, 4740.

78
74
83
62
58 60
58 1 59

B/snea extra
Corrent
Superdna sunertar
"
corren;

ACMOte.6 C0112PTAT
Catalana Gin ±11er83elt3l
•
01:reen
Espanye 10 3000r03l
Enst. Gral. Telefouß.
• Pertosslar 41 0047

Ptas.

Oran torea
Menys

gietriaes, 0015 per 109,
7020010, 053 pessetes.
Noruega, 1051 pesarles.
llolamiesos, 242 pessctes.
DInamura, 118 pessetes.
Rumania,
3-73 per 100.
7173
Estats Units, 627 pessetea.
Can ple, 605 peesetes
Bresilenye, 0'00 >Pasees.
7305
73'39 Potivtans, 163 pesseter.
Chihme, 043 13e0ee031.
Argeatins, 235 pessetes.
Un/guata. 510 pesarles.
61•65.
Pernca3, 10 pesseles.
5350
Passeen615. 010 pessetes.
Japoneses. 2'80 pesseMs.
Aree1199, 46'00 per 100.
se -rá
Egipte, 9931 pessetes.
60'25
Filirtues. 273 pessetes.
8115
OR
57'00
Alfons, 100 per 140.
Onces, 02350 per 100.
6355
4 1 2 duros, 125'50 per 100.
1 euro, 12550 per 000.
3685
1381.1, 12050 per 100.
5700
Frenes, 1 9756 per 100.
14435
Miura, 3150 pessetes.
6100
D'Unes; 830 peasetes.
Cubi, 618 peenetes.
73'75
51ex,e3 11010. 12750 per 1,
71'09
Venesnele, 12450 per 10,
asare

" 1907
" 1952

•

Mercat de Llotja

9764
9450

Pons 11c !',Ierda " 1991
111131.0 Barna. tianpUt. 9,000,000 P.
•

Peala TANCA

7a,34.

1913 der.
1916 Ser. 13
1917 Bet.

•
•

1 COMERÇ

Mena rota 51 0e49.), de 20 a 27.
Ideao fama aorta, de 20 a 27.
Urda te 14 a 14563.
Cla &da, de 11 a 11'342.
Pantn, de 15 a Id.
Paree, de 21 o 22.
Pavea., de 122 a 23.
Fesols, cb 45 a 53.
Frena per quartera de 4 dobles.
¡g arrotes, de 7 • S rasera.
la dutsena.
Otea, dellai0 e
CL18 D'OLIVA
Pealan extrl sie 27 a 28 rala.
Fi, de 26 a 27.
Corrent„ de 21 a 23.
Teme per <tuerta de ;a900
OMS DE PINYOLA
Croe, de 21 a. 322 duras.
erd, de 19 a 20.
Praia per carga ele 115 quales.

Calaf

Bit, de 22 a 2:1 peasetee els 133
Ordi, de lv a 14 els 44.
Veces, de 24 a 25 els 57.
agrame, de 70 a 72 els 55.
Guise., de 19a 21 els 44.
Patates, de 7 a S ele 40.
Palana primera clasee, a 5 8 els 100.
Sepa a 8'50 els 22.
Menuäot, a 1050 els 30.
Certe5 vega -ti alzina, de 110 a 32 ele 120
Idem de podre, de 34 a 38 la lona.
Gsllines, de IS a 22 paren.
Pollaatres de 10 a 16 Idem.
Confite de S a 10.
Ideal de bese, a 550.
Perdius, a 710.
Liebres, de 20 a 22 parell.
Ou,. a 3'25 detrens.
Palla, a 12 els 100 quilos.
Mel, de Po 9 ein 10 quilos.
Fort', de 3 a 350 earniseera.

. Els

Nblits .

La situad& del mercat dels natas acusa sostenhnent en els tipus dintre d'un
nombre limitat d'operacions. Aquesta
manca d'activitat es deguda en part a
les osciliacions dels canvis que no permeten cloure contractes a liare tenme.
Es troben en aquest cas, varis paises
europeus que en aquesta epoca de l'any
acostumen a fer provisió de cereals próMines a esgotar-se les cullites llurs.
El mercat del Riu de la Plata segad,: acusant minora pagant-se per al
% transport de blat fine a 30 xelins la
tona.
El matear cereal paga per transport
dels Estats Units fins al Regne Unit o
Continent, 15 centaus per me 'liares i
as tema= fans a ports d'Itàlia o de
Grecia.
Les cotitzacions dels mercats garboners anglesos sin fetes amb activitat
P.IIGBEBT 8. G.
moderada, pera, com que el tonatge és
RANGA, VALORS,
abundant, descendeixen lamentablement
els tipus conseguits darrerament.
Telefuns 1230-4231 A
El mineral del Mediterrani i CantaRambla del Centre, número a
bric, cutara, 8 xelins Bilbao-Newport,
7-3 Cardi f i ;
Cartagena7Middlesburg,
7-6 ,
14". Cirurgia. Malalties
lEs mercats d'Australia i del Danubi
N ES1.11181 I de la duna. Vies un*arios. De II a 1; 4 a O. Ec. 6 a 0. acuaen fermesa.
En
"time-charter" les operacions san
funtanella. 15, peaaer.
gaireaa nules.
91000100

r,HVIESi

en

I

La

znetqu42,a predilecta

•

OMS, 8. A.
Balmes, 12
BARCELONA

L a obert son note
Donsulto r b-ClInlea-quirtírglea de
Matan.'" de cali, nae I miles; Paoselge de Mercader, 11; Carrer de Mallorca, patu liambra Catalunya i Balines (*laica A.
VaaLual.

El Dr. Vila Abada)

COMPANYIA HISPANO AMERICANA D'ELECTRIOITAT
A partir de 1'1 de gener de 1923,
quedarà Obert als Següents
Banes:
Dame Urquijo. Madrid.
Baile Central, idem.
Banc Biscaia, idem.
Bano Biscaia, Bilbao.
S. A, Arnüs Gran Barcelona:
El' pagament del culp ó númeCo
10, venciment 1'1 de gener de
1923, de les Obligacions 6 per
100, emeses per aquesta gompanyia el 22 de juny 1920, a
raó de pessetes 8.88125 p er Obligad-.
El Secretari del Consell d'Adminstracid, Peque) Vidat Guardiola.

DOMPANY3A BARCELONEGA
D'ELECTRICITAT
Vencen( l't de gener prUxim 21
rapó número 45 de les obligaMano al 5 per 100 erheses per
aquev14‘Compar.yia el 21 de juny
de 1900, i el mlmero 21 de les
emeses e'd 26 de novembre de
1912, es ,posa en coneixemeat
alelo senyors posseidors de les
mateixes que, a partir de la dita
data, lato els dies feiners, es procedirà al pagament dels expressato cupons. amb deducció dels
impostos coresponents, a la Societat Anónima Arnús-Gari.
Barcelona. 20 de desembre de
1922. - El director gerent, F.
Frasee Lawton,

COMPANYIA B.I.RZELONESA
C'ELECTMC1TAT
Vencent 1 . 1 de gener próxim el
Cupó Miinero 11 de les obligaeions al 6 per 100, eme.ses per
aquesta Companyia el 29 d p mare
de 1920, es posa en coneixement
dels senyors poseidors de les mateixes que, a partir de l'esmentada data, tots el dies feiners es
procedirà al pagament dels expressats cupons. arnb deducen)
alelo impostos, a la Societat Anónima Arrnis-Garf,
Barcelona. 20 de ticsembre de
1922. -- El d:rertor gerent, F.
Fraseo Lawton,
ARNUS
Successora d'Evarist Annús
Amortització i pagaincat de eupena d'obligtvions al 5 per 100
de lea Junta d'Obres del Purt de
Gijón-adose'.

En el sorteig corresponent al
corma any, celebrat davant
Junta d'Obres del Part de GijúnMusel, i autoritzal pel notari senyor Reguera, han resultat amortilzats als següents litolo dels
3.000 que foren ernesos a Barcelona per aquesta Banca:
4215 4 165 5591 6120 . 6506 6976
4253 4348 5623 6126 6510 6999
4296 4889 5665 6131 6525 7020
4307 4930 5672 6138 6527 7065
4329 4940 5705 6182 6545 1098
43 1)9 4947 5152 6208 6597 7101
4521 4997 5778 6210 6638 7113
4539 5008 5809 6215 6641 714!

4578 5065 5831 6::59 6653 7148
4579 5130 5855 6386 6608 7153
4597 5134 5857 6789 6109 7181
4603 5185 588-1 6417 6723 7180
4605 5243 5897 6121 6759
4.683 5269 5975 6428 6807
4198 5389 6051 6431 6856
4713 5452 6090 6157 6987
4756 5503 6105 6477 6941

Els posseidors dels fitols amortilzats podran fer efeetiu el set]
import a partir d.I d i a 3n del
eorrent, presentant les factures
relacionades a les OfigilIPS
questa Banca, Casa Central, i els
tflols amortitzats amb el rebut
Irme al n loro.
Ttunbé a partir de la data esmentada s'efectuara el pagament

del eupd número 74 de les dites
3,00 10 obligacions,
. Barcelona. 18 de desembre de
1921a - Ballaa Arnas. - In DI-

receló.

"suplicados"

erbat comunicats i avisos redes,tato su espauyol pregant-nue flor publi-

BAH CE CATALUNYA
EARCE.LONA
CENTRAL: Rambla alele Estudia, 4
A0L1C18.8: 21:anero 1 , Crea/ Coberta.
auraerti 2,
Saca
aattreu, 248.
Número 3, Ealmerdu, 111.

VALORS CUPCN6
611113 - CA/491 - Ski:CA
1162dat de Cereeue, 551
Birecció TelessIrafica
ANK

NONELL GERMANS
CARVI : VALORS CUPONS
Rambla del Centre, 18
PIIIMMPää

Llegiu LA PUBLICITAT

Ajuntament de Barcelona.
Caneara Oficial ele la Pruaietat Urbe.
na de Itareekma.
Foment miel "rrehall Nacional.
Aseoelacia de la Depetszléneia Mercanlil de Barcelona.
('sombra 31iltua Industrial.
de Defensa lndustri i Comer..
Centre Cotoner de Barcelona.
Seeletat cloral "13 Pulsan/cut d'En
Clave'.
Societat Nacional Italiana "Danta .11 15611 ri•.
Societst Evondmitú de 3lestras barbers de Barcelona.
Tamatala de la Turiaama conespda
i .Assumpelú äe Nostra Dona.
Aasualace de Ilestrra Naeloteala
tatos 1 in2erinaCtr,o1 1:unestre.
• mort Ciclista C.:aula.
Reial Club Departid Feponvol.
Reial Moto C./ab.
C. D. Europa.
No le; publiquein per su dianüssr de
tunea per tredulpiee.

1F

e

D•m t.cres 20 de desembee /su

GASETA LOCAL
OBIERVATCRI 11IETEOROLCGIC DE La

'111/81{NIVERSITAT 58 BAPCSLONA
Dia 19 de depembre de 1922.
More; d'oserracid: 7, 13,18
Barómetre a 0 i al nivell sie In mar,
763'9; 7:32'2; 7171'4.
Termametre sec, 100; 17'7; 122.
Termametfe humit, 7'2; 10'0; VI
Humitat (centesiales de saturada),
641319; 70.
D:reeci0 del vent,
NNW; g.
Velocitat del vent en inetres per se ge ll, S; 5; 2.
Estat del cel, ouvolas; aquasi tapat
tapat.
Clame de navole, eirrns .stratus. Fred.
mulas; ciaras-status; stratua-caninlits.
Ten neraturue extremes o Parnbra

Maxima, 146.
Mínima, 5'9.
Mínima arma de terra. 4'0.
Oseitaleiú termom¢trica, 67. Temperatura miga. 102.
Precip)tada, aquosa, dee de les 7 horero
del dia anterior a les 7 llores del dia de
SS data, 0'0 millmerres.
Reea:Tegot del vent en igual temps,
109 quilémetres.

LA PUBL I CITAT
PREUS DE 8UBSCRiP010
Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Cataltinya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
El ainent dissabte l'AssOdacia del
Mercat 'liare de %%loas, seguint tradicional costean, celebrar:e sesea') da contractació, de quiaze a setze, al sen domicili social, per no haver-hi Borsa
Oficial a Czusa d'ésser el Sant de la
reina donya Victória.
•
Pel dit motea, la directiva de l'esmentada .13sociatiii ja avinent als professionals en contractació de divises estrangeaes, que abans de l'indica: dia es
presentin a la Secretaria ami, l'abj7cte
de canviar les targes que els donen
dret d'assistir a les sessions d,7 contractació que celebra el Mercat laure de
a'alors els dics que la ha Brasa oficial
per altres de noars. naix que per acerd
de la Junta aquellas hau esta: 11 clarades caducades.
RE.37A1.17,..AUT ROY AL
' Sald du Te
cada slito te eansant de 5 a 2 /1 de
8 i dinar a bamerieana de 9 a 11.
El propvinent direddrea, dia 22, a
dos qua r ts de set de , a: tarda. tindra
Roe a l'Atenem Barcelones, (Callada. 6),
la conferancia que organitzada pels Pa-

tronats de Iliberts I prrses sla confiar
a don Ramo:1 Alba, i Martí, per tal
d'exposar la gcavetat i transcendencia
de lea altimcs disposicions referents al
pas a l'Es,at de les ateezions carceliries.

CORDILLERA
Vi :lartc, 075 amp. lit.
Cellers AMO A MAR1STANY
Es prepara enguany a la gran sala
de festes de la Casa de Caritat,
posizió del Pessebre que tan bona acoluido 061h:usé l'any passat pel nombras
palie quo el va visitar. Hi haura exbibicians artistiques dels senyors Junyent Ros i Gücll, Morales, Bulbena
i Girbal, Ultra la coa/al:orada de l'Associacia de Periodistes barcelonins. Tintina lloc la inanguracié oficial el dia
vigilia de Nadal, i quedara obert tots
els dies de (esta i damas, fina el din
de la Car.delera, de sis a vuit de la
tarda. Un estol d'Orfeons hi arara a
cantar "Nadalenques' els dies de testa.

Forn de Cisiie

Fetal, 33--TeWon 2973-A
FESTES DE NADAL
Espié:M;(1 assortit d'elegants
paneres i riqu..ts calmes per a torrons i objectes propis per a regalo. Torrons eskeeials de crema
i nata.
El Cotlegi d'Agents de Cami i Borsa ha celebrat ,einb gran e,plcnclor a
la parrsisraiu de Santa Maria de la Mar,
la festa en honor de la seva Patrona,
Nostra Duna de l'Esperança.

Comunicids i avisos Vete Ferrer y Cornprila

enele, de lee entitats seeüents:
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90 earaeters (6 mes
que en les denles /
m arques). Coustruc
fit) sólida. Pulsació I
miau. Per a conkixer
tots els aventatges
de la CONTINENTAL, dernanen-la a
prova a

Anuncis Oficials

1111011W

Plaga Catalunya, 12. Telef. 112 A.
L l ard pur, llzuna d'/ quAo 2.90
Llonganissa extra, quilo a 11
Pruno exeepeionala, degla 31 Ilitvorlot.is 1 Ovortun, 1)311,102 a
reditada fabri ta

SIE3ERIA-VIHC
Ens plan assabcatar a la selecta clientela d'ait Rafe! Areims, que els treballs, de fotografia ancrromputs amb
mutiu de la inataLlació dad nou Estudi,
carrer de les Curta Catalanes, 67o, anca
allozel Rita, es 1eprendran cl dia 21
corrcnt, a les ciaz de la tarda.
A Icnaems s'obriran al públic les
graos sales destinades a l'eaposició i
venda d'obres i objectes d'art, inaugu-

rant la de Selles Arts, l'erninent plana
Rauda'
Una formato col_leeció sie catiics per„
tes, importade s per S. Matheo Reas"
eapressam ant r. 7 a armestes Ga/cries , se.
raso po"ad7s a la venda
terretoralment.
A na do a :u:J. joies ‘ d'En Suma r, flore
naturals de M. Pon,h, robes pintades
per En Soto; ceram i ca Guardiola;
drei decorals Gol, bronzes, porcellanes, /nobles i =lb altre objectes d'ai
aplicades, omp/enaran, donant un ca racter sumpttaas i de refinar:una les aoves
Galeries Archa& L'entrada sera llitre.

CARTLJJANQ
Vi Mane, 08 5 amp. lit.

Cellers ARNO

MARISTANY

Dema, dijetts, a sino quarts sie den
en punt äe la vetlla, el soci de la Secictat Protectora d'Auirnals i Plantes
de Catalunya, En Mari, Puig i Galceran, donará' tina conferai ssia pública a;
rAtenen Encielapectic Popular--carIet
del Carrne, 3o,-en la /1131, referint.
a les próximes obres del lIctropolia
a la Rambla, desenreda-Ira el tema "1.ea
Ratnbles, els arbres i els °calla Si%
.1.Coisqt,,,,r,r,os,,,,IleteruerIzts.,,13.prIoan riu,' ,,l, er.
l'Elixir Ceensnet Cnnbent.

De conformaat anth racord del Cs.
mili Ex - entin de l'Exposició In:enla-

cias-mi del Molde i Decorad,'" d'Interiorsa
derna, dijous, a les sis de la tarda es
constituirá a les oficinas de l'Expesio
cid, carrer de Lleida, 2. la poneecia de
la Secció segona, presidida pel senyor,
En Jame Marco, la qual está cucarregada de rebre els senyors indastrials
cine desitgin prendre pare el Certamen
i de procedir a la cliotribucid de stands
entre els peticionaris da Barcelona
JOIES VERITABLE °CASI()

1 oh/celes t./3ztts de tetes Cassette
Pre
'
fix. Tullere, número 'Si

AvM, a les du de la veilla,
lloe a l'es:atge de l'Agrupació Excursionista Júpiter, una conferencia a farree de ainteLligent excursiouista Ele
vador Parrerorts, tractant "D'una
da per terres empordaneses", :ilustran>
la amb nombroses projcecions.

1CiES VILANOV A
A la 'libre:fa d'En Quia i Cdz.1.1.5.1„

del meter de Petritxol, 2, sala paaat
3 la venda un bnuic cae' rd dc e. !endari, en el (pral, clamad tai fons dz les
qaatre barres, s'Id destaquen les elantanyes de Montserrat.
-El grup excursionista
Alta" té arga.railzada una exeur-,
sió per al vittent dia 17 a Sahaa

dell, Castellar i Sant Lloreny det
Munt.
Sortida a /es 5 del metí. pe/
l'estació de Sarria.

Ahir va comptimentar al se.
nyor rnarquael d'Abalea "es-al.:
atilde N'Antoni Martinn
go.
També el va visitar, per a
agrair les ateneions rebudes
l'Ajtintament, la mate de Manuel
Rumbert, v(etima de la catastro's
fa de Penfensainent de la -¡,•o-§
londrina", darrerament entertat,
i la seva germana, que pogué
ésser sahada i ara esta cohnae
lescent de la malaltia que l'es;
nientat accident va ocasion.tr-ii.

Fabrica d seKebreria
Arlicles p er a mselfs i laua

Vendes al detall
Pan S2 nst csm:.etincia

4 - FErteerrissa - 4
-••••n••••

Noves religioses
Aval: Saat Doménec de Silo,' rasan,
Quarauta llores; Arad, • resale/1a d•
Iteli4iom.4 S,1eiaio. llores d'expug nan: De
dos quarte de .nit del euni a the quarta
de ,is de la 14u--j L i, miss. efärni5 VigL11,4 de San: 'Pa
LI1,13, del Jis, °olor mural.
Cort de Ma.tisa Aval, Noutra Dona da
la Gula, a la c-pella de Martda.
'Adorada uovt..raa: A', ui, unu de SaLA
Tarc4si. a la parrOsluia de 8.421, Joco
de Orada.
Vetllea ea auf:14;i de les animes del
Purgaturi; Arui a la acto capeila. Lee,*
riel, 153 sCriv1a). Tora de Numera Dulal
del Perpsta So.ors.
El uostre venez,b!e Preist, daos"
Guillamet, im awen.ralut mil d' yema/le d. a,
garete seUnann •Ner .0 rebre le comise-ion/
Que traMetatuament van a felicitarla kg
Paioqijeaamb Liarla d'hacer de ror.lerir,
dissabte. sonres asarme.
El er.5,..ute da Cata‘i
Bursa va eclei.,rar edil) acata eirolssolar
a la parol.raia dc Sauta Marisa& 1s 55«
lo fasta co laman* de la »era Tatua"
Nostra Daua l'Eaparemaa.

No desitja ésser sempre el primer?
"EncereOGRAPHo màquina reproductiva electrice per
a la canfecció de postals, ealalegs, m:slona, etc. Eit dues boros pot fer n oste mateix 1.000 roprod000lons prescindint
d'irupressors fotogravadors i a preu roen mes eeondmie.
IDETRON, Plaga Catnlunya, 17
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La Post-Guerra

D'ITALIA

El Pròxim Orient

AMES-

1

aliats declaren inacceptable eJ EsAlrepara per afi de , ,setmanar una Esvaïda la intervenció deis Estats
amplia aentsitla pelS excés
Units, Alemanya prepara una nova
contraprofecte turc presentat a -la
sos comesos pels
nota sobre les reparacions
Comissió dels Estrets
UN SOROLLOS INCIDENT ENTR E VENiZELOS I ISMET PAIXA.
r.—ELS TUBOS VAN PCSAMT-SE ALTRA VEGADA SOTA DELS
RUSSOS.—ELS PERITS ACORDE N LLUR MISSIO

Lausana, 19.—La sots-Comispió dele Estrets s'ha reunit aquest
metí.
La sessió ha estas molt . moguda. La situació, que. semblava
quasi be aclarida, torna a esdevenir molt delicada, a causa de
la presió exercida pels russos sobre els delegats Neceen qual preahí semblen aquests haver cedit.
—Radio.
GRECIA, DIU ISMET PAIXA, NO
ES, DE MOLT, UNA GRAN POTENCIA

Lausana, 19.—A la sessió celebrada aquest matí per la Comise
si6 que entén en el problemh dels
Estrets, lord Curzon, parlant en
nom deis aliats, declarà que el
contraprojecte rus es inadmissible, i que en quant a les esmenes turques els aliats tractarien
de fer totes les concessions posaibles.
A continuació parlà Ismet Petate, dient que Turquia no acci-pta la comissió dele Estrets
pretengui de barrejar-se en asetimptes que, com el de la desame
litarització, afecta exclusivament
al seu país, afegint que com sigui que les garanties ofertes per
aquesta comissió no eón mes que
11.1useries, per mancar de tota
realitat efectiva, Turquia enten
que les potencies, individualment
coLlectiva, han de compromeere's a respectar el regim deis
mars Negre i del elärmara, tant
en temps de pau de pau cona de
guerra.
Digué Jenabe que Turquia nega a Grecia el dret de prendre
part a la Comissió deis Estrets;
car Grecia no es, ni de mole una
gran potencia.
Aquests mote foren i'esca d'un
vivissim incident, int e rvenint el
eenyor- Venizelos, el quat, amb
gran energia, proteste centra
pemblant apreciació.
, Per llur banda, els russos inpasteleen perquè Alemanya formi
part de la Comissie de Control,
kl cona Im tenien reclamat.
Finalment parlaren els delegats de Serbia i de Romania. manifestant que les proposicions
forniulades per les delegacions
mesa i otomana són de cap a cap
fnadmissibles, tal cona estan
ponstituides.
' Els delegats aliats parlaren
abans de sosprendres la seseo,
Ideelarant que aquesta mateixa
larda es decidirà sobre l'assumpi.e.--,Havas.
EL NOU PROJECTE RUS
Londres, 19.—S'assegura que
bi nou projecte presentat pele
rissos sobre els lestrets equival
la negació del projecte actual.
Entre les solucione, al projec
te rue proposa restabliment
'd'Una comissió en la qual esaarä
representada Alemanya. — Ra-

Londres, 19.—Comuniquen do

Lausana que es probable que la
Conferencia continui durant tes
festes de Nadal, i duri fins el 15
de gener.
Lord Curzon romandrä probablement a Lausana fins el final ele
la Conferencia. — Radio.
L'ENCORATJAMENT SOVIETIC
A TXITXERIN
Moscou, 19. — El soviet ha
adreçat al senyor Txitxerin una
nota dient-h que faci compenetre
• amb bota eternat als membres
la Conferencia que la República
dels Soviets no cedirà ni un punt
davant de la burgesia, que jamai
no permetrh que siguin atropeDate els interessos sovietistes i
que mai reconeixerà cap tractat
que sigui contrari a amiests interessos.—Havas.
LA CONFERENCIA CONTESTARA AVUI LES NOVES PROPO-

SICIONS
Lausana, 19.—La Conferenria
contestarà avui les noves proporcions de Turquía i Rússia, —
Havae.
ELS PERITS ACAVEN LLUFt
RIISSIO
Lausana, 19. — Els perits anglesos( general Keede i Almirall
Burpett, han sortit de Lausana,
dirigint-se a Londres per considerar acaba Hur missió.
L'Almirall Lacen sortirà dem à cap a París. — Radio,

El resultat dels partits cle campionat
provincial de futbol, jugats el passat
diumenge a les nostres comarques, és
el segúent:
Gimnästic Tarragona, 3—Adiete Vallench, 1.
Sitgetà, 2—Vilafranca,
Reus Dtportiu, ri—lbéric Tortosa, t.
Ateneu Tortosa, 3—Tarragona, o.
— Als mítings celebrats diumenge a
Montblanch i Valls per la F. R. N.,
prengueren part els oradors senyors Miró EspIngas i Negues Biset, advotats;
Robert, diputar de Catalunya;
diputar i conseller de Catalunya; Martell Domingo, ex diputat, 1 els limitaos
a les Corts d'Espanya senyors Figueroa

1 Nougues.
Tots els oradors foren rnolt ovadanata, especialment en aquells karäglais
de més exaltada catalanitat.
El senyor Figueroa, coniüriainctit
al que havien donar a entendre certs diaria espanyolistes, va remarzar el seu alt
esperit patriótic i la sena catalanitat esquerrana.
Els locals espalosíssims del Cinema
• El Recreo" de Montblanch, i del Ca-

sino Republicà de Valls, force insuficiento per contenir els nombrosos patriotes que acudiren de tots els pobles
d'aquelles contrades.
L'esperit catalä s'imposa arreo de la
riostra terca.
— Ha mort a rtiospital civil, el vell
oficial impressor N'Arded Martí Matas. (A. C. S.)
— A la sessió de l'Ajuntament celebrada aliir sota la presidencia del primer tinent d'alcalde nacionalista, se-

nyor Gilabert, s'aprovà una proposició
denanant al ministre de la Govemacke
t J als senyor, Salvatella, Pedregal 1

S'han produit sagnants incidents a Ton i entre
Nombrosos morts
feixistes i comunistes
i ferits
Els cerotes comunistes incendiats
Roma 19 .—Segone informactioas de
bon origen, a darrera crimuesta setmana
se n publicat el decret d'amnistia. Aquesta sera amplia per tots els delictes que
tinkueren per mabit l'interés nacional,
mentre que seran excloits d'elle 'rota
aquella que, revestint earäMer polftie
(oren masionate per raona nacionals.—
Radio.
e

'FEIXISTES 1 CORIUNISTES
VUIT MORTS I NOMBROSOS FERITS CERCLE E COMUNISTES
INCENDIATS
Paris, 19. — Telegrafien el
"Journal" des de Torí que hi ha
hagut una topada entre comunistea i feixistes, repetint-se despees la coleaste amb caràcters
de gravetat- Qufeatre feixisetes i
guatee comunistes resultaren
/norte.
Els feixistes incendiaren despees ademas cercles comunistes.
—Hayas.
Torf, 19.—En les colisions d'elle a
la tarda entre feixistes i comunistes reBailaren cinc comunistes morts i 19 ferits. Els soeialistes incendiaren la Borsa
del Treball i impediren que els bombera
s'apnmessin por a comhatre l'incendi. Incendiaren també la redaccié del periédic
comunista i diversos lomas rin es trobaven esteblerts clubs comunistes.
En vista del greu aspecto que prenen
els esreveniments, el Onvern ha decidit
.n erml i e e nervantes mesures.
Durara el din d'aval ha recent !fanquillitat u Turfn.—RaZio.

El TERMINI PER A L'EVACUA-

NOVES COL.LISIONS

CIO DELS GRISTIANS
Londres, 19. — CoMuniquen
de Constantinoble que el termina
limitat conceda, pel Govern d'Angora per a Eme-meció de l'Asea
Menor pele cristiane ha estat
prolongat indefinidament.— Radio.

Tort, 19.—Slan registrar noves
lisions entre feixistes 1 tionomiste", de les
quals han resultat terna per andshies
sanbrättena itndopti ell'aaaan9 ivj aitopticej
mesures.—flavas.

L'EXERCIT POLONIIS PORTA
DOL
Varsávia, 19.—En seny-al
condol per l'assassinat del eenyor Narutowicz, l'exereit portarä dol durant sis set/nenes—llevas.
TELEGRAMES DE CONDOL
Varsóvia, 19.—DI president de,
la Dieta, en funciono de pm:si dent interi, ha rebut innombrables telegrames de condol, entre
els quals figuren alguns molt ese
pressius, com els enviats pels see
nyors Millerand i Poinearé i el
cardenal Gasparre—Haves.
L'ESTAT DE SETGE
Varsovia, 19.—La capital
Aeu territori seetueixen en estat de setge, peró la tranquileitat
es completa.—Hava.e.

'CATALUNYA
TARRAGONA

feixistes

García Prieto, que deixia en Ilibertat
els Ajuntaments de Catalunya per nominar-se Ilurs alcaldes i no facie ús
dels nomenaments per Retal ordre.

GIRONA
La Comisid provimial ha ntsinlat de-

signar els diputats don Pault Geli i dun
Uds de Lduled per als efi rrees de voeals
de la Comissid Mixta de Reelutarnent i
suplente respts • tius ele diputats don Claudi l'ona I don Miquel Roger. Tumbé ha
acordat nomenar metge eivil de dita Comissid•don losen Pascual i
don Enric Roca I Pinet.
— A la muntanya Grau, de Tornoslla de Montad, un pastor anomennt Carlea Comas Expésit, de quince anye, va
tenir la desgràcia que li eselatés a la
mä una "granada", de les que en els reCeuta exereieis d'ariilleria va quedar senas explotar, morint Lorriblement destroçat.

El din 21 d'aquek mes tindrà 110e a
l'Ajuntament sie Flassä la subliasta per
laieonstrucció d'un cementiri municiml.
—
publicat un estat demostratiu dele ingressos I despeses del Sinlixmt
d'Orquestres d'aquesta "ni-mínela", el
qual, malgrat eotuptar solament amb dos
suya d'exiagéneia, té ja dipositats al
Banc d'Estatuya valora pribliee per un
capital nominal de 29.000 pessetes.
— L'Ateneu de Girona s'estatjarä en,
uns magnifica tocaba
sumtuds
fiei adquirir pel llano de. Catalunya 1
en el qual catan instal.lades les Cambres
de 'Corriere 1 de la Indtlstria i de la Propletat Urbana. Da Inauguració de l'Ateneu ne celebriträ pel febrer.
— El dia 130 d'anear mes es reunirà
a l'Ajuntament d'aquesta ciutat l'Assoclació da Secretaria, Empiezas 1 Obrera
municipals d'aquesta provtnela.

LIan estat nomenata per formar

LA CONGREGACIO DE RITES
Roma. 11.--La Congfregicid de raes
ulm reunit per a discutir els dulit e s sobre rautenticitat de lea virtuts del cenerable . Beninge, gerina de les EscoleA Pies.
OFIFENES

ARMENIS A UN PA-

LAU PON'T1F1C1
Roma, 1 0.—Avui han arribat al Pulan
pontifici de Gasten° Gandeifo lea serenen
arrunies reo:si/ideo per S. S. el
'
Iln vas.
LA QUESTIO DE LES A.S3C,Ctt.-

CIONS DIOCEVANES
Roma, 19.—Aquests dies ha
tornat a esser objecte delies converses als cercles francesos d'aquesta capital la qüestió de les
Associacions diocesanos.
La impressió que domina es
molt pessimista, creient-se que
solució s'allunya cada dia mes.
Se sap que, aprofitant Ilur estada a Roma .amb motea de la celebració del darrer Consisten,
reolts prellats han insistit penco nalment clavan!. del Papa en Ilur
part del Tribunal Contencids els dipute-ta provincials don Itamon de Berenguer, don Rafel Borre'', don losen Fil.
bregas i don Albert de Quintana.

opinió de negar-se a acceptar el
projecte de llei relatiu a aquestes Associacions, fent observar
que constitueix una arma perillosa. en mans deis adversario.
Al Vaticà ha causat impressió el
fet que en el seu conjunt
copal francas es mosteh absolu.tament contrari a l'aproveche.—
Bayas.
DETENCIO DE FUNCIONARIS
Helsingfers, 1 9--Comuniqmen
de Moscou quo nombrosos funcionaria del ministeri d'Afers Estrangers han estat detinguts per
acusar-sels d'estar en relació secreta amb els monàrquics russos residente a l'estranger.
Entre eds detinguts figura el
conegut comunista, home de confiarme de Tiitxerin, Valentinov.—
Radio.
EL RIARTIRI DELS SOCIALISTES
FIEVOLUCIONARIS A RUSSIA
Brusel.les, I 9.—EI diera "Le

Peuple", órgan del parta
diu saber per referències
dele mes segur erigen que els
socialistes revo llucionaris condentnats a mort pel Tribunal de
Merecer], es troben en les mes terriblee condicione.
Tancats a les presons de la
Txeka, en idees humides i fosques, llur vida és d'un turment
inenarrable, pule estan C ij absolut isolats 1 privats d'adiments,
han ent-se prohibit que sels pro.
VeLe. [dur estat de feblesa, per
efecte d'aquestas mesures, de
horrible.
• "Aquest es—escriu Le Temps"
—el règim que el Govern de Mosco(' imposa a les seves victinice
i si continua, la mort será per tots
ells l'alliberació.".—Havas.
EL SEPARAT:SPIE RHENA
UriA PROTESTA CONTRA LA
UNIO AMB PRUSSIA
París, 19. — Al "Matin" h comuniquen de Bonn que 15,000 delegats de les diverses fraccione

del partit republich rhenä es reunirte' el diumenge passat, acordara una protesta unànime contra el tractat de 18 15 que uní Hur
paje a Prüssia i proclamant Hur
imprescriptible voluntat (reine •
rar-se del jou prussià.
Tole els oradors i especialment
Smeets, secretäri general del parlit, conjuraren als aliats que no
s'oposin a les reivindicacions independentistes dels i-henans i demostraren l'inaretat de les acusacimas fetes contra Frarma i Belgeca de voler aneaionar-se les
províncies ocupaties. Els oradora
denenciären, a mee, les maniobres alemanyes eneamletades a
enemistar els rhenans ` amb els
iat s.?—Havas.

Reunió del Consell Permanent
Avui, dirnecees, es rennid. el

Consell Pernmnent de la Mancomundee
El Butflet1 dels Mestres
Ha erina el número 22 del 13utIleti deis Montees, que conté el

seg !ent sumare:
"El regim de la Ilibertat. Pedagogia: L'ensenvamene de la Guamätiea, per Aléeandre Galf. Vida
escolar: Assaigs de Self-Government a l'Escota, per Josep Gras
Casasayas. El "Butllet' dele elestres" i els Asno igs Pedag,Ogies de

la Mancomunitat. Llibres. Revietes. Noticies breus."

En Francesc Roses Calada, el qual morí
a rHospital a e'edat ' de col apyp i

Els alts estudle comerd'ale
L'Escota d'Alls Estudie Comercials, en fer públic el seis desig
de prendre • part a l'Exposició Internacional del Hoble, ha rebut
ofertes d'algunes cases constructores o venedores de mobiliari
modem, .sobre les quals podrien
fer treballs o dissertacions cache
tes els alumnos de l'Escota;
aquests treballs s'exposarien junt
amb les instal.lacions.
Desitjant l'Escota donar el m àximum d'amplitud i de generalie
tat a aquesta iniciativa, es come
peau en fer-la pública, amb l'objecte que les casen a les quals
-sud UIII0K189 So aussaectim tnelnd
sar pee la secretaria de Eleseoln,
Urgen. 187, d'unzo ä evtze del

tres MeS03.

mal('-

OLOT
El mercat del dilluns coligué molt
concorregut 1 animat en transaccions,
principalment pel que fa referència a
l'aviram. El del próxim dilluns, per
ésser Nadal, tindrä Ilec el dimarts.
—Durant la passada setmana es van
registrar sis morts; vuit naixements i
un matrimoni. Entre els morts hi ha

Londres, 19—Comuniquen al
"Daily News" des de Berlin que
el Govern ha decidit de redace
tar una • nova proposició sobre
l'assumpte de les reparacions.—
Hayas.
LA BANCA AMERICANA I LES
REPARACIONS
Nova York, I 9.—EI dia 1 5 de
l'actual, com es sabut, se celebrarä una conferencia eptre un
enviat del Govern alemany i una
de tes mes elevades personalitats
de la Gran Banca Americana.
En els cercles financiers s'afirma que aquesta entitat financiera no adoptará cap acera
alearas que Alemanya no completxi els seus compromisos en la
qüestió de les reparacions.—Hava,.
ELS SENADORS AMERICANS I
LA QUESTIO DE LES REPARACIONS
Nova York, rq.—EI senador Borah
publica una declaració, en la qual precisa clarament que la fracció de senadors irreconciliables, l'opinió de la qual
sembla que sopesará a una intervenció
del Gayera en els esforços que es fan
per a resoldre la qüestió de les reparacions, a menys que els aliats no modifiquin notablement llar actitud respecte d'Alemanya.
Mr. Bordh din, a Mli s a mes, que
parqué s'intenti quelcom a favor d'Europa és precia que. abans posin els aliats
una mica d'ordre en Iles paisos. El
"New Times" estima que la declaració
de Mr. Borah és una nova prova de
les dificultats que el Govern trobarä
si intenta realitzar el Seu desig d'isolar a Ettropa.—Rädio.

BELGICA I LES ANUALITATS A
PAGAR PER ALEMANYA
l3russeLles, /g.—Acaba de publicar-se
l'informe de M. Houtart, ponent griteral del Pressupost. A la seca exposició
dedica un capitel al crédit belga respecte d'Alemanya. Ileu's aci un hms resurta de les pu incipals consideracions
que presenta el penent:
"Si, com es preveu, les reparacians
exigeixen encara un capital de to a 12
caldria per servir els interessos
al cinc per cent, assegurar per quaranta
anys l'amortització de les anualitats de
630 a 700 milions que, junto amb la suma abans esmentada, constituiria una
carrega anual de mil milions.
El conjunt d'aquestes anualitats correspon a un capital de 18 a 2e milions;
valor actual. Els futurs pagaments d'Alemanya han d'equivaldre almenys a
aquest capital; han de eobrir les despeses de l'exercit d'ocupació i el servei
de pensions.—Ràdio.
LES ENTREVISTES DE POINCARE I LORD DERBY
París, 19.—Lord Derby ha ee/ebrat
una entrevista amb el president de la
Repablica. En les diverses converses que
Ira tingut amb els senyors Millerand i
Poinearé el ministre de la Guerra britänk, corn loo havia fet Me. Henar Lave,

PÁLAU DE LA CrÖnicaJudiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
G EN ER A LITAT
causes
Illsta

FIGUERES

S'ha celebrat la prime7a conferencia
del cicle d'higiene que Ira organitzat la
Comissió d'Educació general de la MancoMunitat i l'Ajuntament de Figueres.
Ha anat a cärrec de rarquiMete municipal d'aquesta ciutat, En Ricard Giralt
Casadesús, el qual ha dissertat sobre "La
salut de la tintar. Higiene del sól i del
subsól". El saló de conferencies de la
Biblioteca Popular es trobava ple de sed
lectes cielos que van premiar amb
una forta ovació el brillant parlament
dcl senyor Giralt, el qual s'acredita, d'expert coneixedor de les Miestimis d'higiene urbana. La segona conferència del
cicle anira, a càrrec del doctor Jesús
M. Bellido.
— Diumenge passat, la Unió Esportiva de Figueres anä a jegar el cegué
partit del campionat provincial de futbol, contra la Unió Deportiva de Girona.
Varen guanyar els de Girona per .1
gol a zerg, fet de penalty.
Amb aquest partir va finalitzar la primera volta del campionat. La Unió Esportiva figura a l'estadistica amb tres
partits guanyats, un d'empatar i un altre dr perdut, i amb dotze gols a favor
i cinc ca contra.—C.

LA POGICIO DE LA DANCA AMERICANA. — ELS SENADORS IR.
RECONCILLIABLES. — BELGIC A 1 LES ANUALITATS. — Lees
ENTREVISTES DE LORD DERBY AMB POINOARE
assenyalà la viva oposició q ue Roba 4
anglesa el projeete d'una en>,
ció del Ruhr si aquesta mesura el ptsea
a tito/ de garantia inmediata a nunt
de la concessió d'una morat6ria i no 4,,
sanei6 futura contra rincompliruent
Alemanya de les obligacions i reforzo.,
que li sanan imposades. Lord Derbs
gressa ahir u Londres.—Radio.
LA TORNADA DE LORD DERgy
A LONDRES

Londres, 19. — SIm reune el
Consell de ministres sota la pree
sidencia de Bonar Law.
Lord Derby, donä compte ale
seres col.legties de les entrevistes
sostingudes amb M. Poineare-e
Radio.
LA COOPERACIO INTEL. n
LECTUAL.
París, 19.—Ahir es reuní e
subcomissió de la C. de Coopera,
ció Intel.lectual de la Societat de
Nacions. Ni assistf eesenyor Tor.
res Quevedo i es tractä especial.
ment de la propietat inteLlectual,
—Hayas.
París, 19. — La sots-Comissia
encarregada per la Comissió da
cooperació intelectuad de la be
Metal, de Nacions de procedir a
l'examen preliminar del problema
de la propietat intel.lectual,
donat per terminals els seus heballs.
La dita sots-Comissió ha ene
carregat al delegat italiä senyet
Riffini, catedràtic de la Universitat de -Turín, de preparar un
projecte fixant els principie jr/A
t'elles de proteeció internacional
a la propietat científica.
Per altra part el delegat ese
panyoil senyor Torres Quevedo,.
ha estat encarregat de redactar
una ponencia respecte de la pose
sibilitat d'aplicar des del peet
de vista pràctic ele principio jue'
rídics i les' disposicions legals'
a que podes referir-se en el seta'
projecte el senyor
vas.
ELS ARRIAMENTS NAVALS
Washington. 19.—La Cambra
de Representante votä uns celdas per la Marina de guerra 1;
aprovà l'informe del Departau
ment de la Marina. Segons el que
es demana en aquest informe, la
Cambra acordä d'obrir negocia
eions prop d'Anglaterra, França,
Itàlia i Tapó per tractar de la"li's.
mitació de les construccions de
tots els tipus dalla guerra marie
Lima, incide els submarin:s.—Ha.
vas.
EL PRESSUPOST FRAMCES DE
MARINA

Paris, 19.—.1 la Carnbra dele!
diputats i a la sessió d'aquesti.
billa, ha quedat per fi aprovell
el pressupost del ministeri da
Marina.—llavas.
hauci. Dona Rosari Segimein i
tre, contra Grane Magatzems. S.
Anónima.

AUDIENCIA PROVENCLIL
de
A la secció primera ha corneaSecció primera. — Audiacia.
regut Josep Selles Cadavall,
Quatre orate ¡ter leerte estafa,
qual conduint, cona a chofer, un lesions i jocs pro/aibits.
Seci6 segona.—No té cap asse4
autornóbil va atropellar a Erancese Almench Puig, causaeltdi nyalament.
Secció tercera.—Llotja i
ferides de les que va curar als 98
dies. El fiscal va demanar per a tal. Quatre orals per atentat., in.
júries,
lesione i furt,
el processsat la pena de dos mesSecad quarta. — Contrabatid.
sos i un dia d'arrest mejor i
Francesc Figueres. Oral.
1,500 pessetes d'indernnlsacid.
Per a el processat comparegut
a la secció tercera, Miquel Romero Granados, acusat d'haver engegat un tret a Manel Vera López, al qual ro va locar, va densamar el fiscal la pena d'un any,
vuit meses i vint-i-un dies de
mesó correcional.
' eh ere'
El Rector ha vist ame gu
1 a la secció tercera, van sen- jemes dels edificis escolars que es eorls*
al
banquet
els
processats
tar-še
truiran a Saldes i Massanes (Barre>
Joana Gonzälez Barbeet i Ra- na).
fel Fernández Peña, reincident
— Han estat crcades per Reial oraquest últim, el que van sostreu- dre, ducs beques de comerç. Una a NI;
rer diferente objectes deen pis ata- i una altra a l'institut de Girona,
del carrer de la Igualtat. Va de- retribuides i.mhdues amb 150 izsmsLteli
manar-se com a pena per al Fer- niensnals.
nändez, qtaatre anys, dos meses i
— S'ha ordenat per a rEscola
uri dia de presidi correccional. i Náutica, el Ilittrament trimestral de 2.o'
per a la Joana, quatre mocee 1 un pessetea, destinades a material perbai•
dia d'arrest major.
gte.
ASSENYALARIENT3 PER AVUI
— Sha expedir el tited d'alumne
ten' pensionar, de la Facultat de YetiAUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera, — Sur. Incident. cina, a favor d'En Fraranum ihunenedi
Dona Maria Montserrat Sostres, i Alzina.
contra Don Emili Maynes Gaspar.
— Han estar autoritzats els c2avts da
Nena idem. — Concepció. 132ei nom i substitució de part del preiel,
Pene ,Rovira i 'Teresa Mestres sarao de l'Escota Cervantes, de Tirrega, anomenada dcs d'ara "Aeadierlia
contra Sindicatura J. Riera 1
Comercial", el canvi de 'tincó& d'os
Compenyla.
Sala segona. — afontblanch. Col.legi de nenes de Sabadell a favor ei
Mejor quantia , Don Joan Juliä. Na Rosa Verneda, i la iastal.lació es'
Col.legi a Rosselló (Lleida), dirig4
contra Don Anton °elles.
En Josep Pampa,e eeeetn, idem.
Hospital.

Universitat de
Barcelona
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PUBICICITXT

CONFERENCIES
D'ESPANYA
separatisme espanyol

"AB Ci lmlipósá eI front finic es-

panyolista contra Catalunya
extens article
S'ha assenyalat el fet de qué Ferque titula "El mas grave problema de
ran VII posava l'additament de reial a
la vida nacional—Queremos que :ata- tot el que pertanyia a l'Estat, menys
hiña piense serenamente sobre cite dial deute, que s'anomenava nacional. Els
lema: hermanos o ext-ant2ros", en el arbitranti de la política catalana han co(mal comença per recordar Que dies en- piat el procediment. Segons aquest, tot
ha d'ésser exclusivament català, des de
cera publica el seu primer article s'abre
la realitat del pensamen: separatista a la notaria i l'escota, a la carretera i el
telèfon; tot, menys el que ells anome, atalunya, afegeix que n :• n • it a alguns
aí ys recollint testirnonis d.. les mama- nen el treball i els productes de llar
paules sepa- atistes de Catalunya quan • indústria.
Foment del Treball Nrcional sa n o-.
e. va mama.
També fa avinent que !taita, fa aeys, mena l'organisme que des 'dels comenper mantenir l'espanyolitat de Catalo- eos de la Restauració aconsegui imposar
nya, volent creare de bona fe que és als Governs espanyols la política procert com aquí a Madrid afirmen els teccionista. Per ale& per ?. ésser merprofessionals de la política catalana, que cats consumidors, fan falta les regions
els aldarulls separatistes són obra sola- espanyoles; per aixó es bona la irament d'uns quants boigs, i que porta al- ternitat; per aquest dogal duaner que
guns anys esperant inútilment que cls lleva la vida de 20 milions d'espanyols,
catalans que es creguin espanyols mes - és precisa la unitat nacional.
Comprenem que l'esforç industrial de
tritt Ilur °pintó en públic, contraria a
bates aquestes propagandes; perú ja ha Catalunya mereix la protecció d'Espaperdut aquesta esperança. Sha conecte- nya, puix es Molla mancada de primeeut que aquests espanyols senten fla- res meterles, com si amb aixó la natuquesa en Ilurs conviccions i cada dia ralesa hagués volgut privar-la de la
eson menys disposats a fer valdre Pur possibilitat d'independencia. Per aixó tefe davant Fallan d'un front únic que nen raó en proclamar un arancel per
agenollat a la Cambra del Reí posa la aquestes peinad-es meterles, pecó també
la té Castella quan demostra que les
usà dreta &munir els Evangelis i jura
•A

B C" publica un

'la Constitució per a éseer ministre i
amb l'esquema escriu les infinites i eahit-mies' que apareixen a "L'Estat Catala'', i redada el maniiest dels separatistes catalans que es fingeixen expatriats i a París i cursen missarges a
la Societat de les Nacions demanant que
cscolti el cisne de l'esclavitzada, de la
tiranitzada i de l'explotada Catalunya.
Quan ene luan convençut —diu—que el
sohle català ha estat engatuat i enveri-

nada la seca consciencia amb l'odi a
Espanya i es prepara en la generació
juvenil la recluta de legionalis, hem escrit el nostre article anterior.
Tothom te cisrda els successos de carecter internacional, com la visita del
general Joffre a Barcelona, en la qual
Espanya fou insultada sanse que finge:
sort is en ,nça seva; al contrari, sempre ha quelat impune el delicte, i aixtó
a la Prenses estrangera servi per crear
un irredempti-me catalä, fent que els
sois prohoms, amb En Cambá al cap.
es presentessin compungits a Madrid,
parlant que el problema s'aguditza, que
les estridencies sön obra cEuns quants
cements, ciee a Madrid hi ha incom-

prensió del problema català, que no som

seves terres no poden produir mili les
Pampcs verges australianes.

S'enganya al poble català quan se li
diu que per al seu treball fa falta el
cercle duancr i que menja el pa car
perquè s'impedeix l'entrada de blat estranger.
S'ha anat molt lluny en FeeTuivoc i
Catalunya fa itn cnsomni de la seva alliberació i de les seves esperances d'una
guerra civil, i nosaltres, amb rota la dolor, poden/ aceeptar una separad& una
frontera en els límits da Lleida i Tarragona; pere unce guerra civil, no.
I el dilema es clan i precie; que
Catalunya leo pensi be: germans o estrangers.
Acaba l'anide reproduint els paragrafs més interessants de ela !letra que
el president de l'Associació Catalana
d'Estudiants dirigí al delegat del Comité nacional. quan relucid el concurs d'aquella entitat, amh mustie de la protesta
contra la conducta ckl senyor Millán de
Priego.

ZUZSTIONS EGCIALS
LA

cc ynssra

MIXTA DE CAR-

CE LONA

eurtmens C,Cle els catalans, que la Mancomunitat té poemes delegacions, que cul
protegir més EExposició d'Indústries
Elect 'ques i que Catalunya necessita

Antoni Muntanyola i Patt Riera, representante patronal i
obrer, respectivament, de la Comissió mixta de Barcelona. que
l'autonomia integral.
1 els Governs espanyols i el Parto- actualment es (roben a Madrid,
•ian
fet manifastaeions a 1111 reanal transigint des dels temps
dactor de "El Sol", de les que
de "Ctt Eut!" fine ara, que les mateixes inj
es 'repeteixen en " L'Es- .extractem las segtients:
Diu el representant patri, que
tat i "La Veu de Catalunya".
l'objecte de la Coinissy es sois
Ja vetean des d'En Mauna fins l'úlarribar a la tra-isacció en els
tim p ic espanyol que les concessions
i la convivencia seo trenquen aquest front
ente
Després d'haver incorporat els proSane catalans als ministeris, sots-secretaries i direccioas generals, tense que
aportessin cap'vesllum d'ideal ni de procolitneets moderns, novissims, segueixcn
parlant el mateix Ilenguatge a la Rambla i venint a Madrid a dir que no es
fuel cas de les estridències.
Nosaltres preguntem al senyor Maura, com a president de l'Academia es-

panyola, i al senyor García Prieto, que
avui governa, si hi ha cap Estar al m'are
des d'Anglaterra o els Estats Units a
i Abisinia, que hagués tolerat alguna cosa sernblant a aixó.
Quan un ministre de la Nació arriba
a Barcelona per a portar un nou do
a la Mancomunitat, se li dite en catet à

que l'idioma espanyol és un tatuatge
que infama el cervell d'aquell poble. I
alzó es diu quan els Estats Units
posen l'aralés a la vida oficial i a les
escotes de Puerto Rico i Filipines, i
quan França, en discutir el SCU peessupost d'Instrucció pública, proclama el
seu propósit de imposar l'ús del francès a Alsecia i Lorena i extirpar, no
Ealemany, vinó l'alsaciä, que és idlma

d'aquelles Ilars.
Per tot aiele esgotada ja ea nostra
paciencia, haguérem d'escriure dies enrcra allá de que cap espanyol passaria
armat la ratila de Lleida o de Tarrogema i tancevem el nostre pensament ett
el dilema de "germans o estrangers".
hi ha una sola part del territori
nacional on ele catalans no siguin traetats fraternalment. Els catalans han participat de tels els cocerte i de tots

errors d'Espanya; han intervingut en toles les seves baralles i eti els seus pronttnciaments i revolucions. Sita engonyat el poble català amb els errors i febleses deis nostres partits politics; i
entrevist en
en augment l'engany,
els professionals de la política catalana
la possibi'at d'un admirable negoci:
d'una Catalunya independent tense les

responsahilitats i els perills i les estor.
mes despeses de la independencia; una
Catalunya que podia intervenir en la
política nacional i gaudir de tots els beneficis de la ciutadania espanyola'i actuar a l'Amèrica hispana a tifol d'espanyola, mentre que les seves quatre
províncies es tancaran a tot el que no fos
catala i parles en català; una Catalunya, finalment, que, alliberada de totes les cirregues nacionals, disposés per
als seus productes industrials d'un raercat de ala milicos d'espanyols. -

plets 2ntre els d,.. enaerus e eis
comerciants patrons.
' • Els enemics eón te-es: düs naturals i litt accidental.
Els naturals Sclu el grup de
la dependencia extremi,la i iSI
grup patronal mes individualista; l'enemic accidental es la
Junta local de Reformes Socials,
que creu vaure en la Comissió
mixta una competencia que no

existeix.

nent Sn l'experiència que quan
les seves exigències bitrapassen
el 11mit de yo econdmicament posible, ella es converteix en la
primera víctima de lee seves ora
gericiona;
4'11I
Tota la dependencia de Barco"
lona estawarpb la Comissió, pule
en dos aielí ha lograt molt mas
de ço que haurla guanyat amb
la Iluita pel carrer.
Enumera les ventatges obtina
gudes per la dependancia i ategeix que el Centre Autonomista
de Dependents del Comerç i de
la indústria es una de les Bodetata de dependents que laboran
en la constitució de l'organismo,
pera les societats de dependents
que integren la Comissió mixta
són unes 16, sumant un número
de socia, de vora 60.000.

La qtlestiö del Marroc

Les converses d 'en
Burguete i els ministres d Estat i Guerra
Gima esteva anunciar, avui s'hit celebre al ministeri d'Estat In primera ronfermcia de l'Alt Comiseari amb el líovern, per a imitar de la situació actual del Merme.
A tres (marta de dorze hnn arribnt al
desnate del eenyor Alba l'Alt Comissnre general Burruete. i el minirtre de la
Guerra, senyor Aleale ZaMOCa.
Eles elenyors Alba, Atenta Zamora i
general linee:me te Itan estat remita fins
proa de les duce de la tarda.
En equesta primera reunid el, dos ministres han eescoltat ele informes seirlele
que ha donat el general Burguete, que
ha eontestat a ist preguntes de cura,ter intermedia que ti han dirigit el i . dos
ministres sobre el problema marrogul.
Fl ministre d'Estat dedica a equest assumpte la mejor part chis MIS dies i de
les serPs nits, puix que iletnnes d'equestes DO Ins abandonar el este despatx fins
a les dues de la notinade.
Per sis& en Arribnr, el diumAnse. l'Alt
Csmniesari, ti recolif lee Sedes i informes
eserlts que f eirtava, i extimirdent-los ha
prueset aquests dies, rl mateis temps que
reunia les darles que tenia directament
el GleVern i que li (oren rerneeee per
Frint e rior mitilstre.
Alee en celehrerse ami la primera
conferémiie amb Comiseari, el ministre d'Estat Id ha ecudit, no gol, eafieierement preparat, 610 amb ten eriteri formad referent eil problema tal coas
l'en f ilo l'actual (Uvero/
liaquesta primera reunid no han federal ele sionfereaci nts ens referentia
fleta],
ni era peeeible, pertfinli la deli°
teresid no lea acinbse.
. Den, _es retereirfe tentl.d la conferencie pm', assistint-hi el marq ue. d'A l
-huem
1,-te priturres impresetons cine té el Cc"
sittmeie
Marroe,
e-sse
vern de l it
esser peesimistes, no seis tan satisface
tArl, g 0011 ))01fria esperar - se.
DE TOT SET] PLATAFORMA
ELECTORAL
En la candel.dura que els elements
atenefetes prepann per a ICS próximes fla
ponaahilitnts per le entestrofe mareofijuren .
....eneral Pica sso, ne
gran d'Espanya, uu soeialista, un inatal.
Roben Cesirovido i leute Araquistaie.
Aquesta candidatura Ileelicträ jer Ma-

drid.
ELS' EX-MINISTRES ACUSATS
Per avine er ci veritable significat de
la reunió celebrada pels prohoms del
partit conservador al domicili del senyor Allendesalazar, ha estat preguntat
per un periodista el cornee de Bugallal.

primera, esaerem que puAquest ha dit:
dran subsistir sempre com les—Vollem tenir sie canvi d'inipressions
tinaesni viu de la justicia que in- km!) carácter dlomenatge eiusiu al se-.
forma ola acords de la institu- nyor Allendesalazar, fet pels ministres
cid.
que en ¡gal has-km estat per ell preEl (Jarrete arribarh a conversulits; tot justament perquè nos fessin
tir-se an arrue des &A mime/A comemaris que tinguessin significar poque s pren la molestia d'estulític, boa perqué estimarem convenient
diar amb interes nostre organis- el seis ajornament en vigílies de la remo i la seva manera de funciounió de les Cocts, reunint-se, com
nar.
vise despres d'estar suspeses les sesFora d'Espanya ha interessat sions.
mes que dintre aguaste instiNo's parla en aquesta reunió més
tució i Mr. S'elite r que la visita que deis esdeveniments del Malroc i
el juliol darrer, esta acabant a de la intervenció que a ells tinguérem,
Ginebra ten 2studi del regim pariperú cense donar a l'acte cap sentir potari d'aquesta Comis sió , nue és filie, ni tan solament de queixa, malgrat
perfectarnent apolítica, ami) re- semblar-nos injusta la campanya que es
presentaras de tots ele princivenia fent contra d'aquell Govern i principahnent contra d'alguns companys que
pia.
alcaide ha estat sorpres en haviun procurat servir, amb tot zel, el
'la seva bona fe amb la signatura
país.
d'una nota intentant desvirtuar
A eo es redí:: ea reunió 1 res es va
tsle acords de la Comissi6 mixta convenir a la mateixa, que faci suposar
sobre l'horari an les testes . proa que celebrar-ne d'altres.
peres de Nadal i Reis. El desacert
—I de les paraules d'En Bergarnin,
ve del regidor delegat de Refor- que ens en diu?
mes Socials que haurà propor—Hem de sopesar que En Bergantín
cional un fracäs personal a l'alteoritzava i amb elles no es referia ala
calde.
actuals ' moments, encara que és sensiEl represontant obrer diu que ble que pel moment n que foren proels obrers al principi tenien al- nunciades, algú les atribuís una altra
guna prevenció per la teinerilat significació.
En Sánchez Guerra, també preguntat
de que la Comissió es deoantAs
a la banda dels patrons, per6 no sobre la reunió d'ex-ministres del Gabitiet Allendesalazar, :ontea3 que res
ha estat aixt i considera un gran
0./U2 que dir sobre el tete
triomf l'equilibri de la Comissió
a la reunió.
dintr2 de Aa llibertat d'acció.
Manifesti tan solament que abans de
Fina avui venia ' confonent-se
celebrar-se la reunió el visita el senyor
el concepte d'interès patronal
amb el de d'econoinia general del Allendesalazar per a anunciar-la, en terpals, essent alai que moltes ve- mes que revelaren la característica degades aquests conceptos no aún licadesa de l'ex-president del Consell.
Si de quelcom es dolia En Sánchez
ni germans ni paral.lels.
Pel regim de la Comiasiú mix- Guerra, era de la molestia que pel seta, la ciaste patronal ha 'pogut nyor Allendesalazar representava la viconvencers de que en el terreny sita, puix la seva ' casa no te ascensor,
de les concessionS a la dependen-1 i donat l'estat delicat de salut de l'alcia no bi ha mes Ilmit just que tre ex-presideut suposava per aquest un
el de la posibillilat i la dependen-. esforç digne de la millor estima.
El senyor Alleadesalaz# explica a
ola per la aova part estis aprea
Els

En Sanca« l'objecte de la reuniO, no
escoltant d'aquest mas que retas d'aseatiment i transearreguatt l'entrevista en
termes que demostraven . 1a més perfecta hatmonia politica i la més complerta
edialitat entre arnbd6s conferenciants.
Acabada la reunió, obtinguérem d'aesta una detallada referencia, per me-,

rdlarió d'En Bugallal
En quant a diferenMes atan del partit conservador o entre les personalitats
del match, no existebres
lo afirma categóricarnent En Sinchez Guerra, el qual es mostra altament
satisfet de les proves que esta' rebent
aqulats dies de tots els organismes conservadors, en cl sentit d'entusiasta amovació, no solament per la seva obra davant del Govern, sine, tumbé per la manera en que plantejl la crisi.

El vescomte d'Era s'ha manifestat en
aquests termes:
En el canvi d'impressions mantingut,
con-1 algun dels presents s'expreses de
manera que podio interpretar-se com de
solidaritat amb els consellers als qnals

concretament s'al..udia a la ponencia
dels Iliberals, vaig declarar que aquesta solidaritat no podia acceptar-la, i que,
agraint-la amb tota Pànima, recabava
per a mí tota la responsabilitat per la
meva actuació en el departament que
havia regit.
El vescomte d'Eza prepara un Ilibre
destinar a defensar-se dels atacs que
que se li dirigeixcn.
Malgrat les negatives oficioses, són
rigorosament exactes les disensions que
s'atrihueixen als conservadors.
El marche ex,ministre d'Estat del Gabinet Sinchez Guerra, En Fernendez
Prida, s'ha encarregat d'aclarir les coses.
A judici d'aquest, En Sánchez Guerra no havia de portar l'expedient Picasso al Parlament sense el ple acord

del Consell de Ministres, amb el qual
no consulta., així cono tampoc havien
d'obrir-se les Corts, a la qual cosa s'oposaven alguns ministres.

EL SUBSTITUT D'EN BEBENGUURT
Si l'Alt Comissari presentes la dimissió , altre cop es posaria en circulació el nom chi general Aizpurti, i
nb acceptar arme-st el nomenament, reduint-se les atribucions de l'Ah Comis-

sari militar, es designaria a un jove
general de recent ascens.
UNA FORTA OFENSIVA DELS
MI.. ROS

alUILLA. — A primera hora de
la n'atinada surtí de littafora la
columna manada pel coronel Coronel, per tal d'efectuar un combo' ele queviures a la pesicid de

Tizzi-Azza.
Els rebela hostilitzaren i les
bateries, situades a Di/atora i
Tizzi-Azza protegiren l'avenç do
les f orces que realitzaven el danboi, tot i que els rebels continuaren el tiroteig.
Les bateries canonejaren amb
eficacia.
A darrera -1/ora es diu que el
comboi es realitza amb dillcultat
i que les forces sortiren a efectuar-lo retornaven a ni/atora;
A darreres hores de la tarda,
protegMt la retirada Iles batanes
di Buafora i Tizzi - Azza, varen
fer roe. Es tenen noves noticies
del combat efeetuat.

Diverses esquairrilles d'aeroplaces boinbarelejaren les alturas
de Tikermin, oil l'enemic te cmplat-atles les buteries.
Se confirma que el comboi arriba a realitzar-se enedra que
ami) dilieultata per atigmentar

als rebels l'hostilitat.
Arribaren a disparar els canone deis que disposen. Se sumisa que benn tingut baixes i que
entre elles hi han alguna morts.
Durant la nit Penernie continua
hostildzant auch trets de fusell.
El Conmadant general i Cap
d'Estat Mejor conferenciaren a
última hora anib Boafara, comunicant - los - hi que els eontingenta

rebels continuaven hostilitzant i
que sehe hi contestava eficaçmant des de les posicions
Buafora rfizzi-Azza.
S'assegura que la bateria dels
rebels es la que col.locaren
aquests a l'altura de 'FlUrrniti, a
resquerra de Tizzi-Azza. puix les
'emplaçades *a Kúdia e..m•lauen
silencloses.
As ni sisa comprovat que els
contingente rebels, 'cine oeuparen Tizzi-Azza pertanyen a Ibanca d'Ahd-el-Krim.
Es diu que grups de rebele han
hostilitzat una "avanzadilla" d'Af
frau, sense causar baixes.
També es diu'que aix6 fou ob serval per un vaixell de guerra
que passava per davant la stets.
ta,

Els ministres d';nstruccic
_

Les cessanties de 32
ex-mini ¡tres c ,sten
210,000 pesetes
El "Debate" publica un treball estadtstie sobre els •ministrée que han passat
per In eartera d'Itudruceill eles de
Latee in que es va declarar nalependent
*cite-- efiniateli.
II an hagut :le minlatres, e ella eme
pee duela vegadre.
El que mea tenme ho ha esas( tau En
Rodifguez Saupechn, que la regenta quatre anys, 1 el elle menye En Cierva (leddur), que las toa per etapa; de 30 humee

PhEMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
Per terne mig, l'estad* dels ministres
en el cärrec ha eeta( de van meros,
rae ceasanties que es cobren per
agosta 29 eenyora arriben a la :Uta de
210,000 pessetee, amb•les gneis podrien

mantenir-se 105 eaceteit.
LES TASQUES

1181111STERIAL8

A la una de la tarda el cap del CeVern ha rebut ele periodistes.
venen—ha dit--aquest matl ha
arribat el Rae procedent d'Almería, i
Itt vingent malt catisfet de la rebnda Que
li be tribntat la poblado.
A la mídeles estaeie ha dit al Rel que
no hl hesita res extrnordinare 1 vista
es el Rei m'ha dispensat d'amar al Pablo per a despatreir amb elL
Ara—ha afellt el marqu¡e d'Altrueemas—estarme eonferenciant en el mieleter' d'Estat el ministre d'aquest departament, i el de la Guerra amb l'Alt Coinhume.
Dem* conferenciaran ele saateizos persorredges amb mi.
Quita acabaran acinestes conferencien
a reunirá el Censen de minietrea, per
tal d'Informar-se del resultat d'aquestes
conferienelre.
— Agnest matt. la Cambia Indas/riel
dr Madrid ha visitiat el mtnietre del Tmhall.
El as nyor Chnpaprieta ha manifeetat
rete basis centereneint amb el director
dOrdre plblie peta-pif II facilitde els informes que finge-1de referente al ronflk-te
Irte tramvies nie Bilbao.
Demés, ha indice al governador de Bita
ente la conveniencia de prendre poeseseict
del gen earree, perque pnesti trarnetze
referents a la subirle d'aquest con- El ministre de Foment ha rebut
nviti la visita del president de la Diputaeia de Ilvdrid, eS qual li b,, demanat que
coneedrixi terrenys de la Mondos per a la conetrucciee de Ellosplci,
enntestant-li e? senyor Gasset ene estudiarla l'assumpte, malgrat els incoaret i nte q ue P resent a Perrlu maleea
dele terrenys derannats estas dedicats a
Tentador:1 que el ministeri de Foment
hui dr defensar.
Nepe& ha pariat el eenyor Gasset
ile l'estnt en que es tmben les carreteles. dient que ha tornat a enser aqueat
nseumpte d'netualitat, amb mono del
r ; attim del Rei t Almeria. El Monarca
condolent de l'estat PTI qené es (roben les e e rreteree.Aix''i—'hn afeeit el senyor Gasset—eempre mlat pnroenpat, reumneixent la sera import4neia. Fa lemps
Cele vaig 1, -nusar un erilit de IST milimes, que no ron aprovnt, i d TaguAs
aprovat 5 2/en/testes hores tindrlem carie.
Cenes en boa estat.
¡Ja arahat dient que havia conferenciat sobre la qüeetid ilel hlat amb ele seryors Matreanz i Cenovas del Castillo.
Aquests senyors havien eonferenciat
nhans sobre el Mateix aesumpte amb altres ministro
— El conde de Romanones ha rebut
su desnate oficial uni representaein
la Comben de la Propietat, interirada pel
cee presislent, senyor comte de Caja], i
nitres.
EL "TIMO" DELS GOVERNA-

DORS
Alguns gni. rrnoalors filtimament
lesmenats han estat estafare per un procediment enginydr
Seit presentava eIn helividee fent - se
tunear por nebst del Secreteen stet Govern os enaven destinare i deeprds d'una
agradara i Burga converse li demanava
eminanllevades 2,50 pessetes, ande el cemP reell s d'entre g er-si--les per conduele del
Sea ende n la seta arribada al (Joven::
civil, Je que el eitat individu dein que
sortiria el din abans que el governador.
En arribar aquest al sen desil, es trohava eral, <ja f el secretani no tenia tal
nebot u Madrid.

EL PROBLEMA DEL JOC 1 EL
GOVERN
El nomenament dets nous governaders i les instruccions que
reben en ma rxants lisies respec-

tius provincies, Converteixen

en

problema de gran actualitat la
qiiestió del joc a Espittia.
• En efeete, tules les auteprita's
que desfilen per Governacia per
a acomiadar -se del ministre, reben l'ordre de prohifr.r el jet; en

Ilurs respectives provincies.
Aix6 e la prehibiciú del joc, ea
Ud criteri ferni do I'Lctual ministre d,s la Governació, i segons
se.mbla aqueixa decisió, no sola
es refercix a les provfnctes, sitió
lambe a Madrid.
Esta clar que a Madrid topa es
duo de Almodóvar del Valle amb
la ificultat que gran part del diner que es rerapta pea joe esta
destinada al sosteniment d'institucions de caritat, i singular.
ruma, l'Associacid Matriterse de
Cardal, que recull, allotjai suele
milers deu famtlies.
'En unan suprinunt a Madrid les
e-ases de joc que no tonel) gallineta a alguna, i que mes que tats
casinos eón veritahles timbes,
el ministre i les autoritats de la
Cort ténen que cercar ella engres.
sos substitutius que aquells pro-

porcienaven amb ei joc.
Ja han estat tancals a Madrid
Iguns Roes on es jugara da.
autgat de tota inspece:6 i vigilaneia, j continuaran oberts ¡muelle
e1rcols que per seu regim sever i
pel seu funcionament. impedeiben que el loe Bigui un aheleas
ti l'abast de tothom.
Ara el ministre de la Governació esta estudian', elä initjans
de proporeionar a les Associa.•
eions de caritat aquella recursos
noceaaaris per a Ilur sosti'aiinent.
El ministre de la Governacid,
perseverant en la seva eanwnnya
le sanejament, ha eirculat ja les
acarea perattä no ea cobri ala ea-

fas„,bars, tabernea I sets establiments anälegs les quanti.,.t.
que l'Associació Matritense de
ritat percebeix, com a pagamos.
de fa tolerancia que amb elle e tenia, perque continuessin obert.-.
després de l'horajalsenyalada per
les autoritats.
Mantenir azerelta mena d'ira- •
postos era una cese: •vergonyösa,
i preferible As atorgar als dita
establiments un marge de trans1gencia, perú ense convertir-los
en una explotarle amb anuencia
de l'autortat.
_
.
LA "GACETA',
El darlo oficial publica. .
Reials ordres del eninisterl da
la Guerra, disposant que es tor-i .
nin als individua que s'expressen
les quantitats pie dipositaren per
a la reduzca) del temps de semi
a files.
Reaill ordre de Guerra, dispe-.
sant que per a l'adquisició d'un
rnodel de cuina portàtil per a oilcials, se celebrl un concites que
s'ajusti a les bases que es detallen.
Reial ordre de Finances, dieposant que els carregaments del
moresc que arribin als ports del
Contäbric i GalIcia, del 15 d ed
rent Ines en endavant no tindran
dret a gaudir del benefici aranzetlari establert en la hei de 10
de juny darrer.

L'EINSTEIN A MADRID
En la darrera reunid que ha celebrat la Reial Academia de Ci è ncies es doné compte d'una !letra
que s'ha rebut del savi autor de
la teoria de la relativitat Einstein,
en la qual assabenta que en aca
bar el seu viatge pel Japó vindrä
a Madrid. Aquella corporació, volent retro un homenalge a tan
il.lustre savi, ha acordat concedir-li el Mol d'Acadèmic corresponent, celebrant una seSsid• en
honor seu.
La Universitat central ' lamba
ha acordat rebre'l amb gran solemnitat i nomenar-lo doctor honoris-causa.
Einstein donarà conforancies a
la Reial Acadèmia de Ciencies,
presentat pel doctor Carrasco, i
a la Universitat, on farä la seva
presentació el doctor Planas.
Ambduea conferenciem tractaran de la seva especialitat en la
ciencia: la relativitat.
LA PROTECCIO A LA INFANCIA
En la darrera sessió del Collst ell Superior de Protecció a la
Infància, s'aprovaren les bases
per al concurs extraorelinari de
premis que se celebrarà rally
1923 i que puja a nou
pessr es, destinades a entitate i
rnetges que acreditin haver rebaixat durant any la morbositat i mortalitat mitja soferta en
la seva localitat o en el seu establement respectiu durant el quinquenni anterior.
Es designä a.En Pulido i a En
Mariscal per tal que assisteixin'
a lacte inaugura/ del Tribunal de
M ú re ia.

ELS PROFESSORS MERCANTILS
En Pedregal ha suspes el eellcurs anunciat per a proveir
vacants de professors mercantila, per ésser partidari quo diles
places surtin a oposieid.
L'ha visitat una comisaba de
subalterna del ministeri de la Ga.vo rnació, per a exposar-li com es
trbben amb relació al Decret miIlorant l'esmentada classe.
Per causes que no coneixen ele
subalterna, tots els miniateris
menys el de Governacid han co_
menvat a gaudir els beneficia de
la disposicia acordada per l'anterior Govern.
En Pedregal va prometre enterar-se de l'assumpte.
UNITAT DEIS CONSERVAD0flat
"La Epoca",•en el seu editorial,
riega que existeixin divisions
partit conservador. C0111 ho demostren les elarreres i afeduoLA

ses conferencies celebrados entre
En Sitnchez Guerra, l'Allendesalazar i En Bugallat.
Deamenteix tambe que els conservadors s'oposin a la depuraciú
de les responsabililats; et que rolen ea que es facin cense maniobres, sense Isubilitats, puix una
cosa és la xerrameca ele veinat i
una jiltra les acusarla , is cimero_
les i

judiciats.
•»a»le••••n

ELS CAMINS DE
LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

A. Rovira 1 Virgili

I

Preu: 25 centlms
—
Do venda, ele quloacos, a les
Oficinas d'"Aooló Catalana"
(Trafalgar, número 14) 1 a
LA PUBLICITAT

6

-

r"

LA

.

LA MUSICA
•
LR meló d enósIca de la
"IAllg ioteca de Catalunya"
La activitat filharmónica quo
fralgun temps eneä es remarca a
Ja riostra capita', actieltat que al
rep de !'any suma una 'ventila!
4 ›ztraordinäria de concerts celebrats tant a les entitats públirmes
corn prieedee, Ira fet »sentir, do
cada dile .rads, ea manca d'una
f biblioteca gire respongui a loe
neetesitate del gran nombre avul
',eristent de pro.fessionals i dasteure" inteeligenta.
A mée, aqueeta abundor es,plendida de ronceets ha anal de :purant et gust dele nostres
>ices de tal manera que actualnient s'ee inie ;al im sincer i fort,
de-sig d'atore en Vira a ço que
Pris ara ten només amable epicurelame.
Els llibree, tant de música COM
literarvera ~Mear, són avui en
dia ectetoses; no tothom pot fur'mar-se a casa una biblioteca
Releen Cae, Lambe, tenir en compite el gran nombre d'obres que no
ht ha neceseitat perempleria
d'erlquirir-tez, perd la roneezenea.
de tes emes s'imposa per la cultura del Inúsie; de no existir a
'la bibleteca pública la trinjoria
obres. reetarien dos' d'aquestes
cunea/idee per ennIeressat mentre
tin 'fui un sensible estere paeuniare
En el consfant enriquiment de
la "Biblioteca de Catalunya" (In s
-ten!d'EsufCal),nmúsica no 6s pas negligida. Aquesta
eecciee, la ftrialital primera de la
Qual loa fer reabre la histeria
l en/e:leal del no-stre pele. adquirint tot el material possible per a
reconstruir-la, fe, per fonament !a
magnífica biblioteca musical d'En
?el an Cervera i Dagas comprada
Ja fa mollee anys per la Excma.
Diputare, de la qual et mestre
Pedrell en fea el formosfssim caedleg i, a mee, la d'aquest client musicergraf catalä.
En els darrers anys, aquesta
isecció en la que intervé principalment el distinga erudit mos en Rigini Angtee, deixeble d'Ea
Pedrell, ha experimental un no Labte acreixement, el qual, lenint
Ca compte resperit modern que
Inspira rerganitzacie de la Biblioteca i que permet al lector
teta mena de facilitats (ene endur-se'n tee obres a casa, mil'anean( tu:a patita garantía en
,enetelic que despees és retornatb .: . fa que res/aculada Biblioeeee respozeui a les necessitate
batís i nd cade s.
A hl secell de Música de la 13iVioleca de Catalunya el lector[Miele trefilare importante monoyre fies, tant de mesies com
erarne.nts, diecionaris de música,
inelorles, manuals de teoria, traelate d'estelica i filosofia nmeiCate; histdrfes de la masera
r(Combariein Riemann, tumterStemes afe):.
histórica de ta Música per patee
tose ~tata erorquestració
Inetrumentaelet
(Rediez. (le
•
Ehemann, Rirriski-Korea.keff.; el tractaL iee cumposida
rae Vincent DInaly; tracLates d'ha rturnia, contrapunt, canon, etc.,
Existeixen, lambe, a la Elide,de Cataturrya les notabilfssienes edicions critiques dennitivee
'de la casa Beeitkopf, de Leipzig,
tl e les obres completes de Daell,
eleelhoven, Schumann i anees
, transmestres eläseice.
Interassantesim pel públic
Inicial que aeudeix als concerls
Es l'u/llamea a aquesta
Atece de la celleccid sie btaxaca
riletoburg. C.11 la qual elan publicat gran eornbre d'obres d'orquestra i música de camera dels
'autbr elässiee. Muceta petits aoelums eón facilitats al públic; ceta
l'ene dit mes amunt, per a
iereurels da la Biblioteca, la qual
tesea permet al lector estudiar
J'obra al canctit sen-se ucceeeita I d ad qu'e era La.
n e passant sumarían/mil el cale•le g ele músita de l'esmentada Biblioteca. eeeerdem lambe ha‘'
tvisi entre la produeeió moderna
intereesant:- "le Martvre de
.eaint-Sebamstien'. ele D'Aleitnizzie
• Debossy; afguns números de lis
"suite" d'oreecreatra firnages", de
' Debussy; "Daphais • et .Cloc".
Safaurici Ra ye!, arranjat per l'ohinco eta roemos musierils "Dan
lean". 'Lee entremaliadures de
fuli Eulerespiegel e ,
i transligurecid e , de Ricatel Strauss,. i
Nitres obres. Toles elles poden
igualment emportades a casa
Ver l'inlere.esat..
A mes e la Eiblieteca te obert
Un llama J i, eceriandee al qual el
• pídale pot deroanar radquisició
•de l'obra musical que desitgi entikixer, compre que sigui justificada la seva valor artística o
&oler/tinca,
, Anib gust cridem ralencie del
públic rielar; aquesta bella
eal segurs de que, no olestard.
eer ja al pressent molt consulta' da lasa-cid musical de la Biblioieca de Catalunya, seran nombrad!~ a eueeta per als quals haurit
romàs desapercebuda fine al mo1 rnent en que hagi deixat (mitre
resguard eabre a q uesta curia gafet ¡Iba d'inforriació.
E.F.el.
teca

Aisles do la FillúsIca
Zn el Palee, de la 'Música Gala•gana tindri lioc avui, dimeores, el

ttinqt4 rp,pcort de4 •regriat Cur,s

dele "Ardes de la Música", que
(mal da eabut anirk a chrrec de la
notable cantatriu francesa Mme.
Gins, amb la col.laboració a el
piano d'En alai Net.
Veu - saquí el programa de tan
interessant concert:
I. Aria de "La Flauta mägtca", Mozart.; La Violeta, idem;
Au bin, Schumann; Elle est a toi,
idern; Amor cierna, Brahms; Serenada Inútil, idem
I. La vida antiga. , Dupare; Ineitacie al viatge, idern; Serenada
Chauseón; Les corones,
idern; Coment disaient pts, Liszt.
Uf, Le mer est influís, Fauré;
Je nie suls embarque, idem; Diana, Selene, ideal; Vaisseaux, nous
vous aurons almea (De "L'Harizon ellimerique") (primera clieW • idern; La Grotte, Debussy;
De fleurs, ideal; Les clievaux do
bola, iseern; Clair de lime, idem.
El conbert comenarä al punt
de tres guares de deu.
ORFE NURIA. — Alfred
flamea.
Serge Kuseeitzki, rerninent director d'orquestra del- Gran Teafre del Liceu i artista d'exquisida
sensibilitat, baria palesat varíes
%nades sön desig de sentir la
guitarra, aquest instrument popular espanyol fan suggestiu per
als estrangers, i sobre len per ale
estrangers dele paises nórdica.
El director de reerfecl Núria,
En Climent Luzano, s'oferi • a
complaure !a curiositat del distingit lieete preeeritant-li i fentli sentir al local de l'esmentada
entitat artística a l'excetlent i
coneget. concertista Alfred Ro mAa.
Alfred

Romea, amb la seva
gran mestria i temperament silate, exerutä diverses peces de
son repertori de corleen i algunes de carecter popular, esent
esolleie am bviu tritures pel senyor Nussenield i Oxee artistes
russos del Lieen, tuts igualrnent
encuriosits pe! ',interese lustrementrme en les mane d'En Romea e'eleva a una superior categoria artística.
El celebrat concertista foil felieitadissine emportant - se el seayer Kussevitske una agradosa
Impresee6 de con art delicadamere sensible.

Secció

Marítima

Moviment

maritim

Vaixells entrats
Vapor espanyol "Claudio López i López", de Cädiz, amb càrrega gencieet i passatgers. Amarrat moli de Barcelona E. Consignatari, A. Rime.
Vapor espanyol "Mallorca",
Palma, anib dirrega general i 77
passatg ,..rs, Aniarrat moll de tes
Drassanes. Consignatari, Cempanyia Tranernediterränia.
Vapor daties "Allanterhaved",
de Nueva Orleans i escales, amb
càrrega general. Amarral moll de
Costa S. Consignatari, Agencia
Alaritima Witty.
Veler espanyol "Al. Ibera", de
Deaía, amb ferro vell.
Vapor espaeycel °Ampurdanes"
de Saal. Feliu i escales, amb ceruega general. Arnaerat moll
d'Espaeya W. Consignatari, Freílas Enríe.
Veler espanyol "Romuaido Ballestee, de Valencia, amb garrofes.
Vapor neruec "Roskva", de
Port 'Jabot, amb carbó. Awarrat
moll do Ponent N. Consignatari,
Ceferi Ballesteros.
Vapor angles "Lueillirte", de
Nueva Orleans i escales, amb gasolina. Arnarret moll de Ponent
E. Ceneignatari, Deeleh.
Pailebot espanyol "Merla del
Pilar", de Felanitx, arnb càrrega
general.
o Vapor arnerieä "West :etac",
de Melle 1 escales, amb càrrega
general. Amarra!. mol t de la liare;loneta. Coesignatari, Agenda
Marítima hispano Americana.
Vapor cele/líen! 'Alberto", de
Corcubion, ah& recluir. Anutrrat mofl d'Espaiiya W.
Vapor espanyol "nius y Taulet", de Gijón, amb ehrrega general i passatgers. Amarrat
moll d'Espanya NE. Cunaignatafm
Transmedllerränia.

Vatxefls desparxata
litagat espanyol "Virgen ; n .1
Carmen Pas:iera", en hast, cap a
Sant Caries.
Llagut espanyol "Fernando
Gassel.", en liase cap a Vinaroe.
Llagut espanyol "Teresa", amb
eärrega genera!, cap a Sant Garles.
Vapor eepanyol "Catalina",
amb eärrega general, cap a Buenos Aires i (fecales.
Llagut eepanyol "Dos Amigos
Alfaques", en Rase cap a Sant
Carlee.
Lleget éspanyol "Trenidad
Concepción", amb cerned, cap a
Valeueia.
•
VaIxells sortits
Vapor espanyol "Cabo Creas',
amb eitrrega general, cap a BAbao i escales.
'Vapor eepanyol "Santa Ana",
amb el sea equip, cap a la mar.
Vapor itediä "Polluce", amb
càrrega general i trànsit, cap a
Alexandria, via de Génova.
Vapor espanyol "La Guardia",
turib cärrega general i trisnait,
cap a Tarragona.

PUBLICITAT

oinwores 20 do

dess

mibes le2g

cant-se enfront de la Corri'.ssió
Mixta i contra la dependencia de
come/fe de la ciutat.
El nou governaos
Cal remedar a tothom que Is
Ahir vespre el seer elari del
Comisei6 Mixta del Cennere, que
ge,
durant els seus poca anys d'exis- ver civil del abs peri odistes ele
nou governador, senyor
tencia ha desplegant una activitat superior a la total que ha des- cenths, arribare., el p roper ea
enrotilat mla Junta local de Re- sable.
formes Socials, te emplee facultats per a legislar sobre totes les Les sardanes :
qüestions del regim del treball ei.
La te.
el coniere de Barcelona i d'una
nora
manera esp real sobre Morare
A Catalunya ter.itren una eilinite 4
q ue pot regeler en refleció a ro- tejieses
que encisen tia els 'estrange,
les les epoenee de rany i proacindint en abeolut de totes les que no tene r pruija de dominar-ees.
disposicions legals que hi fan re- que mes trepen aún aquelles gene,
fer;:ncia, eublicades abans de la mcnt postres que no poden traspluee,,
se, les que aún substancials de la rae,
, ••
seva constituid.
En ús d'aquestes alribucions, La tenora és una d'elles.
La seva introducció a la B anda si,
la Comissió Mixta va pendre els
acords do referència, que repro- aicipal lo donat a aeyesia insti tucii, ea,
dulra a continuació, i als mime rnopolita un caräcter original que is
deu alendrees teta mla dependen- ferencia de les altas. Si els nostres
positorä saben cscriure obres per a ee.
cia de la ciutat.
Del 21 del desembre al 5 de da amb tenora solista, els estrega
general els establiments pedem. padree areuirar unís bellesa mes ez.e
lonir obert fine a les vult del % ca- nostra terra. N'es una proa (I te
Concertak que cl mesure Lamote el a
pee.
El diumonge, vigilia de Nadal, cc-it i N'Albert Martí ha exteutat cle:u
es eimerä obrir tot eh dia fine a lee manera serprenent. Esperem real a.
sig el jorn que la Banda eluniezel
vuit del vespre.
El 5 de gener, vigilia de Reis, aarä a conèixer aquesta obra.
Podrá aleshores el palie sebe,.
fins a les dotze de la nit.
Eh compensació d'aquest a am- ço que pos fer una tenora, ja que Li
plieciee ele dies 25 i 26 •menut coicertuk ¡o:5 curun d d¡ikui.
de desembre, diades de Nadal 1 Luis, dilicultats que lisa IlleraVellat d
Saat Estere, eis establemente no mcstre Nicolau que les poemij
compresos en (II rail/ d'alimenta- catar una tenora.
ció, hauran de tenir tancat tot ta
Cal, pecó, que les obres que seee,
dia
guin delquest genere, portiu vea me.
El diumenge, dia 31 de deseas- cada empremta de catabnitat Altran:a
bre, igualment tancat tot el dia.
desvirtuarían de falcó ben Lemeneee
Companyel La reeomanem que välua del nostre iastrument nariar.1.
concorregueu avui dimecres, a les
J. L c.
vuit del vespre, a la playa de Sant
• ••
Jaume, per a exterioritzar la vosCal csineratar l'estecla a Barato:ad,.
tra protesta contra la alee-lisió de
la Junta local de Refurales So- la cobla La Selvatana. Difícilment
darein la magistral cxectició de Ilen:cd,
dale.
Secció P. trOrganitzacie i Tre- d'En Casals, i el Ca;u71,:r reanre,
ball i Agrupacions Detallistas ce. d'En Manen.
— Es preteren grane festivals a rim
Centre de Dependents del Comerç
i de la Indústria.—Associació Fer fit del monument a En Pep Veteen.
El Centre de Dependerats ens cae
retera.—Assoeiriehe de Viatjans.
•—Associació dc la Dependencia nica que s'han remes 'listes de subere
Mercantil.—lenie Professional de al al monument a Ers Pep V e rm
Dependents i Empleats do Co- a teta els Ponvills de Joventut Si alee
merle—tenle teltrennieina.—Cen- d'ells no /legues rebut pot esmera
tre Unió Mútua de Cobradors i recoltir-la al local del Centre.
— El sardanisme escampa: A !le
Mossos. — Aesociació d'Agente
d'Aseeguranees.--lesociacie Pro resa, la Principal de Bages, cmi mute
fessional d'Emplcate d'Assegu- d'un any, ha donat raes de So adiar,
rances. — As:0.2*e; de Depen- una d'elles a profit del lloeutneat a
denle d'Agents de Duana, Consig- l'Aei Pep. Aquesta cobla ha esta tea
nataris, Navilere i Similare.—Fe- de les úniques que es presentaren al
derecie de Dependenls de Catalu- concursos de Sabadell i Barca:loe:, a
quals per manca de robles no es pu.
leye.%
guerra celebrar.
•
ccir..-ocz-ron:ES
— Pa: les l'este> de Nadal Nieta
La Sodelat. La Económica con- La Principal de Casal de la Selva i
La Principal de Palafrugell. Do:uns
voca als mestres barbera a una
reunió general que linares lloc selectes audacia/5.a arree de dafrmai
aval al carrec de Sant Pau, nú- enthats sardanistes.
mero 83.
PROGRAMA
— La Coreeraei6 general
Dijous, nit: Agrupació Sardana/.
Sindicats Lliures, el dia 31 d'a- ¿Inducid abs jardins del Bar Patine.
Caeueet mes celebrarä un milete bla Barcino.
de controversia a Manlleu. DesGrup Sarchudsta "La Pera". Spietemes se'n (aran d'altres a Sara mee Park. Cobla La Prinripel Lave
Andreu i Barcelona.
tonina.
— El Sindical -tenle de Serveis
Dissabte, ait: Agrepació Saralarda.
públics convoca ale empleats i Carrer Hospital,
Cobla de Borda
obrera dele Regadius i. ForPernera de la Sardana,
i
ces de l'Ebre a une reunió que tin tiemero 9. La Principal deDaran
Patata-gel
elre Iloc deme, dia 21 , a tea set
el vespre, al correr de la Cadena, 21; per a anumenar els indi- La Diada de la
vidus que han de formar part a
les Juntes direetives i de Secgua C&talana •
rete a rensems que es Regirá el
Aquest any, segons les aoves que a
neu reelament.
van rebetit d'arrea de Catalunya, la leaCON.FERENCIA D'EN PE3- da de la Llengua Catalana, que se ce
lebrarä ch dik 7 de gcuer, ebtiedrä
TAÑA
exit esclatant. Cal teuir ea campe: qa
Aiii paseada N'Angel Pestaña la nostra 'lengua ha estat prearida
denä una conferencia al Cinema ultratjada i que el nostre pobk desate
Gleria. El local eslava pie tle retre-li públic licmenatge.
gula a goal.
Són ja molt nembroses la ultima
N'Angel Pestafia començà par- naciaulistes que han tramé, llar abe
larst de la deernoralitzacid .en sil a ks OfieiLes ile "Nosura
que es trobaven els ferroviaris, Bozers, 16.
La cianissió organitzadora ens prei
Mal com de la poeracensideraeie
en que ea els tenia. Proteetä fern constar que, davant la impessee
de mili ol eleven' litigues entere liad d'invitar partieularment les entitub
venció en les 'Companyies ferro- nacionalistes i culturals de Cal:iter y5
i amb l'rxeeea de les va- poden donar-se per invitades
•Al matí del del 7 de guare cc cguee fan ocupar places a demente mainel: s. Seria atanor — kleara, con: de costunt l'aplec :rabee
digne--que s'allargues el seis eh aal a la Pelea de la Casada dl Pire
Les malteas nacianalistes i culturea
i Me: els treballadors serien del Govern. Tots teuina hi arisistiran a mb !has bandJ ec s.
Semble que . prendran part a la feel4
d'empendre una campanya per a
cletncats de n.t , l'a vàlua.
acabar-lo.
A la tarda, tiadeä bloc la l'esta d'he
Tambe harem de lluitar
continuà — contra els quo es menatge a la 'lengua catalana.
Oportunameet anundareau ele oraba
mellitaritzen voluntariamene Aleó
es vergonyes, degenera!: el que que Id retened pea. es militaritza
te alome res
ines que el noin i la diferenciació
sexual, Aquest es resquirod. Els Fets
esquirols tenen cap disenlpa;
Un que cau d'una beisi jo fos 1111 d'un homo aixi relí e l a
negarla del laten pare. si jo tos
Atar u la larda a,
dona i ciii cases amb un delle no
hi voldria aparellar-mli per no taändea, de 26 anys. eaeeue de 16
bieicleta que muntavit, a l'efe
tenir-ne descendenria.
Digue que en les Conipanyies creuanuent del .pasaeig dc Gräee
hi ha pende& una <lile:die: la re- i (farree delienjelles, eruditint-e
posieiú • dele ferroviaris de 1917. unn. fou-ida contuelt a la Parldle
eeeurere i diverees fea.
S'han fet diversos eampanyes en d''
lee 'tup ís i a tot el cos.
peo, i esfera agitaba que cine anys de'.
Fon cuirat al Dispensari de
etarera. Nosallres harem de reivindicar el drol. (vaqueta 6.aop Griteia, des d'ea paseä ii elleepet
tal
Clinie.
Ireballadors a comiad me ts del 17
ente'. Cal lla justicia. Nesallres
ho aconsegnirern o la nostra orgauització deizarh,d'Osser el que eídual ' que cada sindieudieta el
aporta.
-EI nostre millorament l'haL'heme qtte viu rutinaria/11A!
vem de cercar nosaltres. La nos- no es diferencia per res de la bestra arma a el Sindieet.
tia. L'Imine bat (fe viurc i ve,
Ate% veiem eta deteetes dele' getar .
Síndicate i ens etil corretgir-loa.
Els conflictes dele rereoe5erm4
'Ven's ami la nostra forra.
--acaba—sutil nosattres QU1
Cada individu ha de %donar rmll havem d'enlajar,
seu concurs al peegit
-La conf;rencia d'En pu.taga
en el Sindical hi trobarem el fou Imnillanhiesirna i plena dc
ilustró hilera.
Iles iniatges. 1:1 públic
Si tots ens ajudem la vieldria romo' tot sovint
Red% nostra. La Illehrtat del SinEn sortir es Ala una recaplir
(real (harén de la II:le:Mal indi- pels campan» presos,

GOVERN.

• LA SALUD
ES LA VIDA
Ea provecho de elle, tal> V. cimero
LAS LEGITIMAS

PASTILLAS VALDA

que no pardea venderse ¡abs quo
5 CV Fl PiseleRE V AUM
TAPA. 2`'
propusieren ä
:7
OTRO REMEDIO MEJOR,
OTRO REMEDIO TAN EFICAZ,
OTRO REMEDIO MAS BARATO
Esté V. persuadido que no le lateresa
NO HAY COSA QUE EQUIVALGA A.
•

Las PASTILLAS VALDA

Nao rúa lodo TENGA CUIDADO de emplear
es. LAS LEGITIMAS
qui son sólo las que
SE VENDEN EN CAJAS
que, Ilesas el nombre
VALDA
'ef
ekt"••n•
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CRONICA SOCIAL
L'ODERTURA D'ESTAELIPnENTS DUFtAFIT LEO FESTES in NADAL I rE;s
L'Alcaldia fa Ni/31M que ha decimal dies de fira tradicional,
ere compresos entro el 21 de desembre i el 5 de gener, d'acord
amb l'informe de la Junta local
de Rete/mies Socials, amb _el sol.
objecte de que els comerciante
puguin tenir olieres Ilars establiments els diurnenges compresos en rindicat periede, senee
hice/Ter en les sancione de le
Ilei del descans domin.cel.
La fixació de llorar, de tete
ele dies del periodo pot &secr
convinguda d'acord inutu »entre
pa1rons i dependents, cesen'. per
tant. la Comissid mixta on estan
representades arnbdues parte
frorganieme designat pee a raer
el dit horare
Lamentada Comissió mixta,
si cumpla igualment amb el con.'
sentiment de les parta interessa,
des, pot acordar lambe, que romanguin tancats .els estable..
mente en determinats elles de
resmenta t periode.
—La Junta Local de Refermes
SÚCialS fa pelele, per a desvíeiteixer errors, que va exceptuar
de la jornada mercantil ells die$
24, 25, 26 i 27 de deeembre i 3,
4 i 5 de gener, sense 1:enlació
d'herari, per a deixar a patrons
i dependelits en completa Ihhertal per a l'arar da C0/111/ aeord allá
que eslimessia convenient, la
qual tasca correspon a la Cerníssie/ mixta.
Referent a record de lancement d'establiments en Mes de
festa, pres de comú ncord entre
patrona i dependents coto que no
s'oposa en res al permls que d'acord amb la Ilei s'havia eoncedít
per a tenir-los oberts, ne hi ha
inconvenient a ,que es predi a
efecto, conforme reeornanava la
Junta local en la seva nota oficiosa.
E!. SINDICAT UNID DEL
Ritel DE TREEALLAR %n-

Fins ara, els obrera no han

pres cap seducid, ignorant-se
¿actitud qu3 adoptaran.

MEMO D'AFIRMAD:O
EIND/CALISTA
Diumenge es celebrä un acta
d'afirmacie sindicalista. Presidi
el senyor Ocanya.
Palau-en eta senyora Duleet,
Aria, Mira • i Ocanya, demanant
als treealladors que formessin
un fort bloc dins els respectius
Sindicats 1 que treballassin per
alliberar ale presos,
L'acto es vele /noIi euncorreTots els oradors ferei, aplau
dits.
C3IVIISSIO tellNeee CEL
TREEALL EN El. CDPAERQ DE EADCELONA
Contestant algunes consultes
que se li han dirigit respecte rhovale a que deu atendre's el Rara
d'Alimentneire durant les properes festes de Nadal .Any Non, la
Comissiú Mixta del Treball en el
Comen' fa púber que els serie IRtime acorde respecte al comerç
a la menuda no alteren rhorari
aprovat l'any passat pel Ram d'Alirnentacie.
En conseqüència, els melabamente compresos dintre del maleix, des del dia 21. del que som
al 5 del próxim gener, podran tes.
ler obert fine a les nou de la nit.
Lea vigilies de Nadal m Reis, fine
a les (lotee de la uit, i
dia de
Sant Esteve i diumenge al de
desembro, fins a les dos de, la tarda.
ACORD DE D1VER3ES
ENTITATS
-adalides les Juntes de les entitats Unió de Contribuidas de
Sant Andreu, De fensa de Comeeciants i de Sant Martí de Proveas:ale, Assueimiei d'Industrials i Comerciants de (iràeia, Defensa dlndustrials 1 C o
-merciantsdSl che
han Emes ele següents acorde:
Primer. Que en virtut do la
consulta lela a les autoritats cura
o:u
petents, referent a la venda en
Aquest Sindical celehrä una dies de Brea i testes de
asseinelea al teneana auherne, ea Cap d'Any i Reis, i bavont ceta'.
la (mal vs prenguereu ele s e- euntestats públieament en nota
güents acorde:
per initjä de la Prermsa per l'exE—}'er cumplir en lee fäbri- eeLlentiesen senyor qlealle de la
eme del ruin les bases que fu- cállale (record amb la Junta loPOI i firniades pele patrons, el
cal de Reformes Socials, reeetuacompliment de les quals varen mem el coi/lililí-neta de la mateixa.
aitunr aquests durant la 'entreSegun. Alt fecto de pro;mrsiti.
chiflar dee dies de fusta per Nidal
11.—Nomenar els companys a la dependencia, preguem es
que representaran el Sindical en combine' ele consegüente torne.
el (emigres eatiunal del real del
Tercer. Felicitar a la primey erre que es celebriträ "Real. Bis ra auturit al municipal i a la Junelogias són: Peiró, Cuadrado, ta local de Reformes feocials per
elaef
Gonzälez.
la seva encertada intervencie a
III. — Enfront el circular do rassenyetar tan clarament ele
la Confederació Naeional deel Tre- dies de fines i exaeeione que la
ball, pel que ea refereix a les in- llei determina.
ternado/mis, s'acortar anar e la
UN hieeNIFEST
fornuició de la Internacional SinBarem rebut el seginnit medicalista lteveincionäria de Berlín, l'en cas de no decir poesible nifest:
'Dependents: Les enhiele de
no adherir-se a la Internacional
8indicalista Roja ele Monote &Tendente de comere de Barceperque aquesta representa una lona s'han informal ainb profunea sorpresa de la resoluele que,
continuació del regini polític
emparat en un informe de la JunRússia,
FULLA CLANDESTINA ta local de Reformes Socials, ha
pres el seuyor alcalde de le eiuSInu domat comple al juljat de
lee relativa a rherari dele estaguerdia d'haver truhat una tulla bliments de comere edurant les
elandettlina que conté amenaces testes de Nadal i Cap d'Any, i (peal
als afilíate al Siedical únic.
resolucid estä en completa pugna
VACA SOLUCIONADA amb els neords presos eobre
Per liaver arribal a 1.11/ acord aquest partioular per la Comissió
amb la Direcció de La Siderúr- Mixta del Treball en el Corriere
gica Espanyola, han entrat al do Barcelona i publicat ja a la
treball els obrers del &lit establi- Premsa lucen.
L'informe de lit Junta de Rement, els (piale feia algun ternes
formes Seeials, fins u eme mint,
que estaven en. vaga.
no ene ha estrunat En aquelt
LOCK-AUT A CALELLA organieme la dependencia reunenEls fabricante; a s suciats de ge- chalde Barcelona hi cuele eii abneres de batan (te Calcita han (fesolut de, representació i Iipo.
deral el dock-aut, malgrat el que blacie obrera do la Mutat hi eetä
s'aeordä a la reunió lingude pele liso lt deficientment represenlada.
patrons i obrers al Govern vivid Per altea part, coneixein la procrac/tiesta ciutat, per encune hi- funda I imittotivada animasiln!. as
jueles les peticiona fete3 pels ta Junta contra la Corniseid Mixobrers,
ta del 'Fre-balli El que ens ha sor_
Ej nombre de treballadors pa- pres es l'actitud del senyor alcaiente sea i.200 dones 610 hu, de avalant la geloaia i les extrames,
limitacions de la Ju ntas etilmllo
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COSTES DE GARRAF

TERRA MAR
LLACS 1 JARDINS
PARC . HOTEL, Teiefon
341, SaGES

TEATRE NOVETATS
E

GRAN TEATRE DEL 1.1C71.1

Connau Ovil, d , rnerres, all , a dos
111 (limeis ir zlen. p os grandlös de teta
companyia. ;;EI mtllor prmrama

Asmi. EI prfazap lgor.—Dema,

Madama Eutterfly.—Dissabte, Gli

Ligsnou.i.

es
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L Orans orarinnS a ratraccld rn,'s

tarda, a pren poDi pnlars: La comedia en 4
SI
c artes,
FATAY I ELS SEU3 ClATS
"Jorrnut Jordiana":
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catalana i castellana
?
D'rec ., '6 » JZF r P BERGES

DON

Du l ai. a, 2 pessetes. Nit, a
ti les den, colossal programa

Flzraza

Teatre Catalá Romea
Com que les funeions d'avui i
deinä a la nit currespuneu respeclisament als abonaments de
les Huides i mult concorregudes
entitats "Je\eirtut Jordiana" I
-TertUlia Catalanista", l'Empresa del leatre ajuma les representacions de 1 ,2s dues magnifiques
produeeions: El paquebot Tcnaoity i tanmateix ;estrenadas en la ,,gona velllada de
anib oeritable, i
Teatre
dissabte, tarsuroas
diumenge, MI.. Resta
da
a
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ti

Companyla do /luneta

Ortas Leonls -
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Notable sextet. Avul, dIrnecre3, •
11/tIm cha dels 2 grana Satis, 0. Co- •
trlomf del Programa Murta:
i tostar
El gozador, creaeld do Charles Ray.
EI co, d'una nena, per la •
i genial Ana NazImova; Bermúdez •

is

futbolista, gran broma. —

E
EI

Programes extraordinarla

til
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Divendrea estrena du la Joguina cuu mica en dos orles, de Butluz Seca I
PereL Fe/ nAndez,
EL GOYA
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EL NUMERO

grandiosa obra d'art: Joana d'Aro, Et
dos eotn q sos Geraidma l'arrar 1 Wallace Reld: presentarla la 11
tnéS gran que s'Ita vis; en peitieula : Vean sense preeedents de la el- •
nemarografla. NIngal (retar de veurela. Preus corrents: Preferencia, I C
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ARISTOGRATIC SALO
1.1
ma
-draN
111 Eeltas del S e lEOIC101131 Cille
lila do profund realismo ¿Per que el
va matee? (exelusiva), marca Sao- ti
1 vea, Cl ina srabat esludi del cor
remen/. CreseuS do /a bdil,sima
Lucy poraine. CollIpl e t e n el pro- 51
•
grama: Fade amor, per la gentil It
Id Cariar!. Myers; La bailadora cepa- Ni
nyola; Doblo rnatrimoni, I Garree« •
Di d'autos a Cotiza.

•
•

El

tU ennaur

El

1.1

ra
dlmecres. Les preciases Del- •
Di
li -les Doblo rnarrimoni, Bailadora gg

espanyola, Seas fort, grandiós ha N

ae Falo amor, per Carmel Oyera, I E
E el formas ni.:
Pl

E
•
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DESINTERES

Di

•
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•
n per Norman Talinaitge.
3
Lgactasounewaszaawarmi:
Monumental i Walkyria
dirnecres, El caplKldd, 1 i 2 capftols, per •
Fi Polo; Tota dona, del [lela! •
'P rograina Ajnria; Jugant
amb vides, La dona canse 0
a
18 por, El que porta la galo- gl
sa. — Deniä, estrena: El zi
• capita Kidd, 3 i 4; La te- la
rrible Jeans, Programa
"'N
• AjUria; Don Joan conque.
ridor, i altres.
N
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u amb assistimeia del seu Di
autor
E
(Elusiva daquesta em- Di
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Saló Catalunya
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Almeere5, tarda, a les dile. .

NI

EL CLAVO
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N
aeur, darr.,^s. 20 dearmbre, IN
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A ssociació intima Concerts
Coliseu Pompeia.
Travessera, 8-10
Divendres, 22 desembre, a dos
quarts de deu en punt de la nit:
Comiat do les eminents artistes
VERA JANACOPULOS, cantalrin,
L. Schleplanoff, pianista.—Dil'emires, 29 desembre, a dos
quarts de deu en punt do la ud.
Presentariú a Barcelona del eilebre Quartet Vandelle de París.
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1 Marianos. Quintana, 7.
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JOSEP ESTEVA Cia.
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que se ha inventat i amb el qual podeu sentir els rnillars artistes de fama mundial, com també les més
L'instrurneilmusical més perfecte

reputades agrupacions musicals

Caruo Fkta, &chipa, Titta-Rulicit, Sal'd-Beirba, Navarro,

Palet, La Go a, Pilar Alonso i tants d'altres han inipressionat i
y

impressionen exclusivament per a la "GRAMOLA"
Demaneu el suplernent especial deis bailables d'actualitat executats per les
millors orquestres bandes
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Ale;toit a 25 cts. corte
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Vand g s a rengüs 1 al detall
Retalls els Oilleas i divendres

PER QUE?
'Perquè STUDEBAKER es construit per les fibriques más
importants del món en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de rernetre's al client són sotn-iesos a más
de 9.500 inspeccions
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Gran assortil en .7.1ePons,
Xeviots; Estams, Gabardines i al:res gitneres per a
v25til.s i abrics cíe senyor.
Camusses per a alnucs
nyora i gbneres per a vestits jaqueta
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