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LE; AL.LUSIONS A "ACCIO CATALANA".—Comentarem
,t.,:nnes de les afirmacions principals que féu En Francesc
, n al seu discurs de la Barceloneta. No ens volem deturar
tant les al.lusions als horaes d — Acció Catalana". En
.;usions les censures es barrregen amb els elogis. Per
a•uest passatge del discurs és d'un interés secundari.
els qui han de dir si te-ten raó o si no en tenen els
•
novelia unió de patriotes. Nornes remarcaren] que
.. la per l'orador d'un paràgraf de la confer e ncia d'En
a l'Ateneu Barcelones parteix d'una versió inexacta
artes del nostre arnic. No va comdemnar En Rovira la
il,Errea,.:,5 electoral, de la qual ha estat i és partidari, amb la con(jai tic realitzar-la amh la necessitria honestedat. Va censurar,
i,i predorn.ni de les preocupacions electorais en la feina de
•
la "Liita:
eeidea que el Catalanisme, en més de mig segle d'existènc. be creat im vast sistema d'ensenyament privat, com el crearen tOICS les nacions que s'han trobat en casos anàlegs. Avui
encara. riis de les nou desenes parts dels cataans són ensenyats en
una lléneme estranya. Si hi hagués hagut per a l'establiment d'escoles e:e:I I :mes la mateixa esplendidesa metàl.lica que In ha hagut
per fer eercions, la tasca interna de renacionalització eetaria molt
/nos arzeaelda i seria més próxima la victória completa del nostre
ideal. En aquest ram han realitzat una obra rneritória lee corpora&es públiques catalanes, i hi han tingut una part importantissirna
es hornc tie la "Lliga", sobretot En Prat de la Riba i En Puig i
Cadatalcia Peró la bona feina f eta no pot ésser'una justificació
le e greus deficiències de l'obra nacionalitzadora. particularment
fbreate de l'ensenyament primari. Tan poca cura han tingut
d'aquest aspecte essencia l alguna elements de la "Lliga", que hom
pot comprovar, amb sorpresa, que encara no s'han fet socis de
1-.-Iseeziació Protectora de l'Ensenyanea Catalana", on es pa g a la
quota m , alestissima d'una pesseta al mes.
S . eqmvoca En Cambó 'quan suposa que els homes d'"Acció
Catalana" senten pessimisme, cansament i descoratjament, i que
ajad els porta a una desesperació. No estan desesperats. Estan, ben
al ,:entrari, profundament esperançats.
EL PROJECTE DE REGIM LOCAL.—Es massa cómoda la
poció cabdill de la "Lliga" quan costé que els projectes espaaiye's , e. • 2 contenten menudee concessions a Catalunya han f racassaz per a culpa deis extremistes catalans. En primer lloc, els homes
i e la grurs al.ludits per En Cambó ne eran pas extrernistes. Va
ésser En Cambó mateix qui, en temps de la Solidaritat, declarà que
els representante de Catalunya a les Corts d'Espanya, fins els de
l'artiga Esquerra, eaen tots dreta en la qüestió catalanista.
Es que En Cambó no recorda ja la histöria del projecte de
rèj:m Ion! patrocinat per En Mauna? Eis bornes de l'Esquerra
'cata l ana. tot mostrant llur disconformitat amb el projezte, no s'opo- sanea runi a la seva aprovació. Van fer campanya contra el vot corpecrtiu ni.;?.:(ipal, cosa que no afectava a les concessions descentratr.a . ionrs zentingudes en el projecte. 1 quan, per salvar aqus.esEn Cambó intenta al Congrés un darrer esforç,
fo;
pels diputats esquerristes, assenyaladament per En
Aquell projecte s'enfonsà en caure el Govern Maura
-a
del debat sobre la regressió de l setrnana tràgica.
relatives que En Mauro feia en el projecte tenien
gairebé tots els elements dinàstics i àdhuc d'una gran
:pare
,..7tit conservador. En aquesta hostilitat, d'origen ètnic, els
borne
l'Esquerra no hi van tenir la més petita culpa.
El. I itOJECTE DE LA COMISSIO EXTRAPARLAMENTARIA.--i' ,driam comprendre que al cap de quinze anys En Cambó
blIdat el procés del projecte de règim local; peró es incorn' pr2ns:i,le que no es recordi, o que no es vulgui recordar, del procés
E2g1.1:I 1 - . 1 projecte elaborat a principis de l'any 1919 per la CornisLió ene i-• iir!arnentaria. Aquest projecte fou rebutjat per tots els
gr
31)3, comptant-hi la "Lliga", i no solament per uns
.i -,rnistes. Ni la "Lliga" ni En Cambó'persona l ment van
dr
o que el projecte íos acceptable. Van dir tot el contrari.
'1 Cambá el troba aprofitable i suculent al cap de quatre
•
enrera reproduírem en aquestes planes la - nota ofiúezi
1-iancomunitat declarant que el projecte no contenia cap
ns be minvava les llibertats existente i les facultats
rerso n ,
a la Mancomunitat de Catalunya. El mateix día en qué
La 1'. .
Catalunya" inserí l'al.ludida nota oficiosa, publicava
un eri,t
combatent i rebutjant aquel projecte. Conegut ja el
seu En Carnbó, a l'Assemblea ma g na dels Municipis catalans,
'declara que l'Estatut de la Mancomunitat no admetia regateigs i
que no hi havia en la petició formulada cap marge de transacció,
Pe r haver-se prescindit previament de tot alió que no és substancial a la nostra vida col.lectiva.
Ara En Cambó s'adona que el projecte rebuijat contenia coneessions importantissimes i s'avé
a fer-ne la base de la futura actuació de la "Lliga". Quatre anys enrera, "La V'eu de Catalunya",
en un article inspirat probablement pe) mateix cabdill, deia que
aquell p rojecte era un mosaic deplorable, que no atorgava res o
ci ll aei res, que estava mancat de tota eficacia, que representava un
Iracas inicial, i que a mes era pertorbador. El nostre col.lega acab ara l 'article amb les següents rotundes paraules:
"NI AIXO ES

•• • ,.-

EN CAMBO I LI RECREE510 EVENTUAL

Senyals

En el nostre editorial d'ahir interpele,
tatem el paràgraf final del discura d'En
Combó a la Bareeloncta en el 'renta que
la Mea walkiria el separatisnic catald

Hl ha erenyala—febles scnyals estoraque ens fan esperar una dignifieaciA
In nostre gent benestant. EIn nostres pintare ramoneen de rendre gua ches. En Do-

si el Gomera de Madrid feia concessions,
les q uilla tomador redu jo, en un altea paragrcf, a les Que oboe el projeetiit Estatal de la Conli8sici extraparlamentaria, i
que en cas de venir tina repressi6 asnas
haver-se fet aqueixes conceesions, el, regionalistas s'abstindrien da judas- Taer..16
represare°. Aiai sernblarra dedrar.se
l'extracte ',radical per La Veu de Catalunya de ditruns a/ veo-pro.
El trua taquigrafie posteriorment
diSna una versal difercni a Inl.tudit
;torera/.
aquí tertualine,a;
Ah, senyorsl En nom d'una Catalunya
autónoma, d'una Catalnnya que tingues
reconeguda la seca pereonalitat dins d'Eapanya, jo l'afrontaria la lluita que poguts presentar-no a Clitalunre amb ele

ménec Corles, per exemple, ha dearmixat
rEpidament toles lea obres exposades al
Camarín. A En Francesc lobada, que

que no la respectessin, si venia consagrada per la voluntat rie la maforia dei poble catalä. (Molt be. Aplaudiments). I jo
oombatrla amb la mejor energia els intenta dels que no acatessin la voluntal de
La mojarla del polide catalä t linguessin a
perturbar la vida al Goeern autót.ten: paró menire Catalunya t ,nub coro a rui,

desconeguts eLs mes elementals at/i5uts
de la seva personalitat, ah , senj• -nra. al de
Madrid ve una política de repressiri, que
no hi comptin amb le mara coLlaboracia,
sine. amb tot el oontn,c.
Aquestes últimes parceles no raln con,pletament explicites. l'er6 cal drduir-ne
en el cas "que es tracia, En Cantbd i
la Lliga Regionalista ea posaries al costra dels nat, - io t-ea persequits.
Per La florara part fern arnb rnolt de
.gust aquest arlariment sobre la t'iterare1...ir.; del dit /m'agro'.
que,

LA CONTEÑTA DE CATALUNYA.
El PI de les Tres Branques, di -se-suri
de flema, resum els romentaris que dedica al di/ema de PA II c en la següent
Resposta a l'A B C.
Un noble sotmés no Cd mol per.germä
el noble opressor. Ela catalana no goal
germana de la gent de la Meseta, ni ens
en seattim... - ni env en irn tütl ! Cal
earrer l'anuda Cnstella per sentir-ho. Cal
córrer Catalunya per sentir-ho. Es
nattellá, diera aquf. Es catalán, ‚linea ullà.
I un da de gel corre entre mia!
Cent d'ara, periGdie de Granollers, esaria en el sefl número darrer:
A hör's d'ara, rotmesa la nnstra terna
a uh plebisci4 en forma clara i vident,
haurfem resolt equest mane problema
que tant preocupa al diari de les abeceroServo la certesa que predomina en
nostre poble la idea de restranceriame.
m'Ir) ultra; ço vol dir que poca cosa arenseguiran onda aquesta sengles anule., que

a tota els nacionalistes ens fan ntigriure.
CONFERENCIA D'EN ¡'IDA 1,
DE LI.OBATERA

piase« que ve, a ta nit, el diputot
de la Maneomunitet En Fetal Vidal de
Llobatera tb.:nora a la Jorentut NoeionaIrsta de la Barceloneta (Sant Miguel, 3)
una aonfer,t nria, desenrolltant el terna El

torna a fer pintura de cavallet destiles
d'una Itorea rilmtenein, ritt ha ealgut esposar: del taller estant la aviar les teles
que ha pIntat aquest esti
No porto el dia l'inventari de les vendes de tots ,ela ni-tirites que treballen a
Barcelona. Tanmateix, no cree que m'enganyi. Venen.
Aix6 no es podia dir fa set o rail cuya.

Caldri, que després & faz- Repinta coas.
tatació falaguera precisi una mire el qun
culi dir en parlar de la rYgnificaei4 de les
nostres classes altes. No em faig la
que comprin bona quadros mtbent
fina a quin pont 84n bons i gabilint
quisidarnent en llur contemplació. Ara
rom ara, m'aeontento runb qtt els conaprin, pagant liar preu andi puntuairtat.
CARLES SOLDEVILA

•
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menläria i la "[liga Regionalista" —
Any 1919
No som nosaltres, sin() els
organismes reresentatius de
Catalunya, els que havem d'emetre judici i d'assenyalar les
actituds a prendre respecte del

projecte d'Estatut que acaba
d'aprovar la Comissió extra-

parlamentaria, Psrò això no
vol dir que no pognem far
gun comentari sobre les xaeres mes vistents que fan crell
un mosaic deplorable. Per una

tau <minsa i en molts in, dresail.lusbria coneJssió ne-.
'Aida desproporcionada da so-

Any 1923
L'any 1919, quan moments
favorabilissims acompanyaven

la nostra campanya per la eun..
cessi6 de l'autonomia, värera
aconseguir que es creés aquella Comissió extra-parIamena
täria que, sense nosaltres, sen4
se la mejor intensitat d'auto-4
nomia que poguessim recaptar nosaltres, ens atorgava
concessions que seria una des-.
lleialtat no reconèixer import
tantissimes. Per que va fracassar? 1.2r l'actuació dels
tremistes, davant dels quals,
per compliment d'un pacte de
lleialtat, ene vam inclinar nos...

letunitat del procediment seguit, que recorda Ja faula del
"mees partgriens" i que podrra, ofegant amb els escara-altres.
falls la realitat, fer creure a

molts, si caeeeptéssim, que
se'ns atorga tot, quant no se'ns
atorgaria res o quasi res.

De manera, senyors, que en
dos moments excepcionalment'
favorables, la política cis
cessions parcials ha fracassat.

Per que? Perquè l'han feta frano cal dir que una de les
cassar els extrernistes. I jo us
coses que més fereixen d'asenyors, 'que Os just que
quest projecte es la manera
seais dirigeixin censuras per
ron] tracta la qüestió essen-4
alió en qué Isa mereixem. Jo
cial dc la Llengua.
S ;.gons l'Estatut, la Mengua
comerte') per declarar que si
de la nostra Atitonomia no seen la intensificació del sentiria ,la catalana, i és clan que
ment cataiä hein aconseguit
sense l'imperi de la Mengua,
mea mes del que era d'espel'Autonomia, que si no és una
rar, quant a la materialitati
poLestat espiritual no passa- de reformes legislatives, la
ria d'una vulgar descentralit-colina,. el balar/y, és molt-pezacid, seria un sarcasmo mes
tit. Meró que no se'ns culpi a
dapressiu que la franca cannosaltres, que no es posin a
trallaaació.
compte els nostres fracasses
Més, encara. En l'Estatut
en nom d'un radicalisme que
seals; fa el favor de permstre'ns redactar en les susdites ds el que ele ha produit. (Molt
U.)
aeorporacions públiques els documents en Mengua catalana,
Ahl senyors; jo us dic qu'a
perä en aquest cas "deherän
si l'any 1919 baguessim nos-.
contener también su versión
altres acceptat, procurara amcastellana". Mentre que ac-e
pliar-les, les concessions que
lualrnent les corporacions pea
ens brindava la ponencia ex-,
bliques de la riostra terna ja
tra-parlarnentitria, aval iota
usen ben soviet la nostra ¡lennosaillres i tots els humea
gua en documents oficials que
d'Acció Catalana i els patriono hagin de szu• cursats a la
I

Converses filo-

1ògiques
XL
"L'actuació del scnyor S. a aquest

parta bou..." ¡Per que a equest pjrtit i no en
equest parte Preg ament els demostratius són mota que voten de preferencia davant d'ells la preposiciv3
a en aquells çaiOS en que les preposicieno a i en sim equivadents. En el catalá medi-eval i en el catalá parlat
modern, els mateixos cornplements adverbials que uormalment es construci:sien amb la preposició a, apareixen
constantment introduits amb la preposició en unan llar mot inicial es
un demostratiu. En el; autors antics
/ pisos in cuna *tuaqu.la
-se 'ealle,t
pressions cnt pujar a l'errnilatge i
pujar en cup,- st ernalatac.

La llengua pa r lada, de conformitat
amb l'antiga, diu te en aquirt armad, de preferencia a es u aquest arni:ri. Ja sabem que molts, en casos
com aquest, i encara mes en casos
con.' el de l'expressió antiga damunt
citada, han volgut cenen en la combinació en aquest, no la preposició en,
iriée la prcposició a amb una n eufó-

nica, i han cscrit an aquest o a n'aquest (d'on, segurament, amb l'omissió de la a de an preconitzada per
l'Institut: a aquest). Peró una tal M-

terpretació és errónia: quan, en una

c leterminació cireunistancial diem an,

aquest an no és altra cosa que la preposició en , no una forma secundäria
de la preposició a, i per tant no l'afecta la subs:ituciir propasada mi'
l'Institut de la forma an (he die an
aqu el') per la forma a (ho dic a
aquell).

No estaria be que c5crivissim

en

olucsi perfil. Perú no havem de corregir aquesta grafia escrivint a
oquest partir, sitió en equesl partit.

nacionalisme en els moments aetuala
EBW.

FABRA
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"Superioridad". La restricció,
tala, que implica l'actual
gest de favor, As evident.
• ••
1 gairebé el match val dir
de toles • tes altres matieries
Per

que sin] objecte (12 l'Estatut.
La mateixa vida administra-,
tiva de la Mancomunitat resta
/non, Inés entrebancada, amb
l'organilzacid suara proposta,
que no pas amb l'actuar"sla-,

tes mes fervorosos i els ma
sutremistes de Catalunya, cstartera tots ocupats a orga.,
n'izar i administrar els graus
d'autonomia que hi havia en
aquell projecte i no podriern
pensar en altres coses i no
tindrien prou temas per a trebailar p2.r a saber-la organitzar i administrar i treure'n el
màxim profit que amb el nose

tre eaforc se'n pogués treure.
Que una reforma no és el que

tus". Horn pot dir que tota la
substancia . nacional amb que
la consciència creixent de Ca -.
talunya ha anat omplint la
huidor legal de da Mancomunitat restaria minvada i con-,

din l'articulat mort i entero
d'una Ilei sind l'anima, resp9-4
posa en implanrit que
tar-da i regir-la. El Decret de

absurd r2eixfs.
Quan sernblava que el fet
viii de la Mancomunitat dona-.
r:a facilitats per a bastir amb
plenitud d'eficacia les dclegacions de serveis público, ens
trobern amb la persistencia de

ha florit. I si Ilegiu aquell Deer,d vencen que es la cosa mea
minsa que pugui pensar-se.

die ionada si aquest projecte

l'esperit vuiténtista de la llei
provincial.
I en matéria d'Ilisenda pasa
sa el mateix. El prajecte es
mancat de tota eficbeia, rar
es mancat de Iota cordialitat.
Considerat únicament com a
mesura administrativa, es un
fraciu "ab initio".
I no el podem considerar
vas com a mesura política, cal

la Mancomunitat no la va crear
per a Catalunya, sine per a tot
Espanya.. on no lii havia una
taima, no ha passat res; en
canvi, a Catalunya, velen ecnn

Llegiu aquell Decret i després

llegiu el projecte d'autonomia

de la Comissió extra-parlaa
mentäria i jo us dic que si els
resullats que n'haguessin sas
but treure haguessin guarda t
releen] amb els que hem obUngid de la migradissima colla
cessió a da Mancomunitat,
podrtem estar ben satisbts,

l'ah.sencia de tot caliu nacionosaltres i els nostres coLlanalista, de iota essencia veri-boradors i teta
nostra ge-

tablement autonòmica, el fa,
neració de l'avenç fet en
malaguanyadament, niU que
,soliment, de l'autonomia de
inefieac, pertorbador.
Catalunya.
Ni això es autonomia ni &tate
serietat.
(Del discurs prontinciat per En Uran(De l'ediorial L'antonosnia que me, ir Cambó al "Centre Nacionalista"
la Barceloneta, cl dia 7 de gener
oferei.ren, publicat per "La Vea de Catalunya" el dia 17 de gencr de zero.)• 1923)

ACTO NONIIA, NI AIXO ES SERIETAT".
D avant el recent discurs d'En Cambó, cal repetir aquestes ma-

teares parceles.

CA

TALLERS D'IMPREMTA

dimecres, 10 de gener de 1923

LA POLITICA Full,de dietari El projecie de la Comissió Extrapara-
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"El tribut"
En Joan Saltares, de Sabadell, autor
del recull de proses arreplegades sota
el titol "El tribut", aspira, si mes no,
a q ue el scu !libre projecti "la minsa
fosforescencia d'una constant i devota
tuca
de llum". Aixó el satisfarä, declara en el pr6reg.
Real ment, l'obra d'En Saltares
asscnyala constäncia i dev
oció. La seva prosa
és tr cballada i
minuciosa.
En
Sallaris
ha vestit les
seves narracions i els seus
esplais lides itudi un Ilenguatge de vegades am
pulós peri sempre distingit.
A'ki vea mama. I
30 otalaza,

Acció Catalana

L'estil preciosista apaga, a estarles, l'alè
vital del creador.
pägines del "Tribut" revelen un
esperit divers, concretades adés en cante, ades cn poema en prosa. Algunes

Ha sortit la primera de les fulles volants de proganda nacionalista

notes de paisatge esmaltan( les narra -

cieno, s'II admirables. "El poema enquimerat" és una obra tendra i apassionada, tota Manida de pocsia. " Tragidia vulgar" és un conte ben construit.
El 'libre el clou la prosa titulada "L'incendiari", aiguafort tenebrós.
"El etribut" és un bon comen,;. l'artifici dcl ilenguatge caracteritza l'obra
de Joan Sanares. Peró s'endevina, sota
les paraules treballades, alguna cosa mes
que "la minsa fosforescencia d'una
constant i devota cuca de Ilum". S'endevina un observador agut que és, albor; poeta

SHIP-BOY

Li marca de l'esclau
Les demandes s'hauran de dirigir a les Oficines
de la nostra organització (Trafalgar, 14, entresol),
essent preferible que les entitats 1 mies de fora
Barcelona les facin per medtacilS de recader.
--Jo creo que ha agafat la turca.

—vi, roe mí, està PItoft

Pretil 1 pesseta el centenu•

LA PUBLiCITAT

I COMERÇ

FINANCES

-

SESSIO DE BORSA
del 9 de gener de

1923

Comentari. - La lendenela dels valore
ferroviario nialgrat 1 vea tt sostinguts els
eanvls de fora, han donat una nota no pas
gane aralarattiura per Felement alctsra tic
la nostra idaSat
/li bagar unes vende* bra tant shentn•
Carlea- que Nan fet Imitar els Nrads I AlaCanto 1 atiza concretar si poden portar una
tendencia haisista, creiem que es oporld
asar mol; anth t'untado, 1 de no reihresn
Masa, entero roen crea la niraorla tic que
els nottercs valora no poden hallar.
Al donar IR contentada Impressió.
(S
equivorar-ints 1 que els
•
sistinguesstn.
L'Interior I els amortItzabr s han esrat
Mas as'ial Ilthaet . l'exterior sena ears mena
Ile Moviment 1 els belts del Tresor terma(
les &disectorna termes en general.
El Gran Metro!, /In guara'« rans cte 5,1
entera I el E. c. Metrop Pa s pinYa 015
nuodant anradós sostinguts.
•
Les divisas estrangeres, fin." enraya
eis airara que cputnyan 1/0 renten, el
Mares, a mutua Por., bt hatta papar astral
el coro a 00025.
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FI1tptne9, 975 pesseteS.

Anuncis Oficials
a.

DE SARMA A
DANCEL691.4, S. A.

FE7ROCARBIL

.

Yerificat
dia d'avui el
sort aig per a l'amortitzaekr de
130 ebligacions de tes emcses
per aquesta Compan.yia. en 17
d'Abril de 1910, nan resultat
amortitzades les següents:
Dei número
391 mO
400
1.661 "
2.821 " 2. 9.- 0
2.981 " 2.990
5.231 " 5.210
5.481 " 5.190
6.811 " 6.820
I/
8.011 " 8.020
9.031 " 9.040
9.091 " 9.100
10.701 " 10.710
11.181 " 11.190
11.771 " 11.780
Des de 1 1 de 12brer pròxim es
1.1

Rrmbla del Centre, número 6
Telidens 1230-1231 A

f

La armenia
està a imnt
d'arribar

Successor de don Manuel Crehuet, ha L'asiladeäpatz a Bailen, 45, pral, ,(Gran- vía).

.

concedirà el pagament del capital d'aquestes obligacions amortitzades, o :sigui pessete.s 500 per
cada una, cuna lambe de/ cupe;
inithero 27 corresponent a les
restants obligacions d'aqu:sla
rtni0000 de Yenciment en aquella
data, amb deduccie d'impostos.
Ej pagament Liudrn Iluc els
dies feiners a la Societat Anianima Arnús-Garf i a les oficinas
del Sindical de Banquero &y Barcotona, carrer Fernando, 30, pra1,
Barcelona, 8 de gener de 1923.
EL DIRECTOR GERENT,

F. Fraser Lawton

Goleta italiana "Giuseppe flortoll:, de Liorna, arnh
'Vapor espanyol "Cristina', de
Cardift, ambsarbó. Amarrat moll
de Ponent S. Consignaturi, Argimon.
Pa?lebot espanyol " J .- ven Paquito", de Palamós, amb càrrega

p

Chtl na, 063 pessetes.
BrastI n,ys, 060 pessetes.
flottolans, 165 pes5etes.
Por,rns, 92 0 0 peseetes.
Pe nera/os, 010 pessetes.
-.1„aperaesoa, 900 pesseres.
Arcerns, 4175 per 100.

,

Tomas

'Vapor espanyol "Bermeo",.(rAvlles. amb carbd. Amarrat moll
del Morral. Consignatari, Gollem
Vapor alemany "Ilohcland",
d'Ilaraburg, amb chrregn general.
Amarrat mell de Sant Bertran.
Consignatari. Agencia Naviera i
Comercial \Vellera
Vapor angles " toroy",
Cardar, anda earb6. Amarrat moll
del Morra. Coasignatari, AsenMariLinia Witty.
Vaixedfs desoatxats
Vapor es anyol "Mafia Dolo-,
res", amb e t seu equip, cap a la
mar.
Vapor espanyol "Canarias", de
tränsit, cap a Alexandria.
Paillebot espanyol "Salinero",
arnb càrrega general, cap a Mgeeiras Ceuta.

Canea, 605 pessetes.
Ar entina, 230 pe0seteS.
l' m,als. 519 resurtes.

S93'75.
1 ^ra 13.( 1' a. 7090.
l' ra Noca Yort, '119.
Pl m 9112,11, 11775 ,
Ir mo Sins!?, 973'75.
l na Nn rr gl, yrrs'ao
14,an Draiderra, 79600 ,
P na Berlra,
'len] Viene, 2100.
PraN-a, 4040.

y

gcn2ral.

EITLLZTS
Frene snr, 45" 3 por 100.
Anyl es, 2555 pessetes.
l',0 trts, !ten per )00.
1 c- tteS, 31 11 per 190.
Sto us, ;21'50 per 100.
o urneses. 02 2 possetes.
A e ^ 0,3 1 110 per /00.
Anerrores. 9015 per 100.
He nnelesos. 2'4 0 m'avene.
S n ela, 1 5; n'anees.
Itint,,ea. 106 pesse!es.
D'e ?re ere a, 119 pe Aletea.
Rumania. 370 per TOS.

e 7 ra:5.

Dia 9 de gener de 19 23 .

p

Dores d' ierrac16: 7,.13, 18

Baramerte a aero.1 al nlvell de la mar,
7872; 767'6; 7682. ermómetro are, 8'1; 13'8; 132.
Tertnúmetre humit, 0'4; 110; 92.
Ilumitat (centésimas de saturaci6), 76;
70; 55.
Direcci6 del vent, calma; en.; bZW.
S'atocina del vent ea metres per eegon,
O; 1; 4.
Estar del ce', quasi tapat ; sere.
Classe le ofivols, stratus-e0mulus, cirrus; cirrua, stratus.

T

-

leer•raturcu extremas • Pamba

Maxima, 1507.
•
(28.
51 fritura erran de tema, 4.6.
Oseil.11.•,16
e
e ca. 854,
tura mitja, 102.
Preeipitacid aquosa, des de les 7 hoces
del dio anterior a les 7 horca del dia
de la data., inapble.
Recorregut del vera en igual lampe, 45

termom tri Tempra-

guilda/erres.

Obuervneions particulars, boira.
el•n•n••

Vaixe.fla t'orine
Vapor espanyol "Calle lEguer",

arab cZtrra.ra general, cap a Marsella O escalesYnoor nornee "Pan", en llast,
cap a Valirucia.
Vapor angles "Colon", amb eärrega gimerat i trànsit, eap-a Tarragona.
Vapor noruee "La Franca", de
trisnsit, cap a Valencia.
Vapor noruee "Finar Jan",
ami> eärrega general O trànsit
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Isla de. Panay", de trànsit, cap a Cadiz.
Vapor espanyol "11..ry Jaime 11"
amb dirrega general, cap a Malló.

1 N trbl

1.13 Pierg irt

Cejmics

na¡oles de Val hicia I artldes dc cz.nairtsccici

Casufr tefe

DespaLx: Taiiers, 72

PRIMA DE SUBSCRIPCIO
Barcelona; Daca pessetes cada

mas. Catalunya, Espanya i Por-tugai, 7 50 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

El proppassat diumenge, a la tarda, la
sala d'es,pectacies de la Casa Provincial
de Caritat eslava plena d'un públic selecic que ana a admirar l'artistica exposiciú del PesseLre i a l'ensems truja
audició de cants i danses de la
nestra terra_
La primera part del programa, a arree l'Orfeó Pirenenc, sota la direcci6 del mestre. En Marian Mayral, obtingui moltes lloances i aplaudimcnts
en toles les obres que cantà. Foren lambe molt apdudides les solisten senyoretes Na Concepci6 Panadès i Na Ramotu Caaran.
La senyoreta l'anudes delecta la cmeurréneia amb un recital de cançons ca.
blanes, accmpanyada al piano per la
profes ora de l'Orfeó Na Marta hlarti
de Brians6. En un intermecli fou collocada a la Senyera una formosa i artística llaçada com a record de la festa.
Fou interpretada la segona part per
tira secció de nenes i nens de la Casa,
els quals, abillaes amin vestits tiples,
narria alguns balido populars catalans,
hule foren melt cekbrats. L'acompanyament d orquestra, aeä a cauce d'elements de. la maletas Casa de Caritat.
Amb els ballets es donä per acabada
la fasta i no cal dir que toth.,m surtí
ni/li contera.

,.

'

C

ART UJANO
Vi blanc, 093 anip. lit.
Cellers AMI° & AMISTAN':
L'Academia i Laboratori de Ciencies
Mediques do Catalunya celebrara sessió científica denla, dimecres, dia lo,
a les den de la nit, ca la (l 'id el doctor
Rosend Carrasco iara una comunicació
sobre "Principis fonamentals i normes
per a la conducció präctica del traciainent de la diabetis".

Estufes de. petroli

de

les millors marques. Lloreras
Germana. Rambia Flors, 30.

El primer número de la P.evista de
la Vida Mwdeipal publica el següent
sumad:
La Casa de la Ciutat de Barcelona.
-Les prhneres paraules.-Rccord, per
J. Vallés i Pujals.-Funció Notarial deis
Secreuris Municipals, per Ramon Coll
i Rodes.-/repre.9sions en mat/rimo
per A Ariet.-Isidre Lloret i
hfassaguer. - Notes lingiiistigues, per
P. Fabra.-itibliotegu populars.-Els
sous deis funcionaria iLlegalment separata, clavant de qui es deucn reclamar?
-Sobre l'ideal d'autonomia municipal:
Municipal i me i prosperitat financiera de
les eratats, per Miquel Vidal i Guardiola.-Secció de legislació, per Josep Maria Pi i Sunycr . -I-a primera plana de
la Revista.-Secció de Jurismmlencia,
per F. Culi i Verdaguer.-Conferencies
comarcals.-Serveis temicsa;nunicipals;
Clavegueres, per R. Giralt i Casadesas.

-Els pagaments are cabals muniei>ali
i la contribució d'ufilitats.-Consultes.-.
Deures que la legislació imposa; ser.
veis a arree del secretari, per F. Sana
i Buigas.-Jutjat municipal, per JOSep
hLaria Gich.-Deures i obligacions deis
Ajuntaments amb referencia a clavegue.
res, per Francesc Rose11.-Notes dhen
ses.-Jurisprudència del Tribunal Sil.
pretn.

'os

Catarros, Iletredals, Bronqua,s. ere.
!mines, es curen rapIdameal ama
l'Elixir Comino, (limen.

L'incansable Consell directiu de l'Atencu i Escoles Catalanes Prat de ia
Riba, organitza tatnbe aquest any, ane
exit superior als anys anteriors, el Na.
dal i Reis del Nen Pobre.
El dia de Nadal ¡oren repartits
infants de les familics necessitades, don
lcds consistents cada un amb una ampolla de moscatell, una barra de torrorc
de Xixona, una altra de gema i 25 natales.

Per6 la fasta grossa va ésser dissabte, amb motiu de la diada dels Reis,
Per fer-se carrec de la importancia de
Pacte sois cal dir que es repartiren uno
tres rail lob de joguines, Ilihres,
bes d'abric, 'laminadores, etc., donant-se
a cada infant quatre o cinc objectes rulequats al seu sexe, entre els quals hi
havia unes formoses banderas catalanes, amb l'escut i la inscripció de l'enwat.
Per fer mes passadora l'espera als
que intcgraven les llargues renglen2s,
la Cobla Catalunya toca durant el toa.
ti un deliciós enfilan de sardanes,
eren dansades per un cstol nodridíssim,
de jovent.
La testa deis Reis del Nen Pobre
fou presidida pel regid,n senyor Escola, el qual ostentava L repres.entaciO del
ballle de la ciutat
L'acta transcorregue sense cap inci
dent. Cal remerciar als gene.resos dona.
dors que amb els seus donatius han
gontribuit a qué aques:a patriútica testa de caritat fos tan esplendorosa,

MIES VfLA.NOVA tIN1316
Organit6at per FAtencu d'Alumnes interns de l'Hospital de la Santa Crea,
ha començat el curset präctic de "Cirurgia d'urgència" a c:arec (LA doctor
Limite Bazil.

CORDILLERA

Vi blanc, 075 amp. lit.
Cellers ANNO
MARISTANY
Ha sortit cap a París i Berlín, aventatjosameut contractat, N'.4ntoni Sala,
on començar una serie d'excursions mastiques per les principals sales de concurto d'Alemanya.

.

ElEST/1.1.17A 7.'T FlOYAL
Saló da Ta
cada dia te dansant de 5 a 2/1 de
i dinar a l'americana de 9 a 1 t.
La Gunbra de Comerç i Navegació

d'aquesta ciutat ha rebut de la Junta
d'Aranzels i Valoracions, una insitació
encaminada a que es li faciliein guantes dades relacionadas amb el valor de
les mercaderies importades i capo:ladea a Esiranya en el darrer any, per tal
de contribuir al seuei dc valoració olicial dcl comerg exterior en el susdit
periodo, que regLannutariarnent ha de
practicar-se en el primer semestre de
Vany actual i invita a iota els seus aleetors i associats cooperadors a exposarti les observaciocs i facilitar-1i guantea
dados puguin proporzionar-li sobre Per
mental valor.
A l'Asil del Parc han mort: Penco
Centellas Vidal, de Sa anys, vidu, natural de Barcelona; Liuda Martínez
Vera.. de 39 anys, vidu, natural de Marcia; Lluís Loreruo Vivo, de so anys,
i Josepa Martí Oliveras, de 7o anys,
soltera, natural de Girona.

g

Frica d'Ore hreria
ref a rrAalts i tata
Vendes al detall
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afta a la Travesasra de Sana) I
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CHIVES i P.JIGEERT S. 813,
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;r7,..,..":.nezie,:exo,reetrr
e POLLEO

estos'- Coses.
tountent primor. En Rafe/ batiTils Rivas,
loen/ segon, vacant.

CESPRES TINCA
Lltures, 60'83.
Pessetes. 910 1 0.
tires, 7220.
Ddlares, 11'71.
Fr^nen
275'00.
Mares, 01475.
Corones, 9030.
LONDRES
TAPICA
ritrades arg,rannee, 40 1/4.
75'00,
Exterior,
Fracea, 0930.
Neta York, 4'73'25.
F5750y2, 39 ( 5.
Su'sstr., 2150.
11/Itnds, 117'55,
l'el, t. 91'00.
Sult,a. 17295.
Portugal, 23500.
Arcentitra, O 1•00.
310nterlaho, 13'27.
Chile, 3190. .
Brelin, 45000.
Copcullague, 43005.
Yokohama, 2131,
Bolgin, 1715.
Not urgir, 24975.

salid, arn.b fusta. Amauta moll
de Muralla.. Cousignatari, Talavera i
Vapor itaka ‘ Enkidia." , de Gailveston, atall cold. Araarrat moll
de Ponent N. Consignatart, Bai-

"Vapor espanyal "Modesto
Fuentes", d'Axiles, amb carbó.
Anaarrat rooll do/ Morrot. Con' signatari Gttillem
40
(»lames
19
Vaper anglas "Roseunterth", do
ereus per 20:2 do 09 outlua.
Newcastle, anda carbd. Amarrat
Ibis
Sf Plei t.
01011 de Ponen!, N. Cons.grratari,
1,7
seremet
116.1/2
Carbonad: O Bruix.
5
begn
Vapor belga "loor"; d'Anvers,
Va ons arriban : Nord, a de blat.
Otilta carrega general. Amarrat
"
Alaeant, 7 de Idern,
• moll de Barcelona S. Consignatari, Mass Andrew.
Branha rreeet,
114
num 10,
Llagut espanyol "Virgen del
141%
•
"
MIS
Carmen Pesto- a', de Vinaroc,
S nItoeh O,
63
amb
garrotes.
68
Netisat,
holanr,Ws "Groenlo", d:r
6*
N'aduno arribats: fiord, 11 2. alk
Neweastle, amb earbtr. Amarrat
Alacant, 04 e 4.
molt de Ponent N. Consignatari,

Annint, En Joan Gerobart Duran,
Eu Jostpurn !Mesana PeLx.
A 'IMPI secretar archivar, N'Isidra Mit-

pMvrrri,
P ri tepWel,
P rn /ternura.

,

47

45.
elb
6*

Gemova, unta carraga general.
Arearrat rno/l da. Darcelona S.
Consignatari, LiBUCG.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, atrito- cerega, general i 109
passatgers. Amarre müll d'a les
Drassaues. Consignalari, Conopan y:a TraLLSC)13LiitecTZulia.
Vapor e.spanyot "Ital Jaime II"
d 3 1 rbahá, a,.atb. carrmt„a. general
75 passatgers.. Annalteat mol! de
la Muralla. Consig.aatari, Amengual..

,

86.

Favons N'arrees.
.lereaveits
rua

/00 op.

AVIS
le :unta Sindical ha qnedat constituida
per a ei present anya, en /a forma següera: •
sindre president, N'Agustl Navarro Grau;

TT,T(..
¡In
19 1

not 3725 3250
85
84

Fases

1675 op.

-964==istre==7^•02-TT"-e-(1==7,,,..."

r/al

.

Superflua superior
"
eorrent
l'a ora arriltals, Nord, 8.

7a.45.

7040

Negociad; teta eta coposa animo).
tnent 1 seo, próxim.

18600

SARINE8
l'Orca
Metas "

tilsaca eitra

1111104

01111BERVATORI METEOROLOGIC DI LA
PRIVERSITAT Dtt BARCELONA

IMIxellialratrat$

1 Corrent
Bala

GAS ETA

Movirnetat magitim
Vapor espanyol "Antpurdanes",
de Paiames, amb carrega general. Amarrat moll d'Espanya W.
Consignatari„ E, liaeizas..
Vapor esnanyel- "leurri Ripa",
Stiller„ amb cereza_ general.
Antarrat atal± cienpan&a. E- Con-

1 ,Gru p

Bonos Mpals. ExpOrriCIS, 6
Per 1041
Barrene. Tractinn and 1.101
7 per 100 (1021)

Secciä iletarttima

Mercat de Llotja

.

DImeores, 10 de gestee de 1132a

BiNceFE-sg 13 - G LEN TES - fi:ATORES 1
GRIPAS ESTOCS

.-=.1,79g2Meggzmis

5

;-; EXECUCIO RAPIDA 1
EDONOMIen DZ. LES F0 :21t ES DELS SE-.

NYORS METGES OCULISTES
ES CRADUZDA GRA TUITAFAENT LA V.GTA

Malalties

NA E

neries. De fe a 1; 4 a G. At. 6 a 8.
Fa/dalle/la, 15, primer.

T RON - Plaça de Catsluaya, 17

muzerzzazaa~me

ELS TRAMVIES BE BARCELONA, S. A,
AVIS
• A partir del' dia 10 de l'actual, s'establira. a les /tajes números
29 i 30, i per via d'assaig. els traPetes
LINIA NUMERO 29
Plaça Universilal pel Parablel a l'estació de 1"rça o viceversa
15 centimS.
Placa Universitat per rArc de Triomf a restació de
Franca o viceversa
16 eentims.
LINIA NUMERO 30
Plaça
Catalunya per les Rambles a l'estació de
Franca o Viceversa
cèntims.
Placa e Catalunya per la Granvia a l'estació de
Franca o viceversa
cOnt
Barcelona, 5 de gener * 1923. - LA DIRECCIO

M higiènic ala SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 311
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Dimcores, 10 de ganar de 1923
rD V.: S

1.A PUBLICITAT

D'ALEMANYA

Sr. Director:

Eis beneficis de la indústria

Es podria potser combatre el vici d'escopir públicament posant avisos pels carrera que recomanessin de no escopir airad:12.s damunt de les voreres.
Respecte la hntticia general de la nostra entrat, seria bo que els responsables
de la neteja púbbca donessin un tomb

• Advertíem raltre die que in- 'pele obrera de l'impost sobre els
alubtablement la indústria està ingressos ( Einkommenstener,
fent grane beneficie a costa d'al- igual a l'anglesa "incomc-tax"), al volt de les (nenes del Palau de Betres elements de la poblada. El ha anal augmeniant per mo- iles Arts, per seta l'Arc de Trierei, per
la inane cid quarter d'artiileria que dafet es susceptible de demostramente:
ció. El raenament val, naturalSegens el tenme mig de 1920. na al :arree de Santa Madrona, pels
mena en general; es possible que
pagaren els obrers un 20 per 100 carrerons de la Barcelona vella, etc.
J. S. i P.
en casos ieolatts les coses no pes- det total.
sin tal corn anern a explicar. La
Idem ídem d3 1921, ídem 33
Sr. Direeor:
indüstrin treballa amb un eost de
1/3 per 100 del total.
El veridic corresponsal de "La VanI ¡ter l'octubre de 1922. pagaproducid baix i arab preus alta.
En aquesta desproporció esta ra- ven els obrers un 72 per 100 del guardia" a Igualada, ocupant-se de raetotal.
tuació de l'artista Stella Margarita al
rrel dels seus guanys.
El con de preducció, diem, es
Resulta, dones, que el benefi- teatre Mercantil, escriu en el seu núbaix. En ekcte; els salarie obrers ei industrial extraordinari no de mero dcl 3 d'aquest mes:
"En la noche del 31, al tocar las doce,
celan enermement per dessola diaminuit pels impostos en quena
después del conseja de la empresa de
dels mundMis. No fa gaire que tazit apreciable.
dicho
:calro de que se procediera a coPel que vegi les coses en conels periedies s'escandalitzaven
que els dezenrregadora dei mol' junta el procés econòmic que sala mer las tradicionales uvas de la suerte,
desenrotllat a Alemanyes, d'ençà el sexteto saludó los albores del nuevo
d'Hamburg ltagnessin sol.licitat
Un jornal da 5,000 mares (eina del començament de la guerra i afia a los acordes de la Marcha real,
peaa-etea'. Els salarie normals sobre tot despres de la revolu- mm el público aplautliö calurosamentrabrers sön mea inferiors. La cita no es allre que un nota re- te".
En honor de la veritat fem cc-estar
remunerada a dependents i tre- partinsent de /a riquesa, on ele
balladars intel.lectuals resta rendistes han sacrificat. Ilurs que ah primers acords del dit himne
molt endarrera de la deis obrare. propietats i els obrera luir ben- esclati una gro..n xiulada, essent aleshoFa pocas dfrs ja -Frankfurter Zei- estar, i on els industrials salan res quan muja dotzena de senyors, darrers vestigio de rantic caciquisme que
tung" cetina el cas d'un intel- enriquit amb Lotee dues coses.
hacia imperat en aquesta ciutat, iniciar Es ciar que la indústria
lectual de resta fama que tradui
conjunt no esta en millor situa- ren alguna aplaudiments que restaren
trisa imanta francesa, treball en
el qual passis tres meses, per la da .que abans de la guerra. Les ofegats per la protesta general, optant
mall tasen ob :agua la suma de Faene són simples: Alemanya ha la música per finir la tocada a la niel10,000 mares (leu pessetes). censurnit durara quatre anys de tat ile rhinine.
Apart d'aixó, tire el gnu de maniDanat els preua asasteis, resmen- guerra, cense broduir; la indústría alemanya amb la pan que li festar-li que a la ¡unció del diumenge
tal traductor. al pais on tal colha pres primeres materies i mer- a la nit, una de les atraccions interprela os lierzeix mós del man, i on
cada. baria de sofrir una crisi ta. un número fastigós, que era una
es tir a n milers i milers d'exemformidable; i, finalrnent, en cal- Ion- ti del nostre idioma estimat, entre
piars de cada M'ore, bou pagat
cular el valor actual de la indús- les nalles de l'estúpida "gente bien" i
an.b cinc laaen!plars!
Si pensin, (temes, que el pa- tria alemanya sha de dasromptar tense que cap dels nacionalisTs de nom
garneet de th . gaers esta predi- el valor de les reparacions gres- que hi baria al local sentís ferit el seu
ses o petites que tard o d'hora patriotisme.
cantent abetit (aval un pis a
Gràcies, senyor Director.
sanearan de fer efectives a costa
Barlin euala al seu estadant
LLOREana TORUNT
' Irs guinea cantima al Inés, la qual d'ella.
faite malgrat tote aguaste fels,
cosa, ae, elan Ilú obsta perque ell
el reitagani a algun estranger, que haurien d'hacer influit sobre
cobrant-ne mi/ mares diaris';,
liert • s aquí una altea font de des-

peses anualada. Finalment, totes
les empreses «dengues, i en pritnera lana els ferro-earrils, trebailen a preue ridieuls.
Resulta, dones, de tot això que
al casi de producció pele industelele a Aleinanya és enoemement
ha ix. Es padria suposar que els
preua deis produetes han d'ésser
neAr ealment bajaos. Perb, aixa
qija ha estat cert durant una
temporada. no bu ós ja. La majovia ital s prous, a rengrús, estan

'nata a riatura deis preus muna
dials o s'hi acostar( extraordinaliana-en. La indústria de paisos
efe minada alta comença ja de
competir amb la iirdiastria alernanya. fha donat ja algun cas
vn la indústr:a holandesa ha
itriothfat sobre l'alemanya. Els
prials. darles. s'acuesten als del
11P : M:dil mundial.
.11. iirinterit. la c on juntura és

excel.lent. El nombre
ehrers sortee !cine s'ha reduït
el mínimum. Cert que l'hivern,
d• a ximt sena(' fresa multe trebaII:ea-ira de temporada, ha bel augsegons ritme normal en
t'es tempa i a tots els _pulsos,
el nambre dantrers en vaga. Pera. ;Iqu•at mimbre ós relativasagons les estadíatiques madi inferior a l'any pas-

ea,.
Itaanna, dance, que la indastras ai a niailya, lieballant amb els
praris te sobre la indúsiria iistrangera el doble avena
rai ga aant COa t de producció

baia i dama mallor eonjunaura.
sa'ni clirä enie aquesta diferenc:a ase la ind emitir el Govern
atila itimostas. Perú alma no és
cei a La inaastria alemanya, propordooalment, paga impostos
minints. lii ha mil Manares d'empddir
beneficia davant de la
i per abra banda, la manera ron reearden els ¡zopos_
tos a Aliin.anya, fa que en reali-

tat reg «in tipus molt mes bajaos nie ,q s que sembla a primert
vista.
Un Cae praelle: fa poes dies
que jo :narria vaig cebra un docurnent invita:d .-me a pagar la
me y a rum unció per l'Esglesia

celebra, obligalaria, sembla,
tnalgrat esaer estranger. Aquesta
contri/e:chi eca • responia a l'any
1020. Impertava eent mares. Cent
mares, eren l'any 1920 deu pessetes. En 1922, quan la contribu-

eta es teu efectiva, deu ceittims.
Ara be: nomas els impostos
sobre eaterle i alguna impostos
indirectes es fan efectius en el
moment t/IIP es fria la quantitat
a imposar. Els industrials paguen
rima mes tard; a vagabas, dos
anys deeprésrLandustrial al qual
l'any 1920 li tau posat un impost
sobre ele beneficie de 20 per 100,
i mporlant 100,000 mares, i que
els paga l'any 1922, paga en reawat una centesinia part del que
batirla de pagar.
100,000 mares en 1920 eón
10,000 pessetes.
•
100,000 mares en .1922 són 100
pessetes.
FI tant per eent sobre els beneficie en el moment de fixar
l'impost es 20 per 100.
(dem en el moment dc feral°
e r ectas, 02 per 100.
F. natural que eta obrera, que
paguen el 10 per 100 del seu saleri en el moment just de parcelare . ' s'hagin indignat davant d'aquesta divertida feristi, da burlarse de l'Eatat. Eis aindicate
han
elevat ilur protesta al Govern.
Acompitnyen dades curtosíseiMata Setubla que la part pasota

la indüstria,.earn ha infiera sobro
els nitres elements de la poblacid, Lt indústria continui afir-

man! la sera puixança, demostra
abastament que ha sabut traspasear la càrrega a les altres
desees.
Això ha estat afavorit per la
política deI C.,-overn. Es una misrima elemental de política econaleice, que no s'evita la formada de la renda perquè es prohibeixi al propietari .fer-la efectiva. El Go‘rern pot tebrieament
fer efectiva, la renda,sper mitja
ale lampen únie cern proposava
Henry George. No pot, perb, evitar que es forma I si no la cobra
ell, ni la cobra el propietari, un o
alter se'n beneficiara, i en el cas
d'Alemanya, es la indastria.
Anrement, en temps normal,
ele salaras a Alernanya no podien
esser tan baixes, mentre a tole
els altres paises del mías són
alts. En ternps normal l'obrer
alemany passaria a restranger,
es restringirla l'oferta de treball
a dintre d'Alemanya, i els salarie pujarien. Es clar que això &rte. a son torn un augment d'oferta a l'exterior i per tant una baixa del tipus mundial de salaris.
Contra daquest preces s'armen
avui lote els Esteta del neón, po- •
sant taita mena de dificultata a
la immigració alemanya. I regula
libri entre els salaras alemanys i
els inundials no es pot produir.
En resum, la situada económica de rAleminya de la postguerra és la següent; en conjunt,
empobriment, com no pot menys
de succeir, donadas les pèrdues
territorials, els deutes de guerra,
les reparacions, etc.; pere els
afectats per aquest empobriment
sún els obrers i els rendistes, no
la indústria. Nou repartiment de
la riquesa, a favor de la indúsIrle.; nava distribució deis ingressos igualment a favor de la
Des de la pau, dones, rindustrial alemany podria estar satisbel. La situada de la indústria
era exceLlent.
Si no fas l'espectre de les reparaeions...
JOAN CREXELLS

Ii

lector
•

•

2,-. Director:

Pudria saber-se quan podrem tornar
a tcnif la illuminació pública amb gas
i bec Auer i tamb,1 per que no s'unceniel: mai, qaan la il.luminació era pvl
gas, els canalobres de cinc brocs qu tt tan
bouic fan, ni els que hi ha a la barana
del carrer d'Aragú? Perquè la iLluminació actual és pobra de llum i de presentad& I ara que hi som a parlar de
coses d'iLluminació, també voldriem saber, si tos possible, (luan tornarem a
tenir el gas- i l'clectricitat a preus
acurdats amb el preu del cuba?
Son aire.
BAPTISTA GIMENEZ
Sr. Director:
Labre dia, LA PUBLICITAT
c-upava de la bruticia de Barcelona i
feia remarcar sobre tot la porquería de
les escopinades. Mentre no es troba la
manera de carntiatre cli ceopluaires, es
podria procedir almenys contra els propietaris de les cases Morí empastifades i
que mai es netegen. El pitjor encz:ta
es lliaver de sofrir aquesta ignominia
tan repulsiva en l'interior deis edificis
públics. Els passadissos del quart i quint
pie del Liceu, per exemple, tenen les
parets aixf fastigosament maculades,
cense que mai nalga curi de netejarJIMOR PIGRAU

Universitat de
Barcelona

El rector ha rebut una dentIncia de
l'inspector de Girona procedent de Bassegada sobre la stispensió de clames a
l'escala craclults d'apesta població.
— El rector ha autoritzat a Eamon
Vallbona, per a estabiir 1 dirigir una
escala de nois no oficial a Santa Calcuta de Queralt.

Crónica Social
Comis$16 :nata dan l Trecn el Come;. dr. Bor-

cotana
Acabat O pedirle de testes de Nadal
i Cap d'Any i Any Nou, la Comissió
Mixta del Treball en el Comen; remarda que torna esser vigent rhorari d'obertura i tancament erestablirnents fiscal
en els seus acurds de caräcter general,
que prescriuen el tancament a les set
de la :l n per als comereos de venda a
la menuda i a les vuit de la nit per
als establiments del rurn d'alimentació,
En conseqiiincia, els inspectors de la
Corporació denunciaran els establiments
que trobin oberts despres de les liares
autoritzades.
— Aquesta Comissió Mixta ha publicat en el Butlletí Oficial de La Provincia, els dos segitents edictes,
nata amb l'hora de tancament dels establiments dedicats a la vendé cremardenyes, i ais llogaters de vestits de ' disI renca:
Atingut que respecte As establiments
anornenats "Espardanyeries" no existeix mío :ti motín que puguin eximirlos de subjcctar-se a l'horari general
fiiat pel comete a la menuda, alai com
tampoc vénen compresos en les excepcions que referents al descans dominical assenyala Llei, aquesta Comissió Mixta del Treball acorde, amb earacter general i obligatori, pel comcce
d'aquesta ciutat:
Primen—Due els establiments d'espardenyeria llaman de romaadre tancats tota els diumenges i subjectar-se
a lloran general fixat pel corriere a
la menuda.
Sego.2.—Els comerços que fruint d'un
moran mies añude expenguin capardenyes, buzan de subjectar-se a rhorari assenyalat als establiments de venda a la menuda o bé suprimir la venda
dnl dit article.—Barcelona, ea desembre 1922.—El Magistrat president Felip Gallo.—EI vocal secretan, Manan
Vendrell.
Es fa avincnt als llogaters de vestits
de disfresses, que seguint racordat l'any
anterior i de conformitat amb rinteressat per alguns industrials del dit raen,
durant la temporada que se celebrin
balls de disfresses s'autoritzarà tenir
oberts els establiments dedicats al dit
afer a hores extraorclinaries de nit, mitjançant que ho bollieitia individualnivel i s'atenguin a les condicions següents:
Les sol.lidiuds de permisos barman
d'indicar els dies a que aquest ha de
contraure's, acompanyant-se una !lista
o relació de la dependencia respectiva,
expressant-se la manera com es compensara l'excés de treball que implica 11
prórroga del lancinaron; aquest no podirá excedir de la ona de la nit, entenent-se que en le horas que excedeixin de rhoreri normal hauran de limitar-se enclusitiament al lloguer de disfresses, abte.nint-se en absolut de la venda de tota classe d'articles, puix goalsevulga transgressió no solament portara en sí la immediata caducidad del
permís, sinó la impdsició, a mes a més,
de la multa corresponent per la infraeció comesa.
El que es fa públic per a coneteement dels interessats 1 decirte comegüents.
Barcelona, 8 gener 1923.—E1 Magistrae presiden; gop Galia

INFORMACIO
D'ESPORTS
ClCLl
Al Velòdrom de Badalona
Organitzades pel Sport Ciclista Dadatonf S0 celebraren en
aquella pasta unes canses analnals per rordre següent:
Carrera de velooitat a den voltee: Vergarm Rius i Carpi.
A continuada es feu la cursa
individual d'una hora, per punta;
la classificaela queda establerta
COTA segueix:
Primer, Carpa 10 punts i 151
volles (30 quilòmetres).
Segon . Rius, O punts i tercer
Casete, 2 punts.
Lataffi-TENNI3
Ere ;ropera Campionats
del m'in
La Federada de tennis, davant
les dificultats , que troba per celebrar els partits d'aquest carnplena!, en els edificis de la futura exposici6 del Pare de Monta •
juich, ha soLlieitat el Pronta
Condal, en la canea del qual sera
muntat el - parquet" cons(ruit
per a aquests casos;
Es molt , probable que Rata
s'obtingui, puix la S. E. B. compta ja arnb la conforrnitat de la
majoria dels seus socas.
.•
Els tennistes, ert particular, i
tote els esportistes: en general,
han d'apreciar corn ets'inereiren
aquests actas que, pel seu desesteres i saerifiei mantenen resport en la sosa uses pura noblusa.
BOXA
Ajernarnant
La vetliatia que havia de celebrar - se aquesta nit a l'Iris Park,
e base del conibat AmericanoErediani, ha estat ajornada fins
divendres, per loor d'haver d'uat
mar encara qualeues detalls que
no han volgut prescindir els
organitzadors en liar primera reunió.

-Aquesta vetliada Os esperada
amb interés pel nombre i qualitat " dels combate . que hi
anune iat.a.
no-r Es DIVERSES
La copa nionroati
Es d'eeperar que aeriandeeaeveniment esportiu la euraa-c-acürsio
nistä, a marxa 'que per al
dia 2a proper or,anitza el Grup
Ex c ursionista Montrata,.scata Fitinerari de Gavia, Vall de la Samt-

bu, La (atole, Bogues i Vallirana.
Ultra ta magnifica Copa Monta
cau, que a'adjudieara coa/ a primer prensa figuren delires, cedaeles pele segarents senyors:
Senvor alcalde de Barcelona (pretni 'd'honor i 4estinat a renta al
o club que presenti majar nombre de participante i obtingui
mejor nombre de classificats,,
Ajuntament ile ‘141irena, la del
senyor En Rafel López, la eles
president chal Grup Excursiantsta Monteau, la del Coaeell.Directiu del mateix, destinada eam a
priiper premi de la nlassifietsció
4.derior de l'entita.l. ' u n-anuladora; de l'Ajuntament de Gaya,.
un premi especial de PA Sunta-

del Comite Provincial d'Atletisme, s'anuncia el primer crosscountry de la temporada, declacal oficial per l'esmentat Comité.
El trajecte sera d'uns sis quilòmetres, en terreny Molt acurat. Es segura la inscripció dels
nostres millors "crossmen", preveient-se un exit'per . als organitzadors. . •
SIR obert la 'lista en erdomicili social, Playa Sanies Crema
número 2; Borle, i a la Federada (Pi, 11), tots els dies feiners,
de set a rusa de la vetlla.

LES SARDANES
El monument a En Pop
Ventura

CrÓmicaJudiciäria

LA

de sanitat aniran a carece del Cos

L'interessantteolin recital de guitarra
que l'Aesoclutiel de Mímica da Camera
aa confiat a ril-lustre aruchits eamla
Miguel Liaaet el tiaai himlt der
4,1 Pa
-laudeUniCtaIfvui. (amarte, es dosernutilierá ae gón el
seail ezt rogrania :
Minum, Preludi,
Allegrette ,Andaste-Lareo, Estar& de Ferran Sor.
SleGONA PAPX: RoM . Bf;e, d'Antoni
Ruliinatein t Itisorimçs del Pescador, Goav5 del fue-fallid, llamease** «
de Manuel de Valla; Torre de dierlieja,
d'Isaac Albeni; Suisui, de Fra garest Ti-

de Facultatius socis pertanyenls
a la Nova Associació de Carnal
Cross lilas a, els quals faran el

ntaleix recorregut que els corre-

11°rs
a' moltes ja les inscripeiens
Sn

rebudes, entre les guata hi figuran gran nombre d'aUletes d'impertants entitats esportives o excersioniat e s, ço que fa suposar
que sera inolt renyida la Iluitp
per obtindre els primera !lees en
la classifieaciä d'aquest important aete esportlu.
Les inscripcions poden fer-se
a restatge social del Grup Exalte simista Montean, carrer Sant lío.nmat, 7, principal, éssent els
drets de la mateixa si d'una leesseta per participant,
. . .
Promet 'eure's molt coneorreguda la conferencia eme a carne
de' doctor Delfi San/liar: tan, del
Cintra Excursionista de Terrassa, 'sobre el tenia: "Impressions
dama excursia al Pie d'Aneto i
Lt Vall d'Aran", anda elirós de
N'Intoni Alba, donará al Centre
Aui onomista de Dependents del
Comerç ido la Indústria, el pro-

per dijous, dia 11, a les deu del
vespre. Aquesta conferencia ha
estat organitzada pel Gomita
d'Excursionisnie de resmentat
Centre Autonomista de Dependenle del Cometa; i de la Indastria, el qual actualment esta preparant un Cicle de Conferencies
d'Orientació Excursionista, en el
qual s'In han recollit les mialors
firmes amb que cumpla releersiertierne catala. , aar•ea
• ••
1
•
El Club Nautic da,Taann e .ira
, a
la qual entitat correstioJ P rga.
Infamad dels Eanipionats tr apanya del present any, en iol de
niar, ha assenyalat per a la aova
celebració al data del 20 de juny
propvinent. L'esportiva l'arrimo
tindrà ocasió d'ésser aItra volta
teatro d'una de lea mes interessants t'unes que (ladran lloc
aquest any.
• ••
Organitzat per la Unió Attelaca de Noria, sota ala auspicia

Comiattla provincial
La Comiesid Provincial ha des,
pabrat ele següents assumptes:
Informe en l'expedient relata&
a la petleid formulada per rala
caldia de Centellea de que e3 re,
quereiei d'inhibida, al Jutjat
primara Inslanera del partit de
Vich, porqué deixi de conèixer en
ei judici sobre interdicta de reo°,
brar promogut ' per la Societat
Estebanell i Pahisa contra agua
Ila Corporacia municipal.
Rociare d'alçada inteaposada
per don Joan Puigdolleas contra
l'acord de l'Ajuntament de Centelles, de 24 d'abril última, pea qua
se li ordena l'aixecament de lea
Ifnies- electriques que ti establer,
tes.
Trànsit en reapedient incoat
per la Segens Divisió da ferrocara
rife, sotheitada s'aclareixi la
funde de la policia governativa
en el regiri daxp/otacid &I fe-,
rrocarri/ de Sarria a Barcelona.
Visita del senyor governa
dOP a laiputada
A (Ins guatas dc cinc d'alije a
la tarda. el governadnr senyoe
Raverads va rolar al Palas' de. la
Generalitat per saludar la Dipue
taciei de Barcelona.
Ei senyor Valides i Pujals va rea
'arel al sea despatx, canviant-se
entre ei prexident i el seskyor flac
ventas unes: paraules de codea
sanTot segnit, e! senyor Vallas li
va presentar els diputats que hi
havia Si Patata que eran poca.
La visita del senyor Reventas
fou breo.
liers ú ei e la
El diputat provincial don Joan
faasenovas aLaristany va presen-i
tar abir la renú.ncia del cecee°
de vocal del Tribunal Contenciasa

tingut Roe una reuniG totes les
entitats que formen la Cemissió organitzadora del monumenf al gran músic
popular, la qual, com és sabut, esta constituida per les emitan cabdals de la
nostra terra, les mateixes que formen la
Comissió de l'Aplec de la Sardana, les
quals són les següents: Assochció Protestora de l'Ensenyança Catalana, Orfeó
Català, Nostra Parla, Ateneo amordanès, Lliga Regionalista, Ez,bart Catala de Dansaires, Unió Catalanista,
Centre Excursionista de Catalmiya i Lliga Espiritual de Nostra L)ona de Mentserrat. la presid.encia i secretaria estan
ocupades pel bcncrnerit Centre Autonomista de Dependents del Comere i de
la Indústria. L'alt patronalge d'aquesta
bella iniciativa recia en l'Excma. libancomunitat de Catalunya i en l'Encelentissim Ajuntament - de Barcelona. En
aquesta reunia el president de la Comissió doni compte de tols els treballs
portats a cap fins a la data i de tot ea
que es pensava fer en endavaut. Tots
els remas restaren bea satisfets de la
bella explicaciS del president i tots convingueren a coLlaborar entasiasticronent
a robra empresa augurant-se per a t en
aviat la realitxació d'aques1 merescut
homenatge al nosx-e anís/e nacional.
Cada dia van rebarit-se, onipleartei,
'listes remeses a tcees Ial eneitats d'ar- administratiet.
reu de Cataltinya', entre lee m'ah ?ti ha
entitats de'caracter politice cultural, social, sardanista, esbart de dansaires. or¡cono. orquestr, Ponnelis de Joventut, etc., etc.
D'alguns stjuntairaisits de les contarAUDIEaiCIA PROVUZCIAL
gres empordaneses i gironines, van reDa-vant la Beivid primen han vote.
bent-se tambe quarnitats. Són ja mehs
paregut Maria !Amiga (Saetees, Enric
els parlouncotoris que han respost trameDeafi Zerrano i Mumm Coda
protent omplert ei butErei de necripció.
c.: sats per aupaste ahondó d'una criatuSabem de multes cables que s'oferei- ra remetida faja pee teme>. eser.1 va
xen per donar audiciuns gratuitas a
retirar trieursatia per a la mare, Maria
profit del monument, les quals sede per- Chica eánabev, manteaba-da contra els
eis posar-les en un !loe d'honor, pel sea
nitres dote, per als quals -ea desasnar dos
entusiasme envers ravi Pep.
:nexos i un din d'arcest majar 1 multa da
Tumbé moho particulars slran em125 prssetes.
près la lloable tasca de recaptar caEi pneasegrat, Arden Beeaciesle, eompabals entre les 2CITS mincieences. Tot legua a la likerii stçnam. alependent de
plegat ras donara clara idea del fort
Wokere., valcim-se d'aqueet eaentusiasme que ha despertat rerecció del
recter va dor deummles • diferente cases,
ßfonummt a En Pcp Ventura.
apropiant-sedc 12.m.re) remetes, in/.
Per al diumenge, dia ti, a les onze
port de le venda del genere eol.firitat. El
del metí. Sardanista de
fiscal va demanardi ta grane don any,
Barcelona organirra una grao audició tuit meses i viri d-un dile presidi corde Sardanes a la Playa de Catabanya, a
reccional i la iniemnitzeelli emempunent.
profit del morrumert a En Pep Ventura.
Aquesta mateixa entitat està arenaABSENYALAMERTA PER AVUI
rant per a ben acht un gran festival
AUDIENCIA TERRI'fORIAL
Pro Mémurnent en el qua! preteran
Pele presarm—llogja. Ifiajar quantlex
part quatre cobles.
D. J. Forte. contra D. J. Palau.
Bala myrom.—Llutja. lrecematiu. D. An.
dreat Eaptiais, ...india D. G. Cerina i

ment de largues, per al coeeursant que ea menys tenme fati el
recorregut de Cava a Bogues,
ultra aixti, diversas meilalle.s i al_

tres premis valluosos. Eis serveis

PALAU DE LA
GENERALITAT

MUSICA

assoztaeló da taaslea
Camera

diniversitat. leudelent. D. Miguel Serra,
contra D. Nieolau fertater.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Eccrid primern.—Andkoria. Cha oral 1
tres niciaenia, per estafa, durt i inidries.

/de »4 Negjor4.—.4.reasit. Mataré i Mata.
riew
ner lesiona i
ido» tercors.-1.1etia. Teas ovula, per
farra. delicia •.futu•rtunta i camera la salut
püblica.
Idem. quarta.--ConeepeiS. Don orada;
per cintita i furt..

i,

LaCornissió evillana
EtArtOUET

Al.. RITZ

Ahir, a les duna de la tarda, va celeriega.
TERCERA PAfrri Ileimelka, de Bu- brar-se a l'Hotel Rae un banquet amb
faletti Barcarola, de Mendelieelm u Es- el (pral la Comissia de Sevilla va mur.
tudi brillant, de Coste: Dsraça, 4e Villar; respondre als obceque de la junta direcl'ariacions sobre un tema de Corota. de tiva de l'Exposicio i de l'Ajuntaintin.
Van concórrer a Dicte, un centenar
Sor-IJobet.
Aquest conecta, are Osa Prcient ceeen de comensal., que ocupareis Vela Ilarga
eetará exclusiu - ame , . reßervat ata sonin taula, en la (mal tui haría tigres presii evmençara dencias; la primera ara cnnitituida pee
de emi tirse o rcaointedura
,
amb estricta puntuadas/ a tres guara de l'alcalde de Sevilla, senyor comte de Halcón, el qual tenia al seu costal eta
hm de la oil.
senyora marqués d'Alella, Gamba, ma-7Arnies de la Música
Aquesta Assodacia, en el era ouncert qué, de Castetillorim, Malita.. coronel
Rodríguez Calma, deiegat d'Hisenda, sedimeems, dia 10, presentar*
nostre ptiblit un artista que li és bestant teto linde de Caslaimda, dala de Solledesconegut, Alexaudte liarowsky. Es' rían. juaoy i Plaja_ L'allra presidenCazabe de Colemba
aquest artista arinalinent una de les fi- cia la g orrnavan el
al qua] acampa:irisen el snmernador
euros mes repreeentatives de la cena gee1
mnyors Pich, Puig
mayor Rayasteis.
. neme:aô de islandeses.
Junt emb aixd, Barowsty, ron, a boa i Cada/alce, Vallas 1 Pa$nm. Idaynes,
Marrana
Barrios,
Luengo
i Jiménez da
patriota escampa erren del min algunrs
Aragónde le. obres de/e Inés eminente comisadVan assistir-bi lambe els regidor, se.
lora ruma* i &el Perla/sise i Prokofteti
ele fa rimar al %ea recital de Can-rime rimes Marjal, Kadal, de Amer, Rolara. Ohinita i llaves; el simetari de
que el clon dedicaut hita la tercera part
l'Ajninament minyur Planas, eis senyors
a Frene Ideal, eme en huirenatge st Mf,
Vidal i Guardiola, López de Sagrado,
gran repreventant dels Uries del pinos.
Sane i ultras funcionaris da
l'Etverierki^.
Ea arribar ah postres, el cap de le
minoria republicana de l'Ajuatament da
scnyor Mardiera Barrios, Pa
Aerir el banzniet a les autoritats, agraint
les ateuciens que han tingut als repreIlum diu que ele Carallers de Sunt
Jordi aniran a Rubí el din f/S de tener. sentants dei Comité de l'Exposició Hispano-Arnericana que ha de celebrar-as
a f • apoear-bi ele sena ideale.
L'acte, que se celebrará al Panal Popu- en aquella cilla«.
Va explicar el significat de la pro.
lar, es roperas amb grao inteite pela
jeetada Fxrposició rk Sevella, i va acatututs teacionalistee nCarplAta ella.
Els Cavallare de teta Juldi han editas bar brindare per Catalunya, per Anditii
unes fullee de propaganda couteniut pa- btfiein i per Eapanya.
reune de Ramun 1./all Juan Maragall,
Parlaren deeprés ele mayor, Junae,
Torras l Bages i Prat de la Alba.
jimérzer de Aragón, primer tinent
Ron avlat donaren nota *la oradora
adule de Sevls, i Caoba.
que vrendran parta rana
a Tots ein or_adors Iocça autt aeLked_igi

Acte de propaganda
nacionalista a Rubí

Dimeerete 10 de geiler de

LA PUBLICITAT

TELEOR AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

1,
El Sahara

ELS PERILLS DE LA POST-GUERRA

D'Orient

1923

Ha estat •acomEls juriconsults
constar
ha
de
plerta la travessia\
aliats i turcs han
I del desert més
•
el mancament
redactat la conj a ran del mon en
venció deis EsdeclaLa
:
:
Els , preparatius de Franca i Bélgica continuen normalment
autornóbil
trcts
París, 9.-La caravana d'automóbilsrad()
de
NI.
Theunis
a
la
Cambra
belga
Vandervelde
sosté
al
Govern
Lausana, 9. - Els juriseonmutas, que sorti de Tuggura. departatulle g lais turca han redactet
ment de. Constantina, en el Sabarjorien
els termee de la convenció rela- 300. .000 minaires polonesos es posen al costat de França •• Les pro- tal. el dia. 19 de desembre, despees d'hativa als Estrets.
ver travessat el dcsert, sense aigua i
Aquesta convence') serä sede/vsense caminas i no mès amb la guía de
testes del canceller Cuno
ea de primer als russos i despres
la bríj

ia Comissiö

a la conferencia plenäria. - llaves.
ELS RESULTeTS DE LA
CCIVFEKENCIA
Paris, - Escriu "Le Journal":
'Cap dels Problemes no ha rebut
Tesolucie definitiva a Lausana.
tnicament s'ha arribat a la deelaració gin Turquia estavanlis-posada a conelonre convenis separees, cosa molt diferent de tee
que es perseguia a Lausana. Les
laborioses negociacions que duren des del 20 de novembre no
han donat, mes que aquest resultat, la qual cosa basta per a de Mostrar la profunditat de les diXergencies.
Avui es reuniren de nou les roanissions plenàries; en realirat la
conferencia no continuarà avni,
sind a començar altea vegada."Radio.
DECLARACIONS r EL DELEGAT

TURC HASZAN SE!
Constantinoble, 9. - El dele-

gat del Govern d'Angora a la
Conferenria de Lausana, Hassan
Bei , ha arribat a aquesta capital
.procedint d'Angora, i d'aquí sortee/ irnmediatament cap a Lausana.

Interroga t pels periodistes, de'elarä que la Delegació otomana
defensarà tots els (beis de Turquia i que espera aullar a la
pau , tan necessària per tots.
Afegí que Turquia està decidida a mantenir tete els seus drets
per estar convençuda de la seva
qualnat de primera potencie. Hayas.
LE3 FORCES ANDLESES NO ES
MOURAN, PER ARA, DE
CONSTANTINOBLE,
.a.Ondres, 9. -.Cbmuniquen

iiausana que, en oposició al que
bou dit en un despatx publicat
ahir per la prenia, les torees
angleses romandran a Constantemolde quan menys fins' la cenen:Bid de la pau greco-turca. - Hayas.
L'ACTITUD DELS GRECS A
TRACIA

Constentinoble, 9. - Corre el
tumor que els grecs organitzen
forces militar; a la Träcia orlen- llaves.
UN ENCONTRE ENTRE POLISIES I VAGABUNDS
voltants de
Brussel.les, 9.--En els
›Vinterwyek hi ha hagut una topada
entre guatee policies i uns 3 0 vega>t'uds. Han resultat tres d'aquests mores
i sis tenis-Hacas.
gXECUCIO DE CINC DESERTORS IRLANDESOS
;oren executats cinc
atedats desertors de l'exerci, eadenat.
Aquests soldats f oren capturats amb les
armes a la mà en les files deis rebels.
RAul. PERET REELEGIT PRESIDENT DE LA CAMBRA
• París, 9.-Cambra del Diputats.
, Ha estat reelegit per al arree de
President de la Cambra, el senyor Raul
Peret, per 318 VOSS, entre 410 votants.
UN RO3ATORI QUE BENEFICIA

AL ROBAT
Berlin, donat el cas singular
ene un Bane, a conseMa:neia d'haver sofert un robatori de 12 milions de mares,
es troba ami amb un hendid de 30 miHeu's acial els fets en els quals ente% avui el Tribunal de Berlfn. El cobrador Carles Werner hacia d'efectuar a un
Banc diversos ingresaos en &l'erg, Borlas anglesos, mareos polonesos i franca
traneesos i belenes per la suma de 12 mi:liana de mares. En 'loe d'ingressar-los els
va enterrar, fugint amb un germà seu.
Reoentment foudetingut, i desenterrados
les sumes, el Base ha realitzat el bonic
benefici 3e 30 milions per la puja solerta per les esmentades divises.-Rädio.
M. THEUNIS I LA •QUESTIO DE
LES LLENGUES
Brussel.les, 9.-El senyor Theunis ha
insistit davant el Consell de ministres,
perquè es prengui una actitud definí:in en la qüestió 'lingüística, perqué
al no, presentarà la dimissió.-Havas.
LA SALUT DE LENIN
Londres, 9.-Comuniquen de Riga al

Times que en els cercles bolxevistes de
Moscou oc.a\siona gran inquietud restat
de salut de Lenin.
Han estat cridats a consulta alguna
metges especialistas russos i estrangers.

París, 9.-La Comissió de reparaelens ha fet constar oficialment per tres vote contra un, el
del delegat brilänic, l'inconspliment d'Alemanya en els lliuraments de earbe.-Havas.
Parts, 9.-La Comi.*.dó de Reparacions
aquest metí el president del Si:Acta de
CarlA de rthenán i a. i \Vestfälie, aixf eme
tambe alguns jurisconsulto que donaren
explicayions sobre les faltes corneado per
Alemanya pel que es refereix als lijaramenta de carbó durant l'any 1922.
Quan es retiraren els representants alemanys, la Comiso:Ce comeneá les seres dellibenteions, durant les c,nals regnis gran
cordialito
15. Bariton insistí perqué els ~comento d'Alemanya fossin constatats oficialment. L'observador americä declarä
que hi havia fltn voluntària per part
d'Alemanya.
El delegat enfiles d eelarä que comprenia que França. que ha sofert mes que
atines paissos, desitg i fer-se pagar, pera.
elegí, que no dentaria el seu vol, per raü
de politica general.
La Comissiá> preeetlf acte sepia a la
votas-hl, en la qoal er constatá oficialment per tres vots cohtra un. el del delegat britänie, el mancament d'Alemanya
en cumplir el Tractat de Versalles.
Els Governs alia ta serán notifients avut
mateix traquesm resolucia.-Havas.

.

UN RUM0Fi ALEMANY
cimulat el rumor que
Berlín,
les tropes franceses han avançat a Essen
fins Mulheira.-Radio.
M. T1EUN1s 'MOCA EL PLA
PLA FRANCE S fr.,aSSA MODEBAT. - DZICLAR,I,Ci0913 DEL
CAP DEL (.10ERH BELGUA A
LA canSRA
Brussales, 9.-A la Cambra belga ha
fet avui el president del Consell, senyor
Theunis, la seva anunciada declaració
sobre la sitaacia exterior.
Dcspres ale fer la crftica del pla anela
ha demcstrat que el pla de França era excessivament moderat 1 que el renunciar
a una ocupsein militar constituia ia una
ira port a nt concessid.
"No hem pensat--din-que Franca
si de prendre mesures; arab Itälia estarem al costat de França.
la nostra actitud (s ferma i solament
recorrim a la força quan lin yera exhaurit
tots els mitjans per evitar-ho."
El cap dels socialistes, Vandervelde, ha
aprovat les paraules de Ist. Thrunis. "Ens
trobem arrastrats darrera la nostra
aliada França. Ni Bélgica ni Prono 9SI1
responsables del que passa ,sind asnilla
deis alisto que han dostruit la flota alemanya i es veuen, a més a mes, Pagatsi
Aix6 no es just".
Vandervelde no es mostea pa-lisian i de
l'oeurgicid del Ruhr que, din, etstarä mes
que no pas les garanties que amb ella es
podrien obtenix-Rädiu.
Londres, 9.-Al ministeri d'Afers estrangers rebat la acolen oficial de
les intoneions sie Frasea. El dijous es
reunirä el Consell de rainistres i luir, Bonar Lar informará aubre la conferaicia
de Parta.
El Govern exam'tta les conseMiéneies
que pugui tea> l'ocupada del Ruhr. Unalt funcionad ha manifestat que 110 "
possible protestar en virtut dels drets que
concedeix a França el Traetat de Versalles. Es ereu que no s'arribarà a actituds
extremes entre Anglaterra i Pruno, pula
Anglaterra farä cl possible per retenes
la ntsi tat d'acció.-Rädio.
LA MARXA DELS PREPARATIUS
Magúncia, 9.-Segons dados
rebudes per les autoritats inte-

ressades, resulta que les mesures que estan actualment en vies
de preparació en la ribera esquerra del Aten, no sembla que vagin a entrar en vigor abans de
24 hores, almenys.
Pel demés, tots aquests preparatius prossegueixen d'una
manera satisfactòria, per 'complet.-Ilavas.
ELS BELGUES CONTINUEN
PREPARANT-SE ACTIVAFAENT
Brussel.les, 9.-Diuen els diaris que el dissabte començaren
de prendre en el departament de
Defensa Nacional les mesures
convenients per l'organització
d'alguna elements de tropa destinata al Ruhr. ,S'assegura que
aquests preparatius catan molt
avançats.--}lavas.
Brussel.les, 9.-S'activen els
preparatius per l'organització
d'un destacament de trepes que
ha de participar en les operacions del Ruhr.
No serà cridada cap nova olasse de tropa.
El president del Consell,
Theunis, fans avui declaracions
a la Cerebra sobre aquest as-

sumpte,-Bavaa,

Reparacions

Paris, 9.-Segons la premsa
d'aquesta capital han marxat cap
a Dusseldorf alguns engin,yers
belgues i italians.-Havas..
DECLARACIONS DE Fil. JASPAR
A LA CAMERA BELGA
BrusseLles, 9.-Parlant avui a

la Cambra deis Diputan, el ministre d'Afers ha dit: -Si estan en desacord els
nostres graos veins, Alemanya
es la que tú la culpa d'això, per
negar-se a reparar el crim que
perpetrà, en contra de la civilització.
Avui dia, si entrene en el Ruhr,
sis perque allí segueix trobant-se
concentrat el perill de la guerra,
que amenaça al món i perquè allí
està el centre de la resistencia a
les nostres justes reivindicaMons.
Cada vegada que hem actual
contra Alemanya hem aconseguit
quekom. Estem, dones, decididament resolts a aconseguir ara
el que ens correspon, si és possible per la pau, o si cal per la
força.-Haeas.
360,100 NENAMES POLONESCS
AL COSTA? DE 'FRANCA

Londres, 9. - Informacions
d'origen alemany que publica el
"Times" diuen que s'oposarà una
resistencia pasiva a recetó de
Franca. Es judica quo els efeetes ...l'apresta resistencia seran
atenuats per la presencia d'uns
300,000 minaires poloneses que
en cas d'incidents es posarien al
costal de França. En aquest cas
un funcionan i d'Alta Silesia considera tambd possíble unae invaSiú a l'Alta Silósia elernanya.
Per poc qua la Peina "I'Aitesa
i ele Baleene intervinguin, les
conseqüencieS pessibles sera re
segons el /"Times", difieils
Preveure.yelladio.
FIANÇA TE TOTS ELS RESPEcTES AMB ANGLATERRA
Ládres, 9.-L'a toimixador de l'en a.
ça ril aqursta capital Ita donat a con¡,ixer ginesta nit al ministre d'Afers esteitgers británie les mesuress que el (loVA de Parts pausa adoptar per asseguear la presa de penyores aeonlada amb
respecte a Alemanya.
El (losem frases, en efecte, inspirantso en un sentiment de eOrreeeiÓ i sie COI,
tesia que segurament ha d'esser ben neoHit, ha volgut que el Covern britànic estigui entena d'aquestes mrsures abans de
posar-les en vies d'execucia.-lisras.
LES PROTESTES DE CUNO
"PER LA FORÇA NO PACAREM .. ... .
Berlfn, 9.-Interrogat per un periodista atnerieä, el canceller de rImperi ha
protestat rival:~ N lua les mesures
projectades per França per obligar a Al,
manya ai pagament de les roptracions.
"1'1~ ferumment reaolts-afegt el
senyor Cuso-a no pagar si te..'ns iippoe
sets mesures de violneia, siguin les que
siguin."
Critieä el canceller severament la poIftiea de França en aquest assumpte i
terruinä deelaraut que el traeut de Verselles quedaria romput si es portessin a
cap noves ocupacions de territori alemany.-Havas.
París, 9.-La protesta alemanya anirä
acompanyada d'una declaració, segons la
qual el Govern alemany anma que
França viola el Tractat de Versalles i
que per aixó mateix caduca tot compromis d'Alemanya, tant més quant que
l'ocupació d'aquests territoiii, de vital
importància pm: Alemanya, treu a aquest
país tota possihilitat de fcr mp nou lliurament de qualsevol mena que fos.-Radio.
EL GOVERN ALEMANY VOL
LLANÇAR UNA PROTESTA A
TOTS ELS VENTS
Parto, 9.-Comuniquen de Berlin al
*Petit Parisien" que el Cons-11 de ministres acordis ahir dirigir a tetes les pot..neies aignatäries del Tracto: de Versalles una solemne protesta contri l'ocupaea del Ruhr.
El document fa constar eine aquesta
ocupadó priva a Alemanya d'efectuar els
pagaments i prestacions als mide es obligue pela tractats.-Havaa

,„EL TRIBUNAL DE LA HAIA
ACTUA
La Hala, 9.-Avui han començat
Palau de Justicia les sessions peibliques
del Tribunal Permanent de Justicia Internacional per donar parer eontsultiu en la
divergencia entre Funge i Anglaterra sobro deis decreto de les nacionalitata promulgats a l'unte I Marroc franca 1 sobre
la seva aplicació als nacional§ británica
-Rädlo.
Berlín, 9.-El Govern alemany ha psibucal una nota oficial dieatossál
Ga.
-

oficialment
fet
d'Alenianya

bitul eetä tranquil i decidit perlita:
seva
l a s e guretat que el dret está de

van d u

L'opinió alemanya es mostea antelare

en jutjar que l'execució del pla francés
es coutrari a les clàusules més importanta del Tractat de Versalles i, per
tant, ha d'esser considerat com una infracció di dit Tractat.
Es natural que treguin totes les conseqüencies que pot tenir una ruptura.
No obstant, l'extensió que pendria la
contra-acció dependria del que fas l'acció (le la part contrària.
El Govern alemany manté l'esperanfa que l'esperit de sacrifici d'Alemanya permetri oposar un front interior
unz:nime davant racció de França i
anuncia que va a entaular gestions di1:km:diques amb totes les potencies firmante dels Trictats.-Radio.
EL GOVERN BRITANIC
Londres, 9.-El Consell de ministres
estä convocat per al proper dijous.
El primer ministre angla, senyor Bonar
Laso, someträ a l'aprovació d'aquest Consell el seu informe respecte de la Costeréneia de París.
El Coso- li s'oeuparä tambe de la sitaseiú creada per les operacions franceses al
Ruhr.-Ilavas.
DIU EL "D.1:LY CHRONIZLE"
Londres, 9. - El "Dailly aro-

nicle" exposa raons per les
quals la Gran Bretanya ha de
maistentr les seves temes esa -el
Rin i els seus representants a la
Comissió de Reparacions. La retirada de los trepes, diu,
marearia d'una manera definitiva el termini de . I`Entesa i no setia'mes que un geste esteril, superflu i proeocador per Franea.
En canvi, afegeix, resiant on estem preserven/ tot el possible
l'organisme comal dol trautat de
pan; limitem el perill d'una separaciel i faelitem, conservant
tots els nostres drets, el retorn
de la nostra aliada cap un acord.
-Radie

,

EL GovE.RN ABLERICA NO HA
FET CAP DILIGENCIA
Parla, 9.-Una nota de l'Agencia Itavas diu que conträriament a un despatx
de Washington a la Pnansa ;in glesa, que
ha estat molt eomentat als cardes británica, el (oven americ l no ha efectuat
cap dihigsincisa prop del Govern franca
sobre la futura actuada d'squest al Ruhr,
ni és probable que en fad cap.-Mea..
París, 9.-Entre les primeres interpel.lacions que han arribat a la mesa
de la Cambra, figura la de M. Erlich,
diputat per París, suture les maniobres
comunistes . que tendeixen a oposar-se a
(ocupació del Ruhr, deterrninant una
agitació revolucionària.
Comentant la noticia que motiva
aquesta interpel.lació, segons la qual es
troben a Essen alguns membres del partit comunista, entre ella Carilla, Teclas]
Monmousseau, en contacte amb elements
comunistes alemanys i rasaos, diu "Le
Journal" que no lo Ita al Codi cap article
que ,es refereixi a aquest i que la Hei sobre espionatge no els podrä Sauer aplicada. Pena per aquest periódie no hi ha dubte que els autors d'aquestes maniobres
han d'esser acusan de complot o d'intrigues contra la seguretat de g astat i en
conseqiincia sotmesos a l'Alt Tribunal.
-Rádio.

t

COMUNISTES FRANCESOS A

RHENANIA
Paris, 9.-Els diaria anuncien la presanean a Rhenänia d'alguna comunistes
franeeens, entre ella el diputat Caehin,
els quals celebren conferCueies amb earaeterinats comuniates alemanys i rus/KM

El "Journal" ¡asegura que en el cas
que ea confirmes aquesta informació, el
Govern francés intentará 'Ultimar els
mitjans que li conceden la Ilei per posar fi a serublants maniobres.-Ilavas.
UNA CONDEMNA
París, 9.-Bouvet, l'autor de l'atemptat eornès Cl 14 de juliol darrer contra
la comitiva presidencial, ha estat condemnat a cinc anys de treballs forçats.
--Hayas.
LE0 N BOURGEOIS PRESIDENT
DEL SENAT
París, 9. - El Serial ha elegit prcsident a M. Leon Bourgeois, per 217 vots
entre 227 votants.-Havas.
LA REORGANITZACIO DE L'AVIACIO MILITAR ITALIANA
Roma, 9.-Ahir, a la tarda, sota la
tprmidéncia del senyor Mussolini, .es
reuniren els ministres de la Guerra i
Marina i els mes significats generals
i almiralls per tal d'estudiar la qüestió
de l'aviació italiana.
Despees de Ilegida una exposició del
general Diaz sobre l'estat actual de l'aviació italiana, es reconegue per teta

la urgaut necessitat do crear dins

mCs breu termini,• una aviació militar
proporcionada a les necessitats de la na do En vista d'alzó queda acordat confiar a la. indústria italiana la carlstrucció d'un important nombre d'avions
de diversos tipus.
El general Piccio quedà nomenat camanclant general del servei d'aviació.Hayas.

EL DARRER ARTICLE DE
LLoy D. GEORGE A RHENANIA
París, 9. - Telegrafien de Co-

blenz a "Le Matin" que l'Alta Comissió interaliada ha decidit per
unanimitat fer arrencar ell darrer ante--le selmanail de Lloyd
George, plantat a ;les parots de
les poblacions rhenanes.
Ha
ves.
LA PFI E319A ITALIANA

Roma, 9. - Quasi unänimement la Prarnsa italiana efectua
una activa campanya a favor
d'una aproximaeió franco - italiana, que segons la majoria de periòdics es presenta en c i rcumstàncies molt favorables deslices
del fraeäs de la Conferencia de
Paris.
•
Segons els esineritats perekties
l'aproximació política que s'ha
produït entre França i nälia en
les deliberacione de la Conferencia de París, ha d'anar seguida
d'una -aproximaeió econòmica basada sobre noves condicions que
serán er3atles per l'ocupar:e) die
Ruhr. Fan notar els perredies
que Itidia més que 'cap altre
país, necessita carbó i que une
inteleigencia sobre aquest pule,
entre Franca i Itàlia seria beneficiosa per tots dos paises.-Radio.
LA FRENISA ALENIANY
Earlin, 9. - Els comentares de

la Premsa alemanya són retadearnent moderats.
La rGaceta de Voss" dio que
no hi ha a Alemanya un Güvern
que, continui pagant després ce
la presa de garanties, pele') que
lampee no hi haurà cap Govern
que es negui a negociar sobre
noves possibilitats d'aeord si
França ho desitja scriosament.
El "Berliner Tageblatt" invita
a Alemanya a no comptar massa
ami) Anglaterra i els Esteta Units
i afegeix que Allemanya estä
posada a tot per una pau vera.
El "Vorwaerts" arnb tot i protestar contra l'actitud d'Anglaterna, diu que Aileinanya ha de
continuar manifestant la seva
voluntat de pagar.
"Germänia" escriu: "Prosas-'
guim l'exnució dels nostres com
premisos en la mesura dels possibles i quan s'ofereixi una pos
stilitat d'intel.ligència, no la
deixon escapar. Si França execu
la els setas projectes, Ii oposarem la nostra unäninee voluntat
de sebsistir con/ a nació.
Sepias la "Gaceta General d'Al ternar/ya", França no vol ni die
ner, ni reparacions, sind- el Rin
i el Ruhr.-Radio.
EL DEUTE ANGLES A AMERICA :. LA MISSio FINANCIERA
ANGLESA A WASHINGTON

Washington, 9. - El ministre
de Finances britänie, sir Stanley
Baldwin, en un discurs pronunciat a la Conferencia anglo-americana par condicionar el deute
angles deellarä que Anglaterra
es troba disposada e reemborsar
la totalitat del crèdit que li fou
ofert pels Estats Units durant la
guerra, però que no peguen', efec
tesar el rnmbors en or ni en mercederles, el Govern britäniee espera que la Conferencia busqui
una altra manera de pagament
internacionarl.-Havas.
LES COMISSIONS DE LA S. DE N.

Ginebra, 9. - Ales' es celebrà
la 9.3999.5 de cia quena comissiö
de la Societat de Nacions que enten en l'assumpte de la repressiö
del tràfic de l'opi.
Tamled es celebrà la cinquena
sessió ele la CoMissie d'Higiene
de la C. da N.-Havas.
UNA PROCLAMA D'EBERT ALS
HABITANTS DEL RUHR

Berlín, 9. - El president de
l'Imperi ha dirigit a les poblaciens dels territoris que, segons
sembla, han d'esser aviat ocupats, una azoclama en la qual
protesta enTirgicament contra la
política do violències que es dise
posa a inaugurar Freno.
Aquesta política, diu, va dirigida contra et centre eeoreemie.

ailla, arrihä a les ribo-es del Nigen cl dia 4 de l'actual, km la seva
enteada a Tombuctu a les deu del mati del (tia 7 despees da recórrer la darrera etapa Burem-Tornbuctu, ca 27 hotes, sene efectuar cap parada.
A Tomlnictu la població feu als intrèpids antorivabilistes una gran acollida, essent aplaudidíssims per una gran
multitud que des d'algunes hores esnerava el pas dele automóbils.
El personal de la caravana es troba
en perfecte estat salut. Els quatre
cotxes que ildd iet el recorregut estar)
en perfecte estat.
En data próxima la caravana emprendel el retorn, travessant novament el desert de Sahara, mcdificant
lleugerament ritinerari.-Hávas.
•

MILLORA LA SITUACIO ECONOMICA INTERIOR D'AUSTRIA
Ginebra, 9.-Dels informes rebuts de
Viena en el Seeretariat general de la
Societat da Nacidos, es rledueix que els
dipósíts als bancs vieneses i a les caixes-d'estalvis de teta 'Austria continuen
augmentant.
Aquest augment ha estat particularmant sensible durant cls MCSOS d'octubre i novembre darrers, puix a primers del mes d'octubre, cl muntant d'aquests dipósits s'elevava a la suma de
vint i un mil dos ceras milions i a final d'aquest mes augrnentava . de cateen mil ()entre cents milions, resultant el
balanç dels Bancs a fi de novembre amb
un augment efectiu de vint i un mil set
cents milions respecte de rara. anterior.
Aquest resultat indica la represa de
la confiança del poble austriac en la:
sea rs,pneda.-Havas.
•
LES NEGOCIACIONS AUSTRO- .
- -DECLARAD:0PM DE RILNIIS. SEIPEL
Budapest, 3.-Han acabat amb èxit
satisfactori les negociacioas entaulades
entre Austria i Hongria per cloure uu
convcni favorable a ambdós paises.
El canceller - austriac, mcnscnyor &eme, Isa declarat als periodistes que ambdúo Govern han proposat en ferm tia
conveni d'arbitratge general pel que es
demcstra que tant Austria cera Hangria participen en cls treballs per al
ntemeniment de la pau a l'Europa Central.-Havas.
DIgiSSIO DEL MINI3T7£ AN-,
GLES DEL TREB.:ILL
Londres, 9.-Comuniquen amb enrielen oficial, que ha dimitit el ministre
del Treball.
Aquest ministre representava al Govern britànic en e/ Consell directiu de
l'Oficina internacional del Te-ball, ha-.
vent estat designat per substituir-lo en
aquest carrec de representant en el dit
Censen directiu, Mr. Lloyd Carpenter,
secretari parlamentad del ministeri del
Treball.-Havas,

d'Alemanya i contra la sort de la
indústria i de tots els obrera alemanys.
Afegeix que el compliment
del Tractat de Versalles es fa impossible en absolut, amb tot i que
Alemanya estä disposada a fer
tot el que estigui en les seves
possibilitats pel que afecta a lea
prestacions.
La proclama termina denune
Metal aquestsacte de violeacia davant d'Europa i el mes/ entes
demanant ea les referides•pobla-,
cions que guardin fermesa, cal..'
ma i prudeneia.-Havas.
LA PREMSA FRANCESA I LA
DECLARACIO D'INCOMPLIMENT

París, 9. - Comentent la de-,
clareció que ha fet aval la Coa
missió de reparacions de la falta
de compliment per part d'alemanya dels Ihurements de cartee
diu la premisa de la nit que armada d'aquesta nova decissiö, que
s'afageix a la contratació anäloga del 26 de desembre darrer pel
que fa referencia a la fusta,
França es jutjarà sens dubte pies
narnent autoritzada a obrar con s
fra el deutor recalcitrant.
Afegeixen el, diaris que la resoe
lució del govern trances, que iics
ha estat presa a la lleugera, es
basa an arguments juridics per
una part i en la situació moral
d'Alemanya per l'altra.- Radio.
ES DESMENT L'ACTITUD DELS
SOVIETS
g. -L'Agència Wolff desment la noticia que els Soviets detlndran els súbdita de l'Entesa, mas que
sia ocupada la regid del Ruhr. Tambeft
dcsment la noticia que el passadís pelones hagi d'ésser ocupa* per les auto-

ritats alunanyes.-Radie
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PUBLICITAT

CONFERE NC1ES
D'ESPANYA
El

plet de_Catalunya

discurs
d'En Carnbó

' Cornentaris

al

• Els IsAietlice del matt tamb4 publiquen

aeab grua extensió relato telefónica del
diseurs pronunciat pel senyor Cande) al
casal Nacionalista de la Barcelonete,
alertes d comenten extensament.
LI ¿cl fa minera que ens trobem
trant una reenuleseeneia aguda del proble ma eatatä, i com en MIS, sebreite
iman manen els
era!) a/mins ha-

allanan figuraren al Genera.

ne
Fin aquella

ocasitt, els Iliberals, junt
•ntb abres t'orees parlamentàries; igualrsit et responsables, frustraren a foro de
paléneirs d'estudi l'Estatut regional que
paser lanuda resolt per a sempre el problema.
• Iat ¡gomal reposició del cata/anisete
ara ve a esser el just eliatia a la ;t'apela
dantany.'
AmI t rths h nesut eh- el senyor CamV, a la Bareeleneta que In tendencia seeereista es prodecte d'un estar pessimisLa n1 ttual porta l'exasperada.
S'ita tractat el problema amb una gran
ene:e:in i ha resultat enntraproduent el
r- • iiment d'intentar dividir els estalaExisteixen threrseneies entre els interessate en qiiestia de forma. perd en et
fe:intente) ceincitleiren.
Montee es cregui que el nacionalismo
'esta].) 450 un moviment artificial, no es
denarä fi al plet i serä inútil retirer-li
raje; oficial per donar-lo a altres fue
Ens separen del nens-er Camb6--tha
,alpme dissentiments. No obstant, no
hem te cal;surar la sera posició,
a qué e'allieti entre ele separaasee 1-editarle o s'afilii al centralisme
el e. Aieó eltim no faria desapareixer
in tiettincia dels exaltnts.
.1 E.
encapota el diecurs del gravar
emb aquest Ileuger preàmbul
!o :1-Itt5tahle importancia del discurg
pel senyor Camlaa que a centi' 'quern i les repetidos aLlusions
nl ein fa a la rempenya que
• eataltinietes
',ultra Culoii C, eng obliga a a ja r:
si eurnenin ti que ens
e n ree', proneadades pel cel1
que entre nitres ealrim, pentès dir qtr. t onsidera rol/
•• • •t' ss iel d ee herresa per a
',:n "lais filie essent
.1 . is espanyo1s
un-Salmos. ele enstes f'!.•us. els
!enn. ajes, el, eeturians 1. eh;

Espanya no ha intentat realitZar. la unió. Si l'Estat espanyol i
el Govern tinguessin encert,
pfosperitat i grandesa, s'allunyaria dels separatistas mis o menys
francs. als quals no poden con' fondre Espanya amb l'Estat espanyo .

Cal governar per a Catalunya
i per a tota Espanya, no per a
partas catalans i inenys per a
classes catalanes.
Cal atendre l'ideal de Catalunya que es l'autonomia de l'Estat eatalä, pesó cal tenis en
compte que les conseqüències
parcials perjudiquen, meatre que
la totalitat és beneficiosa.
Tal passa ami) les delegacions,
Aixf ha ocorregut amb la Maneo-.
munitat sense l'autonomia dels,
Municipis.
La 'lengua catalana no ha
d'ésser coartada en lús que do
la maleixa facin els que per naturalesa la parlen.
No res d'odi entre els idiomes
existents a Espanya. El castellà,
con] es natural, ha d'ésser
ma federal; el que serveix millar
per relacionar-se catalans i
bases, gallees i valencians.
Cal no oposar-se a la naturalesa i aquí en aquest plet, en
aquesta disputa ele les Itengües
no hem de tornar a topar amb el
fracassat Estat espanyol.
Pregunta: Qui va fer semblant
tracas en l'ensenyanea? No venen d'aqui tots ets mals nadonals ?
Demana a Espanya que resolgui la qiiestió catalana que no
es exclusivament de Catalunya.
La qiiestió regional orgänica,
constitutiva Inés que constitucional, en 1814, 1835 i 18-13 va
fer que els catalans es diguessin
"centralistes", federalistes en
1888 i 1873, i sols fou des de
1875 que s'ha agreujat.
Cal Tesoldre'l—pregunta—per
la guàrdia civil? Tal vegada no
sigui civil. Ni Catalunya és Noruega, ni Castella, Aragó, Lleó,
Astúries, Bascónia, Galicia, Valencia, Extremadura, Múrcia i
Navarra, són Suecia.
No hi ha altra solució que el
nou res im. El federal en II, s de
l'unitari.

UNA OPINIO DE "LA EPOCA"
"La Epoca" diu que és lamentabla3 que per una crisi en el si
de la Lliga Regionalista slagi
anat a ‚una aguilitzacfú en la
qii,stisS catalana d'ssproporcionada a la realitat del problema.
Des de finals de 1317, mitjan•i, • I jiscure SpIreix una
• re deeter- eerresponell a çant iliiàbil aprofitinnent del moet ted es fi alzan comen- vinient militar i de l'Assemblea
- t er-miles de! eeneor Carald, de parlamentaris, .als bornes de
la Lliga han estat, quasi sense
enti, aguces jtelleis:
n ratee d'titie re presente- taterrupcid en el Govern en promiscunat amb lliberals i con:t., eetitate eeher'eles a le
servadors, amb gran aventatg,e
per
ebria que ells diuen
' ' o Pande"., per combe Ire
dediä, lag rima de la pes- nisme pràctic, psrb sense cap pel
catalanisme idealista començant
eetiaraein. que /retuesta seria
•e a en l'ordre s e unmie per a per les reivindicado/1s nacionaper a Castella, se l'aplauquan tot seguir nene, o que la separadd no es
.etatnient, l'auditori quedara

ti

I--

te•es i nt e rpretaeions: ron, mic
on'te ha pelele Pauteritat
•• ele seus i permié el aegneiain
,tetneir.i el mate:a eamt que
: i qm. a deagrat de
-.Uteines, el ennjuitt de la pro:• la dirigit sempre
teta i estt't donant els set.
fott:"s."

!Mg ARrIeLE D'EN CASTROVIDO
, rial de "La Voz, signat
lirc ;ir C asirovido, l i- acta
del
p f s l! .. lis i
de Catithinya, i diu que

-

•

• s Hi no hi haguessin tres
numerarles de menor
• -se les segiients: les esso de Barcelona, els es:•- de Madrid i provfncies
i

sis f iJrassris de l'Estat espanyol
81 Ma11,, e i a la propia Bateelesa.
0 - , rid,, ncies de Barcelona
sise). novetat i menys im••is e it. Les cridòries d'aquí
l ariass; són
noves, pesó són molt
016S
que altres vega, Es sol agafar els fills de Cataarel) aquest ee estenalles:
P . rmans o estrangers.
•
• J e eue no soc catalä, responc:
° fle tes ni cosins: catalans. 1
els null, perquè quant inds
rittalans siguin, mes espanyols
pie i seran.
Per rni els únics catalans fr
iat es trangers són els que
al crin' ()posen el crim, als que
assas sinaren
am aguen els En Layret, els que
assassins d'aquells
ko mes als mude
els catalans de
taray vuit pr
efereixen els gabaigs
I-any 1527, i obliden el ma bit Comte d 'Espanya, dignq
virrei de Ferran
VII. Ele que ni en
testen ni en catalä protestaren
Centra la Ilei del Talió aplicada
Siels
gen erals Arlegui i Martínez
Anido. Aq
uests catalans s'han
lep arat, no
d
p arat de la 'Espanya, s'han see ivilització, del dret
de la justicia.
Mes que estrangers són d'una
alisa .Espanya.
La q üestió catalana s'ha
greujat prin cipalment pel fraCas
de l'Estat a Barcelona davant
1a qü
estiti social i el Marróc daba& Froteetorat,

El D'aras Pe la xaexa tdefinuca pot iniciar la serie dels desenganys.
Els eridaners dc la banda d'en115 de l'Ebra provocaren els
mentabies encara que be nintencionats d'"A B C" i hun donat
marge a aquesta campanya que
constitueix avui una, complicació desagradable, a la qual la
proximilat de les tleccions Cóna
interés en augorszitar-lo.
Aquesta coincidencia ha entrat
per molt en l'admirable i
Wscurs d'En Gambó a Barcelona.
,Estan amb tal mestria ponderats en aquest discurs, l'afalac
a les passions en ebullició i les
ratxes de foc sentidas, que la
Lliga es posa en posició de poder
aprofilar , per a la candidatura
el movirnent d'Acció Catalana si
hi 'han efectivament eleccions, a
la vegada que acceptar una o diversas carteres en qualsevol Govern de concentraci
ó, si altra vagada es formes.
Suylim aqui la serenitat que
per alli es perd.
No donguem a les pasantes un
abast que en realitat les COS'as
que a Catalunya efectivament hl
ha no autoritzen, i aneto arnh
una política afortunada en tot
Feconómic i social a limilar
trall d'aquesta propaganda i
aquells comptatis elements que
amb ..31Is únicament prenguin.
La "Correspondencia . de España" diu que el senyor Cambó la
parlat . -a Barcelona per a Catalunya i lambe per a Espanya.
No està amb els extremistas
d'un i altre bändol i es mostra
tan enemic (DI separatisme
com de la intransigència
castellana.
Si el senyor Carnb6 — dio —
condemna el separatisme, noin
no han de condemnar-lo toba els
espanyols que possne per sobre de
tot el sentiment de la solidadtat de la raça i el pensanient de
la unitat de la pàtria?
S611 condemnables, tarnM es
cert, lamentables agressions de
paraula contra Catalunya feto un
separatisme a la inS • ersa, p ronorant estimular rencors que no
poden ni han d'existir mal.
Es veritat que els agravie no
eón raona, pera tes rentes si han
de doldrg a l'ànim, Oboe dels

Mes exaltats, i es consells han
d'admetre's quan ,ells inspira un
sa propòsit i una cordial iaten.
'rota 'als aplaudintents pel sena
timent regional a Catalitnya, tot
l'ajut per la prosperitat eisonib,
mica de Catalunya, per?) a Vensems tota l'energia pes a frr fers
ma oposició a des demandes dolo
separatlstes ql12 repugnen els ma
teixos ealalans.
"La Acción" afirma qua el
traessendental a s,111 . 3 del senyor Gambó ha etlipsat tots els
&Urea Itnacs de stiscossió i strä
el preferit per al cornent.ar4 &v.
rant mcdts cites.
No vol formular cap judici definitiu fins i tan/ no coneisï Inz
tegre el test del eiscurs, perb si
anticipa que és un discura sulent
i sincer assenyala una data en la
poni ica espanyola.
Despres d'aqnsst discurs
gú no podrà ð7r-se enganyat respecte el problema catalä.
Creu que han de resoldre's paralelament els dos problemas: el
del Marroc i el eatala, puix .31
descontentament es fa sentir ja
en altres regions i üdlinc en la
mateixa Gastella on s'han establert el ahornes que ban fet
el simba] de totes les caciquerico.
"Informaciones" publica un
artiele de "Joan tute Aragón", escrit abaas dc eoaeixe's a Madrid
el discurs d'En Clambó.
Es lamenta que el mateix que
es va fer amb la qüestió, ningú
no parli es-ui amb la deguda sinceritat i claretat de Catalunya. i
de tal manera s'estan prisant les
coses que no serä possible deixar
d'opinar
li.
sobre el problema catal
Diu que cal optar per una
amistosa i egoista conveniencia
amb Catalunya , per estar convenveneut que la fralernitat
impossible i l'enemistat ruinosa.
Afegeix que no hi hä parilat
entre el separatismo colonial i el
metropolitä, pesó si semblances,
puix a ambdós hi ha ruptura i
rebeldia.
No hi fa res que el separatisme
sigui colonial o metropolità si
existeix. Existeix? Té realitet ?
No es una imaginació del nieu
pensament? Està organitzat? No
es recata? Pregona als quatre
vents el seu propòsit de combatre? Fa pública ostentació del
seu programa?
Puix si aquestes preguntes ferien Plifirmativa com a contesta, caldrà afirmar que el problema pren gravetat i dcniana
és en que s'està fent: creuar - se
gent estudi. El que no es pot fer
de bravos, arronvar-se d'espatIles.
Quan a un Govern se li planteja problema de,l,al magnitud,
el Menys que pot fer es estudiarlo i buscar-li solució.
Hi ba qui demani la paraula ?
Ileraldo de Madrid diu que el problema
catalä eadere agreujat per la pasisiiitat
del Poder priblite
No es possilde—afeeeix l'Heraldodeceouixer la personalitat ile Catalneya,
pula n'hi ha prou nuth mirarla per 'tonvenee's de la sera existénetia.
La robe-asió d'un pala no s'imposa d'una
manera teórica, amb entert uniforme.
Amadeu Hurtado deia una regada al
Coneren que quan perdura per a multa
cose emie remei de l'estat de Catalunya
l'esperit del comte-duc d'Olivars, no es
estrany que pugui sorgir a Barcelona l'esperit de l'au Clarts.
De Fle t eles a Cuba hem governat d'esquena a la realitat.
S'estan repetint els fenómeno polfti, a
dele dies en qué vareta perdre l'imperi
i s'invoca un concepto de patriotisme i es fomenta la diselirdia en Roe de
buscar relaciona d'harmonia.
Acaba dient que cal amar pel cand de
las roncessiens autonómiques que s'indierl
amb la ponneia extreparlamentaria de
1911) recordada pel senior Camb6 en et
seu notable diseurs del diumenge.

La

qüestió del Marroc

Jurisdicció miliiar
en el Protectorat

La

L'actual cap militar de la zona esta
mancat de la condició de general en cap
i, per consegüent, de la jurisdicció militar, importantissima en aquests moments en qué retan en curs diversos
causes militant.
Resulta que el general no existeix i
la tramitació aquestes causes, la jurisdicció de les quals no li toca, catan
paralitzades.
El ministre de la Guerra té el propósit d'acabar amb aquesta situació.
Ha rebut ja de l'Alba el decret de
suspensió del carrec de general en cap
retornara a les comandàncies generala
de Ceuta i Melilla, aquesta jurisdicció
que aquel] carnee porta unida.
L'Alba és de conformitat arab FI criteri del ministre de la Guerra i en la
sena conseqüència aquest ',visitará dema al presidcnt del Consell per demanar-li que remetri el decret a Moratalla
per a sotmetre'l a la signatura del Rei
i publicar-lo en el termini mes breu
possible en la 'Gaceta".
L'ALOALA I EL REI
A les sis de la tarda el ministre de
la Guerra ha tingut despatx extraordinari amb el Rei.

La sioatiaa ha Wat m'AL r.eduida

com la conversa s'ha brollongst tnés
d'una hora, es crcu que l'Alcalá donada compre al Monarca de trits eln
assumptes dcl lilarroc ji especialmeni
del curS de la /m'alija d'En Villanueva. sense callar les dificultats que erea
Els decrets signas es t-cfervixisn ale
concessió de creus de Sant Arntengol
del Merit Militar; una d'aquested
preaalent de la Diputació ido Riscaia
pe- liasen cedit un hospital de eleenfecs
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Els tresors artistics
El Rei ha

signat el decret presentat per en
Roman ones

DE CATAEUNYA
TARRAGONA
La F. R. A. de les comarques tarragofines ha eelebrat ele entrecanos m'Unas
d'Afirmada Nationalinta i Republicana
inlep:d
ve
bren.
lea de Santa Colonia de
Queralf

El -emite de Rornanones, en rebre cls
periadistes, cls bu dit que altir no fou
Ban pro nart ola [tetes ramrn ntats redsigna el Decret referent a la defensa
Toent En 111, Mir.) Esa luatm9,
ció a Melilla.
delstresors artistics, pgrque no hi bague Robert, diputa) eatalä; En PereEn P.a
floree,
desix amb el Rei.
eonsel/ea de eatalunya; En Mareelf
COAIGITICAT
Admi l'ha prescniat al president del mingo, ex-nipatat i els diputate Doa lea,
F2 telegrama de Guerra di:1 que no Corredl i aquest li ha tornat signat pel Corte d'Bemenyn En /Mute de
Fi gueroa t
hi ha novetat en tot el territori.
Monerca.
En Julia Neuenes.
---dtio hl ha hamt dificultats polltiEls loen% esp aiostssims en s'han
celo.
EL e. D. cry-s xscs cRcturra quee—dia afegit—. En les entrevistes que tritt els netos eren insuficiente
per ronhe aolabrat arnb el Nunci ha regnat la tenir la multitud i mmen'On, que eoronj
Al ministeni dc Finances han majar coodialitat. Es clar
que per a un amb nodrits pleaments de mane els part.
facititat el Bajel Decret referent assuiriptc de la importancia
d'aquest ha- grata de més forra catalanitat
ale rece creuxsts.
— D'aeord amb les troves disposieione
En la sa ya port. dispositiam-diu via de celebrar entrevistes.
A preguntes d'un periodista, ha dit el
go vernatives sita constituit el Consten de
aixi:
comte de Romanones:
lea Obres del Port, hurera estat desigual,
"Article primer. — Quedaran
—L'esperit de la disposició Es el ma- els senyors segiients:
exemps de l'iinpost del timbre de
teix que vaig anunciar.
President, el de la Cambra de Comerç,
l'Estat els xecs i nitres mandats
Aquest decret és una real:tat.
Ea Maeiä Mallol; v ice-presflent,
p agament a qué es pelareis
En JoMalgrat la bona voluntat de
sep
Prat, de la Ldiga Marítima:
Partido 541 del del Codi de Co- sia,
vocalint erventor, En Josep López Bertran,
el
tresor
artistic
no
catana
beta
dede
mers, quan Natineixi els següents f e n.
la
Cambra
le
Coaterg: un altre vocal, En
requisits:
Desunes ha donat als periociisves cl Josep Bonet Amigó, de la Cr.mbra de Coa) Que siguin creuats pel Reial decret.
mere, com a nací/ce.
narrador en 3a forma . prescrita
EL TEXT DEL RE/AL DECRET
3fanea el vocal obrer, que designan ä
la
en el paràgraf primer del dit arVa precedit d'un extens preàmbul,
Junta de Reformes Socials.
tinte.
en la Seva part dispositiva die aixi:
A mes a nuee eón eocals nats: el roQue bagin de pagar-se
"A proposta del ministre de Gracia mandant de Marina, l'enginyer cap
deper .39anc u languor inedia; .a la
J'enriela i d'acord amb el meu Consell bree del Port, l' e dministreder dc Duanes,
Comisssaria Asia de la Banca de Ministres, vine a decretar el següent: el delegat d'Ilisenda, l'advocat de l'Esprivada; i
tat, cap, l'enginyer de la Dirimió de ferArsicic primer.—Les esglesies, cateci Que el pagament es sear ocarrils de lee !Mies que san al port, el
dral% colicgiates, parróquicsh filiales,
n/ ti mitjanpnt oomprnsacié, mosestirs, ermites i altres edificis de director de Sanitat 3farftima, el presideat
amb subjecció a les inri/mies que
carieter religiós, no podran, acose autode la Diputad& l'alcalde de la chatee, el
s'elbrbleixin pel Consell -Superior
rització prèvia, expedida de Lela! orpresident de la Cambra Agrleola, i el del
exempció quedarà automàtica.. dre pel ministeri de Gracia i justicia, Censen Provincial de remen:.
Baa-eari.
La Comissió permanent Le formen ele
proeedir a d'enagenació valida de les
Árticle segon. — Aquesta obres artiatiques, históriques o arqueo- eienyore seghents
ment anuLlada per al territori lógires de que siguin posseidores,
President, En Hacia Mallo': recala.:
Article acgon.—S'entendran compreEn Josep d'Ibarra, comandent de Iffarinae
Iones bancarios constitaides per
En Franeeese G. de 3fembrillera, enginyee
d'aquella o d inquglles de les tres sos mnid'',
la
defi
d'obres
artistioues,
Reja] ordne de 3 de felp er de • históriques i arqueoldgiques, els mo fle- cap, director de les Obres: 1ln Joan Pie
mies, administrador de Deanes; En Ses1922, en les vals el Cortsell Sumenta i els seus fragmento arquitectóeen L5pez Rertran, vocal interventor, i
_perior Bancari no aconsegueixi
nica, esculturals, pinturas, gravats, ditAs Josep I3onet i
Amigó, elegit per
la creació i funcionarnent d'una bujaos, ceramita, vidres, medalles,
Can:bra de compensació en el manuscrits, 'nobles i en general tots els Cambra ' com a nnviler.
—
Mtt
mart
repentinament
objectrs iricluits en el concepte canónie
a Palma
termini de tres mesos á comptar
En Josep Felirt, pare del governador
des de la data d'aquest Decret.
de "ves preciosoe", que Ilegal Miele,
vil d'aquesta provincia.
d'art,
histnria
i
cultura.
Adiete tercer.--Les Cimbres
— Fai els partits de futberl junta ele
Article tercer.—No ten.) concedida
de compensació i els llanas o
banquera que paguin els xecs l'auterització per a enagemr ea aquelis pesante dieerthte i die:repatee a n'ostra eincrenals a qué es refereix l'article casos en qué hagi deixat de cumplir- tet., el primer del Gimnäetie vence al
primer quedaran obligats a con- se ola trämits preceptuats en els calima Nnya, per 2 g ols a 2, i el reserva del Tan..
regona vente, al reserva ' del Gimnietiei
1,538, 1,531 i 1.532 i e15 sons concorservar a disposició dels inspecper 2 gola a 1.12s partits es jugaren ala
tors del timbre durant un termi- danta del "Codex Juris Canonica".
campe
dels eenee's.-Article gaart.—Es denegara també en
ni de tres anys relació jurada
,.. — Horn d'u Q ue es fan treballs per
Cots els casos en qué l'objecte o monudels mateixos.
ment es degui a la Iliberalitat dels reo:
nstituir a ni-ti-a. eiutat un nueli reforArtielc quart. — E1 Censen Sunarques o dels pobles mateixos i quan es
mista o melquiadiata, comeneent per cerperior Baneari, en el termini
vint dies, a comptar de la data tracti d'enagenar béna que hagin estat nir un estat mejor que dirigeixi la nona
declamas de l'Estat per legislad ', no agrupad&
d'aqu'est becret, presentara a
De les forre, no se'n parta. Ja veurem,
l'aprovació del ministeri de Fi- derogada, si no sha tet expressa i abnances un projecte de normes soluta donació d'ells, amb l'autorització si alee es confirma, d'en les treuen.
per a la constitució i funciona- legal prucisa.
Anide ministeri de GraESPUMA DE FR.:Real- 1
ment de les tres Canibres de
compensad& una a Mari", una cia i Justicia, quan trola:a maja legal
horn diu que molt promete
se r.) nn
i causa bastant per autoritzar halago,
altra a Bareeli.na i una altra a
fet la construceid de la nova
Bilbao, que hagi aprovat el Con- nació a tenor de/ dret emónic concordat, que eullaenra amb la de Lleyda carretera
a Tarrasell Superior Bancari, en sessió ho comunicarti així al ministeri
gona i tan!, la d'Espluga a Flir, o sigui
trucció pública i Belles Arts, per a la
especial convocada a retente."
la que pasea per Poblet, en serä precisa
tratnitaió previa de l'expedient, amb el
la e onatrueeiú d'un gran pont sobre el eia
dictamen de les Reetls Academies que
LA FEINA DELS MINISTRES
Fenneoll.
corresponguin i ap."_ació de les regles .
— L'anee dia es subliasta l'arrendaAvui han despatxat amb el rei estableces sobre conservació de monument dele establiments pnlilies pel preels ministras de Finances i Go- ments i. abres d'art
vernadó, ultra el resident del
Anide sisé.—Pel ministeri de Gracia sent arig, donant les següents, quaptitatat
per les tantee de la earnieseria, 600 pesConsell.
i Justicia es comunicara aquest Rcial
El iiresident ha posat a la sig- decret als molt 'reverenda artmebisbes i setes; per la pcixeteria, 251, i per l'er
natura del rei un decret nonio- reccrends hisbes i en Retas cedules de corxador, 5,400 pessetes.
— 11 reverent mossén Antoni
naat vocal de la Junta de Pro- prec i encàrrec seis iara el de qué no
tecció a da Indústria Nacional el autoritzin enagenacions ni tramitin aque- ea, fill d'aquesta. ra de regent. a ereetsots-secretari d31 Treball, don lles que canónicament exigeixin seperior /trió de la Marea.
llamen de Castro.
— Durnut lea festes passades bem
autorització, ni en son cas les compliTumbe ha posat a la kignatu- mentin i executin en contradicció arnb ungut el goie de saludar el (limpió munra el decret de Gracia i Justicia el disposat en aquest Reial decret.
dial de billar, NI d'aquesta, En Doménee
Martra.
relatiu a la defensa d'objectes
Article sisé.—E1 Govern fomentard la
artfst les.
creació de muscas diocesan per a !a mi— Han estat nomenats els aigliente
El ministre de la Governac sl llar conservació i custödia de la rique- earrece del jutjat jutge int,
ha posat a la signatura diversos sa artística, histórica o arqueológica de ef, En Joan Ferré Ganad( : fiera!. Ramon
decrets sense importancia i un cada didcesi.
Casanoves Sale.; suplent, Praneese Te..
Acide vuitè.—Les enagenacions deis IlotaLlorens adjunta, Jaume Borges Esaprlivant al projecte d'addició al
pla d'Eixampla de Barcelona de ' ,hiedes a qué aquest Reial decae es re- pesa, Enrie Marll i Miquel, llama Boig
la prolongació del cane y de Bal- fereix que es facin sense les formali- Altarriba, Franeese Guaaeh Miente],
mes, entre la Travessera i Víctor tats que en el In:Ud:: es preceptuen es • Franrese Estere I Jusep Parran 11.trade, pel corroer soy.
Hugo, formulat per Earquitecle consideraran nul.les.
L'Estat adoptara las mesures necessädon Ulialld iranio, ei gener de
— Del parta de futbol juant entre els
des per a incautar-se de l'objecte mal
1920.
primers equipe de I'llelvétia F. C., de
El cap ded Govern ha manitas- venut i del preu de la venda.
Roes, i el Franeoll F. C., sraeneeLa,
Trametra l'objecte al respectiu pretat aquesta tarda que el senyor
•
guanyador l'equip local por quanta
Villanueva continuava igual que lat, sempre que doni garanties de la gols a un.
sthir.
seva eustódia, resolent cr5 cas colmad
Preguntat sobre la data del la seva tramesa al atusen nacional o
VALENCIA
diocesà
a qtiè correspongui.
prOxiin Consell de ministres ha
fa
sessió
de
l'A j untarnent, celebrada diEl preu de la venda india el desticontestat que probablernent se
vendres, ofereix ita interés cabdal. Ilota
nara als establiments de beneficència,
celabrará dissabte.
recorda altres eliseusions sobre tAnes de
Ha visitat al president el Coa- aplicant per analogia l'ordre establert veloneianimme, tel les que rente-tia un
en l'article 956 del Codi Civil, dedeint
se il del Banc d'Espanya.
m'ea de pasaill. Mai un debat d'aquesta
Et ministre de Foment sola- un 20 per Cent, que es donará, al de- mella havia tiugut
una tan llana duranunciant
d'aquestes
vendes.
meta ha manifestat que a les sis
d/ ni havia Mar aduerme per tantes paaLes sanciono anterienenent establertes
de la tarda es reuneix la ponènsheet contradietóriee, ni halda njudat
cia da ministres encarregada seran sense perjudici de les canóniques gente irreductibles 1 destriat a
persones
d'estudiar el problema do les que Ilurs infractora incorrin i en son intlentifiendes en tróestione Mitigues! rocas de les penals d'ordre contó, aplica- aciones.
subsistencie,s.
Ha manifestat aquesta tarda bles a cada iufracció.
Tot alas va oeerrer Peení'entada se,
Article novè,—Pel ministeri de Grae : I ministre del 'Preball que slaRió al discutir-se una Invitada de :S'ostra
via retina. el Comitä Paritari dels cia i justicia es procedira a l'exacte Punta, de Barcelona, i una altea de le /rechuller, per a discutir els extrdniS compliment d'aquest Reja' decret, aja' eló m'enciente d'aquella entitat, perque
assenyalats en el laude que posa com a investigar i recuperar jets els ob- l'AjunWnent e'retherfs a la Diada de la
fi a la . passada vaga minera, pe- jectes que estiguin en tramitació de
r, en led" reunions celebrados no venda sense subjecció als preceptes es- Llengua i envIes representants.
Nora& Ilegitles andelues comuuietteions,
arribaren a un acord els patrons tablerts, promovent els oportuns capecameneä a parlar el eenyar efltalni El
‚Is ubrers que formen aquella dicnts de nullitat i responsabilitat.
senyor
Careta, sine. en tn sera joventut
Donar al Palau,. etc."
comissió.
d'estudlant fue autoritsat per un profer
DE L'AGOIDENT D'AVIADIO
Si el desacord subsisteix el
sor de medit ins psique a'expreere en va.
Aquest matt
l'enterraministre es posara a la parla
leneiä, permil; difteilment podia espliearamb uns i alises, per procurar ment del capita Gongälez D'ir, ~cut ne en altea 'lengua, ea avui un dele mes
porte! el m'ayer de I'lloapital de Caraobtenir una saludó.
forte encales dt rnleneinniente. Pertany
Itankel al eementirl militar en braços
Idi senyor Chapapriela ha ma- dele
al partit republicà I numen cal dir que
companys
nifestat tumbe que havia signat
manifeetat sempre emn espanyePrealdiren el ministre de l:1 Guerra, els
una R..0. disposant la constitu- generale
lista, adversari i tot de les moderarlo»
Weeler i Eellsgüe i el pare del
ció de les Juntes locals da Refor- difunt, aasistintahl nombrases capa
1 ofi- del regionalierne.
mes Socials, en les condiciono 1 dale.
El ecn eor Catulä indieä que a Valencia
regles per al seu funcionament
n'estava plantejant inc greu qjjestie reDurant l'arte volaren algune neroplans
amb l'objecte que es constituei- quals conductora
tiraren flore.
t.:donada amb el renalzetnent del valenxin lee Juntes 1111-2 no ho catiguin
A les eine de la riman:ida ha,mort el
dental:Re, o sigui la (n'inane catalanista.
o es dissolguin les que no re- tinent aviador Glräldez, ereument toril Tant ea alat, que singa pot ignorar que
uneixin les condiciono legale.
el valeachislanie esta dliteiLuer *lomeas
u
ea l'ageldav ..iee le

Die:Iteres, /O de vine,

LA PUBLIC1TAT
0121~...
uncionallates de
Valencia mantenen relacions
lles t'erres.
airee
els
d'aque
1 econamiques
L. consoefieneia que n'heu ea que el me-,
y ienent nneionaliste. ealenciä es relataresta teeparatistee
. In tentà demostrar aqiteetee
cieno llegint fragmento del elnillet1 del
Centre Catalä, corresponent al 31 d'octubre, en ei reprodurixen eeeries de la
Premsa catalana 'Doliente per la commen
tooraelú de l'entrada del Rei En Jaume
a Valencia.
Deepree, oposant -se, anturattnen t , rt ,0
prosperitat d'aeineste velencinnieme, denla
nä ene l'Ajuntameut eMbstingues d'estar
repreeentet a l'eFnuetade Cesta. Altrament
peaque en es Frntia completament espanyol, partidari de la unitot eepanyola
i de l'hegetnonia de Cestella.
Aqueet d:scurs, lea taita generala del
qnal bete treneerit, metivä reldienee ben
Ustedes. El sensor Brau dentinä que
n'envine un repreeentant a Beretdortn i digel que ell, alarma que espanyol Fe sentir" eateneiä. El Fenyer Mullas l'arbenero.
tambe republieä, no pegué deixar de dir
la mala fe emb ene el senyor Catete, Itavi0 cuebatut Facture tú del jovent valenCianisla. que per EU era una rosa estimable. Si algun estinial podia :robar-s./1i,
no era pes, certament, el de les relacions
econemiquee areb Catalunya, sine el del
foncliseim amor que unen tots per Valencia. leeclarä que re sentia a tothera valeneiä, 1er6 que mal vol esser east,11ä.
Caetelle. ne —afeef--. I aquest es el sentiment que mestrava el senyor Catalä
quan eenmeava a eacceptecie del (maya
de le Diada i (ele una glessa del more
ment valenelanieta. il senyor 011er. calelk, exaltCa els ideals valencianistes, tenerme /a primicia dci sentiment patrietic
a Valencia. Si je fes—digue--reepnnyol
primer que valeneie eauria de pausar per
lea vergonyes de Santiago de Cuba i
d'Almea' i per nitres rere.enyes que oteen
axt crit de proteete ates la nieva ;Alma.
Seguiren manifeeent-se nitres regidors
al vostant del valenelanisme i del separatisme.
Són remare-ubico lambe les patatales nel
atentar Saraper-rx-eatIle popular-eqni
detenee l valeneterneme amb allmeons
a la dreaencia dele eltres ideals politice,. 1e-enserJ:'. el retard en portar navament a eeesió la proposieih
del veleneiä dins l'Ajentament pesque tost
resolta.
Finan:lee: es pral a reiteche una prol'Ajurnament, senee enP‘ecie wanlé
viar representante. centestes a Nostra
Parle agraint la invitad& Seprove, Per
43 vots centra 1.0.
Algties regidors seshsernaren del saló
altres no votaren. Els den vote favorables
a eenelament de representant torresponent a un carne un rebis:a i vuit reptt-

le °a tabla:Y*

f

esa

La sessió de la Diputació
e

Periode

segári

Vespres Solemnes, que produtren une
profunda ernocie.
Pela eäleule ira a primera viola, bote
ereu eee a la neta de Sant Ciaaat del Vallas 111 tentaran. enni a mínimum, tm400 montera, la retal cesa produirà una
enorme irepressie, encara mea exacerbnda
per ranzbiz. nt ¿'alpe!, lielerie monestir.
L'ortlee'ee la regla que de moment in
tereesa Inés estor, per Canea de ereearee
lu assaige, es el eeeeent A des Trae,'
de deu ea cantee:, Tereia guiri-une per tot
el poble. Deepree del cant d'aquesta hare
canónica, es farä la procees6 litúrgica
d'abata de l'otee, In qual, en ring dele
canta apropiats i de eacompanynment de
lee eempanes de la torre reorreeä lentenur del temple i els claustres. Arte seguit ramençarä la miren solemne, la qual
reYeatirá en tots destila una gran umenifieencia, de la quid anirem eonant detolls mea precises. L'Introit, atol cena lotes les parte ver les de la mime, aerä
rentat per na recela molt nombrosa 1
tren nesajnd que cuidarä de donar una
eXPell eile perfecta, portant la dieecei6 de
tot el qne ea refereix al cant la benemeritn Aesociae16 Cregorianista. Tots els as- sioten:a cantaran l mina gregoriana
Fans Bonitatire Tocarà l'orgue nn meetre
eminent, que amb molt grat s'ha ofert per
acompanyar el mut i per interpretar da'
mut l'ofiei tres-mas escollas dele gra ne or
segle XVII, ante--ganistecld
riere, a Bada
Deepres de la fundó littlrgica tindrä
Use als elanstres del moneen une eonfereneia, a cárrec d'una alta personalitat, , esplendidament apropiada al 110c i
al tema.
Mes endarant anirem donant nono detalla sobre aquesta testa, nizi com s'avisaran ele dies, hora I Roe on es taran eis
aesaigs del canL Per tota referenria
nelaració pot acalr-se al locel sedal dels
Amtes de l'Art leifirgie, que es el dem
Cfreil Artistie de Sant Llue: Montesion,
3 bis.

DEL

MUNICIP16

Eta representante d01
da l'Exposlai4
no-Americana

1711141

dt.,

ocasionades per malalt -5

' munes.

En ele mercats públio
tral de paix. volateria i f.
i districtes que alma den
set, 28 quilos d2 carns dio
27.736 de peix; 193 d'ésa
desperdicie; 1 5 de bolets;22
de imites i verduree; 2 a,
tits; 111 de substancies da"
1.603,aus i semilla i 62.118d•

L'alcalde senyor marques d'ALa proposició dlu aixf:
lene ha rebut el segiient tele"El diputat que subscriu programa de l'alcalde ,accidental
l' " d °P eid del segbant staord:
Diputacia la segona sessi6 ene- Posa
DEEnrie Careta de la ViQue la Diputada so serveixi
responent al segon periode, amb acordar la destitució del senyor
lla: "En nota de la ciutat i meu
de gran nombre • de
assistència
m'honro en expressar-li la gracomandant general dels moscos
.
putats.
aitud 'per l'afectuosa rebuda i
de nEsquadra, per tal de fer efeC,A les cinc i del( minutas de la tives en la tova mes alta reprecordial aeollida dispensades a la GOVERN CIV
larda el preaident senyor
representació del Comitä de nI'Exsentacia
les
responsabilitats
rn
El pe- nu da Polaca
i Pujals va declarar oberta la que ha incorregut el Caos durant
posiciú Hispano-Americana . Li
sessi6 pública.
Fel governador, en la .eva
prego
que
es
digni
ter
trastlat
dir,ePre"i° govarnattaa t Bastir,El secretara senenr Tarruella
guals gratitud i salut al presi- ferénela arab els periodistel,
n'Uní:S per les autoritais contrate
llegeix r eeid de l a. seesid
dent de la Mancomunitat i a la referbncia a las circulars
destittfides i a les ordres de les
rior, essent aprovadn.
Comissió de l'Exposieid de Bar- Compauyia Barcelonesa el
guata s'havia posen dit senyor
DIctamons damunt la tetan
celona i rebi els meus fervents tricitat ha enviat ais seus
comandant det Ces 4e Mossos
vots perque cada dia s'estenguin nata preve:tial que nov.,
El primer assumple que hi ha d'Esquadra.
mes els llaços d'amistat entre corrent actual en tr.fetaa,
damunt de la tanta fa referenPelan de la Generalitat, 9 de
que obligarte a caneas de
nasanoele a les denúncies formula lea ganar sja
totes dues ciutats."
vana
El eenyor marques d'Alella va rial i emisora Inés gran de
pel senyor diputa!, En Josep A.
El governador digné que
contestar-ti amb un altre agraint
Guanyabens contra el sotacapoL'addició deis diputats d'Aceita
Eatenci6 i 'expressant lambe 61 manat a l'enginyer seriar
ral i mossos d'Esquadra de La Catalana snaj
seu desig porque siguin sempre que fes un informe refer
"Els diputats que subscriuest
Ora nada.
molt cordials les relaciona entre cas, afegint que manera
El president fa avinent que el
proposen Cadencia del segaient
Sevilla i Barcelona.
s'observes la taxa de la*
senyor Guanyabens no pot assis- ex! rem a la proposicid del senyor
Lis a la sessiú, per tenis una per- Casanovas:
Vislta a l'Ajunaament perquè Telectricitat no frs
jada de preu excessivament,
sona de la sera familia greument
Que atenent it que la motivaAhir migdia l'alcalde i la Comalalta, demana antb aa tlest rió de la dita proposició no es
Hispano¡'Exposició
La tramitació alela
miesió
de
motiu que aquest dictamenapiedi afecte precisament de la persoAmericana de Sevilla, van fer una
ahucis
novament damunt la (aula,
na que pugui ocupar la comanvisita ele complimant a l'AjuntaEl senyor Casanovas diu que denria del Cu,
Govern civil, ahir a la
s sima conseqüenmena Foren rebuts per l'alcalde es Al
no vol pas oposar - er . a que resti eia itieludible de la constitució
facilita la. següent nota:
marques
d'Alella
i
els
resenyor
damtint la Nula aquest dictamen, organice del mateix, la Diputa"El president de l'Aud
gidors senyors Santarnaria, Olipera fent-se interpret del que eiú acorde la suprese3i6 del Cas
vella,
Roure, Nonell, Domenech, atenint-se a unes incl:cation
podria dir el senyur Guanyabens, tic maana, cana / mara , traapasa_
governador civil, 12a dispibil
Escolie, Quirós, Nava i
&mana que tela la responsabi- sala a la Mancomunitat la parVisitaren el despatx de tEAlcal- s'enviessin immedialament
ida ', d " a n nens fets caigui sobra ¡ida del preasupost que el seu
dia, els salons da Cent i de Con- aquesta Presidencia dos es.aquella als guate puguin efectuar manteniment representa, per tal
Un comprenent els nomsi
ferencies 1 tes prineipals depen.les denúncies fertilidades.
que aquista cura 8l ho crau perdències de la Casa 'i després, noms de les persones que
Censura la politice de l'ex-go- tinent, de crear un Cos civil de
regidora
acompanyats d'al guns
entrat a formar part, cera
aeladors que exerceixi les funy ernador senyor Martínez Anido,
funcionaris de la Comissió de cals, del Tribunal arbitral
del qual era secretad el cap deis cione de vigilància de les obres
_
jutjat els desahueis de l'as
Cultura,
van
visitar
l'Escota
de
mossos d'Es.quadra senyor 011er,
i inetnucions de la MancoinuniMar i alguna dels Grups escolars expressant eI concepte
i reeorda rom van dose n obligats Let.
que le en construcció l'Ajunta- han estat designats amb re
a abandonar els carrees el senyor
Pelan de la , Generalitat, 9 de
a les condicions que e.3sa
ment.
Anido i el cap de policia senyor gener de 1923.—M. alass6 I.10Maltea/6 l'article 11 del Real deerstds
Gran Teatro Espanyol
Arlegui. Acaba dient que en retas, J. -M Bassols, Pelai Nidal
Una represamtacit5 de l'Asso- de juny de 1920; i en fleta
aquella sortida obligada harta de Llobatera, J. Bofill.
Per .a demä, dijous, anuncia
desigr.ati6 fos feta peu
d'haver-los acompanyat el seEl senyor president din que la l'empresa d'aquest teatre dos electa Catalana d'Estudiants va la
visitar ahir al senyor alcalde per que AssociacicV de propie
nyor 011er, la participarla del proposició, junt anib l'addicta grans espeetaeles.
qual en tata aquella Política era passar2i a /a Carnissiá d'InteresManera a precs cM nombroses a invitar-lo al concert que es ce- llogaters, que es 'input si
persones que no poden conearrer lebrara el dia 21 al teatro Goya, Macla esta legalment const
ben manifesta.
bus generals perquè diciamini.
i si les persones designe/1/s
Recorda que ell va oposar-se
El senyor Casanovas demana a les funcions de nit, l'empresa a benefici de dita erditat.
einen les seves funcions mes
al nomenanient del senyor '011er, que la proposició sigui discutida. ha combinat per aquesta tarda
Els serveis del Lcboratorl
mes. 1 un altre donant e
Prega als elements d'Aect6 CaLa presidencia li pregunta ei un vermut especial amb preus
IllunIcipai
de !'estat dels Miela que.
talana que exposin el seu erneri vol que es voti l'urgencia.
rebaixats als de la nit (entrada i
dels
serveis
prestats
haver-hi concorregut tole el2
!Usura
en aquest assumpte.
El senyor Casanovas, despees butaca dues pessetes), posat en per la Seccia d'Anälisi Quimic en cala designats per les pa
El president Jifa remarcar que
d'algunes paraules del senyor escena l'obra d'En Juli Vallmitcelebraren ami) dos ki tras
mes de desembre de 1922:
ha entaulat una interpel.lació inMarques, accedeix a retirar la pe- jana "A l'ornbra de Montjuic" i el Nostres
analisades de proTot seguit de tenir els
oportuna i Ji demana que pre- tició d'urgencia, demanant a la el gran guignol "La por".
A la nit tintina llar l'estrena de dueles alimenticiS. — De proce- tats, seran estudiats de
senti una preposició qué podrà Comissió que emeti dictamen el
nespectale vodevilese, satíric, dencia oficial: bones, 91; d'infe- ment. i aquest estudi seta
ésser discutida ea el moment que mes aviat possible.
bacan:.
es tracti d'aquest dictamen.
El senyor de Riba, en nota de cómic ; bailable i &Todita en tres rior guantea 9; imprapies per a guia per a investigar les
no laritats corneses i napa
El senyor Casanovas hi arce- la Comissió,li promet que aques- actes i deu episodis, set d'ells l'alimentada', 0; sofisticades
26; sofisticades 110eiVe9, les sancions que calguin.
CAPSZAIES
deis.
ta mateixa set/nana es reunirà la nous, originals del popular actor nocives,
1. De procedencia particular: boDissabte, diada deis Reis, es transforEl pressupost Comissió per traetar d'aquest as- i autor En Joaquim Montero, ti- nes, 0; d'inferior qualitat, 0; imme, eentiga Socittat local "Circulo de
tuaan"Noves i velles temptacions
sumpte.
per a Pailimentació, 0; Inauguració
Es
pasea
a
tractor
de
l'aprovaSolidaridad e Inetnneilin", en Casal NaNo havent-hi In g s assumptes de Sant Pare", prenent-hi part pròpies
ció del Pressupost ordinari de la per badea . , ti, president atea la teta la companyia i els famosos Sofisticades no nocivos, 0; sofiscionalista.
Biblioteques
ticades, nocives, 6. TotaS de ser-.
Diputació per a l'any 1923-24.
lluitadors Ardevol i Soler.
sessió a un quart de set.
veis, 138.
El senyor Peras de Rozas fa
pes:atte .-ab-7; elek
Dessalets
'
PrInc/pal Palace
Aigua dul Beses, Valles i Lloa gue Une a l'Eeeola del Treball la
avinent que no ha rebut cela
Comunicats i
del Pressupost esmentat i damaMalgrat la favorable acollada bregat, 4 bones.
rece!, de la eme Biblioteca, teta
dels que la revista "Cri-Cri ha obtinCafè i te, procedencia particu- aovada. pnix que es free Majen
na que se'n reparteixin capies Festa
entre els diputaLs per poder-lo
gut dels bareelonine, la present lar, una de bona.
amaneció per tal de pie
l'Art
Amics
Conserves, procedencia particu- sereoFa
temporada acabara definitivament
jar-hi els tres rail volums que
Hem nena coneenica:s u avisos redac- discutir.
El president de la Comissió
tal com s'he vingut anunciant i lar, 2 de bones.
tua/ment
i donar cabuea als
ente en espanyel, de les entitats seglicnts:
Litu'rgic
Embotits, id, de ta Tinencia lectors que aselduament bi es
contra el que podrien suposar
d'Hisenda li contesta dient que
Quinta de Salut l'Alianza.
de
11
d'Alcalina
miel
districte
IV,
en
aquestes
macreixent
d'aquest
que
esta
damunt
la
No fa pus gaire Que
roolts alls ièxit
fer notar que en aquesta Bieffeeee
• Assoziacie professional de Cambrers fa vuit dies
han tina teixee plzines es notificase la solemne espectacle, el vinent diumenge, boiles i una sofisticada nociva,
els alumnes de e&--cola—que
WHotels i Cales Restaurants del Sie- taula i que els diputats
Llet, id., de la Junta de Sub- T'Aren a la %lira de non eents-hi
eoneritueie d'aquesta secció del Cfreol Ar- dia 14, amb obgeete de dur a tergut prou temps per estudiar-lo.
dicat
Malgrat ano), accede ix a ka peti- tedie de Sinnt Lluo., que porta el nom me els preparatius necessaris per sistències dels distrietas U, IV i ren multe altree lectora, ja ene e
Junta directiva ,de
ció del senvor Pérez de Rozas i de Amies de l'Art Litergie i que es pro- a emprendre la "tournée" a Va- VIII, '72 de bones, 9 d'inferior ca i completament franca de ata
Cos de Veterinaria Municipal.
quafitat i 26 sofisticades no no. ele, per entrar-bit essent r
posa estendre el gust i la coneixença
léncia i Madrid.
Academia Medito-Homeopätica de es reparteix una eépia a tots els
l'art litúrgic i vetllar per la seca digne
diputats.
Les representacions d'aquesta ches,
alumnes solament el servei de
Barcena-a.
Saucolata, procedencia de la domiclle
El president propasa que men- tat ,mitjançant exposicions dort cristiä, setmana san, per tant. les darCentre Exeursionnta dc Ca n ntinyi.
tre tant es passi a resoldre els concursos, conferencies cursos de litür- rones de "Cri-Cri". Seguiran re- Junta Provincial de SubsistenCorporecie general de Trehalleders.
A. tecle inaugural, eataphe
altres assumptes que hi ha a For- gis, de teologia, de cant gregorià, etc., 1 presentant-se en elles el bonic cies, 3 bones.
provea de solemnitit oficial, le
Unió de Sind:cats
que
roasprocedencia
particular,
festes
després
especialment per tnitjä de
Midó,
dre del dia, per discutir
quadre "Idil.li de nines", que es
Academia Cien:: (ice Mercantil de
president de le Maneumunitate
id.
novament el pressupost. S'acola titueixin une pies:ice i exemplar reditza- motiu cada vespre de l'admiracal
lunya, aeompanyat del sea
garcelona.
procedencia
de
la
Junta
eie
de
lea
finalitats
que
ells
es
propoous,
roal
Palace,
i
da
aixf.
dels e.oneorrents
senyor Cunill i del tetp de Co
Col.legi d'Agents de Canvi i
sen.
riginal i alegre "skeetech", estre- Provincial de Sulesistencies, 2 id. eenyor Ute;11a, els quals Iren
Ordre del dla
Federacki Patraael de Catalunza.
ea aquests dies s'eetan pas- nat el dilluns en mig de grane
Precisament
dinL'Oficina Municipal
director i alt personal de rrissa
Són aprovats tot seguit, i sen- sant unes circulara pulerameut eseriles
No els publ:-4uera per no disp sir
aplaudiments, "La leva densa i
els assistruts iii base a Inés
se diseussió, alguns dictàmens
formació
tenis per traduir-les.
i tirades, tlemanant del a tato aquella la tneva", on Pe distingeixen de
que figuren a l'ordre del dia, re- que desitgen un art cristiä mes esplenA l'Oficina Municipal d'Infor- reitet de la Mencomenitet sealef
dinaria
acornan•
manera
extram
ferents tots ella a assumptes de dores, a tots 'aquello que es queixen dels
de la Guardia Ur- i Llorens, bon nombre de elef
nvats de les Ilurs gentils anafe- mació, a eiirrec als bajaos de la aloraaes i una representaei6 de I'
trama.
bana,
situada
atemptats entrenes que a les esglesies es
Mr. i Mrs. Jackson, que
d'Animara de l'Escota del Trebee
.Noves religioses
Es reprèn la discuss16 del cometen, e causa mollea segades que no tantee simpaties han sabut Casa Consistorial, °harta lote els mea.
dies,
de
vuit
dell
metí
a
les
vuit
hi
ha
niue,d
que
oriente
Pressupost ordinarl
Avui: Sants Nicareer, doctor; Agate,
atraure's. També continuaran inleesprea de visitada eesrelhee
del vespre, els serreta de la qual
'Veu's aqul—diuen eta A. de l'A. L. en
Pela; Urailtom, Liebe, 1 Santa Adrede.
Després de discutides algunes aquestes eireulaes--veu's aqui que com a legrant la revista, fins el diumen- Són completa/itera gratuita, du- meresque eta elogia de trauma
parAstil,
a
l'esgl(-ciia
Quaranta boreF:
ge, els ovacionats ballarins rus- rant l'any 1922 ha prestat ser- told a amableuient Manee per la
partides del presaupost pel seeristiä i heme amores de les belles coses,
roquia] deis Santo Just i Pastor. llores
nyor Marques; contestant-h el se us presenta l'avinentesa d'una protee- sos Inane Johnson i CoratantIn veis a 17.511 persones que han ceria, eenyoreta Ilostalreee ea
derepesiciÓ: De dos quarta de mit del me- senyor Escalas, agrien formula
Alperoff.
acudit a la dita Oficina, i que altar la Sala de Profeesore
ció tete intelligent 1 singular destinadn
. tf a des quarts de sis de la tarda.
una esmena a la secció de des- a re/seriar no la miseria i deepnllament
subdividits per uacianalitaLs do-. ha cenar construida de mes,
evir eeeCel,
Cinqne dia de la in- lieses, essent rebutjada en votaSÄ miasa
pres d'enes breas paraules ‚le
del prexiin, sind del manee Cm-tat i del set'
nen els següents resultats:
fraoctsva, color leene.
cid nominal. Finalment el Pres- mere."
Espanyols, 15.114; francesas, president i ele que l'arenneenYe
Can de Marie : Aval, Nostra Dona de supost da aprovat per unaginti5E4; :ingleses, 418; australians, rigiren a la sala de th,Cted
“De sant aquesta proteeció no fareu
Fets
•i'Ajuda, a la ama es-e:debla, privilegiada, lat.
gest
inoblideble
del
el
289; italiana, 116; 5 suassos, 43; ha bastit per a Os dels eres al
eti
r
re
p
q
ue
ra&t
o de la Bunaneva, a Sant Ag-uste
Accidente del trebail
El resum del pressupost es el maree:11in Semi- Martí partint-se el manFinalment, pasearen tots a e
, sueca, 1; belgues, 40; hoilJandeVeteles en sufragi de les äl lielee del següent, per a l'exercici econòFoto auxiliat al dispensari de sos, 1;, greca, 23; austro - holiga- la Biblioteca d'Imlestries
ten reab un pobre; gest t ue es fa mes
Parre:raí Avui. a la seva capella, Es- mic de 1923-23:
Barceloneta
Ramon
Climent
obligue
perquè
el
Cree
no
veo
es
equivoc
l'acola
de Texits ha bastir ea
tesos, 56; portuguesos, 37; sercorial, 155 (Gràcia). Tora de Jesús erasola l'apariencia d'un pobre, eine que sa- Climent, de 43 anys, el qua( tenia
bis, 25; romanesos, a; filipina, espesos* i eseivient, ornada eme
Sentó d'ingressos
.
carlea t.
Capital f.—Rentes, 21,53838 bem ten verte la aren preseucia ilsutteet una l'edita greu a la regia su- 44; argentina, 180; >átela, 8; bes de fotografies de lee •literee
de la seca coas. No permeteu, dones, que perciliar entierra i commoció nord-amertcans, 191; tures. 12;
textil& de tut el mOn. Alll e$13
pessetes.
vagi mal vestir o, el) que ez pitjor, des- general, a causa d'haver pres mal
xiaeaos, 1; portorriquanys, 6; es notable parque *plega uns
Capital TV.—Repartiment, pesfigurad atub un luxe poca-solta." ,
descarregant saca de sal del ra- uruguais, 8; cubana, 109; brasi- voltean:, tots referents a les i
Reunió de la comiss16 setes 1.374,350.
Per evitar alee, venen cia Amnios de par "A/vea.er".
lenys, 12; parag,uaia, 2; mexi- (datara i de teixits. essest. 4 a
Capftol Vta—Ingressos extradesignada per portar a ordinaris,
l'Art Liturgie'. I aquesta esperaneachira
— Remen Roase116, de 47 cana. , 63; peruaus, 2; japonesos, de vista, una de les mee ben are
100.
de
d'cmants
d'amistes
i
anys, (rabaneta als magatzems 7; eolombians, 11, i bOtaars, 6.
eial eeeme parlamenta en
Capitel VIII.—Arbitris cape- congregade
cap l'erecció del monuLitúrgia, creada nuib lente oportunitat, que En numen Monegal té al carti "eanierie" que tela pensar es
e-leas, 11500.
Ef Ces de Vetar/Muda Muvoten
fer
una
solemulssime
entrada
din,
número
19,
es
eloeleada,
nisereeen va lesear lacte
rer si,
ment a En Rafel CasaCapital XIV.—Reintegres, pesnicipal
romper aetuació que d'han propoeat arab
renda la clavícula dreta. Fou eules dues biblioteques. que benore
28,59912.
un ame que a la vegada sigui tina magSegons
Jades
del
Coa
de
Velenova a la vila de Moià setes
rat
a
la
casa
de
socors
del
carrer
cejes
que les sostener'.
Total, 1.436,08741 pessetes.
na testa i una oriental:lit, artistica i
ritiarta Municipal, han estat dede Barbarä.
. Anit pareada es reuniren al local de la
Secció de despeses
Unió Catalanista els delegats que l'AjunMort per un auto cornissats als Escorxadors, estaAqueeta festa ha estat Randa per al die
Capitel I.—Administració proa ciona i fielata d'aquesta cautela
tament de Mali i el }Mamut Nacionalista
4
de
febrer,
diumenge
de
Sexagainla,
Conecté ces
Ahir a la Rambla de Canaletes,
durant el inses de desernbre altura,
Rafel Casanova, d'aquella poblare:1, han vineial, 240,02500.
lodern
avançar
la
(pral
de
momentnomes
de 7 a 50.000 duros. T
Capítol IL—Serveis generals,
davant del carrer de Bonsucces, 83 capa de beatiar vacua i 568 fedeeiguat perque formiesin la roma:ele que
airee-me . St•nyor neme'
detalla
La
festa
se
celebra
a
Meaquests
l'auto 672, propietat de l'Hotel tus; 317 de llana i de cabra, i
rem de Muntaner. le,
, ha de portar a cap l'erecció del monte 868,64096.
Capftol IV.—Carregues, pesse- terle monestir beneellet/ de Sita Cugat Regina, atropellé, a un hoine 10.825 fetos; 341 de pure; 217 feraent a En Rafel (20 saneen a Moiä.
del
Valles,
que
acata
die
ha
de
encanar
d'uns
50
anys.
Conduit
a
la
casa
tos i 85.339 quilos de alesperdil
tes 145,00000.
La romIssie eetä formada per l'eminent
franc. O a!es1,.
Capital V.--Instrpcció pública, caen en els seus tempe d'AA preisperd i glo- de socors del earrer de Barba- cis,
tenor Francesc Vinyes, .en representacia
Prvf. exta da ciar
riosos. En temesta l'esta e -ran inriteto re, morí als poca mamelas.
Durarat el mateix mes -han es58,79168.
Eael. ref. Pl. Cal. Iti•d!''
de la sita de Moià, pels delegats d'AcBote
ele
grnps
de
cantora
de
la
ehetat
i
de
Capital VI.—Benef iceneta, pestat Aeoneguls a les estaciono i
r.% Catalana, Centre de Dependents del
Murta a oonseqüenada
dora, ele guate per les primeres impresfialats 12.538 capa de beatiar buOomerç i de la Indústria, Coló Catala- p etes 7,13938.
sions rebudere hi sexistiran en grans masd'un ateo
Capitel VIL—Correccia
vi; 80.804 de llana i do cabra;
nista, Pederad6 Naeionalista i Lliga Itese a ben nseujades. Totjnet començats els
ea, 98,08942.
A dos quarts de deu en 8.039 de pure; 187.841 d ie voltegionalista.
primers
treballs
d'organitzaeite
ja
ceban
Capftol VITI. — Imprevistos,
del correu de 'Tarragona, ria; i4.194 canilla; 49.397 de caça
fnacordä elegir, a proposició del senyor
ufert per anared a cantar diverses agru- baixar
i 111.718 ous.
9,40100.
Tenyes, el monurnent a Lintel Casanova
parlo/1s bareelonines mie s'han distingit it l'estazi6 de França, un viatger
Cura ràpid )
Total, 1.636,087'44.
La mortalitat segarla dades del
crear tina ?acula use-torna per a nois dei
fortament pel sen mut. Tumbe espontä- sofrf un fort atea a conseqüenregistre nosogräfiet, en e4 dit unes
earep. Mentrestant en taran treballs, dele
Proposleions niament, totjust tacampada la cosa d'a- eia del -qual mor( al cap de pon.
SARNICW
quid» se nenearrega la Ente 01nel:enlata,
També morí d'un atae ha estat Eet següent: bestiar bo Tot seguit el secretariliegeix questa fasta, han determinat
vi, 126; de Bausa i cabra, bit ; de
per desasnar a totes lea entitats nacionaFrancesc
de
Gracia
Galindo,
de
ennombroece
agrupaeions
N'anea
PA R ADEL
daca
la proposició preaentada pel seporc, 16.; de ravallar, 115, i beslistes eles cabello que calen.
tre les quals es compra la de Sabadell, 32 anys. El fet Litigué lloc al (larfrascottasdualit
nyor
Casanovas,
a
la
qual
van
s'acorde
afegir
a
la
comisele
tiar
asinal,
9.
Tambe
la qual el mee pasead, en nombre d'Una re m de Mar ÁLIA, davaut dut
fer-hi una addiciú ala diputats
earmacla •
Toles les defutteiona loan estat
l'Assoeiacill Pleiteas" do 1'16~n/runa
unta lAbbn7,
150 cantora, cauta
. merasellusament
.
• e• 14•
d'Ami& Gatalaaa.
Segona sessI6

Alt ir a la tarda va celebrar la
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Las Pastiltas VA LOA
ANTISÉPTICAS, EALSAMICAS
ESTIMULANTES Y TONICAS

al

los Bronquios y los Pulmones de los peligros del f rio,
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dala hatnedag, del Polvo, de los Microbios,

do los inconvenientes del aire viciado
o insuficiente;
sostig.
Cladan los re4riados de pecho y de
cabeza, el Dolor de garganta,
las Laringitis recientes o inveteradas,
las Bronquitireeendas o crOnicg.s, la Grippe,
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TEATRE DEL LICEU

Arent, 33 de prnpletat 1 anonaa les O. Citrina represen toril
de l'Opera en eine ames Faust, per
eis eeleltrats ar p ares Bou Ponaplameut.

ta„Locel, Puiturcl, taarObe Zalesky.
Doma, a les cine. Fundid nema 13 de
propietat 1 abonament a lardra. Camal de la eminent artista Pell
liandaccIO. dote primer de tt mereciere. I. Arto sezon de Aida 3. Sets
guiri de la G4seonda. - Deisstpe,
ES menear cantares, - remarts,
reposten% de la romertla musical de
Mozart . Lea nenas do Fioire. Dia
l e . presoreaerú de/ gran tenor
Hachee-
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AVUI, IMMECRES
a les den de la nit

Domb, dijous, tarda, Ele
pastorets, amb l'arribada
' dele Reis d'Orient, ele repartiran joguines als infants. Not, Tertúlia Cata l a11 nista: "La casamentera" i
"La creu de la masia".-Di19gi vendres, nit, quarta i
ma vetllada (l'Art. 'Comiat
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per haver estat contractada per als teatres Apolo, de Valäncia, i Reina Victòria. de M adrid.
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Penúlti m a ve tHada d'art pel
gran tràgic
ERMETE ZACCONI
sinb la seva genial ereacie(
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-Saló t;atalunya

Potable Extet Jorda. avul,
medres, granclidsa estrena del Programa Mulla. La 'patee, creació de
la genial artista Dorotliy Dalton.
Ellt semillas, tritura' coloaseit,L*
ddiana
ie flor (Repertori
aftaruelS,TreciosIssima jota d'eralrisida per Mister lienrry Honra * e
la Famous Pler, de Nova Veril.
Eitit de broma continua,1Tomaset
Gonqueridor, Revista d'Eaport.s.
/a giandlosa I sensacional
21 pcl.licula del Reial Programa AptD lea, La presa do l'abisme, salva• mete d'Un suilinarl al Fons de la

Avui, dirnecres, estrena de II
la formosa coineella
LA PRiNIERA PROMESA
Vi creaciö del fainös artista
es

la Iüfluenz: • 01 Asma, el Enfisema, etc.,
fortillean, tonifican el Pecho,
activan y fe.cilitan las funciones respiratorias.
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PASTILLAS VALDA

Procuräuslas en seguida,pero rehusad sin
ndramlentoe las pastillas que se os
ofrezean al detall y por unos poros
eeiatimos, pues son siempre burdas
indtaziones.
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DEBUT

Dijoue, tarda, maiiinçe
It
moda popular: La pobre Ce-

uezma, DI/OUS, 11 GENER
PROGaArdA

Crinera per: 1. Descrema, .RoYal baizabond”, Dcetzel 2. Una Etc.-, Prerorn a Saint Bloritz, Liste.
3. La fronyaneta,
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gricnier. 4. Musa militar, se
abir Patil IrreeLviti. eatopirl del ratea
TauLerit. 5. Pierrot I Pierretta, seMoretea Dora Wischer Elsie
Sen, Wulli-Eerrarl, 6. TriietiEspettimmen (Veu de PrImavera), La
Ciailotte, Púnica al mdn,
/- Carota, Maro de cuniunt,
auge t. 8. Flirt en Primavera,
ael lyor,te9 Dora WIsrher, Llore
DerKrr i-n grecitime, Walatorfel. 9.
tä crasa de Mece, La Cararlotte.
libes. 10. Alinea de llana, sitos Lisie Rancie', ¡tulle. t. Faradio
•ccantrica, sea-Coro litirra9 I Charles, Kora. 12. Densa apetxe, La
Ch arlotte Kreakevi, OfteuM,i,M.-Segons Part: Per a donar repds als
amistes ah I ballet sobra tiel, hi batirá un acta eGirrin pela p.ruzleurs
Caunuials ato 1
- Tercera
Parti Schohorazade. - si.
Dinaky -Korsakor t. - Coreugralla,
Jan Troj anoweski. - Director irCoto.: Paul H. Kr.Gkow.
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111 Ultima representar» (hl divertí%
gi Agua. en dos aetcs, de Monea Sei PCiez Fernández,
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AV111, La reina de la ilum, 7 i
últ ; La conjuració d3 Génova,
Penanegra, A Levita del desert,
Fundió bene;ica, Carrera do les_
cenar!.

a les cin e, as
tres Gua'

diva

el

Planxia
c n dulad a de
1201[75 cm.
Pies. 7°5O

Gran Restaurant
Passate Cre.:eclit, 5 7
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BUENA SOMBRA

Gtrrlol, 3.-Cabaret continu de
les set a do 3 quarts de jeu i de
les dotze a les guatee de la ma;
tinada.
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CONCERTS;:
Amics de la Música

Aviii, (Enmares, punt de tres
quarts de deu. Recital per l'aminent pianista rus

EVEN CONCERT
Asalto, 1 2.-G ran èxit :

ALEXANDRE BOROWSRY

Gil Rey, caaçonetisla; Lou Ja-

PALAU DE LA MUECA CATALANA

UNJA DE

Vila

Frontä Principal Palace
Avui, dirnecres, tarda, a un
quart de cine. Dos escollits partas. Nit, a un quart d'onze. Do a
grandiosos mutile a cistella. Prileer, Earrenechea i Grbea contra Gueuevaga i
Segon
Iriendo i Martín contra

Urresti i

FILIPINES

LINEA DE FERNANDO POO
El vapor CATALUÑA sortirà de Barcelona el 15 de ganar, de Valencia el 113, d'Alacant i Cara
tapono el 17 i de Cieliz el 20 per a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Santa C uz der Tenerife,
escales interindits i Fernando Pdo.
dets
in
Ultra els indicats serveis, la Ce.mpanyla Transatlàntica té establerts els especials deis porte del
Mediteeranl a Novo -York, Porte Cantabrie a Nova - York i la Ilnia de Barcelona a Filipines, les sor;
tules deis guata no sdat fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapors ;Anulen eärrega en Irs condicions mes fa vorables i passatgers, als guata
la Companyia dóna allotjamentmolt edinoile i tr acte eserat,
(n
colo ha acreditat en ei seu dilatat
ßervei. Tolo els vapors tinten telegralia sense fils.

ni En

gt6 113 12.u P0d5.2

I

cm.
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7:77ESPORTS

LJNIAS A Les ANTtLLES, reExic, NOMA YeElt 1 COSTAFtRITIE
El vapor ItIONTSEREAT .sortirà el 25 de gente: de Barcelona, el ZG de Valencia.
el
i el 30 iii Cädiz, cap a Neva - York, Rayana i Veracruz.
El vapor ALFONSO Xlii sortirà el (Ha 17 de ganar de '131:.tao, el te le Santander, el 20 de
Gijón i et 1 t de Garunya, cap a entivana 1 Veracruz. Admot eärrega i passatge per a Costalirme
Pacific. a ilab trffsbord a l'Hilvana.
El vapor BUENOS AIREE sortirà el dia 1 O de ganar de Barcelona l'11 de Valencia, el
13 de Malaga eel 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Ra yana, Cotón, Sabaninn, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. S'admet cArreja i pa
satge arub trasbord a Veracruz.
LIMA DE BUENOS AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBOR sortirà cl 4 de fabear de Barcelona, el 5 de Mis
laga i el 7 de Cädiz per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i BUJDOS Aires.
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Materials arulats ab amiant exclusivameat
JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, I i 3, pral. N Tel Mol 3344.A

g.2
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i es seccions

Nierceria Perfunieria.
-

en les seccions de Bateria de cuina, Articles de neteja, Pisa i Porcellana, Cristalleria, Mttall blanc, Dagueria, Lampisteria, Higiene,
Qua-dros, Mobles, Antiguitats, Ceràmica, Ornaments de saló, Joieria
i argenteria, Bisuteria, Paraigiies, Raspalls, Rellotgeria, Articles de
Objectes de viatge, Bagr uis maletes, Objectes d'escriptori, Optica i Música, Fotografia, Dibuix i pintura, Papereria, Joguines, Es-

o

port diversions, Guanteria, Passamaneria i flors; Mocadors, Estovalies, Liençols, Cotiiles, Brodats puntes, Roba blanca pera senyora
nens, Estors, Mantoneria, Camiseria, Corbates, Barrets de senyor,
Sederia, Llaneria, Glasses, Tejas, Estampats 1 llenceria.

Catifes, Ta Asseries, Coaxes, Flassades,
Gèneres de pult, Calçat de pell, 1 de feltre 1
Mantes de len er a colxe.
en. Abrics, Vestits peces a nwernt 9 Ar cles de
calefacció ¡ I:mares de nurbre i tot cristal!.
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TOTS ELS GENERES CONSERVEN LLURS ETIQUETES 7
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seccions de Bruses, Faldilies Refajos; Bates9 Abrics per a senyora i formes per a capells,
regiran ele següents descomptes:

•

Del 8 al 15 de gener, 30 p. loo

•

A :es

En modele de vestite

Del 8 al 15 de gener, 50 p. loo

Del 16 al 31 de gener, 40 p. loo
2

capells 'ley a senyora i nenes

Del 16 al 31 de gener, 60 p. loo •

•

En mode:o de »elite i ebrios per a maná

Del 8 al 15 de gener, 35 p.'

100

Del 16 al 31 de gener, 50 p. loo

En barreta i gorras per a nenc

Del 8 al 15 de gener, 20 p.-loo

Del 16 al 31 de genér, 25 p. loó

En Pellet e ria Del 8 al 31 de gener, 20 P.
En

trossos de llana, seda i cotó Del 8 al 15 de

loo

I

gener, 30
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