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EDITORIAL

Full de

ACK5 1 FEDERACIÓ
els
'&1 Diluvio" dedica el seu editorial d'ahir a comentar

a que a la fórmula federalista dirigeieen en aquests darrers
patriotes catalans. Peleó el nostre col.lega no ha entes
ea elde
sentit
d'aquests atacs. La seva pretesa refutació és del
e es el
neengruent. Allá que nosaltres diem és que la fórmula fedepub no
serveix per unir regions d'una mateixa nacionalitat,
; prou ampla per unir nacions diverses.
en pro d'aquesta test. Una
ji ha dues proves molt fortes
és
ras ia tenim en la realitat del món d'avui. L'altra prova
que la
raó
demostren
ensems
la
i
lógic.
Els
fets
i
racional
orbe
del
llibertat de les nacions vivel no cap dintre els motllos
atema federatiu.
mon cap
Prova que ens dóna la realitat. Avui no hi ha al
federacions existents són de
• ritable federació de nacions. Les
ipus reirional, és a dir, estan formades per una unió de regions
geeenifiques o históriques, pertanyents gairebé sempre a una
rsate'se nacionalitat i alguna vegada—cas ele Suissa—a necioralitats diferents. Podria discutir-se el caraZter federatiu de la
República dels Soviets. Peró no hi ha allí una vera organització
autentiques la major
ixiera l, ni podem considerar com a nacions
sart dels grups ètnics que integren aquella República. Dins la
nacional. I fora
llássi a soviética no té Ucrenia la plena Ilibertat
Rússia han quedat els pobles pertanyents a l'antic Imperi tearete que tenen més accentuat Ilur caràcter nacional. Tal es el cas
de FinISndia, de Lutuenia, de Letönia i d'Estónia.
Esta completament equivocat "El Diluvio" si creu que el
tistessa actual d'Irlanda és una fórmula federal. No. Es un sisenllà del
tema que va molt més enllà del federalisme, corn més
federalis me va també el regim dejes grans colónies angleses. El
senyal que distingeix principalment la federació o la confedera.ció política és l'existència d'institucions comuns encarregades de
les facultats que hom anomena federals. No existeixen ni un
Parlament ni un Govern comuns anglo-irlandesos. Per la mateixa
rae, cal considerar equivocat el nom de Confederació aplicat a
l'antiga Unió catalano-aragonesa. El dret polític assenyala algunes diferencies importants entre la federació i la confederació.
Peró a cap dels dos sistemes correspon el regim actual d'Irlanda,
,m
co tampoc hi corresponia el del reialme catalano-aragonès.
Tots els exemples americans que cita "El Diluvio" reforcen
J precisament la nostra teil. La federació nord-americana, la federació del Centre -Amèrica—feta i desfeta diverses vegades—i les
;federar:0ns sud-americanes, no uneixen nacions diverses, sinó re•
! gioas d'una mateixa nacionalitat i d'una mateixa llengua.
Quan dies enrera parlava el senyor Gómez de Baquero a
."El Sol", de Madrid, d'un patriotisme federal, que ell veia en
discurs del senyor Cambd i Qile comparava al patriotisme
federal eels Estats Units i d'Alemanya, el distingit escriptor
essanyol no s'adonava que dins de la República nord-americana
diese l'Alemanya veritable no hi ha nacions diverses, no hi ha
Ilezziies diverses. Allí és possible un patriotism e. federal, perquè
es aqu3st, en el fons, un patriotisme nacional.
No sostenim que la fórmula federal hagi fracassat en aliso/1M Sostenim que ha fracassat en la seva aplicació a l'ennae de
aweenalitats diverses. Una vintena d'Estats nous, de pàtries resmeritacles, han aconseguit en els darrers cent anys a Europa la
Ili!ertet nacional. I fine ara no havem vist ni un sol cas de federreió entre aquestes nacions.
Psr qué? Aquí ve la prova racional. La federació--nomes
cal inefar el programa federal espanyol—obliga a cedir al Poder
central facultats a les quais una nació no pot renunciar sense
gnu amen i sense comprometre la seva sobirania. El federalisme,
'per exemple, deixa a les mime del Poder central la diplomàcia, la
pau i la guerra. Dins una federació espanyola, Catalunya podria
esser arrossegada a totes les aventures 411qt:es i internacionals.
'Tot el contrari succecix a Irlanda. La Constitució de l'Estat 'Hure disposa que no podrà Irlanda intervenir en cap guerra sense
que ho acordi el Parlament irlandés. Aquesta diferencia és tan
imp
. ertant i tan transcendental, que basta per desfer tota /a febliseana argumentació de l'articulista d'"El Diluvio".
La nació pot adaptar-se be a la federació interna; peró en els
; o.asibles enllaços exteriors, li calen fórmules més deslligades.

L'ccupació de la
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Ruhr

trets

"Lo Temps", de París, diu que
Fralestes aternanyra per l'o-.
c,, P a¡:n de la Ruhr es descabdellen ,1--gons el programa fixat.
Trotas que sCin interessants, pera)
70) pac iraprevistes. Considera ele
actes ualitzats al començament
•cate a obra d'allguns escenògrafs.
•P osteriorment, pera, han vingut
.e13 trets de Bochum. Tanmateix,
•la serie dele dos alempnys morts
i la ch . ls ferits ' contribueix a augInrn!ar cls perilla de la situad()
actu.d.
Per ara, el Govern trances actea an.b una gran fermesa. A les
pr ii.eres dificulltals oposades
PCis alemanys ha respost amb
un ei xaniplament de la zona d'o.c upació. Fa l'efecte que els franceses han decidit executar Ilurs
Proi . hs:ts i que no s'aturaran en
faec;6 empresa. En aquestes
ce ndicions, eis intents obstruccI onistes deis alemanys portarien
trans ceralentals conseqüències.
'Val a dir que de 3 del punt de
ultra frances, la pitjor cosa que
•p edria passar es que el Goverta
no ?p ostres una sufacient energia.
Qua lsevol vaciLlaeld de Paria seria exp lotada tot segun a Berlin.
Al co ntrari, si els alemanys s'adenen que els francesos esIan
dispossts a tul, fillä a fer la
guerra, fins a esbotzar les mi1 les fabriques de la Ruhr,
. fíns a co nvertir aquella riquissi•nia r egaS en una cosa sendblant.
las

ei fa o no fa, a les regions devastades del Nord de França,
molt dificil quo, avui per avui,
s'entossudeixin a entrebancar
l'acció franco-belga a la conca
carbonífera.
Es interessant de remarcar que
a la Premsa francesa es manitesta aquests dies un optimisme
renovat. Considera "Le Temies'
que els cants patriótica que s'aleen a Alemanya com a protesta
de l'ocupació de la Ruhr, eón mes
aviat senyals de bon averany.
"Canten, dones, pagaran", escriu
el gran diari parisenc. Nosaltres
no veiem tan clar que els alemanys paguin. La cosa que creiem
es que als francesos no eis faltarà
L'entrada de les tropas trance.
ses a la conca minera es un acta
arriscat. Pera precisament pel
risc que implica, els francesos
rensen ara que cal treure'n
màxim profit. Veuen els franca• sos que s'estan exposant molt, i
consideren que no han d'exposarse per no-res. Ja no es conformen amb una ocupacid destinada
únicament a servir de penyora
productiviteTernen a parlar amb
corta contianea d'obligar Alemanya als pagaments deguts. El
"Journad des Débats" escriu en
el seu editorial que l'ocupacid de
la Auhr, ultra el seu caräcter econämic, té el signifioat d'una operació política, destinada a provar
a Alemanya que ha vingut irrevocablenient l'hora de pagar i de
trobar aranties o compensacione
(iras fiara de la Ruhr.

A. Raviiß

dietari VARIA

Davant dels Tres Torubs

Dame'

P R IMER.—Veieu? Aquesta ceti-

mónia dele 'Tres Tombs" m'arriba a commoure. Els cotxers 'vestits
de negre, amb capen copalta, amb
guants, tots cofois damunt els cavalls guarnits, són un espectacle ple
de color i de gracia. •
BADOC SEGON. — Si. Es un espectacle que
sembla incompatible amb el nostre
temps; és una supervivencia inexable.
Incompatible amb el
BADOC PRIMER.
nostre temps? Per dir aix6 amb
certitud caldria que posseíssin, l'essemeja mateixa del nostre temps.
Qui sap quines torees secretes trebllen sota la pasme.% superficial!
BADOC SEGON. — Em negaren que aquesta
festa té un tarannä difícil de conciliar amb les idees sindicalistes, per
exemple? Em negaren que té tot
l'aire hm costurn patriarcal, nascut en l'epoca feliea deis gremis,
abans de l'ensorrada dels grans dogmes político?
BADOC us negare que la
indumentaria i cl sentit &confin
d'aquesta cavalcada té un regust setrentista. Perú em guardaré proa de
dir que el sindicalisme sia essencialment contrari a les cerimónies
pintoresques i a les cavalcades corparalices.
Banne SEGON. — Si... L'acció directal...
La cotització si us plan per forçat
Clandestinitat I
PRI 11E1E — Calina I Calina Penseu que aquests gremis que us semtalen una institució pacifica i patriarcal, també han passat els seas

BADOC

UN CURIOS QUADERN
DE NOTES
Poincare i Millcrand han estat companys destudi abans d'esser collegues
a la política francesa. lb ha un curiGs
testimoni de llur companyonatge. Tote
dos seguien el mateix caes; com que
calia treballar per viure, els feia perdre massa ternas; aleshores, decidiera
d'assistir-hi un dia catlascun, i despees,
al vespre, l'un explicava a l'altre el que
hacia escoltat.
, En alguna banda, existeix el quadern de notes que recollien alternativament l'actual president del Consell i
l'actual president de la República francesa.,
LA LEGIO D'HONOR I LA
PORN.OGRAFIA
Ha fet gran rebombori a França la.
blicació de "La Gareonne", obra plepa d'obsenitats de la colee mes pujai ,:ela. Per coronar el rebombori, ha vin4ut el decret declarant l'autor, Víctor
mMargueritte, exclós de la nieta de la
3...egió d'Honor. la famosa ordre tan cala als franceses.
El decret retreu cota a tonament la
"falta contra l'honor" que ha comes
l'escriptor publicant la seva darrera,

obra.

.

Els moralistes n'estaran contento. Ara,
els que alhora vía moralistes i manarquics, tal vegada trobaran contrariadcs
les scves teories que fan sin6nims els
termes "república" i "Ilibertinatge". En
cfecte: la vena Monarquia francesa por
shavia preocupat de la moralitat dels
Seas nobles i dels scus escriptors. Des
de l'abat BrantOme a Restil de la Eretorne, des de la marquesa de Bouffleurs
al "brau Lanzan", des de la duqnessa
de Berry al duc de Richelieu, hi ha un
immens repertori de pc ‘ soriatges que,
pel que escriuen o pel que fan, deixen
entera el mediocre Víctor Margueritte
i leß seves pobres criatures.

tripijocs i han conegut la violencia
i /a sang. Sé prou que ara com ara,
des d'un punt de vista estetie, el
sindicalisme és una cosa agra, feréstega i lívida... Una mica de paciencia. Cal deixar que el temps ,
faci la seva obra de dulcificada i ,
UN SENADOR IRLANDES
d'acolorament.
iLa idea del senador va associada, geBADOC PRISIER. — VOlell dir que d'af/Ill
neralment a certes idees de comotlitat,
a uns anys podem veure el Noi del parsirnimi, ensopiment i poltroneria.
Sucre i En Pestanya dalt del caINeä aquesta associaciú d'idees pot
vall, vestits de smocking i anant a fallii e Irlanda. Hi va fallar fa poca
saludar les autoritats amb bandera dies. El doctor Oliver St. John Cogarbrodada del Sindicat Unir?
' thy, membre del Senat irlandés, era a
BADOC SEGOS.—Si no- vull dir exacta- - punt d'entau/ar-se per sopar al seu
ment aix6, poc se'n falta. Fixeu-vos domicili de Dublín. Trucaren a la paren un detall: la festa dels Tres da guatee »ves; varen dir a la minyoTombs, en 'loe de declinar,sembla na que estaven feche. Tot i l'hora sarreviscolar-se; cada any fa mes goig. dana, el doctor donà ordre de fer-los
No Vorganitza pas el Sindicat, pecó entrar. A pases veieren el senadorl'organitzen bornes que hi estan en
doctor els quatre joves, li terca alear
contacte diari. Creieu-me, la nostra els braços, amenaçant-lo amb Ilurs regent sempre sera amiga de les ce- vólvers. No va tenir altre remei sinó
rieriónies lluents i sorolloses.
seguir els guatee desconeguts que, en
Carles Saldevila auto, el portaren a pm casa buida, prop
d'Island Bridge.
resERDIERIEGincrasErmamaaffloss
Al, cap d'una estona d'ésser-hi, el
doctor Cogarthy demanä i pregà que el
traguessin al defora per respirar una
mica. Els guardians vacillaren; a la
fi el deixaren sortir escortat per dos
NOU PERIODIC ¿Mis. Un cap a fora, el doctor va lieAmb cl tito! de Muntanyes Empor- sar-se l'abric i demana que li aguandaneses, ha sortit a Terrade.i el primer tessin. Al mateix temps els l'aneara
numero duna publicació mensual cata- l'abric al cap i apretava a cárter.
lata.
El the n or Cogarthy arriba aviat a
Ben arribar o la palestra!
la vora del da, perseguit d'aprop pels
m'asilan!. Es capbussà a les aigües
LA JUNTA DE LA "LLIGA"
En la darrera reunió celebrada per la glaçades del Littey i aconsegui esca"Lliga Regionalista" ron ésser , desig- par.
Vet ad una feta que no burla pas
nats, per' a proveir les vacants reglamentarles produides en la seva Junta •complit el doctor DaurclIa.
directiva, els senyors segiients:
LA FORÇA DE L'IDIOMA
Joan Alomar, Josep Caralu'n, Miguel
Al cor de París, una personalitat
Castellví, Lluís Duran i Ventosa, .4:s:- cota el mariscal Jahre, resentida de la
ti Escotó, Nacela Fuste., Francesc Maumaxima oficiabtat en la seca jcrarri, Vicens de Moragas, Jacint Nitbiola,
quia, bague d'exclamar, ara de poc, en
Eduard Recarrns, Jaume de Riba i
an parlament dirigit en catalä als - Sea!'
Ferrar: de Sagarra i de Castellarnan.
coterranis: "Cada cop que me'n vaig
NACIO.V4L1SME PRAC71C a Rosselló, tan aviat corn som passat
A proposta deis senyors Costa i Din Narbona, l'aire del país, els estanys que
i Rubí, ¡'Associació de Periodistes, en , travessem, les vinyes que veiem per tot
la reunió general darrerament celebra- a l'entera, les c6ii,:s catalanes que porda, acordó, Per unanimitat, adoptar com ten les dones, tot cm fa descuidar el
parlar francés".
a oficial la !lengua catalana.
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POLITICA

AU DESSU8 DE LA MELEE
g orda es tronqul scmpre per la part me
eam.---Alsb de què
flaca be molt dIvertlt, yol coelnet?
4pgin.-1931, . . yes"J Sobrotot el el; quq estima causa d'esquela.
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laIONTOLBJ, Manual de:
"La caneó de gesta de
Jaume I". Nova teoria sobre la Crónica del Conqueridor. Tarragona, 1922
• Cap alisa de les Cròniques catalanes medievals no ha suscitat tants de problemes, ni ha donat, en conseqüencia, origen a
lentes de tectries com el "Libre
dels Peyts del rey En Jaume" o
Granice del Conqueridor. S'ha
presentat el problema de l'autenticitat de la Crónica reial com
a narració escrita pel monarca,
el del seu possible redactor, el de
l'existencia d'un text catalä mes
antic del que avui po.seeim, el de
si calia acceptar la prioritat del •
text calca sobre el text Batí de
P. Marsili, o viceversa, el del
Ilenguatge de la Crnica, on apareixen alguns castellänismes. Els
nostres erudita han esmerçat
trehall i subtilesa Ar arribar a
solucionar aquests problemes, .i
un dels que mes s'ha distinga
en una tasca tan apassionant
dins el camp de la nostra erudicid, ha estat En Manuel de Montoliu. Li deseen estudis sobre el
manuscrit de Poblet, de l'any
t343 (el text catalä mes antic
que fins avui ha aparegu t. de la
Crónica de Jaume I), i sobre la
Crónica tialina que Marsili ta escriure sobre les gestes d'aquel!
rei, per encärrec de Jaume 11, net
del Conqueridor. Li devem tarave la hipòtesi, Barreada per ell
despees d'un estudi filològic del

text català, que el redactor d'aquesta obra prenda de la nostra
historiografia i de la nostra literatura bavia estat En Jaume Sarroca, bisbe d'Osca: hipòtesi ardida que feo confirmada per En
Miret i lans, en el seu "Itinerari
de Jame 1", arribant a idéntica
conclusió per conjectures de carisoter históric, si En aforttolln_hi
havia arribat per deduccions
lògiques.
1 ara, darrerament, se'ns ha
presentat En Montidin amb
minúscul faseide on es llançada
la palestra de les discussions
eruditos, la mes atrevida i suggestiva teoria que lingi aparegut
fins ara respecte a la Crónica de
l'alt rei En Jaume. Segons aquesla fosa teoria, el text catalä d'aquesta crónica no seria altra cosa que la prosifIcació d'una o de
diverses cangons de gesta relatives al Conqueridor.
La transcendencia d'aquest fet
(Si el fet veritablement eaisteix)
és extraordinària per a- la nostra
literatura. Era ja un tòpic d'història literaria *que Catalunya,
com Provenea i com i a
diferencia de Franca i Castella,
esteva mancada de poesia heroico-popular. Les grans cròniques
eren considerades fins ara com a
únic vehicle'd'expressiö epica del
nostre poble. Si la teoria d'En
Manuel de montean' surt Vencedora de les . contrsdicrions que
segurament suscitarä, Catalunya,
com diu ell rnateix, podrä enorgullir-se d'un joiell que mancava dolorosament a la seva corona literària.
El docte erudit argumenta destrarnent la seva tesi. L'abundor
de semblants prosificacions dins
les literatures veines, francesa i
castellana; la fieció de Marsili,
que simula escriure una obra
oieginal soase esmentar, potser
per elijas-los obra barroera, els
textos que li serveixen de base;
les insinuacions d'En atilä i Ponlanals i d'En Menendei Petayo
sobre la possible existencia de
poesia épica popular a Cataluitya; les al.lusions d'En Muelaleer i del propi Malsín a diversos
llibres sobre els fas de Jaume 1;
i 'especial distribucid del text de
la Crónica, no en capitule, sima
uis grans parägrafs o apartats,
separats entre ells per un espai
o interlineat mes ample; alguna
documenta on s'esmenta la Crenica amb la designació de "Gesta"; i altres argumenta enginyosos eón utilitzats per En Montoliu en defensa de la seva teoria.
Per?, aleó no es tot. En MontolitCereu, de mes a mes, rastrejar
(bes el text de la Cebnica els versos ingenus i barbres cubre ele
qual este bastida; i, pacientnient,
tenacinebt, reconstrueix alguna
ingments de les primitives tirallongues .En alguia ounsid (cal dir-ho sincerainent) eta versos . apareixon d'una
manera' forçada i semblen fills,
erijo-amena de la pruija de destrist-lus. Altres 'engrudes aparei-tau, Inés naturulment. Sigui eihn
sigui, En Muntoltu arriba a presentar conjunta cola a.ra ei aegüentr,

A

Ab un cavaller a peu e tcrich son cscut
(abraçat,
e sa espasa cinta e sa tutea en la mä,
e un perpunt vestit e son ella saragoeä,
e dixem-li que's retes, e dl a nos gira,
ab sa laneaea dreta e anch no en.o volch
(parlar.

Quin judici ha merecut dels
nostres erudits la tesi d'En MonAlguns (pace) la rebutgen
sense merce. Alguna altres (poes
també) l'accepten sense contradicei6. La resta es reparteix en- •
tre l'escepticisme neutral i l'expectació reverent. Amb aquests
últims volem arrenglerar-nos.

Cal esperar que . En Manuel de

Montoliu amplifiqui i maduri
seva suggestiva teoria i ens doni
tota la reconstrucció que ha fet
de la primitiva gasta. Cal esperar-ho reverentment, com es mereix l'esforç i els coneixements
que el docta company ha posat en
joe per dur als estudís de literatura catalana mètodes i conquestes_d'altres escotes, els miras poden, àdhuc menant a alguna
equivocad& haver obert camins
fins ara inexplorats en el camp
de les nostres recerques erudi.s
Les.
GIRONA I LLAGOSTERA,
Daniel: "La darrera malaitia de la reina Blaria de
Luna".--Zarcelona, len
El senyor Girona bLlagostera,
secretari de la -Reial Academia de
Bonos Lletres, infadigadle recescado'r dels nostees arxiui, ha publicat un fascicle contenint la
comunicació per ell presedada al
111 Congres de Metges de Llengua
Catalana. El tema es original
dintre les tasques d'un Congres
de Medicina, destinat prinefflalment a l'estudi i exposició d'actualitats científiques; pese la doble condici6 de. metge i. d'historiador permet al senyor Girona,
a través de la documentada pretérita i de la nomenclatura arcaica, arribar a diagnosticar les
malones que s'acarniss'aren sobre la reina donya Maria de L114
na, muller de Martí l'Ilumä: artritisme,.corroborat per cefalä1-.
gies freqüents, forunculosis
atoes de reurnatisme articular
d'importéncia. Degué, la reina,
lasen tambe cardiaca, i la metaltia que li ocasionä la mort fou
una pleuritis.
El troball, molt documental., la
interessant; i fóra convenicnt
que els nostres metges historiadora (nas d'un en coneixem) dediquessin algun esforç de la seva
activitat d'historiògrafs a esbri.s
nar les malalties que empresonaren alguns deis graos personat',es de la nostra histeria. Seria
una tasca molt profitosa, per tal
com ens ajudaria-a comprendre
millar llur caräcter, la de fer-nos,
per exemple, la constitució malaltissa de reis com Anfós el Benigno, Pere 1•II el Cerimonids,
alarti Hiurnä o Pere IV, el net
dissortat del dissortat Jaume
'erran Saldavila
..--MEXCtfZZrrlifffgZ'rrZZ=3
l=""'

L'ocupació de la Ruhr
S'han prodult violentes col.11slons a Dortmund 'mire comunistes 1 nacionalistas. Les tropas
francesas no IntervInguoren
intervindran mentre no siguin
atacades.
Continua la rcquIsa de carbi.
Ele vagons qun aavcn disposats per marxar a t'Interior d'Alemanya sn diriglts a França
Bèlgica. Sembia que els estocs
do cuba d'Alemanya no duraran
mas de quatre dies. Deberes hauran de parar les fabriques de gas
1 eleetricitat.
Els propietaria de mines «manan al Govern naves Instruocions,
pula tlur enmanté, dluen, es Insostenible.
El Coceen cicmany ha decldit
d'augmentar el sou deis tunctcnarls alernanys da la ROM%
rogna Mullo a la Barsa de Berlin.
(La in/causad, ß Quarta
(sala.),

▪
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ce l

ecenentert. - Els 5310r3 (Me eenen e0511rAnt-Se al Milete( tetan t'erute el es
/recta dele de laes de EEstat„ raptasen),
Aguntatnent. Marremutatat, (ora de 06 11gaeloos n'Ore:rada t terrocarreteres.
Les teelons a terne han angla 101/eiros
d'es mea poe neeoci. Emitant-se ha perdre un 90 rent993 sota le canvis balxos
Que hem reiretrat el pre eent mes a 01Mmt Neri, O Siga a le e eeeld Dora( els
torda 1 Alaernts (elan esforsos OC na: quena per reintente malora canets, mes
al logran mcene nterlement matorar-los, el
Q1a segilent ho perder toa com l a va
1 proseare el dissable prOxina-re)ua
124141E,
Les e...macetas:esa vetusta iteansenen
Drunenela 1 ne eren que es gerterat el volpeer afrontar rrese el. eanele.
Les diente, cotrereeree Co es.7a7 ralees,
exeepte el d6Lig que as eeng111 renentants
se 1 he guanyal WI e;ntim.
El frenes han demos:eta mella thaxetat,
que nos poeireem dir que fe nn tsnt Mari rnant pele tenedor! de l'emrentada clielss:
to eeiern la seva saneen:1 zenit faleguera 1
Ene poden donxr. a re rer:lar, gatees Mes,
. alguna sorpresa desagradeb/e.
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So -s recen preferente. 8700.
Idem orrEnerles, 3850.
Cieries, 0005 ,
Norrls. 130'00.
Meterlo, 2 3000.
Eranre, 41'70 ,

l'anea

6O•95
6c,'S5
7,102e 747'2a
L995
G; •95
.111/lean:a 70 . 00 70 .00
•BORSA VAPDA
'Canoa
Bale
Obertura Alt
7c
7o'o5
7e.o5 70'15
Parda
7o." o
¡alarir s 7o' 1 o 7c2o
55.5o
ladslosoa 56'zo 5G7o 5 1 ' 0 o
7.5•5s
3445
Gereres v3440 34,5o
1E9 0
Orenses 16 . 5e
lleno 11050 11 'oo llo'So
•1;0ea
11550
.1'. G. tectrop.515e,e
Nord

Die 17 de feeer 1923
DELl'ED DE L'ESTAT
7070
reate inletior 4 075 P
55'0).
P
" Pateriar 4
" Anuble. 4 vi
• Amele. 5 45 F
lobs. Tr. vi. 1 Juliol 49011 9. A.
•
•
S. B.
13078
4 jrier 1924 S. A.
"°
e.
e
10260
•
O.
le
" 15. A. 103.(0
r
tilve
•
"
•
er
B. 10723

020IGAti0NE4

"
▪
•

1.. Ser. ertrionsl.tuaes

4.•

Eer.
Fea

6200
6400

e

Ser.

• 4. • Ser
Itenectals Perno/rae

•

50655
6230
15700

rr,r.lat

Eerevla stedu,a
linaatueoe 1..
•
5.. 3.er.
Eme t'a1/41cla Tarrat. 49/0.

0615
156')•5
65'CS
6500
7620

AciLe

•

▪ B. A. ' 1.•
•
2A

• Ser. &
e. • a,
• • E

lo

o

•

o

0025

0035
75'75
8500
5750
5215

D

•

-O

• y
Praneaa anal
"
1E75
•

t.. Gral. Irarnr.ea 1 0/0
•
•
•
errecarrda de Cetilmon 90'00
Ccupanyta genera/ ((trola Cetalauf 97.,
LeMpanyit bao'cel,..aeett E9ectt.c1144
5:46ea 6.0 13..r0e10na 4 6 /0
74'25
Galelena Cae Elu tal. ser. a.
O

•

•

ACCIONEN COMPTAT

1Gein rill.stJä, 12075.
e
Detfues, 3915.
Lhares

27
161/11
15

10770

58

Eta ser) germana Jdadp I Jeaquimn, germans polit7ca
Emana Rlass6 Torrente i Francesa Itlaspons anslaseu,
nebots, cosIns 1 parents, tots azratrc.n a Hura amito i
coneguts l'assIstAnda a l'oficl I en:sses gua en sufrazi
de la finada es celebraran demà, divendms, a les dco,
a l'altar dcl Santisslin Saorament do la parngu!a da la

e,

PurfssIma Coneepcló„

54imeeee

GASETA LOCA
anemia-roa" reizonoa.ocv:: PI LA
MannalTAT Ota 13APCKLONA
Dia 17 de gencr de 0 923.

rieres d'aserrada: 7, td, 111

Bol-emetre a rera 1 al Aleen de la
mar; 760'2 7 760'7 .; 7631.
Tm-mama-re sec. 68; 8'9; fe.

ACABA DE SORT1R

Term¿unctre ¡roo ,; 6 1; .15.

-40

iinmitat (centi'árnes de saturada):
75; 63; 78.
Direccii, del vent: Calma; ENE;
ENE.
veleeitat del volt en nutres per segen: o; -2; ri.
Esta del cel: Cobert; cobee; PObert

llf. ILIE

ItONGETEIN

llibre de cantes de
73 1/3

J. PLIEG-let;JAZ ES

40

re-N* no han aniert varineid. ma11rat la'
leter. eti que lii ha ala menea crorigrn,
podent-se (.01i:zar epr al consurn com se-

:

MIn legitim, de 510 o a20.
S-rni'Moka, narrar i nfrienne, de 580

aasse de navols
Stratus; Stratus; Strauss.
Temperaturas extremes a l'ombrat
Venere:1.am» clare e...a • Pomers
Illäxhree, 22:1.
lileiltra, 6'z

Edittions de la

LibTEria Naciaal C2alama

Id. arran de /erra, aal.
OsciLlacS tertrúrnètrica: 5.9. Tem-

Rice(100

rVen-ID a

fle; IN

Precipitar-id aqueea, des de les 7 liares
del din anterior • l ea 7 bares del er..a
. de
la data, Cr0 milfmetres.

ale

,t/ARCES

OR

les seo-es cotiteneions.
Gusiaquii Arriba, de 370 a SSO
_
Beles.

VILLAFRANCA DEL. PENE-

DES, dimecres, 31 de gener, Hotel Rambla (llambla, 8).

OdDIIIIIMEtddl•115EIL122a9SIIIIIIIIIIISSZLEEIII21111111319131111111n
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Mercat de Llotja
70
74
63
62
60 I et
54 i 00

07•12..1.10.3a•xamr.asmaltazawam.:•••••61[1.....7.sce•

{YES i PjlGUERT S. en C.
Negociarn bate ele cupont miele
mant 1 cunee predilm,

Rambla del Centre, número a
Telefons 1230-1231 A
wdeill91

SOLER i TORRA GimANs
13ANQUERS

13, 1 BON SUCCES, 1
olenzaurzereles

RAMPA A DELS ESTUDIS,

VALORS - CUPONS GIRS - CAN VI
Negociem el cupó del
DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100
venciment 15 de febrer vinent

L'ESTEVET
que sortirä avui dijous, estarà especia/ment' decticat a la darrera Espagnolade celebrada el
dia 7 a la Barceloneta

LA

re

Pc

Interpretació magistral per els millors ninotaires 1 eh
enes fins humoristes totes les postures i equilibrar
del gran Rel del FU-ferro.

mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis idern; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Ravern rebut utopia del recurs
adreçat per la Junta de Gavera
de l'Associació Sarrià als ministres espanyols de la Governaci6
i de Fin-ances demanant el com.
pliznent per part de l'Ajuntament
de Barcelona de les condiciono
que informen el Reial Decret de 4
de novembre de 1921, aegona el
qual s'agregà e lerme de Sarriä
al de Barcelona.
C

tarda a la }daga d. Sant Jaume • saludar els presidente, coree/ponen( a la genfilena el seuyor Valles 1 Pujals, que ha
aortit ad ladee del l'aleo de la Geuers-

llitet.

ro

ä niac

•

u
u

Objectes per a presente - Des-,
comptes a les Societats recreati,
lfl
IfJh A
Firegie.

I

Purés

FIGUER.119
eont es malura del rnien

1

Sanarä T
pseli"a (14712 A. Eanyeras
A l'assemblea general celebrada el din 15 del ci.reents per l'Associació de Perioilistes du Barcelona, quedà constituida la Junta
directiva per a l'any 1923, en /a
següent forma: President, don
Joaquim Pellicena, director de
fu-La Vds de Çatalu.n,y.";

SUS

; linuarial 32
i_Ltaa 333a12 S.1 carba!eL
Fi dia 23 de ganar, a les ¿cd

ðl metí, el fundador du l'entitat
benéfica Banca Social de Pre,

visid i Estímul de Catalunya", En
Josep Garcia Sanjuan, donarà

una Conferencia a la sala frac-,
tes de l'Orfea Gracien-c (Estima
ragria, 27 i 29), amb motiu de doa
nar començament a la construca
cid de cases barates.
L'entrada serä gratuita, perb
per rigorosa invitacid perscnal,
que es facilitar ä a qui he sol.lia
citi abano del din 25, de sis a
vuit da la tarda, al domicili social, Dorna, 20, S. G., com Mal
mateix a totes les eritilats de Cal
talunya.

MONTAÑA
Vi negro O'a5 amp. ).re

Cellers

ARNO 4

MAR1STANY

En l'ESCOLA DEL Tas.BALL, oS
c°"1"Cur el ~ata (lindas el curse*
d'".1.3sortimenti-/nztal-laci,1 de Frleitue
rea", que /In& el starzr 31assuel Masa
i Llorens. ...kquestLa conterZon..1.3 Unen
Iloc Rita els OdIan, i Ajotas, de 7 a
de la i van illustrudes amb mear,
brwan projeeelorts. La inseripeli. Os Crs,
tulla i pot fer-se tots els dice, de del
Quarts de set a vu:t a rüficina de l'E"
cola (Urzell, 337).

El número 22 do "Catalunya
Gráfica" publica trebails dele serenes lira.ncesc Pujol, Folguera
i Duran, Mula Vio., Obiols, J. BatIle, J. Rena, Joan Mates, Apeles
estrea,, i una extensa publicad')

Tapioques 1

-

al toral( mal de
«U graso
FARINGOL
Detuan.:u_la a lee farmeetea t Rda. Sala
Pere, 30, (emana AragO.

uLfi
r-c.„3

gref ma.

lemmurimerizenzesziorzonoustaanansimurator

Balls de disfresse

UN10,

El Teatre Lirio Pràctic, sota
la direcció del seu mestre E.n Nidal Nunell, celebrarà la sessió
LIIX el proper diumenge, 21, a
dos <marta de cinc de la tarda,
posara en escena al Coliseu
Olimpo l'Òpera -Marina".

PARA1GOES
Ferrad, 14, casa

l

Avui, dijous, a les Set de la
tarda, ocuparit la tribuna de
FAtenen Barcelonés una danist
holandesa, la condeasa P. da
Ileerdt, la qual donarä una conferencia sobre el tema: "Reve
d'avenir au sujet d'una éducatam
nouvelle",

RESTAURANT ROYAL
Saló da Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 do
8 i diaar a l'americana de 9 a ti.

15 PE5ZETE8
liont da Sant Miquel, número 4
(Darrera la usa de la Ciutat)

sopar trägic dels quatre ases de la Cueurulla. L'exo
tremisme a la nostra bona societal-Tranques exquisides.
-Nedant a la Barceloneta amb suros carabasses.

UESTEVET

JANIO

S'EMPAPEREN HAZUTACZOSIS A

Un

viu-vos a

1" U

La tradicional comitiva de Sant Antoni Abat, ha ..tat a primera lora de la

Candidat a l'Alta Comlisaria, per En CORNET.
gran cacera del separatisme, per l'AP2.

Catalans, Nacionalistes.- Tots els que sou "all", Tole
414 que renegueu de la ben entesa. Compren i eahserto

A. R

Vi blanc, 063 amp. lit.•
Calera ARNO & 111ARISTARY

La

Els tres tombs I la barra, por En JUNCEDA.

PLTEL Ci TAT

PREUS DE SOBSCR1P010
Barcelona: pues peesetes cada

miEs VILANOVA
Lo

etIMISERIA

j Recorregut del vent en igual temas,
43 quilómetros.
Obserradons par:iculars: EaIra.

les

u

Alfons, 12450 per 100.
Orees, 12400 per 190.
4 1 2 duros, 12400 per 100.
duro, 124 00 per 190.
12000 per 100.
Frenes, 12100 per 100.
Lti Urea, 3115 pasteles.
1.101ar,0, 642 peseeles.
Cuba, 640 peesetes.
Derlea ilou, ire • oe per 100.
VeueeLela, 123 00 per 100.
Marca 14800 per 100.

sident primer, don Antoni Batida
belga, director d"Atrica i Ama.,
rica"; vice-president segon, doa
Josep Callad), director de "Mi
Revista"; tresorer, don Joan Fai
biés Laporta, coma/
lador, don Prudenci Bertrang
eecretari, don Francesc Garbo.,
director de. "Los Estados
Unidps"; vice-secretari, don Joaa
quim Freixes, director de "Art.
y Cinematografía"; vocal primer,
donya Regina Lamo de O'NeiU,
director de "Mi alurieca"; vocal
segon, don Rafe! Don, director da>
"La Propaganda"; vocal tercer,'
don Pere Iliballa, publicista; voi
cal quart, don.Antoni Vilä, redaca
tot de LA PUBLICITAT.
De la Co:nissió d'Investigacia
i Consulta formen part els sea
nyors Joan Costa Den, Ignasi Be
i SingIs, Joan Matamoros i Joan
Vives i Borrell.

peratura mirla: q't.

Externes i internes., taller do
carnes, fatigues, llagues. Itagw5 nille tractat per a curar-se i obtenir
un Ileuge total i irnmedia
ídem filete id. saperior. de 570 a 580.
&s'irise metlicament, Jegut a la
flem lEsenda, de 540 a 550.
('te-am,esdotoilo sheilere, de pierna de l'eminent especial:sta
francès A. CLAVELIE, d6
!re 5o.
„Envieu avui mateix el vostro
Trilla ts extra, de 515a525.
cor„,its. de .dio e 520. nom i direcció ben clara i rebreu
Puerto
aquest tractat completament do
Santea nominal, 000 a
000.
franc i amb absoluta reserva.
Paiernhang, de 470a
4S0.
El nostre especialista tindr'0
de 159 a 4413.
,molt de gust a donar Verbalntent
rrcui pie pese.tee lea 100 quilos.
les explicacioris que aa
totes
CACAUS
.B il
A /Zuda de lea prineipols cases de rer. deMAaR
C
inCONA
aL:
, tos
t ela diumena
enana No
N
haid cenat els eens coneignataris per no estar eonforrnee amb Vacua- ges, de deu a una del mall, al
riO(PA Sindicad de Receptora, quina gel. p ostre despatx, Llúria, 205 (quasi
tls no foil molt encertada, cosa ran de- al costal, de
Ritz);
SANT FELIU DE GUIXOLS, di mostrar tbreerament augmentant ele
reno del alean oqul, mentre baleara a vendres, 19 de gener. Hotel Les
noies;
tole els altiva mercada, arnb
qual coFIGUERES, dilluns, 22 de gesa Van formar un eorrent d'opltnú del tot
canti -ari reementat conserei i per aliú ner. Hotel de Paris;
GRANOLLERS, diniecres, 24 de
han acordat disoldre'n, amb alud, trobantgener. Betel d'Europa;
se els compradora amb altonea exiatnVICH, divendres, 26 de unen
des 1 055. 11 aquests meses els de les
forte,' arribadeh, s'ha pro/lulo una baixa Hotel de Colomb;
IGUALADA, dilluns, 20 de ge,
ale (oreas del cacen de Feroundo
der. Hotel de l'Univers.
mereala acusen alzuus reneeiú a
rw'rto
1.,„

1921

(A. C. S.)

PH[i

CAFF.S .

Alemanes, 006 per 100.
Aaetriere, 0015 per 100.
tolaariesos, 240 peseekes.
l'S 11,9f el , e.
Noruega, 103 pessetes.
Dinamarca, 1'1( pesseles,
eturennt.. 175 ore 100.
Estite tolda 636 pessetell.
Canade, 607 peosetee.
Aroma:as, 230 peraeles.
Eru g Uile s . 510 pessetee.
Gtill ere 0'7 nOal• P: en.
Pi-4sile/13.s, e'60 pessetei.
11n1Wans, 105 pensada.
Perneo!, 99'00 pesseteb.
Pareueurvos, 010 pe:saetea,
3spone500, 215 peisetes.
Argelina 4150 per 100.
Frote, 11 11 15 pessetes.
Filipines, 215 pessetes,

itt- "

EL

53

les operacions d'aeueet eructe, donant la
sereariú de fluixetat nls tenis, els ;vals
no han sofert, per al constan, eariaei0
notable.

Francesas, 4010 per 100.
Arele eos, 110'.1 (1 peßertell.
Ballena 31 700 per 100.
Belenes, 39'10 per 100.
S(ussos, 490 pr 100.

Urea, 3173.
pelar, 044.
/data, 900.
Coteme5, 001 I/O.

II.
10 )
101,

relb nermalltat, les erri-

de

liet &Adensar!'

SUCRES
Solee arribades 1 bastant encalmades

TOZ7Z, GERSUPS
Ennotiere
DITLl-ETS

1892.

21 de gener

Ro es convida particularment.

Ralo

be les de diverees procKV..nell•s, per6 ela

tleer ,

»SEPA ROGENT PECROSII
morí el tila

TRANIVIES
ET din 1 de febrer vinent, a
'dos quarts d'onze del metí, es
procedirà a les Oficines d'aquesta companyia, Ronda de Sant
Pau, 43, al sorteig número 9 de
les obligacions al 5 per 100 que
corresponen • amortitzar al prosent any, segons el mimare estampat al dors de cada tito/
Barcelona, 16 de gener de 023.
-El director, M. de Foronda.
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Farola Adarroes,

Idem tirase, de 3 125 a 3 113.
Fernando Pes primera, cgaZID a 11811.
Ideas (dem eegona, de 310. 9201..
• Icen ldem terrera, de 300n &la
Idem fdern murta, de Ve 292.
; Cataras primera, de 485 a 495.
Idem segona,. de 430 a 4441

0E8PULLES

Meta l'eafa, 4 1 e0.

Cotització oficial de la
Tusa de Barcelona

CEREAL»
Cometa Termo
EE. UU. ene
icst de more (Plata veril.
" 00131' 50 9173
Cirela Extremadua,
r
35
real
1111
Oral
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Fale11 Pret
45
•

VAL0113 QUI 1.410 ESTAM /MELOSOS AL

110051 atan
Gbertura ilt

1 COMERÇ

DIjous, 18 do genes da

El dilluns, dia 22, eortieä,
recto cap a Sant .Toan de Nieval
(Avilés), el vapor -Salitofirme'd
de la consignació de Ramir
gado Alvarez (Meece, 8, entre,'
sol, telefon 5555 A.) admetent
carrega a preus reduito, Agueste
es rep des de demà al mol! de Bao
lears, cobert número 1, Collg
Rico.

Pastilles

Laxrels

Prats
'

Es crea que nea divendroa viniste se
toreara a iseinesta capital el ored5a
nend de Estala/1)a, senjur maniata
d'Eatella.
Al adinero O del earrer da Titilee' hl
l'agita una amenaça d'incendi, per baves
o eue6a el sutge de la amolda. De-a
apazat pela matelnui velas

__

•
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LA MUSICA
LICEU.

"Lea noces do

LA SESSIO DE L'AJUNTAMENT

Figaro
A dos quarts de sis de la lar- 'titear aquests cabete en acabar resolució, aquest assumpte. (ts
Novament Mozart al teatre del
l'al- els Pares que tenim projectats senyor Rocha Ii contesta que 81. )1
Liceo; el Id l'hem de comentar da, i sota la presidencia deAlella.
Edaquest cas, dones, no tinc cap,
o comeneats.
com esdeveniment. Sembla cable, senyor manquee re
El senyor elatons rectifica 1 incenvenient que el dictamen reas
que
es
ordinäsessió,
s'obre
la
impossible que el públic no
diu que no Ira dit pas que s'o- ti damunt la taula.
divf cada ría i de segonaelconvocatòria.
El senyor Olivella s'adhereia
poses a qu'e es compressin eis ter
seereteri lerzeix
II,
A fi que tothom pugui veure "para Dios". El falso mietici.smo enyori aquest
Tot
seguit
-que
se
l'obli
d'òpera
bizcaitarra ha andado siempre en temporada
renys que es proposen, sine que a les paredes -04, genyor Ros
Podi que c.irts "hermanos" pe- eso da gritar que el ."exotismo" da. No es aornpran que el seu l'acta de la darrera sess' , que opina que els terrenys de la part cha i protesta enèrgicament d'a+,
és aprovada. . ...
'rensulars tenen a la nostra llencastellano era una amenaza de nona no hagi esdevingut impresalta del Guinardó no poden va- questa campanya d'amenaceee'
gua i a la nostra cultura, volem vicio y de impiedad para dos pu- cindible com en nitres teatres de
Despide oficial ler mai el mateix preu que els
afirmant que no tan trole no ha.
reproautr a continuad& Íntegral'estranger,
a
la
manera
que
ho
Horn
(lene
compte
al
Gonsistori
vist, sind que no ha VOligUt P34i
la part balad •
ment, una correspondencia de ros y creyentes vascos. Para mu- es aquí el nom de Wagner per a
de
diferente
oficie
i
comunicacollar als que teten campanya'
chos,
en
Cataluña,
sar
separatissenyor
Marjal
rectifica
i
tot
El
Roma que, signada pel senyor Rala majoria dele
ta es también conservarse en las uns, el de Puccini per a altres. done rebuts,
passa a votació nomi- en contra d'ell.
eguit
s
fael Mazas, publica "A El C"
Pera quan al cap de tres o guatee guate fan referencia a assumptes nar' l'extrem e) del dictamen, que
El senyor Plaja Ii dóna alguee
'el número arribat ahir a Barce- santas costumbres antiguas.
es aprovat per 32 vots contra nes explicacions i s'acorda susf
A España, para acabar de com- anys arriba, a la fi. l'ocasió fa- de trämit. Hl ha lambe un ofici
lona. Es tan virulant i tan vil
lle
de
poder
sentir
qualsevol
de l'Alcaldia donant icompte de
aquest escrit, que el recomaneru pletar este coro, no le falta más Ópera del deliciós compositor de la remoció d'alcaldes de barri del tres, essent aprovat el dictamen pendre el debat per a una Tiró,
per unanimitat amb el vol en lima sessió.
-vivament als ilustres Ilegidors i que recibir un mensaje de "neo- Salzburg al nostre primer coli- disd
segon, n
eal forma se- contra del senyor Marial.
te:e se
Finalment són aprovaee alguna
o de Méjico,
a lote els catalans que sentin la católicos" del Perú COMe
crac
—
jo
la
gent
aficionada
seta
gent:
dictamena de damunt la lerda,
España
dimita, se explique
dign i tat nacional:
transpon
de
carne
Et
que
tant
wagneriana
com\
de
la
Catedral:
Alcalde
Barri
quedant-ne
dIguns d'altres per a
i
aztecas
dzscatoilizó a incas
B C'" EN ROMA. UN ARTICUcom apassionats de la mes primer que cessa, don Atexandre.
El senyor Olivella defensa una ésser discutits a la Bese/6 vinent,
can la colonizaeiöll y conquista.
LO DE MUSSOLINI Y ALGUNA
Si se trata de hacernos pade- diversa tendencia — hi acut arel) Ardid; alcalde que es nomena, proposició signada per ell i pele
Despatx ordinarl
TRAMPA VASCO-CATALANA
cer como un "Ecce Homo" ante la certesa de passen una vetnada le rancesc l'exonera. Barri de la senyors Reune i Casajuana, deTot seguit són aprovats sense
encara Trinitat: Alcalde segon que ces- manant que l'Alcaldia-ordeni una
tiernamente, para hacer una Europa, entonces resulta que el sincerament delitosa, mas
sort, COM en el cas sa, Domenec Carné; es nomena a nove inspecció veterinäria deis discussió una gran quantitat da
li cau
muy politice y acabada delicade- atraso y la abyección española si
Antoni Argolaguer. Barre de la cotxes autombbes que han d'as- dictàmens que figuren a l'ordre
za, Mussolini ha elagido al An- se deben a su clericalismo, a su present, mozartiana
per un hon quadro elercei Alcalde segon que casa, ser destinats al transport de del dia, la majozia dels quals
ciano nia ilustre de la Cristian- inquisitorialismo, a su ratrogra- sigui cantada
eón d'escàs interès.
d'artistes i dirigida amb discret llamen Arbäs; es nomena a canes.
dad. Fa d:ctador es fuerte y gen- dismo.
eruposlolons
El senyor Olivella pronuncia
Francesc Pastor. Barri Sant Just:
Pero luego se trata de hacer- camerL
e', i la regetteuln al Papa, para las
e
L'empresa del ',leen' eras na Alcalde segon que cessa, Fruti- breus paraules i anuncia la psiEl Consistori aprova cinc dicNav Jades la Biblioteca Chighia- ;os aparecer como un "Barraheiefrie
aclimata
vegada
"Les
linces
cese
Masdeu;
es
nomena
a
Pere
sentació
d'una
•proposfcii5
tàmens
demanant
subvencione
na. Ha sabido elegir od regalo ab- bás" a los'ojos del Romano Ponplantes -per a diferente entie
solutamente oportuno. Pb xt, tífice, y entonces fluyen las pies de Fígaro". La, interpretació de la Rigol Sabater. l3arri Junqueras: dental, que es pel -secrebellíesima (pera de Mozart ha Alcalde primer que cessa, Pene tan. Tot seguit el senyore Olive - tate e la concessió del Palau de
cuando era' director de la Vati- y aflautadas voces separatistas estat
encomanada a cantante Estarlús; es nomena la Juan Fon- Ra demana que la comissió d'Es- Belles Arte per a un míting pro,
cana, supo que ea Biblioteea para gemir que España es una
ta. Barri Junqueraß: Alcalde se- corxadors doni a conèixer la presos que s'ha de celebrar eti
corruptora de nacionalidades me- alemanys princiealment.
• Chighi se vendía. Dijo al GobierDares
parantes sobre l'obra:
gon que cessa, Joan Fonta; es seva opinió sobre aquest as- dia 28.
no ualiano que si la Biblioteca nonas. Al paso de este bajo equísumpte.
Mozart va dir en alguna «asió nomena a Gayetä dreixidd.
'no la quena comprar el Estado, voco, estamos obligados a salir
Pregunte s, precs i moCion8
El senyor Plaja es dol dels terUn altre ofici del eenyer alla música es l'expressió arla ce:miraría la Iglasia; y gis si como españoles, como católicos- que
El senyor Naves denuncia que
fra'ames
en
que
esta
redactada
la
procalde,
que
diu;
"Tinc
l'honor
d
moniosa
de
la
vida.
Aquesta
la Iglesia no tenla dinero, Achille apostólicos-romanos (pues que
en l'avis del COMPO- companyar a V. E. e'acta de la posició, i el senyor Olivella diu diferents fäbriques del distrie,
Ratti baria la maleta y se irle a se usa de la religión con fines se commou
anstriac,
ja que ell, de la recepció provisional de les obres que no té cap inconvenient en te nove donen sortida a les see
slor
los Estados Unidos a pedir ding- impuros), y por lo femenil de esa vida, ro sabe recollir
ves aigües residuäries, que seas
en l'art -ecu d'urbanitzarió de la .secció sego- modificar la redacció.
astucia
lacrimosa
y
cobarde,
coro a sus amistades paea comprar
DI senyor Plaja insisteix en el tanquen en campe veins, consti -ui
na de la Reforma interior daaltea
enea
que
bondat
i
tendres;
mo
hombres.
No
en
vano
"A
B
O"
el mismo la joya antes d3 que
tuint un perileper a la salut
cata fou un músie inzapae (com questa ciutat als efectes de ço seu punt de vista.
sauese de Italia y se la llevase, se falle en dar alertas insisten- Matarme per exempten de des- que es dispesa a earticle 71 del
El senyor Olivella fa història b/ica, 1 demana al senyor alcale
por ejemplo, el Kaiser, que era tas sobre estos problemas. Pero
ces dolents o par- pllec de condieiuns facultativos del conturs per a proveir a l'A- de ordeni una visita d'inspecció.
une do los postores. Esta Biblio- la liebre separatista tiene como creme personal
E/ senyor alcalde promet sa-r
antipetics. que sols va del contracte de reforma, cape- juntament dels autora-tedie peral
teca, que el Santo .Padre había escape preferido esconderse en eoralges
rant se servirä alongar a la ma- transport de carns, demostrant tisfer els destetes del senyor Na4
disc jas intern
amelo tanto, es /a qua Musso- casas de religión o jugar en tor- Pesen atent
dolcament emotin, ena- leixa . la seva superior aprova - les deficiendee que reuneixen ya.
lini le ha regalada para que el no a Nunciaturas o por el "Cor- son corfins
El senyor Quirós demana que
aquello autos i que el concessiol'hora darrera en que cid."
teaero de sus códices se incorpo- tilo" Vaticano, lo cual no debe mora !.
nari no he complert el convingut se li facilite Pexpedient de les
Un
telegrama
de
Buenos
Airee,
visene
al
letón.
re al precioso depósito de la Ve- ,sar óbice, en manera alguna, paobres que s'han fet al cementi»
"Lee rieres de Fígaro", de que diu: "Alcalde, marques d'A- amb l'Ajuntament.
ra que el perro la traiga entre
terana.
Acaba demanant faci obrir Ti del S. O. amb motiu dels es,
trita. En nom raeu i en el d'aqueee
Berra:mirabais.
posnelas
en
meDicen los conoceaores que ba- los dientes.
la fa ciutat, agraeixo generes telee un informe per la Junta de capa, llavissaments que va haver-hi.
. Ha tomado el separatismo su sin per Mozart, ene recorden
jo P:o XI la Biblioteca Vaticana
El senyor alcalde li ofereix
del cn- urania de condol, pregant accep- i si aquests dictaminen que els
fuerza
muchas
veces
de
una
me-frase
es
m'en'
:ida.
L'espere
muerdo.
fse fiara la primera dl
ti ell nostre pel mateix motiu.— automebils reuncixen els requi- complaure'l en una embarrila sea-.
Nuevas secciones la van enrique- tóeli g a lartuferia piadosa usada anediagraf trances no era, ni molt Corles M. Noel.'
Std.
ses que es dernanaven en les
cienda. Estas secciones corres- con indignos fines antiespañoles. menys, riff al de Mozart, cepo, No havent mes assumptes, l'ale
eihusules del concurs, no té cap
Diotäreens damunt la
ponden a daarsas lenguas. No es Demasiado eceeeee 2 sten les les_ eda'reent en aernes!a obra. "Los
inconvepient e que -sigui feta la calde declara closa la acedó a lea
Fieraro", es una comadia
de ocultar el interés pdiflico in- toreas de las cuestiones entre el nonese de
vuit i deu minuta del vespre.
'Cauta ;-: Els parca gnu- recepció definitiva.
siMpätica. gire deixa al desseaerabla d3 las lenguas "que no clero y les prelados en Parcelo- P o
El senyor Carneada Aterré en
rito/pa/e
están representadas por Estado na y en Bilbao, y conociaa es la cobee! en son autor corta erreel debal, explicant lambe el Cura
El primer dictamen que hi
tud; nornes berra de recordar
nin g uno o que por primera vez interv e nción de une aelísirna per- 8calest
qtre ha segun aquest concure. Notes informatives
3 e- damunt la tanta propuse l'adquilamentable
Fígaro,
per
aparecen como lenguas de un Es- sonandad en las demas/as biza
(Un del públic interromp a roe
es M011 entre es fils
entre
ge
que
d'uns
terrenys
situats
sició
t
tado". Tal r3 el caso da la riquí- caitarras de unos religiosos bel- na
rador per diles vegades.)
' Celda
ornaron i que P-5 re- La Font Groga i el Bose de Can
sima "Sección Irlandesa". A la bainos. A alguno de estos, el ser d'una burla
El senyor alcalde ordena als
lie PUM' el "Georges DauPuig
i
a
la
barriada
131
Guinardd,
alejado
dee
España
le
sirvió
para
corda
A l'Alcaldia s'ha rebut un tea
sombra de esta "Sección Irlann
immediatai
guärdies
expuls
de
Moliere.
.
destinats a Pares municipals.
desa"no será difícil que vascos y venir a Roma y laborar con ma- din",
ment de l'a tribuna pública al que !agrama del coronel del regiment
del Príncep, de guarnició a Oviea
' Tot nixe &separata : en rbpera Aquest dictamen dóna lloc a un hagi interromput.
catalanes puemen por venir a vor daño. La Prensa separetis- enozaetian
a.
En
ella
l'ironia
acre
.
Ilarg
debat,
en
el
qual
intervenen
. popos carRoma a representar su compun- La es enviada a co
EI senyor Cararach segueix do, disposant que s'incorporin a
millor dit .
del
literal
s'estarme-a.
o.
ls
senyors
Matons,
Tusen,
Magido e hipócrita papel de nacio- denales y monseñores..
dient que estranya que el senyor aquell regiment els individus que
No d ebe consentir el Gobierno el compositor la redueix• •quasi bd rial Paiau Santarnaria Duran Olivella no hagi protestat fina bi pertanyen, del reemplaçament
nalidades y lan e uas oprimidas.
•
divina
.
Reynals,
Bordas,
Maynes
i
Degoa
termes
irgenu.
ferzaaelp portone di d'onza"' e • gue 'enfrían) eii - los estantes de la doc. Mozart s'esforea en donar izada,
s dele carro indecorosos que de 1919, i que estan amb llieän4
ara
18TI. colocar "sin intervención ' Vatirana libros procedentes de
fina ara han transportat la carn. cia,
Elkenyor
Matons
s'oposa
a
Panuestra
nación
y
para
nuestras
son
propi
renda
a
la
psicología
de: retado español y como conAcaba dient que la concessió sera
l4e1 La feseta de Sant Antonl a
ga cl Estado español" una 'Sea- "secciones nao:anales" — cas- . de rada personat g e, però en el proyectó del-elictamen, dient que fet reglamentariament.
de manera enes alguns dele terrenys del Guinar-te "Els Tres Tombs"
cale de Lengue Vasca" y otra tellana, gallega, vasca- y catete- que ho assoleix
E/ senyor Domènech rectifica,
condicion
e
dti noles
reunehen
La Societat de Patrons narre"atea-eón de Lengua Catalana". na — sin que en el lomo lleven acatrala i perfecta as en "Querul , la degudes per a Parc i eón, a judici dient que els automòbils per al ters i la Germandat de Carretera
ros
bien
dorado
a
fuego,
bin"
ingenie
finarnent
sensua
b transport de carne, segons un
Es probable que ambas manio- estos li
.
,es
or:ginal
i
mes
moseu,
caras.
v
figura'
de Sant Antoni Abat, en la trae
bras, sobre todo la catalana, an- el •escudo de España. Y YA, UNA
El senyor. Tuseld defensa el dictamen tecnie, no emir-miren les dicional feste deis "Tres Toinbs"
den avanzadas.
VEZ EN MANOS DEL GOBIER- zart tarta de la comèdia. Els altres
dictamen i fa algunos aclaradons condicione qua exigeix el con- tan desfilat per la plaça de Sant
NO
ESTE
HIERRO
CANDENTE
personatges
són
expressats.
es
Su Santidad se relacionó ba3a eo que ha dit el senyor Ma- curs, Ja que ed la forma que es Jaume, saludant l'alcalde i d'Ae
lana? cuando era prefecto de la DE DORAR, SERIA LA MEJOR cera amb trets precisos, pera
fa avui el transport resultará
luras.
ixen
no
obstant,
amb
e
juntament, portant les Ilurs se -u
OCURRENCIA
CONTINUAR
EL
.
se'ris
aper
Vaticana con algún erudito de
mes antihigienie que alearas,
que
tener
a
El
senyor
Santamaria
ea
un
un
malls
diferent
del
y
LA
PIEL
VIVA
nyeres gremiails, muntant en cae
OBRE
OFICIO
S
Barecema. Es menester, naturalachtfa
unes
Palau
El
senyor
per
del
Parc
tftel
Guinardd
i
exelogi
Beaumarchais.
balls luxosament adornats
me e. que el Estado español ha- EN LOS LOMOS HUMANOS, PA- la comèdia de
es
pasea
a
voracions
i
després
posa
la
eunveniéncia
de
l'adquiga abortar o impida estas ma- ' RA ASI CONOCER A LOS QUE Obra de ' ,espera del músie. La sició dt terrenys per a Pares, de tar la proposició incidental del acompanyats de bandee de MdSi4
de
ca.
niobras en cuanto se produzcan. RENIEGAN DEL NOMBRE ESPA- mateixa intriza de "Les noces joc•
la qual cosa es mostra partida- senyor Olivella, essent rebutjada
L'alcalde ,va presenciar la deel
Debe tomar a su cargo la reprea 'ROL. COMO A LAS RESES DES- Fí garo" sembla recluida a un de ri.
per
36
vote
contra
12.
galant
sense
complicacions
filada des del batee de la Casa
sentación "de todas las languas MANDADAS Y HUIDAS. — RA _
El senyo; Duran Reynals fa
es,
sentiments,
sense
conseqfie
nei
de
la Ciutat, junt amb alguns re,
Obstrucció de) aenyor
de Espafia"..en Roma, y no pue- FAEL SANCHEZ MAZAS."
SOIS amb el desig pateeer ta lambe aigunes aclaracions al
gidors que es trobaven allí a
de rj debe consentir una sola neOlivolla
gräcia o l'enginy deis personat- manifestat pel senyor Matons, i
aquella hora,
'gorlaeidn particular que abra un
ges que intervenen. Unicament la fa un gran elogi del Pare del
El senyor Olivella demana es
portillo peligrosisimo a la relaDe
la
comise/6
de Foment
1
Guinardó, demostrant no ésser portin al Consistori una serie de
figura de la comtessa — figura
ción de los separatistas con la
cert el que ha dit el serwor Ma- documents que li són necessarie
La comissió de Foment ha
aprofitada
per
Slrauss,
que
velen.
,
Sede. Ciertamente la "Succión
ieual que la de Queembin, el seu tons, que per anar ala nous ter- per a entrar a discutir de pié acordat que per a regularitzar el
.Vasca" y la "Sección Catalana"
L4 LLUITA PEL TELEFON
transit rodat es fixi l'entrada pel
"Cavaller de la Rosa" — destaca renys que es proposa comprar aquest assumpte.
peal ei ser de un valor inestimaSr. Director:
sempre ex-MI el seu posat metan- slauria d'instarle:ir un funicular.
El senyor Plaja demana es sus- carrer dele Ares de' Tamborete
ble. Tampoco se podrá prescinDesitjo al ardid subscriptor que ahir
Acaba exposant els motius que pengui la sessió uns moments per de les llames per a desembocar
dir de la "Sección Gallega". Apu- es qucixava de no aconseguir la ins- giós i pensivol.
Mozart ens fa estimar Vestal aconsellen la compra dele ter- posar-se d'acord amb els seus a la peina de les 011es.
ran] () las cosas, aún se podría tal.lació del telifon, la venturosa sort
renys colindant al Pare del Gui- companys- de comissió.
Ordenar a la guärdia urbana
eigir a Esparta que codaborese de continuar esperant. Pesque els sexis Ralle tan injustament despresli- nardó.
lel senyor alcalde fa remarcar, una constant vigilencia porqué
en la "Sección Azteca" o en la mals-de-caps vindran guau tingui la- giat pels compositora- del pasEl senyor hlaynas dju que creu que han transcorregut les horca no. es tirin escombraries al caí,
sat segle i de l'actual. lleus aqui
"Secc:an Quichua" como lenguas parell col.locat.
"Les noces de Flgaro", una (pera conventent per a la ciutat l'ad- reelamentäries per a la discus- ren tic Galvet i al tros de la Dia-.
ite sus autigiros doniibios y coqui-sapTalg estar també, com
que succeeix a Espanya, escrita quisició de terrenys per a Pares, sió deis diclämens de damunt la igonal, compres entre la carreteleo lerguas a las que aportó la
afegeix que avui pot portar-se Ulula i preguntä si s'ha de sus- na de les Corte i la Riera de Ma,
los mesos csperant; pecó ara enyoro la amb un espera purarnent franJahr civitizadera y ordenadora canfi
as sis mequalsevoe estranger a visitar el
anca d'aquells dies. Alt
Oda.
de misioneros, colonizadores y sos fa que une l'aparell i les tortures cés, posada en músiea a l'istil Itere del Gqinardó, que. pot desee pendre la discuseld o prorrogarDavant la mateixa comissie
ilaliä per un compositor austriac.
la.
tstudioses.
que m'ha produit commouricn les peEl senyor Santamaria acon- han esfat formuladas les següents
Avui en dia, aquesta barreja In- considerat cene a, model de Pares.
Nuestro ministro de Estado, drei del carrer.
El senyor Degollada diu que no sella al senyor Peaje, que, dona- mociona:
ternacional, intervenint en una
seüor Alba, podrá con este. preveu obstacle en que s'esmercin da l'actitud en que es coloca el se
Una del senyor Bremdn pere
nNo aconseguit mai que funciones
texto de las "Secciones Vasca" amb regularitat. Unes vegades es el obra, no podria produir-se sense cabete en la compra de 'arcenes, nyor Olivella, es suspengui la que es destinin 2.000 pesseles al
UI sens fi de prey "Catalana" descubrir toda una Centre el que no cm cenit (estic a:m- pasar per alt u
però creu que millor seria uti- discussió per a continuar-la en la canvi d'emplaçament del quioso
flotante y pululante organización ea:cut que no cm sent); altres vega- ocupacions i escrúpole, enormes..
de begudes de la plaça del Palau.
sessió vinent.
com . muntanyes. I malgrat d'ais eparatista en torno a la Sede,
Una del senyor Vize perque
des puc rebre comunicació i parlar amb
El senyor Plaja diu que coasbien al:mentada por peregrina- qui yoldrä teleionar-me, pere jo no puc xb. refiera mozartiana conserva
tant en escriptura la data que s'inslal.li un locos de t.000 bu-,
res
en
tota
la
sera
frescor
1
duele,
ciones regionales y dond3 abun- telefonar a ningú.
valgué molts aplauditic d'entrar en vigor la corres- gies al centre del carrer del 1113
gosarfem assenyalar ruin ama qual
dan muy curiosas larvas antamente.
sió del transport amb ele nous de la Vietória.
Ja reclamo, ja. Al cal; de dos o tres
tiqüat
o
envellit,
hom
es
deixa
españolas capaces de filtrarse dies, la senyoreta del Centre truca i,
Una del senyor Marjal regate
El patge Querubin fou realitcotice automóbils no pot retarempuntar per la grbeia poderosa
por los resquicios de los ven- molt, gentil, pregunta.:
del compositor i troba que tot en rat amb teta soltura i grbeia in- dar-se per mes tenme ide resolu- es procedeixi a rapariament de
taneas' vaticanos. Es una vieja
la rasant i es col.loquin voreres
d'aquest assumpte.
— Vostè té una queixa?
l'obra es ferm i que respon a un genua per la senyora Marinera.
bistoria y un pésimo mal cróniAquesta intelligent artista es feu
El senyor Olivella diu que no carrete de Rodeada, entre les de
—Sí; puc rebre comunicad& petró
co, sobre el que la acción oficial quan jo demano el Centre no em res- art consistent i durader.
es emes per fer obetrucció que Galileu i Alcoba, aixt colo per,
Eta artestes alema-nys que' In- aplaudir, igualment, repetides
ha dormido a pierna suelta. Con
•
tervingueren en la representacid vegades i potser de la manera ha demenal alguna documente, qué es completi la iLluminacie.
todo nuestro flagrante reaccio- pom veure, provi ara de trucar.
Una del senyor Olive8a porqué
sind per demostrar que una de
de "Les teces de Figaro" van mes convincent de la vetnada.
narismo y sin dasmentir nuestro
Els senyors Renner (Cornte (es bases del concurs no fuu pre- es traslladi a) carrer de Vilari
Truco i cm responen.
donar
l'Iteres
i
retina
a
la
come'catolicismo indudable, intentedell una font instal.lada al mere
--; P41I6 si funciona perfectarnent!
dia, la qual demostraren conèixer d'Almaviva), Sehutzen.dorf (lefga sa per acord consistorial.
mos que un ministro ðe Estado
El senyor Rocha demana s'a • cal d'Hostafranchs.
Li dono les grIcies. Passen dos mia. la perfecció; l'atenció del me- roa, Rebonato (Bartolo) i Henlie
^ n o-clerical" limpie de peligroUnes altres deis senyors Tusell
(Basilio) treballaren amb interés jorni la discussió d'aquest asi (temario comunicació. En efecte,
tibie fou desperta teta la vetllada.
sas telarañas los lelos directos nuts
i Nonell parque es procedeixi
ItO sumpte una eetmana més.
no cm tornen a sentir.
ja
i
leen
guste
si
be
nur
treball
a
eanlants,
fou
com
Mur
tasca,
que cumple al Estado mantener
El senyor Plaja diu que no pot l'arranjament del carrer de Cal,
m
Aquesta comédia dura fa ,is esas.
excel.lent, si be cedes dureses en deslace, tant cona ei l'element
bien tensos y limpios con la Proa
accedir a me que es demana, per- vet en el tros que toca a Tur6
demano que vinguin a repassar remissiö de la veu, efeete de llur femenf.
Iglesia.
La sen yoreta Zanordi, eneerta- que no es series per a l'Ajunta- Park; perque os co.oquin voce -n
Yapar& Deis .empleats Somit cona cl
escota, es feien molt sensibiles,ep
Seria demasiado simpl:. son- que ve a cobrar el trimestre.
ment ajornar la resolució d'a- res i rigoes a carrer de Freixée,
les delicades zuelodies turnar- da, i també els senyors Gallufre
reir murmurando que todo esto
quest assumpte. Altrament—diu entre ele de Vilamajor i Gandue
Giran.
Perú ara ha arribat al sumrnum
Panes.
Son alarmas infundadas. Podría- la tortura. Truquen al telifon; responc
El mestre ele ritz Stiedry paleeä —un dele motius que in'clellguen xer, i eta la de Vilamajor, entre
La senyora Schumann enearnä
anos argumentar con centenares no em steten; tornen a trucar, i el re!a seva coneixenea perfecta de la no volee ajumar la resolució es es de Copérnic Roset; rerqu4
el
papen
de
Sumeravellosament
de casos vascos y catalanes. Es pic es repeteix, tense poder evitar-lo,
l'haver rebut amenaces anead- es col.loquin voceras i rigoles a(
bella partitura mozereiana.
viejo achaque de pueblos opri- ni saber qui em comunica per avisar-lo canoa, animant tot lempo l'esceEl ppúblic el eta bolla es- mes i verbals que formen part carrer de Roset, entre els de Mona
amb
la
seva
figura
greeciosa
i
midos o seudo-oprimidos acudir, per Iletra que no s'escarrassi més.
delen i Sainete, expropiant-se
cénica. al final de cada• acte; un d'un pla de campanya que ala
fina. La seva ven s'ajusta al peramp arándose con las "casos 1.1els trombos viables no t'edite enea
xie tires d'escalf, de fervor en el elaboraah contra ell.
Jo arrencaria l'aparell i el llançaria.
PREietli, per
sonatge
perfeciament,
picos" de Irlanda y Polonia, a Perb després vindria el Cuerpo de TeEl senyor Rocha protesta de ra a l'Ajuntament, 1 perquè es
sen treball i els aplaudenents
tant, rnolt celebrada. El públia
lo3 pies del Pontifice.
la campanya d'amenaces que diu procedeixi a Feixamplarnent de
haurien estat mes xardorosos.
i encara em faria pagar quiIbrofos
Ii
feu
repetir
l'escena
de
la
Como Cataluña o Vizcaya no
En línies.generals es pot jut- se li fa i lamenta que el senyor l'Avinguda de la República ar4
Ira, del tercer acte, qual evitaP u eden proclamarse aherrojadas sap-la indemnització.
inc aquesta representaci6 de ¡'laja no vulgui accedir en ajar- gentina, ami) el fi d'aconseguir
Per aixe, espero que tm dia vindran
lava
junt
amb
la
senyora
Heckl'espai necessari per a circular,
Por el Cisma Ortodoxo ni por la i s;mportaran l'aparell a revisió. Seré
'Les noces de Fígaro" com ajus- nar la discussió.
mann Bettendorff (Comtesa Ro.
liere l i a Anglicana, la canción
El senyor Plaja pregunta al al mateix temps que els trans, al
s uele componerse diciendo que feliq tot el temps que trigaran a ter- eina), altea artista exceleent, que tada.
.P[e; senyor Rocha si 11 promet que vies, un coima per cada costal,
i fil
ec tzecorat i vuestu_ar E
Es paña es una nación descatoli- nar-reel; si en serà de llarga la meva posoeix una bella mitja veu 1 que,
retirant k varee» p ve seg.
en la próxima sessió e3
Ei d
canUe ainb docilitó la dificil arte corr
zada y podrida, y ellos las par- fcUcitat(
vingui,"
eergriament, 1. fina a U aim
del
cómete
del
kr_cer
.pote,
sub§orlptor
allá"
• •
kea Mete que deberz &al/varee

L'od d el s "hermanos" al
Català i al Basc
i

El lector diu...
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'El setge de la ciu',,tat durà vuit dies
'Felicitacions a

1 Comunistes nacionalistes alemanys es maten a Dortmund sota eis ulls impassibles dels francesos

Comissari
Es din que
aliat
París, 17. - Nemel es residí
liesprés d'un setge de vuit dies.
Han resultat tres soldats francesas morts. - Radio.
París, 17. - La Conferlsneia
Ambaixadors ha trames un telegrama
Alt Comissari atila a
felicitant-lo per la declarada tela que els aliats mantindran Ilur autoritat i per la conduta observada per les- trapes
franceses. - Radio.
UNA COMISSIO EXTRAORDINARIA A MERIEL
AERA CONSTITUIT UN GOVERN
PROVISIONAL

París, 17. - La Conferencia
d'ambaixadors ha decidit de trametre immediatament a Memel
tina Comissió extracrdinäria encarregada de constituir un goVern provisional sota l'autoritat
ois aliats.
Les negociacions tindran Iloc
;Kovno. Es posarà de manifest al
'lasavern lituh les greus responsainent en nom de la ‘viticu'..laira
procurarà obtenir dels elements
lituans que acceptin l'autoritat
de la Comissió. - Hayas.
IMEMEL EN ESTAT DE SETGE
Memel, 17. - Els lituans han
eeclarat la ,:siutat en estat
Netge.

Han arribat a aquest port t in
Ittreuer angles i un canoner polo'Ras.

Són eaperats tres navilis aliats
Pide. - Rayas.
VAIXIILS FRANCESOS A
NI EM EL
, París, 17.-Els torpillers franbesos "Algerien" i "Senegalas"
han fondelat en el port. de Me- Radio.
jA "`ONFERENCIA DE LAUSANA

Lausana, 17. - La sots-codnissió que enten en el canvi de
poblacions ha celebrat S2Sis'iö discutint record grec-turc. La toteomissió aprovà la manera i tergnini de portar a cap la mutua
restitució d'ostatges politics i
presoners de guerra. Tambe es
tposa d'acord respecte de Pealentda amnietia qu 3 haurà d'ésser
promulgada a Turquia i Grecia
Øn favor de tots els encartats per
gelietes miditars i civils derivats
de la guerra.-Havas.
PROJECTE INTERALIAT DE
TRACTAT
f Lausana, 17. - El s e gon dele 1 francés M. Bompard ha sorLit cap a París per tal de sotmeere al Govern el taxt dell tractat
interaflat.
' El test d'aquest tractat. i-ncom
plet encara, no resol les qiieseions de Mossul, del deute oto(paä ni de les capitulacions.
El Govern francès examinarà
11,41/2. S1 !ext. i aquestes qüestions.
a--1-1ava s.
-

GEORGIA S'UNEIX A RUSSIA
Londres, 17.-El Govern de
Geòrgia ha anunciat oficialment
que aquest pais deixava d'esser
i ndependent i quedava anexionat
Rússia.-}lavas.
ARMES PER A RUSSIA I PER
ALS REBELE DE L'INDIA

Estocolm, 17.-El "Sve.nska
Dagbladet" afirma que existeix
am contracte pel lliurament al
Govern rus de set cents cinquanla mil fusells, mil ametralladores i cent milions de cartutxos.
Afegeix que part d'aquest zna"erial serà destinat a l'India per
armar els revolucionaris contra
'Anglaterra. El reste, molt menys
de la meitat, ser à proporcionat a
l'exercit vermell. Aquestes armes
j municione eón de fabricada
'americana i alemanya i les ametralladores san aqgleses.-liavas.

OITLLETS RUSSOS FORA DE LA
CIRCULACIO
Riga, 17. - Comuniquen de
Noseou que els bitHets de banc
russos anteriors a l'emissió de
1922 han estat declarats fora de
pirculació a Rússiaa-Havas.
.
rwr.3T10 DEL -DEUTE BRITANIC
; Washington, 1 7.-La Comissid ameIricana que entén en l'assumpte de la
consolidació del deute, no ha jutjat salinfactbries les condicions del povern
Se Londres transmeses a la cernissie
britinica actualmipt resident a WasLa

hington.
No s'ha facilitat cap nota oficial a
fin Ptemsa etiva a aqueat ~Limpie.

De França

Alemanya no tè carbó més que per quatre

Govern perlu
s'estengui nova,
ment el constini
ches
dels bons vins

Les fàbriques de gas 1 electricitat en .perill de parar : Continua activa
ment la remesa de carbó a Fraga i Bélgica Els industrials de la conca
demanen noves instruccions a Berlín : Situació insostenible : Pänic a Borsa
•
Pare, 17. - Al diari "La Liberté" comuniquen de Dusseldorff que la darrera nit ha estat
inca agitada a Dortmund.
Noticies de Dusseldorff arrihades aquest mati, refereixen que
a Dortmund hi hagué diverses
col.lisions entre nacionalistes i
comunistes.
Segons despatxos d'aquesta
tarda, les col.lisions entre nadonalistesi comunistes tin guere n el
caràcter d'una veritable batalla.
Les trapes franceses no intervingueren i no intervindran a no
&asea au, fncsin ata , ades.-Iiavas,
NOVES DIVISIONS FRANCESES
DORTMUND

Brussel.les, I7.-Es desmendivisions franceses han entrat
aquest mat a Dortmund. Per tot
regna tranquilitat. - Radio.
NO ES TRAMETRAN MES TROPES BELGUES A LA RUHR

Brusel.les, 17.-Es desmenteix el rumor que nous contingente de tropes belgues seran
tramesos a la Ruhr.
Els efectius belgues existents
actualment a Alemanya es consideren suficients per a cobrir
les necessitats.-Radio.
ELS ALENIANYS CONTINUEN
IMPERTERRITS

París, 17.-En aquesta capital es reben noticies, segons les
guate en els cerdee .oficials berl i nesas continuen manifestantse fermament resolts a negar-se
tenir cap mena de relacions ainb
franceses i belgues mentres continuin ocupant la Ruhr.-Havas.
EL GOVERN FRANCES

París, 17.-M. Poincare ha celebrat una Ilarga entrevista amb
els ministres de Finances, Treball i Regions deslliurades, traetant sobre la situada en la Ruhr.
-Radio.
ALEMANYA MARTE LA. SEVA
ACTITUD

Berlín, 17.-Avui s'ha reunit
el Consell de ministres, decidint
mantenir la seva actitud davant
Franca encara que l'ocupada de
la Ruhr sigui mes extesa.-Itadio.
LA REQUISA DE C4R30
París, 1 7.-El servei de r e qui
-sadeicrbonlmyhaquedat ja completament organitzat.
La requisa s'efectuarà trametent els trens carregats de cacha 5 destinats a l'interior d'Alemanya a les regions de França t
Bélgica que s'indiquin.
Ahir l'Oren barrieses ja cap a
França , unes tres mil tones dc
cariada.
S'espera que la requisa pujarà
dintre de poc a 15.000 tones d.,
carta i 15.000 de cok diäriarnent,
o sigui 1.350.000 torra-as- riada mes
aproximadament,-Radio.
LA SITUACIO DELE PROPIETARIS DE MINES

Berlín, 17.-Els propietaria de
les mines de la Ruhr han tiernanat al Govern els doni noves instruccions.
' Ele propietaris es mostren,
com sempre, disposats a persistir en Ilur actitud, pera manifesten que Ilur situada comença a
esser molt dificil.-Radio.
ALEMANYA TE CARBO PER A
QUATRE DIES

Londres, 17.-El corresponsal
del "Daily Mail" a Berlín diu que
a Alemanya no hi ha reserves ae
carbó mes que per a quatre dies,
fent-se absolutament necessària
la importada de carbó, perquä
puguin funcionar les fäbriques de
gas i electricitat.-Radio.
LA C. ALEMANYA DE CARBONS
BERLINESA S'INCAUTA DELS
DIPOSITS
Berlin, 17.-La comissió en-

earregada del servei ecoruhmic
subministre de callad s'ha incauta t de tots els dipòsits que tenen
actualment als magatzems els
comerciante de Berlin.-Havas.
UN IMPOST SOBRE EL. CARBO
EXTRET PEL REICH

Dussehlorf, 17.-A conseqüència de les falles de compliment
de l'estipulat comeses pel Reich,
el qual fa referencia als !huramente de carbó, Franca i Bèlgica
han adoptat l'acord de percebre
immediatament, a favor deis
aliats un impost sobre tot el ear_
bö salsek ässI

Berlin, prodult an pänie a
Li borsa a Calina de les darrerei noticies
rebudes del Ruhr.-Radio.
TECNICS ANGLESOS S'OFEREIXEN A FRANCA
Paria, 17.-EI President del Consell,
.111. Palmaré ha rebut de diferents enght'Vers, pilota tecnics anglesos oferiments de caraeter particular per colJabonar a la missid de França en el
Rhur. M. Poinearé ha aconsellat al minist4' d'Obres Paliques SI. Le 'Prom
caer que accepti aquests oferiments.-2'
liaras.
ELS OBRERS DEMANAN LA INTERVENCIO ALIADA PROP
CELE PATRONS
Dusseldorff, 17.-La vaga no ha estat
represa.
A Terneuze els obren, per mediada
de l'oficina d'assumptes Civils de la divisir; d'ocupació demanant llar intervenprop deis patrons.-Ilavas.
VAGA DE METALLURGICS AL
CENTRE D'ALEMANYA
17.-Ela ructablurgics de l'Alemanta central s'han declarat en vaga.
-Hayas.
S'AUGMENTA EL SOU ALS
FUNCIONARIS DEL RUHR
Berlin. 17.-A etnis a reneariment
de la vida provocat al Ithur per l'ocuparia francesa el govern alemany ha decida aumentar ela sous a tots els funcionaria alemanys d'aquesta

el Ruhr i en especial sobre les atribucions que te la comissió de control.
M. Roincare ha contestaat amb una
nota-Hayas.
NO HI HA °FERMENTE DE
MEDIACIO
París, 17.-El Govern no ha rebut
del d'Itàlia l'oferiment de mediació
prop "l'Alemanya del qual es parla.Hayas.
LES CAMBRES DE COMERC ANGLESES A FAVOR D'ALEMANYA
Londres, 17.-L'associació de cambres
de comerç d'Anglaterra ha aprovat una
resolnció demanant
Primer: Concessi6 d'una moratdrla
a

Alemanya.

Segon: Fixació de la suma total debuda per Alemanya en concepte de reparacions.
Tercer: Emiss16 d'un etnprestit internacional a favor d'Alemanya.
M. Balfour iba adherid a aquesta
CEN:posicid.-Radio.
EL FAMOS PROJECTE DELS ES-

TATS UNITS
Nova York, 17.-Segons el corresponsal de la Premsa Associada a Paris, ,Mr. Boyden, Apresentant dels Estats Units a la
Comissid de Reparacions, havia
sotmès realment en els primers
dies de novembre a l'esmentada
comissió, un projecte de saluda
del problema de les reparacions
aprovat pel ministre d'Afers Estrangers, 51r, Hughes.-Radia.-•
Washington, 17.-A conseqüencia de les noticies segons
les guate Mr. Boyden te la intenció de presentar a la Comissió de
Reparacions un pla detallat,
apeovat ja per !sir. Hughes, els
periòdics publiquen una nota oficiosa dient que no hi ha cap projecte redactat per ésser satines a
la Comissió de Reparacions, ni
111r. Boyden té cap instrucció respecte d'aquest assumpte. - Hayas.

D/PIBRS PER SOCORRER ELS
POBRES D'ALEMANYA
Paris, 17.-L Telegrafien de Roma si
"Journal" que el Pape ha ordenat que
es girin sis eentcs mil tires del seu Tmsor particular por remojar la situad()
de lee elasses pobres d'Alernanys.
Aquesta suma sera repartida eehitativentera entre totes les dioces jis del
Reir/h.-Hayas.
PREMSA FRANCESA ATACA
VICLENTAMENT ELS INDUSTRIALS ALEMANYS
Paris, 17.-Lo Premsa francesa continua dirigint violento atacs contra l'actitud dels industrial, alemanys negantse ii realitzar eh; llinraments earba.
Alguna. mili l'"Accia Francesa", diera
que l'ordre de susensiú dels lliuramenpts
de-earb6 emana directament del president
Ehert i del ('ano. posa& d'ara-mal i units per una mateixa f utx.-iö racionalista. Aqurst seto ronstitueix una
manifestada de vera hostilitat i fino /
tot un arte de guerra Els industrials
manys en solidaritg ar-se amb llur
vern cometen dones un note de declarada hostilitat, per la qual rosa seria convenient posar en seguretat les seves persones per tal ‚inc no pugnin exercir influències perjudicials i per tal que . teta
lis • rrsponaabilitnt caigui sobre el Govern
de l'Imperi.
Diu el "Claulois": En lloc de sotmettre's
a les condiciono del traetnt de pan cine
es nein obligat a captar el 'Coven de
l'Imperi ha cregut que amh mentides
peskia abusar del Infm rom ha ahusat
dels seas nacionals. Pera nrui triomfa
la veritat i els alemanys no tenen altre
remei que recaneixer-la.-Ttadio.

NO Hl HA MOSILITZACIO PO-

LONESA
Varsòvia, 17.-En ésser interrogat sobre ejs rumore circulat s a la premsa estrangera sobre una suposada mobilització de
les trepes poloneses, el presideat
del Consell de ministres ha declarat a un redactor de l'Agencia
telegräftca polonesa que aquest
rumor té un ungen hostil i que
es troba en absolut desproveit de
tot fonament.
L'actual situada interior, alai
com les bolles relacions d'amistat que Polònia mente arnb les
potencies vefines, no autoritzen
de cap manera a posar en dubte
el desig de Polenta de mantenir
la pau a Europas-allavas.

HAN ACABAT LES OPERACIONS

D'OCUPACIO
EL. GENERAL DEGOUTTE FELICITA LES TROPES

EL DINER ANGLO-AMERICA 'A
ALEMANYA
París, 17.-Telegrafion de Berlín als
diaris que, segons noticies de font americana, el gran industrial Tyssen negocia un important antieip sobre les seves are is mineres, attib un consorci
industrial anglo- americà.-Havas.

Dusseldorf, 17.- Comuniquen
amb caràcter oficial que han acabat les operacions oficials.
El general Degoutte, en una
ordre dirigida a les trapes franceses i belgues les felicatä per la
manera brillant com han realitzat aas operacions.-Havas.

ELS MANCAMENS
ELS ALEMANYS N OVOLEN DONAR EXPLICACIONS
París. 17.-La Comissió de reparaeions havia «'oir avui els melares de
la comissió aleman y a, els quals havien
de donar explicacions sobre l'incompliment d'Alemany pel que es refereix als
Ilipraments de benzol a Italia. Els alemanys han manifestat que :Tu/u/claven a
tota explicació.-Radio.

Es procedirà a ¡'explotació
des boscos de la ribera de)
Rhin

ES PREPAR AUN COP D'ESTAT
A BAVIERA?
Londres, 17.-Al "Times" comuniquen de Berlín que persisteixen els rumors, segons els quals una organització feixista creada a Baviera es propasa de fer un cop d'Estat el dia 20.-

llanas.

ELS COMUNISTES RUSSOS ENGORATGEN ALS FRANCESOS
Paris, 17.-La Confederad/5 General
dala Treball Unitari ( comunista) ha rebut de la Internacional Sindical Roja
,le Moscou un telegrama de simpatia
pels sindicalistes detinguts. en el nual
telegrama invita a la Confederació a
-ontinuar Ilur acció contra la guerra.Radio.

WIUOSSLINI DEMANA DETALLO
Paris, 17.-E1 president baltO,, senyor
Mussolini, ha «ernannt al Govern francha detall, 1 preCilliffl sobra l'acció en

•

exteure carbó pel compte de les
reparacions.
•
El regim de requisa aplicat als
carbone serà semblant al de les
fàbriques en temps de guerra.
Lextracció snameix realitzantso amb normalitat a les mines.Ha y as. BARALLA ENTRE BELGUES I
ALEMANYS
Brussel.les, 17. - L'incident
entre belgues i alemanys, ocorregut en el pont Doorton, va reduir-se a una baralla entre diverscis individus embriacs, canviant-se alguns trets acuse con-.
seqüències.-Havas.
•
ELS NEGOCIE DE STINNES
CARBO ANCLES A ALEMANYA?
Londres, 17.-Circula instetentrnent el rumor que l'industrial alemany Hugo Stinnes ha
adquirit un rnilia cinc centes mil
tones de calló per a Alemanya.
També es diu que ha demanat
un crèdit de dps milions de lliures esterlines per a aqueixa com-

pro.

Tant una corn j'altra noticia
estan mancades de confirmada.
-Hayas.

TRASLLAT DE LA CASA HUC

STINNES
Berlín, 17. - Els diaris diuen
que la Societat Ilue Stinnes, la
reu principal de la qua) era fine
ara a Mulheim del Ruhr, s'ha
traslladat a Hamburp,.-Ilavas.
ELS SENSE FEINA ANGLESOS
VOLEN TREBALLAR AL RUHR
Londres, 17.- Els diaris diuen
que centenars de sense feina estan assetjant el Consolat de Eranea a Liverpool demanant que
sels dongui treball al Ruhr. Tambe alguns enginyers anglesos han
eserit a aquest consolat amb el
mateix desig.
Com sigui que el chnsol esta
marraat d'instruccions del seu
Govern, això fa, que no bagi pogut atendre aquestes peticione.Bayas.
TEMPESTA DE NEUS A L'ALTA
AUSTRIA

Viena, 17.-A l'Alta Austria s'ha desencadenat una forta ternpesta de neus,

la qual ha ,produit grans perjudicis, especialment a les !Mies telefóniques, les
quals han quedat interrompudes.-liavas.

INCIDENT SOLUCIONAT
Budapest. 17.-Ha quedat solucionada la qiiestia que es produt per l'incident que tingué lloc
a la fronlera.-Havas.
LA MILICIA D'ITALIA
NACIONAL O FEIXISTA?
Roma, 17. - El Rei ha signat
el de2ret creant la milicia nacional.
Aquesta milicia no sera Terraltada exclussivament entre els fetsietes, però els admesos a ella
hauran de sotmetre's als reglamente de rorganització feixista.
EXPLOSIO EN UNA FABRICA
DE POLVORA
Belbourne, 17. - En una fäbrica de phlvora instalada a les
proxiinitats d'aquesta capital,
s'ha produit una violenta explosid a consequencia de la qual hi
ha tres rnorts i un ferit. - Hayas.

Paris, 17.-Els Governs francès, belga i italià han donat ordres terminante per procedir irnmediatament a l'explotada deis
hoscos dominials . aternanys de ala
vorera esquerra del Rhin, com
salida pels mancaments comesos
per Alemanya en els Ilturamente
de fusta, que t'aren reconeguts i
proclamats per la camiseta de
Reparacions el 26 de desembre
darrer.-Havas.

LA MANCA DE CAREO
Riga, 17.-Ta Comissió especial nomenada pels Soviets ha publicat un informe, manifestant que les exibtencies
de carbó s'estan esgotAt i que si no
es prenen mesures, el tràfic de les mes
importants vies ferrees hauri de suspendre's a primers de febrers.-Radio.

LES REMESES ,DE CAREO
Essen, 17.-S'ha realitzat sen-

ITALIA I BAVIERA HAN SUSPES
EL VISAT DtLS PASSAPORTS

se cap incident el canvi de ruta
decidit p.er avui respecte deis
trens de cuba que es trobaven ja
carregats en allgunes estacions
d'aquesta comarca.
L'oficina de mines de cachó, la
central de la qual es a Parte, acaba de participar que rebé anit
set mil vuit cantee dotze tones
de cok i set cantes vuitanta set
tones de carb6.-Havas.
Dusseldorff, 17.-Per no haver
estat represes aval els Iliuraments de carbó, el comunicaran
ordres terminante als propietaria de lea mines, intimant-los a

La campanya e

RESPECTIUS
Roma, 17.-El Govern italià ha
ordenat ata cónsols corresponents que suspenguln el visat de
pasaporte per als bavaresos que
vullguin anar, e Itàlia.
Amb aquesta actitud el Govern
italiä es posa a la reciproca amb
tal Govern bavarès que ha sus pes aquest visat per als italiana
que vulguin visitar Baviera. llaves.
SARAH BERNHADT, OREU
París, 17.-Sarah Bernhardt
s'ha agravat en la aova malaltia.
-Radica.

París, 17. El president
grup vinícola de la Cambra
Barthe, en unió dels dipUta
Brousse i Manaut, han visitat
ministre d'Agricultura, M. cha
ron, per a felicitar-lo calurosa.
ment can om le la vitieultan
meridional per les seves circa,
lars sobre la propaganda a
Persextendre a França l'as del t.
M. Cheron ha promès redel)/
els seus esforaos en favor del
i ha animat als esmentats dita
tate a aconsellar la vulgaritz
ne la venda del vi en botellas%
quart de litre en els cafés. Radio.
UN IRLANDES DETINGUT Pe
ROBATORI ES CONFESA

COPA PLIX

Orleans, 17. - A 4.1 prts6 dar.

leaas es troba des de fa uns tia
mesas un irlandès anomenath
ser> Duggan, que fou condensad
el novembre darrer a dos anys*
presa per un robatori eamit
una joieria i a divuit meses raa
per haver-se evadit, essent datiaa
gut novament.
En preguntar-li els mote 315
la seva evasió, contestis chaca,
ment que tractava d'anar a in.
elaterra per tal zom llä slimeta
lava millor els presos que a h
presó d'Orleans. Per?) despren
fer al jutge d'instruccid algunas
declaracions que es tractor-O,
comprovar. E/ pres s'acusa d'ha,
ver pres part el 22 de juny dar
rer en l'aasasinat del mariscal
W'i lson. -- Radio.
UNA AGRESSIO AL MARRO:

FRANCES
'Pazca, 17. - Un destacament
composat de nou "goumiers" i de
dos obcials del servei d'explora.
cid ha caigut a una tembosaadat
la regid aveneada de Tazza.
A conseqüència de les difical
tata del terreny i de la super1
rilat numérica de Penemic el de
tacament fou assetjat i anar
Els cadärres han pogut esa
nrirtats a les hiatos franceses.
Bayas,
VAGA DE TI POGRAFS- A Palta
Paria, 17. - aLCambra
cal de tipbgrafs va reunir-ol
ahir, aeordant la vaga per asar.
Els tiptsgrafs no reprendran el
frehall na haver obtingut saltefaesió a Hure reivindicacions.Radio.
ELS RADICALS FRANCESOS
DIMISSIO DE M. HERRIOT
París, 17. - M. 1-! ha dimitit la presidenar del Cortad
del partit radical i radical-soca.
lista per creure que els pad,14
montarte del parta no han ollera
vat en la qüestió del Rhur la das
ciplina indispensable a l'existeoi
cia d'un gran partit. - Radio.

UN MOVIMENT REVOLUCIONA.
RI A ALBANIA
Londres, 17.-Comuniquen d'Ateas
que l'ex-virrei Alci-Paixa dirigeix sn
moviment revolucionar/ a Albania-.
Hayas.
VAGA SOLUCIONADA
ICalcutta, Ir- Ha acabat la vaga ,res•
tivadors.-Havas.
LA SITUACIO A BOLIVIA
La Paz, 17.-Es desmenteixen els re*
mors d'haver esclatat una revo/ucid.
No obstant, la situació política en to•
ta la República, es de gran temió. Seasbla probable que la Cambra serà di.
solta. La erial ministerial no s'ha resol/
enea ra.-Havas.
EL SEGON FILL DEL REI DAN
GLATERRA ES CASA
Londres, 17.-S'anuncia oficialment
les praximes noces del auc de York. se:
gen fill del rei d'Anglaterra, amb
senyoreta Isabel Bowes-Lyon, terrera
filla del coste de Strauhmore.-Radia
LA SITUACIO A LA XINA
Canton, 17.-Le5 tropes constimcia

nals han- entrat a Canton sense trabar
5 resiste/4a. La ciutat continua tranquilla.
Es creu que et general Dhang-Heint
Weng prepara un atac amb importan*
torees contra Uai-Txow.-Haras.
TOPADA DE

TRENS A ANGLA »

TERRA

Londres, 17.-Entre Weynt i SO0'
thampton, un tren de viatgers, procedents de París, vio' Havre, ha iot
aquest mati amb un altre tren mor •
Vauxhall. Manquen detas.-Haras.
L'IDIOMA FRANGES ALS FEO.

ROCARRILS POLONESOS

Varsòvia, 17.-Per tal de (V
editar la col.laboracid interna-,
dona' dels ferrocarriles europenA
el ministre polonés del ram ha
organitzat cursos gratuita d'idioma trances per als empleaba So
f erroç,aarila,--Kavaaa,
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CONFERENCIES
D'ESPANYA

• El Consell de Ministres

Es resolgueren diver-

sos expedients
'A les sis de la tarda s'han rermit els
'Ministre s a la Presidencia per a celebrar l'anunciat Concell, dedicar., oom es
saber, a establir el regim provisional al
Marro,' mentre no es resolgui el nomenament definida de l'Alt Comissari.
El ministre d'Instguecib pabllea
menifestat que portava un expedient per
eonetrair e gripa ~criare e Madrid
ra combinació amb l'Ajuntament
El ministre de Foment ha dit que era
el d'ami un Censen descansat per a
ell. puix Fassumpte de les subsistencies
resolgué en l'anterior i el d'evol es
dediearia als osaumptes del ministeri del
Treball
fla animan que el evendres posara
a la signatura del Rei el Decret relatiu
a subsist6acies.
El sensor Chripaprieta ha eonfirmat
que portava al Consell els assumptes de
Im Iluso. rases barates i delegació del
e'reball a Barcelona.
En arribar el cornte de Romanones, ele
periodistes ii han dit:
-Tard ve vostd aval!
'I
tots a dalt?-ha preguntat
- Na. Manquen el president j el non
Alt Comissari

-Quf? El acoger Atenta Zamora?&a preguntar el conste de Romancees.
Els periodistes, que coneixen l'actitud
del senyor Alcalá Zamora, resoltament
°posar a arrestar el dit cueree i que
tia deterrninat la designaciö del senyor
gilrela. han rirnt de bona gana la in4encionada pregunta del ministre de Gracia i Justicia.
El president dl Censen i el senyor
'Alba no han dit res.
Ifúltim d'arribar ha estat el senyor
iv,la
- Que sigui l'enhorabonal-li han dit
sio reonrters.
-1u-que?
-Perque as rail C,omissail
- D mes, saben mes que jo. tota vevida que el presldent no tras dit res.
It co veritat que el president cap que
pot • lisposar de mi com vuloul. I en
a l'enhoinhoria per nixtS de la
MO seria motiu per a re-

142.

NOTA OFICIOSA
Consell aosba por mes tard de les
a . • la nit, donant-se del seu resultat,
t -ta nota ofklosa:
-Fi (basen ca felicittl
la millora
• NUlanueva i aenrell donar un vot
a‘,,,.:':ança al President per tal q ue a
lt r', 1 de la tralania d'aquell resolem
en 4 •,11 moment cl que cregui ' mes acertar.
...inistre del Trebnll propodl i et
•
• norme la divisid de la Seerie
d
:seions de l'Institut de Reformes
•
i <seant la de cooperacid, la
2
.
de la subvenei6 per a rases
o Reglament del Col-legi de core
de
la determinadó
.• de la Del eetteió Renia del Mi•
di Traball a ¡taren-boa. la discole l o les Cumbres de Comerç de Cuenca T-rol, i un prüjeete de It. O. sobre
la
ist i proa del fluit electric a
II , ..1
S :n orco-fi tanitil. a proposta
del M ' ajad'Instrueei6 Pdhliaa, l'expedient de
e,redrueeir, de sis crups eseolars a Madr. I.
EI

CONIENTARI AL CONSELL

la nota oficiosa a la vista
una incongruencia en1r .paraules pronunciados al
re
pel president del Consell
d•
els periodistes, declarant
.i n ament que ! l'actual minis Ir. Marina era la persona dea per ocupar interinament
A Comissaria d'Espanya al
i racord del Consell d'esP tar el curs de la malaltia d'En
N;LF.tieva per resoldre el que
iit ales encertat.
Le ricament pensant ningú
eaxelica lendevingut al Consell
erl ,:, '›la tarda perquè segueixi la
inf ermilat, encara que mumentä111 K ele! nomenament de l'Alt
Al

Quelcom ha passat des de la
una de la tarda, en que el mar120's d'Alhuc2mas declarava que
el Consell havia de resoldre el
nomenament Comissari i
rinesperat aplaçament.
lit Ii tan antecedent molt exQuan a l'entrada del!
Censell els periodistes notificaren al comte de Romanones que
«la hi havia Alt Comissari, l'esp avilat ministre de Gräcia i Justicia p reguntà si es tractava de
l'Alealä Zamora,
Rigueren els perie
disles creient que tractava de
despi star-los. No esteva mancada d 'intenci6 la pregunta.
Els ministres no poden negar
que en el Consell es tractés
la
pr ovisid de l'Alta Comissaria
P er que la nota ja ho declara, El
no fer-se públic el nomenament
45 perque evidentment, si no han
Sortit di ficultats en el
sf dol
Consell s . han fet objaccions que
han o bligat al Presidenta meditar a bans de reSsoldrc.
vol dir airó que no sigui En
Si
lvela el que vagi a ocupar l'Alta
perquè no negant-s'hi
r
iintaressat,
patrocinant el marees d'Al hueemas la candidatura
desc artada .
Ila possibilitat d'aceptar ll
'Alcalä Zamora, al plet
Iprea 4 ne aneenir-pe an
Uß 00m -

elnissaria

päs d'espera, una mica mes con- militar amb els serveis auxiliars que es
' t'es del que es en realitat.
finaran a proposta de l'Alt Comi5saLa primera hora .s'invertf en ri, oint el comandant general de Ceuta.
aquesta fase del problema del
Anide 8.-La documentació corresMarroc.
ponent al dissolt quarter del general en
Després 11Alba Regí la carta cap que . tingui carácter militar, es llinque el Raisuni, per conducte del rará per la seva conservació i arxiu, a
general Burguete, envià en data la comandancia general de Ceuta i la
de 12 de desembre al Rei.
de carácter polític a la secretara geneEs un document molt interes- ral de l'Alta Comissaria, i en go que
sant, pnix encara que en la seva es refereix al material afecte al servei
redacció hi pogués tenir alguna de l'esmentat quarter general, es lliucol.laboració el Raisuni, al desrarà així mateix a la dita comandáncriure ço que per a ell significa cia generas de Ceuta, en dip6sit rice
la majestat reial, te la literatura lit l'ulterior llesti que es disposi per
un marcat caräcter oriental.
aquest ministeri.
Discretament el Raisuni asseTot el pertanyent al gua- em militar,
ayala els errors d'algunes altes passara a dependre de l'Alta Comissaria.
personalitats que han passat pel
Marroc; es dol de greuges i atroArticle 94-El ministre de la Guerra
pelle comesos en dones mores; fa queda autoritzat per dictar, oint a l'Alt
una xardorosa defensa del polte Comissari, sempre que ho estimi conespanyol, germà del musulmà venient ,les mesures necessàries per a
per tradició de raça i de costums l'execució del present decret, puntualittradicionals andaluces; rúnica zant en harmonia ainb el mateix, les
diferencia que separa els dos po- atribucions que . conservarà de les que
bles es la religió, pera ambdós
,foren objecte del hm: decret de 25
s'assemblen per la fe.
d' agost de 1919.
Diu que vindria amb gust a
,Article no.-Queden derogada totes
Madrid per agenollar-se davant les disposicions que s'oposin als anteel Rei, però Ii ofereix, si fa el
•
dora preceptes.
viatge al Marroc, rebre'l en el
port on desembarqui de la zona
del protectorat.
La qüestió del Marroc
Ofereix el seu concurs per gestionar el rescat dels presoners i
pacificar tot el territori de la
zona.

El document esta escrit amb
gran senzillesa i ingenuitat i les
queixes les exposa amb moderació correcta.
De l'estudi d'expedients els
mea importante t'oren els del ministeri del Treball, els quals invertiren, per tant, més temps.
En la lt. 0. que es refereix al
preu del flUid elèctric, os condiciona l'augment sol.licitat per les
empreses a que prèviament
aquestes procedeixin al minorament del servei, però el citat
augment no es posarla en vigor
fins que s'obtingui millor qualitat de fhlid.
Quant a la delegació _regia
del ministeri del Treball a Barcelona, es ratificä el nomenament
de l'Algarra, fixant les seves
facultats.
Per a subvenció de cases barates es consignen quatre mil iotas
de pessetes, destinados a ganantia de venda i interessos, dictant-se les oportunos regles perque ha de regir-se.

Derivacions d'unes sumaries

Diu
fmparcial":
"Entre militara i per noticies
de Tetuan, es comenta molt
aquests dies una noticia relacionada amb les sumäries que, com
a conseqüència de l'expedient Picasso se segueixen pele sucoessos
de Samar.
Segons sembla, el defensor
d'un deis processats ha presentat un escrit enumerant 1 estudiant defectes de les actuacions
principals del proas, que el poden anul.lar.
El jutge instructor, segons les
referències que hem sentit, es negà a acceptar L'escrit, encara que
cap precepto legal el facultava
per això.
L'auditor de l'Alta Comtssaria
aprovà el fet pel jutge i comminà al defensor amb una correcció disciplinària si tornava a criticar la forma en qué es porten
les actuacions.
1 com que en les actuacions
pels SUCCESSOS de Samar es deLA "JEFATURA" DE L'EXERCIT manen dues penes de more interessa molt a l'opinió militar
D'AFFMA
aquest assumpte, produint alguLa part dispositiva del Decret signat na estranyesa mie materia tan
pel Rei, referent a la "jefatura" de, greu pugui haver donat motiu a
diu així:
l'exercit
critiques per la forma en que es
Article suprimeix el arree porten les actuacions.
de general en cap de l'exercit ¿'EspaEs que el Codi de Justicia Milinya a l'Africa que terna l'Alt Comister ne determina be el quelia
sari, cessant en les seves funciona a fi fer-se en instruir un procedidel mes actual, el quarter general anex
men t.•
al susdit comanament.
Article 2. — Les torees de l'exercit L'OFICIALITAT DE L'EXERCIT
D'AFFMA
constituiran dad en endavant, dura
agrupacions separades, corresponents a
El ministre de la Guerra preles regions oriental i occidental de la para una dispesici6 relacionada
nostra zona de Protectorat al Nord amb el reclutament de l'oficialid'Africa, sota el comandament directe
tal, per a l'exercit d'Africa.
i immediat deis Comandants generals de
Sernbla que s'orientarä en el
ìstelilla i Ceuta, respectivament, els sentit d'estimular la permanenquals tindran la seva residencia a les cia allí de determínala oficials,
diles places, assumint la jurisdicció i
però sobre el seu contingut guarel complet de les atribucions en tots els da la mes absoluta reserva peraspecte consegüents a l'esmentat co- que tal vegada vol consultar-ho
mandament, local i militarment.
amb el Comissari de seguida que
Article 3.-Els límits de les susdites comenci a actuar.
regions oriental i occidental seran els
EL COMUNICAT D'ANIT
que fixa el curs del ri uBades, queEl telegrama rebut al minisdant la platja del Penyal de Vélez de
teri de la Guerra din que en el
la Gomera inclós a la regló occidental.
territori de Melilla l'enemic feu
Article 4.-Els comandants generals
ahir tres dispars contra la poside Ceuta i Melilla desenrotllaran en les
cid de Nespia, ferint Ileugerasesos respectivos regions la tasca que
els assenyali l'Alt Comissari, del qual ment al san-gent del batalló de
dependran directament en tot el que es Sant Marud, Lauro Limon. No hi
refereix a la zona del Protectorat, re- ha hagut cap més novetat.
bent d'aquell les oportunes instruccions
per a la seva actuació i secundant,lo
amb l'acció militar necessària, segons
les indicacions que del mateix rebin per
a cooperar ala seus fina, sense prejudici de la immediata comunicació que
en aquest ordre tindran amb el min7steri de la Guerra.
Article 5.-Per a tots els assumptes
rerferents a reclutament, organització,
administració, assistència de les trapes
i els seus serveis, els comandants general de Ceuta i Melilla, com a caps
de les dues regions militars, s'entendran
directament amb el ministre de la Guerra, al qual donaran compte de totes les
novetats que ocorreixin en el servei de
les tropes, peró sol.licitaran el permís
de l'Alt. Contissari per a les proposte3
de caräcter extraordinari que els suggereixi la seva iniciativa i li facilitaran tots els antecedents i informacions que sol.licitin els mateixos.
Article 6.-A les ordres immediates
de l'Alt Comisad hi haurà un gabinet
militar, el cap del qual podrà éSser indistintament general de divisió o de brigada amb la plantilla de caps i oficials
que pe'l ministeri de la Guerra es determinará a proposta d'aquella autoritat.
Serà tasca del gabinet militar assensonar lAut Comissari cn totes les qüestions que se sol.liciti el seu informe i
servir d'entine entre el mateix i les
.Comandáncies generals per coordinar
les iniciatives i acció d'amtxfues entre
si i amls. el ministeri de la Guerra en
tot alló que no tingués comissió direc-

El problema de Catalunya

Un interviu amb
en Rovira i Virgili
En Gracian Olivares ha celebra!, un interviú amb el sanyor

Roviral Virgili, en el qual aquest
exposa el seu criteri sobre el problema catallä.
L'esmentat periodista publica
en "El Liberal" el resultat del
seu interviu. 1 després d'afirmar
que tant a Madrid com a Barcelona mateix es parla del problema catattä amb gran desconeixement, afegeix: "Dels hornea d'Aceró Catalana que més s'han diStingit, pel valor que posen en les
seves paraules, en acusar públicament En Camb6, el que mes
gran atendió mereix, es En Rovira i Virgili. Horne d'una gran
austeritat i honradesa politice,
penó d'arrelad1ssimes conviccions
nacionalistes, En Rovira i Virgili
representa avui el nervi, el ccrvell d'aqueixa avançada del nacionalismo extrem que Iluita amb
coratge 1 entusiasme per la independencia politice de Cataltinya. Hem volgut conèixer el sen
criteri qua es el del partit al qual
pertany, i heu's aef tot el que,
aMb una sinceritat a tota prova,
ta en el dit departament
ens ha dit:
Anhele 7.-Se suprimeix la ComanComença En Rovira 1 Virgili,
dancia general de Larraix, constituintper considerar una eqüivocaoi6
se ce aqucsta soma un comandaument __el discure"
Pamb"d ß la Bar-

celoneta perque representa un
esforç desesperat per obtenir una
solució del peoblenia cata/ä sobre
la basé de les concessions insig-.
nificants contingudes en el projecte d'estat que elaborä en 1919
Cornissió extra-parlamenteda. I m'instes concessions, si
arribessin a venir — cosa mol'.
dubtosa tindrien cap influencia sobre ei moviment nacionalista català. Sois hi ha una
solució de durada, i és el ple"
franc reconeixement de la completa sobirania politice de Ceta.lunya.
Independencia no vol dir isolamena La fórmula federativa, que
es apropiada per a una veriLable
regló, es estreta per a una nacid. I aquest es el nostre cas. Podilemas trobar una convivencia pacificadora que respectant els interessos comuns i els f2ts geogràfics assegures la nostra Ilibertat politice. Sense això no hi
hauch solució.
Acaba expressant la seva
creerme que no vindria cap concessiú . de Madrid, puix sembla
que en el millor cas, es deseuterraria l'estatut de la Comissió extra-parlamentäria i leg cosas seguirien el seu cura." L'articulista posa a be manifestacions del senyor Rovira 1
Vlrgiim aquest comentad final:
"Nosaltres, a les paraules interessante i eloqüents d'En Rovira j Virgili, res no hem d'efegir. De les mateixes es desprenen
fets i actituds de tal importäncia qua be podrien servir d'explicació a alguns esdeveniment3
podftics qua en el futur podre%
produir-se. Perd no pretenem actuar de profetes i deixern all Lampe
que compleixi la seva sagrada
missió d'esclarir les coses."
UN COMENTARI DE "LA EPOCA"
"La Epoca", recollint en el seu
editoriail els diversos aspectas
la vida exterior, i interior, diu
entre altres coses:
"També ha d'actuar-se a Catalunya on s'estä deixant sense
contrarestar els ferments deletenis del separatisme.
Un confrare publica declaracions del verb d'Aceró Catalana,
-01 senyor Rovira i Virgili, en els
mateixes es veu qua ni la descentralització administrativa ni
l'autonomia política sätisfan els
joves o no joves que integren
aquella comunitat. Voten la independencia, la sobirania
integral .per a Catalunya.
Ja hem dit mantes vegades que
de l'anornenat problema enlate,
hi ha molt d'artificiós, que no
respon al veriLable sentir del poble catalä; però es innegable que
no pot ni ha de d2ixar-se acampar lliurement aquesta propaganda sens euna contra-propaganda activa i eficaç.
Precisament en epoca d'eleccions te mes interés desvirtuar
aquesta campanya, puix 'l'experiencia ensenya que moltes vegades han triomtat minories d'opinió, molt minuries però molt
audacioses, i seria lamentable
que passés aixf.
El Govern ha de preocupar-se
d'aixO."
—
LA TASCA DZL MINISTRES
El cap del Govern, en rebre
avui els periodistes, ha manifestat primerament que havia visitat el eenyor Villanueva, trobantlo rnillor de la seva malaltia.
Després ha afegit:
—No es exacto que DIU' ens
visites al ministre d'Estat i a mi
el comte de Gimeno, i die això
perque alguns periòdics voten
veure conseqüències d'aquestes
visites.
A dos quarts de sis celebràrem
consell, i com que em preguntaran si es tractarä al Consen
de l'Alta Comissaria del Marroc,
els die que es possible que s'hi
parli de quelcom provisional.
—Al final no quedaría malament en la seva predicció el' governador de Barcelona—ha observat un periodista,
—Encara—ha replicat el president—no s'ha pronunciat, per
be que cree que no s'equivocarä
molt.
Ha acabat les seves marinestacions el marqués d'Allitieemas
dient que demà es reuniría la Junta de Defensa Nacional, presidida
pel Rei.
— El senyor Alcalà Zamora,
en rebre avui els periodistes al
seu despatx oficial, ha negat novament les noticies publicades
per algun periòdic reftrents a
suppades actituds en l'alt personal del ministeri de la Guerra.
Es completament fals—ha afegit—que el Govern hagi pensat
fer cap combinació de destina en
els dits alts eärrees,'com també
es igualment inexacte que entre
aquest personal hi hagi disguist.
Precisament anit estigué triabaIlant mes de dues hores aneb el
sots-secretari, general Barrera,
i arnb el cap de l'Estat Mejor
Central, general Aizpuru, quedant ben patent l'harmonia -del
4
personal.
• — Pel ministre de Gràcia
Justicia han estat signats els nornenaments de magietrats a favor
d'En Josep Carrasco, de l'Audiència de Barcelona, i d'En Fidel
A.biliquse Siles, de la de Oirona.

PREMSA ASSOC1ADA
CORRESPONSALS
DE

CATALUNYA

FIGUERAS
Un concert de l'Orfcó.
cultural do Pialuntament. — El
pont sobre el Fluvlä
Ha donat un concert al Casino
Menestral l'Orfeó Germanor Empordanesa, que dirigeix el mestre Llobet. S'exeeutä un selecte
programa de eaneons catalanes i
estrangeres. El nombres "públie
que es reunt al saló de restes del
Casino Menestral, va aplaudir
molt la labor artística de l'Orfeel,
que veritablement es unn de les
institucions que mes honoren la
riostra ciutat i que mes treballen
per l'art i per Catalunya.
Vist el falaguer exit que
va assolir el curset d'higiene eacial i moral que l'Ajuntament va
organitzar d'cord amb la Gemíssió d'Educació General de .1a
Mancomunitat, la nostra Corponació Municipal ha acordat estudiar l'organiteaeió de nous cursets, fent-los extensius a les escotes . 1 planejar la constitució
d'una Comissió de Cultura que
impulsi i curi de tot e/ que refereixi a acció cultural.
— El (euesell Direetiu de la
Comissió delegada, de l'Associadé Protectora de l'Ensenyança
Catalana ha quedat constituit de
la següent manera: President,
Rafel Ramis; vice-president, Josep Sans Roquer; tresorer, Jaume Navarra; secretari, Jaume
Maurici, i vice-secretari, Eduard
Alegad,
— Ha estat molt ben aeolida
la noticia que la Mancomunitat
enavii a eonstuir el pont sely.,
Fluviä, en la earretera de l'Armentera .a , Sant Pene Pescador,
evitant aixf la incomunicació en
quä-quedaven les poblacions de
i de l'altre costat del riu, en
qualsevol crescuda del Fluvià,
degut a /a vergonyosa dessídia
del govern d'Espanya, que mai
s'ha dignat * construir el pont que
falta a la carretera de Corsä a
Figueres, que depen d'ell.
TERRASSA
Futbol :-: Nova Junta de la Joventut Nacionalista :-: De l'Alcaldla

Com ja era de suposar, la vicleida en el partit ile Campionat
de futboll entre el Terrassa i el
Badalona es decantä cap al primer, malgrat la bonica combinació dels badalonins.
El parta acabà amb el resultat
de sis gols a un a favor, com
s'ha dit, del local.
, Dl gol del Badalona el martä
En Cancela. Els dels terrassencs,
quatre En Canals, un En Rectal i
el sise En Role.
Els equips el formaven, pel Bedetona: Brú, Massanet, Bau, unmis, Mauricio, Rodrigo, Benaguet,
Rodrigo I, Cancela, Llinàs i Riera.
Pel Terrassa: MtnilI, MassaTorrella, Segarrä, Papel!,
Fernandez, Roig, Rediu, Canals,
Broto i Santoläria.
— En la reunió efectuada avui
a l'Associació Nacionalista sala
rettovat la Junta directiva, quedant elegits els següents senyors:
President, En Delfi Sumad(
Monfort tretelegit dues vegadesi
vice-president, Marian Solía i
Montserrat; vocal, Ismael Adell
i Sorribas; tresorer, Joan 1-ei-

(ter Dulcet,

i

secretari, Albert

Oliart i Llach..
— Pel Negociat de Quintes de
l'Ajuntament s'interepsa la presentació del mosso Joan-Josep
Pla Bertran, per a enterar-lo d'un
as.sumple que li interessa.
Tambe interessa la presentarle' del soldat de la quarta Ciimandäneia de Trapes d'Intendencia del reemplaç de 1922, Salvador Puig Seren, el domicili dos
qual es desconeix, per a•complir
una determinada ordre rebuda de
tresmentada Comandäncia.
— Durant eany passat, segons
una nota de la Creu Roja, aquesta
institució ha prestat 97 servida.
— Cada din es reben cartee
dels selldats terrassenes que estilo de servei a l'Arrice, agraits
de l'obsequi que La Protectora
del Soldat Terrassen a l'Altera
va enviar-los per a pasear les
testes de Nadal i Cap d'Any.
— Hl Prvre. Ferran Puilg ha
fet entrega a l'Alcaldia, amb des •
ti al Arxiu Municipal, reatguns
documents de valor, per la seva
antiguitat, relacionals amb assumptes d'aquest terma municipal,
REUS

Una detenció.
Les tulles volante d'Accli Catalana
Ahir ton detingut a Barcelona i conduit a aque.to eiutat, el emnerciant Bonaventura 1)0m6neeh 1 Grau, qui terups
pasar deaapnregué darf deixant aliandonut featablitneut de compra-venda de eerea.la I segó que tenia el currer de Sui

Juan.

Eslava reclamar pel Jutjat seusat
d'haver estafat smb «tunea falsea considerable, quantitata al Dime de nena de
Dama/reten i Presteess i a la elso, de
tunea loan Vuelta, 5. en
su Maneas a la presh os esta tuco
inutticat.
El diali"Foineat • ba repartit la pta.

mera de les fulles volante ediiades pes
"Acció Catalana", que porta el tItol "La
marea de renerau"
Aa-ui s'ha repartit a la sortida deti
.obrers de les tábriques la mateixa
volan t.
lii ha el projeete de construir un gran
local per a cinema al actual pati de Miró, al costat del Base de Reas. Si ea porta a la practica será el local per a esPeetacle3 m63 grau que tindrä la acota
eintet.
Aval es celebra a Tarragona la vista
de la cansa seguida contra un senyor ree
gldor i altres tres processats de la valna vila de Vinyols, per a defençar ala
quals ha 'eingut de Madrid el Diputat'
senyor Julia liogufs.
MANRESA
T-opada d'un tren de oärrege
una mäquina

n

Ens comuniquen de letanresX"
que ahir, a les vuit del mal!,
prop de l'estació, una mäquinie
que feia maniobres tepä amb un
tren de eiärrega que venia dcf
Eleyda.
De resultes de la topada varen
descarrilar la màquina i sis va-1
gomas, dele quals en resultaren
dos avariats. No hi hagud cap,
desgràcia personal.
La via ha quedat obstruida.
SANT JOAN DESPI

Una conferencia d'En Joan Pom
rich I Valla
"L'alcoholisme cera a zacra
social" de el tftol de la conferen4
cia de divulgació que el mestre'
de l'escota nacional de Sant Joan
Despi, En Joan Parida i
ha donat a l'estatge social de
la Institució Instructiva, d'aques.a
ta ciutat. El conferenciant va ex-§
posar diverses consideracions de
caräcter educatiu i socia), Que
foren aplaudidas per la distingia
da concurrencia.
TORROELLA DE MONTGRIl
Diumenge passat van jugar un partit de futbol els equips Unió Esportiva
de La Bisbal, segon team, amb el primer del C. D. Montgrí, al camp d'esports d'aqmit, últim.
Guanyaren els -locals per 3 gols a 1.
- Dimecres, diada de Sant Antoni,
el C. D. Montgrí anirä a jugar a Cerviä de Ter.
OLOT

Lun converses del Casal Catalä
Les mares dels quotes del 20 i 21
Foc a una masia
Durant la setmana passada, la Sucursal de la Caixa de Pensions i Estalvis
va obrir dotze llibretes noves, obtenint
ingresos per 101,519 pessetes pagant
reintegres per 50,165.
- Acabades les festes al Casal Catete, han estat reempreses les converse,
que s'hi donen cada dissabte • al vespre, anant la primera de la segona serie a càrrec del presiden t. de l'esmentecla entitat i regidor d'aquest Municipi, En Joan Vilanova, el qual versar
sobre l'estat econOmic del Casal.
-Oficialment ha estat declarada ' rexistencia de räbia entre el bestiar de la
veina vila de Santa Pau.
- El passat any hi hagué a la nostra chiba arry morts; 211 naixements
i 103 matrimonis.
- En Llufs Capella ha estat nemenat mestre en propietat d'una de les
escobes del poble de Vall de Vianya.
- EJ mercat del dilluns es velé molt
concorregut.
- Segueix el temps sense picar
arnb greus perjudicis per a ragrienle
tura. El fred scgueix essent inienstee
tina, veient-se molts dies el riu glaçat.
- Havent obtingut l'excedència el
cap de policia governativa, siso establert de procurador deis Tribunals.
- S'ha calat foc a uns pallers de
la masia coneguda per "Bufado ver,
propietat d'En Tomás Benaganyas.
Les perdues són de consideració.
SAMPEDOR

Gràcies a les gestions del Sindicat
Agrícola d'aquest poble, hem pogut gaud'un dels cursets de divulgació d'ensenyances agrícoles, que arreu de la nos
ira terra ve donant l'Estola Superior
d'Agricultura, una de len obres cabdalt
i mes profitoses de la Mancomunitat
de Catalunya.
Les conferencies de l'esmentat curdir

set, que ha durat del 6 al re del present mes de gener, han estat donades
pels senyors Raventós, Cámps, lmbert,
Simó, Rossell, Castells i Beneft.
,Les dues darreres conferencies anaren dirigides principalment a les dones
dels 'p ostres pagesos, tractant de la cria
de l'aviram i de l'alimentació humana.
Tetes les Diereis van tenir lloc al
Cinema de la vila, per ta) de poder
projectar algunes pel./icules relacionades amb els temes de les esmentades
con fereticies.
El darrer dia, en cloure el curset el
senyor Raventós, feu ressaltar la importancia que havia tingut, dient que
en cap curset anterior hacia xist tan
Cafany per instruir-se. Contestant al
prec que Ii iéu En Joan Prat, que ÍOS
concedit a Sampedor un nou curset dc:dicat preferent a Irensenyança de les

dones de la pagesia, va dir el impar
Raventós que influiria perque els sia

cancediti.
Va coure lacte el president del Sindicar Agrícola, En Joan Soler, dosant
les grades a tots, i en especial a la
Mancomunitat, als professors i a he;
autoritata
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Pontell s de Jo-

ventut
Fasta del , Ooncurs Literari
Nadaban°, deis Pomelo; de
Joventut de Sant Andreu
. .' liumenge passat, a les cinc de
y:h tarda, litigue lloc el repartitnent de premie als autors llorejata en l'esmentat Concurs LiArate Nada:lene.
. La presidencia va sser adorbada amb domassos, figurant-hi
lan dosser fet amb ella colors naI eionals.
e i . Presidien els senyors Vidal i
! Pomar, preeident; En Pere Solà ice -president, i En Pere Cases,
1 llecretare i mossen Joan Clapes,
I Pera., conseller dels Pornells; se yen Isidro Aloy, preeldent deis
• Joves i Na Eulàlia Vilague proIiidenta
i Pilar Bolsa, viee-presie
1,
' denta de les senyoretes.
Oberta la festa pel Rut. canse•
41er, passà el poeta En JosepM.
:Nidal 1 Pomar a urgir el seu disleurs presidencial, que resuete gxkluisit. Tot seguit En Pero Cases
Ilegf la memòria del secretari, i a
: continuació es representa el quadret näclaiene premiat amb la
:liada/a d'aigent, titulat "len de
?Nadal, nit. de meraveiles^ del que
:resultà ésser autor mossen Antoni Malats Gallee, Pvre., de Ru(13-e Saberen copear la seva finar
;les gentils pomellistes Teresa
'Ferres, Anee de Paoli, Maria
/ Bolsa, Maria Pelen, Rosa Ltaml be Neus Nidal, Delors Puig i
l'rancisca Vilagut.
1- Immed;alement es prossegui el
ifCe.rtamen ami) la lectura de la
eGeossa nadalenca". Resulte es.per-ne auter En Joaquun B rossa,
de Reus.
Despres ee Regí la composició
titulada e Voliors nadalenques" de
ei'lemili Graells. Tambe fou prerniat ami) un altre ebjecte d'art
En Lluis Vancells pels quadrets
eiteraris "Clarors de Nadal".
i Desprls el senyor Pere Solle.
. ( erice-presidente del Jui at, Ilegf el
I discurs de comiat, amarat de patriotisme.
L Tant els poetas que formaven
el Jurat ccen els premiats, foren
aplaudas.
Tot segedit es representà el
eiálleg titulat "Figurines de pesetebre", per las pornellistes Teresa Farree , i Agnes de Paoli, espent celebrada aquesta °brete,
d'En Melcior Font.
; El meetre senyor Estape in-;
terpretä algunes pecas musicals.
' S'acabà amb unes paraules de
remerciarwult del rinde conseller.
Els Pornells de Joventut de
Badalona tenen anunciada una
e
eisita de germanor all P. de J.
'e Bona Germanen", d'aquesta eiuillat, el qual 21s obsequiarà amb
'lana festa intima el prop-vinent
biumenge, ella 2 1.
. Es poden considerar invitats
Pote els Pomells, podent-se rae
bullir programes al dornicili del
przsidenl, En Lluís Jordà, carrer
'Duran i Das, 13, segon.,
h '

'1.

ee

•
Bis Pomells de Joventut, de
Itiolins de Rei, "Catale" i "Coroamebl
, han
a nu onrga
an i tza tp
:era d2e1Rodseesg'e'n
festa
la
t itnOtiu del segon aniversari de En
Peva constitució. Ili assistirà
— p. 11. Folch i Torras.
El programa, que consta de belelee cançons, amb gestos, com'1posmions etecanins i Daleroz3
:Prabarä amb la representació de
eeelea Ventafocs",
1-a festa del 800 Pomells
de Joventut
, Diumenge 14, tingue lloc la
;testa dele 800 Pomells.
j Al matt l'església nova de San-.
`la Anna era plena a vessar de
Iloventut. Horn vela un gran estol
:be caputxetes blanqueo.
i - Al presbiteri s'aeolelaren les
112 ensenyes dels Pomells que hi
isessistieen.
il Entre altres personalitats hi
steierem els senyors Mastica,
.ke olch i Torres 1 Serra.
t Celebrà la missa el lind. Marc
eeliu i predicà els fervorins el
tfoctor En C. Cardó. Foren reparlile uns patriótica recordatoria.
e Després tingué lloc la benedicPie deis banderins.
. i En acabar la benedicció tots
i tela Pomells amb Hura bandeees
t t pa situaren a l'escalinata, on
d t antaren l'himne dele Pomells,
•.- diverses cançons patribtiqups i
1 l e'Rls Segadors".
A la tarda al Palau de la Mapica Catalana, amb molla cunearrencia, principalment de l'ele•rnent jove, tingue Hoc la huida
!esta, el programa de la qual fou
lama ben interpretat pele Pomells
e'Corona de Pomellines" l "P. d31
. p. S. de Betleire".
La !esta acabà amb el cant de
l 'Els Cegadora" que inicié l'Orfeó
del C. C. de Hellem i continué tot
el públic a petedret.

Secció Marítima
Moviment

maritim

VaIxells despatxats

Vapor ttatliä "Ansaldo San
Gicrgio UI", de Génova, amb càrrega general. Amarrat moll de
Sant Bertran, Consignatari, Artur de Luciano.
Vapor espanyol "La Guardia",
de Marsella i escales, amb càrrega general. Amarrat moll d'Espanya E. Consignatari, Joeep Gilabert.
Vapor espanyo "Rey Jaime II"
de Metió, umb càrrega general.
Amarrat moll de Muralla. Consignatari, Amengual.
Llagut espanyol "Manuel rr,
de Vinarog amb garrotes.
Pailebot espanyol "Ahf va",
d'Alacant, amb eiterega general.
Vapor espanyol 'Fernando L.
de Ibarra", de Gijón, amb carleó.
Amarrat moll de Sant Bertran.
Vapor aisles "Cisneros", de
Huelva, amb cärrega general.
Amarrat moll de Barcelona S.
Consignatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol "Ordunte Man di", de Gijón, amb carteó. Amarrat moll de Barcelona S. Consignatari, Mallol.
Vapor nornee "Uno", de Troom
ami) . bacallà. Amarrat moll
Muralla S. Consignatari, R. Enberg.
Vapor espanyo! "La Cartuja",
de Villagarein, amb cerrega general i passatge.
VaIxells despsaxata
Pailebot espanyol "San Antonio", amb càrrega general, cap a
Ciutadella.
Vapor espanyol "Navarra", amb
càrrega general, cap a Melilla i
as cales.
Vapor espanyol 'Cabo Hlgúer"
arnb càrrega general, cap a
i escales.
Llagut espanyol "San José", en
Hast, 'cap a Vinaroe.
Vaixells *tortita
Vapor espanyol "Jätiva", amb
càrrega generad 1 trànsit, cap a
Pasages i escales.
Vapor espenyol "Romeu", anib
càrrega general, cap a Canarias
i escales.
Vapor espanyoi "Tordera",
anib càrrega general, cap a 'Las
Palmas i escales.
Vapor espanyol "Nomrod", en
hast, cap a Billbao.
Vapor espanyol "Canosa", amb
el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "José Marta",
arate el seu equip, cap a la mar.
Vapor .espanyol "Sac", en Hast,
cap a Sfax.
Vapor angles "Cid", amb càrrega general i trànsit, cap a Sa-'
gunto.
Vapor espanyol "Guadalquivir"
de trànsit, cap a Pailamás.
Vapor italiä "Ansaldo San
Giorgio III", amb càrrega general i trànsit, cap a Valparaíso
escales.
Vapor alemany "Vesta", amb
càrrega general 1 trànsit, cap a
Valencia.
Vapor noruec "Vega", en hast,
cap a Eivissa.
Vetee espanyol "La Guardia",
amb eärrega general 1 transa,
cap a Cette i Marsella.
Vapor espanyol "Tieso", amb
càrrega general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "Mallorca",
amb eärrega general, cap a Palma.

En /a darrera reunió de la Comissió
organitzadora de l'Aplec de la Sarda
pa va acordar-se la data de la celebració d'antena testa anual, pel diumenge 3 de juny.
Sembla que l'Aplec d'enguany no tindra precedents, relacionant-se la seva
grandesa amb l'homenatge nacional de
Atakuuya á Eu Pep Ventura.

.

t‘'

A la darrera sessió celebrada
per la Junta directiva de la Soeiietat d'Atraceió de Forasters,
sota la presidencia de don Marian
Rubió, foren nomenats delegats
don Josep Negué Mesó, per Jalen,
i don Anselm Carreras, per Argelia (delegació general).
Per la secretaria general es
donà compte d'haver procedit al
repartiment de cartells de propaganda de l Próxim Carnaval, de la
reinesa de fotografies amb vistes
de Barcelona a l'Agencia Bennet,
de Copenhaguen, per ésser publicados a diverses revistes de Dinamarca, i de la remesa de material de propaganda a diferents
hotels de diverses capitals europeos .1 americanos.
Va comunicar també lé prbpia
.eficina l'estat de les gestions que
ve realitzant per tal, d'aconseguir que els representants de les
Cambres de Comere nord-americanes que han de reunir-se en
Congres, a Roma durant el vinent
mes de mare, efectuin una escala a Barcelona.
Pel vocal don Francesc de- A.
Ribas fou donat -compte de les
gestione que per acord de la Junta directiva va practicar en unió
del secretari general prop de les
companyies de Ferrocarrils de
Al. 5. A. i del Nord, per tractar de
minorar les condicione del servei de conducció d'equipatges
pele bastaixos a l'arribada dels
trens.
Es van prendre, entre altres,
els acords següents: concedir pre
mi a sol.licitud de les entitats interessades per al Concurs de deporto d'hivern del Centre Excursionista de Catalunya, cursa de
Muntanya del Grup Excursionista Montean i Campionat del nión
ile tennis en pistes cobertes.

Fets Diversos

Robatori lrnport,an t.
Quatre desconeguts ageedeixen a un oobrador i II
prenen 12,000 pessetes.

Ahir, al cerner de Marina a l'enereuameat amb la liada férrea del Nord passava el cobrador de la casa Teixida, del
arree de Consolat, 2, Joan Codina (dio
triga, de 71 anys, i de sobte se li presentaren quatre desconeguts duma/Karate i armats amb garrote 1 cor'netiçaren
pegar-li fina a deixar-lo sense cuneisometas. En tornar en Bi es baba que
Ii havien robat 12.000 pessetes que portava
Condult a ti cana de sacara de la Ronda de Sant Pere, se li enreda n ria bri
altre a rail dret-dacontuslp,i
diverses eroslons a la cara:
Els quatre agressors fugiren desairas
d'haver comas el robatori. Es fan les
oportunes deligencies per a agafar-los.

Mort per una rriäquIna de
tren
A dos quats de set de la tarda d'alar
una maquina de tren que venia de Sant
Andreu a lancreuament de Lo Ilaja amb
la carretera de Ribes agaftt a as tome
d'uns 60 soya, causant-Il unes ferales
tau greus que en arribar al dispensari de
Sant Martí ja era mora
Aeoldent del traban
Ahir al vespre traballant a la fabnea
deis senyors Bona Fal, del correr de
l'ere Gallifa, Francesc Martí Itaig, de
50 anys, es produt una ferida greu a la
ma ~n'erra pensionada per una maquina
de treballar fusta.
Fon Mitad al dispensar/ d'Hoste-

frenes

NOVES

Feu baixat del clic el vapor
"Tordera", de la Companyia
Transmediterränia.
— La Directiek de l'Associació de Navilers i Consignataris
narcelona ha quedat constituida
com segueix: President, senyor
batee de Satrústegui; vice-president, senyor Ricard Ramos; tresorer, senyor Rafal Roig; vocal honorare senyor Joan «Arana; vacado, senyors Joan Ferrer
i Puig, Valenti Sänchez, Muls G.
Pares i Miguel Ororne i secretari accidental. senvor R. Roig Ortenbach.
— Alije començà a descarregar en el mol' de las Ballears el
vapor "Antonio López", de .1a
Companyia Trasatläntica, arribat abans d'ahir de Colón i escales, amb 680 tones de mercaderies diverses.
— Procedent de Rotterdam
es esperat el vapor "Otear Jan",
que porta les mercaderies que
ti trasbordä 31 "Torfinn-Jael",
a conseqüència de les avaries que
sofrf a l'hélix que l'obligaren
quedar-se en el port esmentat
per reparar.
Avui arribarä procedent
d'Hamburg i escales el vapor alemany "Sastri", que descarregaré
atracant all mol' de Barcelona.
Ahir, amb motiu de la diada, fou molt restringit el träftc
de carros pele molls.
— El vapor "Danielitoe, que
anava cap a Llevant, procedent
de Tarragona, llagué d'entrar
d'arribada foreosa a causa
L'APLEC DE LA SARDANA mal Lempo.
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"LA PUSLICITAT"t

GOVERN CIVIL
D'higiene
El governador ha donat compite a
15 Direcció general d'Agricultura i
Monts d'un cas coniirmat de borm a
Viladecavalls, proposant el sacrifici de
l'animal rnalalt i interesiant la maleinitnació dels animals que han estat caposats al contagi. Tumbe ha donat ordre
a l'Alcaldia del dit poble perque solmeti a isolament sanitari el reierit animal bormee declarant, amb el dit motiu, zona infecta en el Butnetí Oficial,
ó.
l'esmentada poblaci
Així mateix ha ordenat a rAlcatdia de Maullen que consigni el sou reglamentar; que correspon cobrar a Im., pretor dli/giene Pecuaria d'aquell municipi.
Segons noticies rebudes al Govern
vil, l'epidémia declarada en el bestiar
de Mollet s'estén pels pobles vejes.
El governador din que s'adopten les

precaucions degudes per combatre la
malura.

Noves religioses
Ana, La Catedra de Sant Pere a
Roma, i Santa Prisca, verge.
Quaranta hores: Avui, a l'esglesia de
Nostra Dona dels Dolors. Hoces d'exposició: De dos quarts de vuit del mati a dos quarts de sis de la tarda.
La pasea d'avui: La Catedra de
Sant Pere a Roma, color blanc.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
de l'Esperança, a la seva església.
Adoració nocturna: Avui, Trirn de

Sant Lluis Goneaga.
— Com acabament dels solemnes
cultes celebrats a l'església parroquia]
ole Santa Madrona per l'Associació de
ea Visita Domiciliaria de la Sagrada
Familia, durant el mes de gener, s'esta preparánt una visita coLlectiva al
Temple Expiatori de la Sagrada Familia. essent-ne convidades total Izi. ala feligreaS . •
stiles

o

Crònica Socia

de 1 Crónica Judiciária

Forasters

•

LES SARDANES

'

Societat d'Atracció

DIJout, 18 de gener dele

AUDIENCIA PROVINCIAL'
Danta de la terció segona va eomparrixer Ramon Carrés Ferrer, autor
de diverscs estafes. El fiscal va demanar la pena de quatre meses i un dia
d'arrest major per a cada un dels delictes i indemnització de 2 50 pessetes a
cada en ,dels perjudicats.
Acusat de resistencia als agents
l'autoritat i lessions a un d'ells, va cornparóixer a la recrió quarta Joan Comas
Arisó, retirant l'acusació el fiscal per
manca de provea
.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
.Sala primera. Nord. Societat d'Assegurances "La Preservatrice", contra
Companyia de Tramvies de Malaga.
Sala segona. Tribunal industrial.—Incident. Daniel Ripoll, contra Autorn.5.bits, S. A.

Le vaga dele treganaders q ue se celebrará dema, divendee s,
' cal social, Sant Ardas, 7,a a.,4
per t
de) Metropolltä
1 dele assumptes segóeats:
Aprovació de Pacte anteribr.-41
La vaga dele • treballadors de
la Companyia del Metropolità de t vació deis comptea.—Elecci6 de la
Barcelona continua en el mateiz directiva. —Assumptes general.

estafe
Durant tot el día
hi hae
Un oomunleat (Uds see
via davant dels pous diversas vapiante de assegurancea
guistes passejant-se en actitud '
Els empleats d'anegara:ves ban ti
pacifica.
Les entrades dels pous esta-, circular an cumuulcat demanaat la
den tota
am
nelade
un. pco
eutnaeniayiame d.
ven custodiades per parelles da ; darb
el
guardes de seguretat.
No hi bague cap incident.
gurre
e.:
thgeacc•m12aladdaat,:aa
que tras
dient
— Han estat presentades unes enip
bases deis obrera del raen metat e a una altra elut 4 t, no essent veritat
..
es. que rriee,
te m t aadme
dil
lúrgic, els quals eón en essència diea
molt semblante a les presentades alleen
pela del ram de construcció. aentendre d'un compromfs pel
AUDIENCIA PROVINCIAL
Gom en aquestes es damana el d'aumentar el sou a tata els cap
Secció primera.— Les Drassanes. Ho- reconeixement del Sindicat, que !
micidi. Angel Pera. Jurat
s'aboleixi el treball a preu fet, que ;
LA LLICA DELS Dit
Secció segona.—Universitat Hotnicis'abonin les hores extraordinä e
DE L'HOME •
di. Antoni Bernabé. Jurat.
rico, que es concedeixi l'augment
! Encielo
A l' Pedie Po
Ateneu
.Secció segona. Concepció. Robatori. d'un 50 per 100 del jornal quan lar va reunir-se
la Lliea
Josep Sindica. Jurat i un oral per es- es treballi amb aigua o fang. Drets
l'Home, sota la r8
tafa.
Demes es demana que les hores däncia d'En Pen Gorga,
Pa
Sudó tercera.—Sud. [Robatori. Di- de treball sien volt, que els clec- tant entre altres acorde el de
dat Gómez. Jurat.
s
tricistes i el maquinistas gua- metro un telegrama
al mini
Secció quarta—No té assenyalament. nyin 12 pessetes diàries i aju- de Gràcia i Justicia te'Espa
dants 10 i que tornin a ésser ad- en el qual es demana cuna
a sina un:
meses els obrers que treballaven tia pels empresonats
1- p
A l'Ateneu Emporda• abans del conflicte del pm.: rule de terror i que es
• e•
mero 12. En las bases dels me- eeleaeles
tal.hírgies lambe es m'atén que la
nès
Companyia aboni eis vaemetee Aviat la Lliga dels DritS
El vinent dissabte, dia zo, a les nou
els jornals corresponents ells l'Heme larä públic un mau]
de la nit, a la ciutat de Torroella de dies de vaga.
exposant seu programa de-li
Mongri, el pulcra literal i ex-president
L'empresa i el contractista de ta. També celebraré importe
de l'Ateneu, N'Eusebi Isern i Dalinau,
les obres estan estudiant les ba- actes en les principals poblacio
donara una conferencia sobre les tasses presintades pels lreballadors de Catalunya per aixecar l'e
ques de l'Ateneu Empordanès.
dels rams de construceiö I me-, rat. palie amb la finalitat
L'acte ha despertat gran interes en' demani leamnistia abans con
tableirgie.
tre els elements de la dita ciutat.
(Signa/ perl a Junta del tada que ha de portar a les s
Sindical Cinic del ram
cona. ves llora eis obrers Perseg":
trucci6,
ahir
es
repartí
els
obrers
Associació Catalana un manifest adreçat a l'opinió.
Comissió Mixta del Tee.
El dit manifest diu que els treball en el Comer; ene>
d'Estudiants
del Metropolitä sien excelona
E. C. Cages de Climent balladors
plotats per la Companyia i que
Dissabte tingua lloe la segona de les cal manlenir la vaga menino no
A la sessió celebrada per
lectores organitzades setmanalment per
sels tingui niés considera- Comissió Mixta del Trebail
l'A. C. d'E. en son esta tge.
ció. Está escrit en uns termes el Cornere d'apesta ciutat,
Consistl en una set-lema/1 de poemes molt forte.
15 del corrent, prengué pes
d'En C. Faces de Climent, el cual palesi6 del càrrec de' secretare el
sa en ells una doble tdnica-ferror serena
Un conflicto a Manresa cal dependent, senyor Jose.2
d'idil-li i ample i agut comentan Itrie
S'han declarat en vaga, a Man- cart Sala, que havia estat
de sabor terral empordanesa. El pablic, resa, els cambrers del Saló Ca- git a la sessió anterior.
nombras i esecilla enriquit notablement talunya, per negar-se el pateó a
Es resolgueren sis propos'
de femenitat, assabort amb deleetança
complir les bases que tenia esti- . de falls dels Comités Paritaria
les estrofes dcl jove poeta.
mitades • amb el Sindical Lliure reclamacions de d'ependents e
Ira els seus respectius paf
En Josep Minguez Professional de Cambrers.
Per solucionar el conflicte es i tres cursos de revisió
E11 próxim diasabte, die 20, a les set
del vespre i en el mateix estatge (Món- reuniren a l'Ajuntament (Vaquee Ira falls d3 la Comessie
Seguidament s'estudiaren
des-Naidez, 3, ent.) tindrä lloc una lec- Ha població el dit pateó, la directura de poemas a carnee d'En Joan Min. tiva del Sindicat, un representant teta detenció els volis parli
de la Unió de Sindicats Lliures lar/ de la ponencia design
gues
de Barcelona i un delegat de l'au- p er dictaminar respecte a la e
toritat, sonso poder arribar a cessió d'uns dies de vacan
acord.
durant l'istiu a teta la d
Comunicats i avisos unEn
vista d'això, els cambrers dencia ' mercantil. Després da
han declarat el boicot al Saló Ca- pila discussió, no havent-se
"suplicados"
talunya.
bat a un acord, es designe
Cera rebut comunicuts i avisolagdac
Vaga a Badalona nova ponencia perquè, precie
tata ea espanyol de lea entitats segaents:
Sellan .declarat en vaga 43 harmonitzar els distintes Leude
Foment del Treball Nacional.
obrers de la febrica de vida deis eles manifestadas, redime
projecle que pugui desee da
Societat Medico-faraaaceutica de Sant senyors Florit i Companyia, de
Cosme I Sant Damiä
Badalona. El motiu d'aquesta va- cacee general.
Reial Academia de Medicina 1 Cara- ga es per haver-se negat els pagia de Barcelona
trons a admetre un treballador
Federada Catalana de Clubs de Fut- acomiadat.
bol.
San
Continuen treballant 200
No els publiquem pee no disposar de obrera.
temps per traduir-los.
Mitin de 'controversia
Organitzat pels Sindicats Lliures de les barriades de Sana i
"Els Tres Totubs
Hostafranes, se celebraré el diu-.
PROVA PER MUNTANYA.—Respo- menge que ve, a dos quarts don-'
I. tradicional testa de Sant ar
nent a les insistents demandes fetes per ce del mate al Cinema Boheme,
celebrat aquest any azul, la aleve
molts eseurslonistes en el sentir alojarde la plaça d'Espanya, un mIting tat acostumada
nur aquesta prova, per escaure's en la de controversia i afirmació sinAl metí a les 11 tingué lloc a l'
data fixada la celebrada d'una altra ma- dicalista lliure, en el qual pare
ala. de Sant Antoni Abat la liad
nifestacia semblant, 1 a fi de fer posea taran delegats del Sindicat prodele cavalls, chivant d'un púbiic
ble la doble participada a totes dues, el fessional de productes ufrnics,
nombras, desfilant gran nombre de
Comité organitaador acordil ajornar-la
barbero,
del ram del vidre, dels
salte i carros ricament guaralta
filas al diumenge d'e 18 de febrer proo- del Mercantil, de l'Ateneu SindiLa talla dels Tres Tombs arab la
vinent
calista i de la Corporació Gene- dera del Gremi va remires despréa
Creiem que aquest can.' de data :sera
ral,
ferents indrets de la ciutat aromar
tan rebut per tots, dones a mes de perEls cambrers
da d'una banda de música, Out id
metro donar a l'acte majar esplendor,
ratea acestumades.
Al domicili social, carrer
permetra un necessari entrenatuent als
que fins ara no ho has-len efectuat ere- Ponent, 64, es reuniren en Junta
Al mi ldia van anar al Gayera
general
el
Sindical
Lliure
Proa l'Ajuntainent i al Palau a
gula de la impussibilitat de prendre-bi
fessional
de
Cambrers,
assistintneralitat on van pujar a saludar la
pa rt.
hi una nombrosa concurrència.
toritata
Aixt moteta queden traseossades les
cumples
i
la
S'aprovaren
els
date. de [encarama d'inscripcions 1 sorL'Alcalde Sr. Sr. Marques d'Alela
teig «equipo per als dies 13 i 13 respee- memöria anual del Sindical, i es
curtir al balee saludant als que fs.
nomena la nova directiva i les
tivament.
la colla dels Tres Tomba
Mas andavant donarem Doticia deis - egaissions do treball.
A le nit va celebrar-se al Treta
nona premia rebata 1 que demostren l'inEis ferroviaria Novetats el ball que organitaa cala

La Festa de
Antoni

D'ESPORTS

terès umb que 6a mirada aquesta Preve
Excursionista per tata els elements que
s'interessen en aquestes tuaniastacioas.
Ciutat, 16 gener 1923

Universitat de

Barcelona
El subsecretari del ministeri d'Instrucció 'ordena al Rector una visita a
rlasiitut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, el qual té dernanada
subvenció a l'Estat. Amb el 'narria objecte, el Demi de la Facultat de Filosolio i Lletres visitara l'Acadérnia de
Belles Arts.
Per l'autoritat superior es desestimada una instancia interposada per En

El Sindicat Lijare Profesional de Ferroviaria convoca a usa reunid genera/

al Gremi de Cansaladers, qua ces
osabas, fou
iluit i animat.
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▪ R. SUNYER
•

el

EXPOSICIO

▪

1
VENDA

Obradora

al GALERIES d'art
111

▪
111

Manuel Villalva.
e— El doctor Carulla ha rebut Izo
pessetes per a les necessitats de l'Hos-

18

pital Chic.
— El Rector, d'acord amb la junta
de Degans, apoiant-se en reials ordres
anteriors, ha ordenat que mitjançant la
justificació d'haver prestat servei militar a la guerra espanyola del Marrec
es concedeixi matricula als alumnes que
desitgin examinar-se en les respectives
Fyultats i, a l'enserns, donant validesa a les matricules oficials del cura anterior cae no vaii ¡asee utilitzades amb
motiu del desplaçament, poguent soLlicitar exàmens pes e, Has de Vacteal
Mtla qua so%
'

A

Despatx
Corts Catalanes

A rellas '—

843, entresol.

Granvla, 870

Teltfon, 813 S. P

Anexes al
Motel Rae • -

1111

Joies amb brillants,
gemes de tots colors, esmalts
MEIZIIIII

▪ Secció d'Argall3ria de Iota mda
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Dijous,

DI de gente de 1922 .

PUBLICITAT.

Els Espectacles
-TEATRES---

REMEDIO
ANTISEPTICO

Teatre de Novetats

DE GRAN EFICACIA
SON LAS

Cada dia
Tarda, a les cinc, nit, a les deu,

Pastillas VALDA

el film-opereta

d'indiscutible èxit

piafe CAIn RUIN

PARA EVITAR

I jr.r 71 IT,
66
-191''
i/j igd l'?

Telèfon, • 3,500 A.
ANni, dijous, tarda, a tes
cinc:
ELS PASTVRETS
li l'arribada ' deis Reis

nl e. a !es deu. Exil «danza, franc,
erpcntani, de les aplaudidos
obres 2l ülttrno gaucho i La bo-

les

tpladros 1 apoteosi
Titois
ibis (madres: 1. Pi-Pl al iluarLdl.
r 110. Y. 114110 ramos. La rumba bol- 2
eh:elle-4. 3. ;Com eaLi Part! 4. La
E Rambla 1 el M , Tropelia. 5. Eh g
e asna de la poilllre. 6. Les sirio.
teneles en solea itramInts de gran
Apotizosi. Ezpsnya roer-Mino,.
32 tal. Teta !a ceirrueityla • Peac,,ta,
L» bulla, csiiete., bruma
conti nua.
0/
C4
•
iLzammInme,x23d2.5213.21i
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2 20 allanas
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Anw.-Goola

De =cado:.

BENDIX
presentant el terni.

anamannannnernnennznai

bici grudp.

a

de la larda: Gran Certamen Infantil do Vestls
Localltats: Casa Aur1gemma,
Fernando, 53, 1 a la taquilla del
teatre
de

del celebre tenor Caria Bacan.
Debut de la celebrada (logran G. rra:diera del tango. L'esdevenis .13aidvarre Tedeschi, penúltima
ment teatral del dia.
del cSlebre artista Segismond •
7.21cs(zy. L'apera en tres actos,
Y 54.1a ti L'T i ¡ni .GSTMIEC a a :27;
TOSC11.-Dissabte, Les rr".c •26 do
Ftgare.-Diumenge, tarda, Ulti.
Tete Cilirjc
ma de Tesea. - La viaert setmaAro!, tarda, a di e suarts de cinc.
na. l! barbiera di Sle t.glie, per la
aldea Ce San lorer.zo, La toreftle . ., Elvira Hidalgo i el tenor "_19 Laea
dt" i0adu • • •. :.
1l1(...:cl.-D;a 27. estrIna a
Ce den. 1. Folora (La mofe»
ES^^. n a de l' ò pera Tema Lisa,
;t. ag gfa). 2: Celeele.1 Valt le /aros •
ri
retd/ohe en i‘cna sota la dire.,.ma, eht/a de &e l/al:taz, l'apropósit co uf
trn mO... , de C. Rublo, La tornada pi
set: mateix autor, el recr;
u d'En N,711U. Ovartons als couplets
l• • '• e -re Max Schillings,
la Canta per nublo. 1. Eral. so- LI
.:••••;: à l'ormiestra. Es des- E de
ronós. l'obra Sed cha, broma contl- ti
pea: . par a Lotes
nua. la revista 10mal en 1 arte, 515 IR

S

Ferntal+
aireaba 0.002
Ze..1,-66,1 o 0,05

quatre
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disemines, tarda,
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112
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rl

quarta sessiö d'a7t,

AC.E0eilTES. ECUYETIS, ECUYEECS I CLOWN/1.
Cada nit. a les den. DIjous.
elissableS, dlum en ges 1 Testals , ma'
tinca, a (loa Quarts de cinc.

RESTAURANTS

Mill, d110119, tarea 1 ult gran-
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•

tz

Cattriaa Kareaky, Cambrera, ler

U Glailya Wa lton, Sial hero:c., Casos- E

z

YA

I.Z.st co.!,. astacia, Baby artista do bill

E2
ri
Inc tonel:teca.
rl
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o
ra M°11 grl " : grane dcb " U 1 n'a"
ekzetzeum392aretrtexeme:1.3
intrichil de reidor.
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z rei.;:ozutazaztmzsmazist.:zil
11,
ti
tZlitiMitaC EEZIIIIENZESID113 PI
Paiace C:ne
.....,
a
, ri
rj
Pi

Tima els dirnarts‘ . mattn6e a
pitees /remo/ara eco:aúnales, a dos
guaita de tpalera;

.9 Sesos p eos-rames. Grans estrenes ril

o

1.4

FAEGOLi-ALOMO

,
A cada representacIó, ela nullors

Gran Tcatre Conital I :
( II
rt GraD Cinema B9heiWz uo S9nT1DA
u
.... lob:, taGes I Mariscos, Quintana, 7,
SI

PILAR ALONSO

El grup de 6 TiGTRE8 REALS,
presentat pel drini ,ulor M'Olor Que
va easer greument re- lt per la U'
Pecosa TOPita a Paris, e/ 7 febrer
do 1222.

I

121124/51U&CCEIRIEGIZCIIIIIItarl

er.
t,

cinc 1 tercera Jornada (l'Ele fills do.

--Cik\IEIVIES--

barrejades

presantat pal domador TREVES

LA BUENA SOMBRA
Ginjel,
3.-Cabaret continu de
creació de fea de Lenkeffy i
les set a da .; quarts de eou i de
Es
Emil Jannings
(co dotze a les quatre da la eta.,
ti
VCCOM311151715•IIIIII2L1131:11,• ' tinada.

E Coiosal p ro grama. Cinema t Frea0D.

transTormlsta, Frag en einPrewi•
04 La geritilisalma artista Pilar Aloe- ...
so amb ses gratis cz cae:0Eu. Duna,

Peres

Rey, cançonetisla;

El la sensamouul exclusiva,

12OTELLO

E

LLEONS

única al món

Debut de l'esplèndid grup de

CONCERT

Asalto, 12.-Exil de Glerla Gil
Lou Janot, bailarina; leamoneta Revira, canconetista. Cada dia, aperitif dancing. Gran tabarin americà.

ea

Pl

Avut, (Mono, tarda, a les cine.
C Slt, a les ami Sessions extraordl13 n.ardes.
11
•

ED I N

Aa-UI, dijous, colossals estrenes: N
le La asombren', per Gladys Walton, 1 0/
CavarS en apariancia, per Fring
Mayo. - DMinenge, nit, estrena de
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MUSIC-HALLS
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PALAU DE LA CSNEMATC3R4F1A

da. Tarda, a lee cloo, i especial,

Avui. 37 de prentetat i abona-

fearquäs del Duero

i

tSe

ciRc

PALISSE

ee "volga", 3

in ii Stienka Ilazln", "La g Ultare" 1 •
"Les Tapones rozan", cantará en- 1
p tereiiiaants obres de Moninschko, U
?Ti Rechina/linar'', Glena», nubinateln, 51
SI Strawinski, Tehalkowshy, Clamo. Lill
u nOtT, allernadej an ds altr n s de Puc- .
''''
11 can. Morele, 515050501 1 Gounod- ..
"
12 r'ol,licilin-so
iatuarions a la Sala II
•"
.„. Acollan. .-Direccló artisticm 8'. a
,„. Long)».
,
ni

rt,-/1

Espectaeles Entprrsa Frtt7za S. A.
Co rapanyia argentina
MULUO-ALIPPI
Avut, dijous, en fundid de mo-

Bical. a les non. I•Irtm e ra surtida

,

el

ea la tapa.

Tea/re Non

GR •V`4 TF.ATRE DEL LICEU
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EN CAJAS
den el nombre mi»

DIVERSOS -

Eitatd M P H
1219i a ii1D3.

n
lirico-dramiltica Miela de ' Mor- 12
U
C dowtzeTT-Ealr effi
iline (D re ere Can ' a
12 tense de l'Opera do Moscón), que a
a ultra les n//cona

PEDIRLAS, EXIGIRLAS
EN TODAS LAS FARMACIAS

EetisintiewiesesEEEME121113

[entre clàssic i modern.
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n
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ng.

pala. Irauregul i Arrarto contra
%Motu i Aguirre. Segun, a ciad
tolla, Barre:leche* Martfn
ira Vicente i Palau.

Ole - Oisen, Debussy, Meo - 121
la delssohn. Liszt I SaInt-Saens. Co- 21
• meneara et programa amb Una alt- •
a (heló del gran o ,g ue Dissabte.
ft 20, a len cinc (303 audich5),
ai
ll
" colare/1 extraordlnar), a basegran
..
(le el
... Cainons ruzses, per la gran sopran
ce
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SALA /E OLIAN •II

ill urttiMoabrrese r lialleZ .BeTeitehoitnurlaraer'171 : ni
N
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a znaninorr,
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LAS VERDADERAS
+ah

Avui, dijous, tarda, a un qua4
de cinc. Dos grano partas de pie
Iota. Nit, a un quart d'onza. Ex.»
traordinaris pa i its. Primer, X

.... 11
ti FILL DE PAUL, IZABAL
•
ti
15, PasesIg de Gracia, 31»
le
v
conminen,
te,
a
dos
quarts
de
ID
o
A sls do la tarda (502 audició), O
si Recital de plano, per /a notable pm- •

PERO. HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO

rnts,
Neme , i renca tema- U
k tamal 5. Sant Pote.

1 Q'ieda obert l'abonament

t!'
r

le
la
u

Y CUIDAR

do no EMPLEAR r...a.f.2s quo

ESPORTS
z
Froatú Principal Palace

Piinticluell111111111•Earerarallile
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el cual parecía poco dispuesto a
apaciguarse.
-»,De manera-dijo el anciano, dia
rigiendose nuevamente a Humberto-quo
gre,

renuncias a domarle?

-Renuncio a ello, padre mío, y estoy
cierto de que nadie podr ã hacer mis de
lo que he hecho.
-Lo crees?
a-Estuy seguro, os llo repito.
-Según tú, ningún Luiribre podre
dominar a ese animal?
-Ninguno.
-alintrarías en su jaula, en el es,

Lado en que se halla?
- Padre mío, esto seria una locura y
locura inútil. En este momento despea
dazarta al que se pusiese a au alcance,
a-i,Es este tu parecer?
-Si, padre mío.
-Pues bien, abre la jaula.
Humberto retrocedió estupefacto.
-,Abrir la jaula de Baccd-exelanió.
-SI-respondió sencillamente maese

Eudo.

la puerta de Baco 1-repitió
por tercera vez Humberto.
-Sf, indudablemente.
-Pero, padre...
-No /las dicho que cuánto has ale
pleatio con di ha sido ineficaz?
- Mbrir

duda.

Capitán La Chesnaye

456 1

449

4,

tleil animal, luego, volviendo *hacia el
aquella cabc.a de expresión feroz, eoe
gió con la mano las dos mandíbulas, y
.s eparndolas bruscamente, abrid aquella boca, enteramente erizada de agudos
dientes.
Humberto no pudo dominar un grito
de sorpresa, de admiracian y de espeae

reja, y, metiendo la cabeza por entre
dos barrotes, fijó el rajo de sus Ojos
grises, extrañamente iluminados, soa .
¡are et terrible animal.
Esta mirada clara, imperiosa e

peeto.

-La denticidn no ha terminado aún
-dijo lentamente-; he aquí la causa
de tus accesos de loco furor, mi pobre
Baco; pero estala tranquilo que antes
de un mes te babee vuelto tan dulce y
apacible como . el perro más humilde.
El anciano oceogiá la varilla de acea
ro que habla Atea caer y se voten}
a levantar.
Pero al verificar este doble movia
miento, Baco, que se 'vid libre del pa..
der de su mirada, did un salto se 141
yantd amenazador.
El anciano se volvió bruscamente.
-;Inmundor-exclamó coierico. •._

1

'Y de su mirada brotó un rayo tan te'..

rrible, que el tigre volvió a acostarse
en seguida, completamente dominado,.'
/diosa Etio levantó la varilla de aeeo

incesi -4

so cruzó con da de la fiera; pero,
cosa extrafla, no rifó la del hombre la
que cejó edil terror, eino la del tigre,
que, despees de algunoas segundos de
resistencia, se volvió lentamente con un
p vidente sentimiento de temor.
Los párpados redondos del rey de los
bosques se bajaron sobre su verduzca
pupila, y lanzando un rugido plañidero,
retirdse el tifre pausadamente, reeobrans
do sus contraídos nervios la soltura y
p lasticidad naturales.
Maese Eudo no pestalleó, teniendo
siempre al animal bajo el imperio de
su mirada avasalladora.
Era un espectáculo extraño y eoninoa
vedar, el que presentaba ese anciano,
de plateados cabellos, de barba cana y
va,

to.

El anciano no prestó atención a ese
grito, len absorto parecía en et examen
de aquella boca abierta de terrible as"
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temblorosas manos, estableciendo (ti
este modo, por la Bola fuerza de su yo.
!untad, su superioridad humana sobre oti
poder enteramente material de una tiea
ra.
En esto instante la puerta situads e•
el lado opuesto a aquella por donde en-

trara el sabio anciano, abrid» brusuii.
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tesca, de luciente melena y andar majes.
—1 Pues bien! Quiero probarte que te
del anciano, fijó en ól su dilatada pus
apareciendo en su dintel un nue-,
tuoso.
ha faltado la tuerza de voluntad para
No pereuziaje.
pila y rugió sordamente.
El segundo era una pantera/negra de
obrar eficazmente.
Sin arnedreolarse 'por esas seriales
' Este personaje era un hombre de eles
Java da pequeñas proporciones, pero mis
amenazadoras, maese Ludo se adelanSala estatura, semejante en todo a la da
yos
ojos vidriosos demostraban el inss
—¿No has dicho que renunciabas a
tó con el Indice extendido y la mirada
ailéreurio.
tinto carnívoro.
domarle?
clavada en la de la fiera.
Tenía las mismas proporciones, la
Por lo demás, león y pantera parecían
—SI, lo he dicho.
A cada paso que daba el anciano haznisma corpulencia, los mismos movie
vivir en grande intimidad, pues los dos
• —1Pues bien! Yo le domaré, aun en
alientos, el mismo andar.
cia el tigre, éste retrocedía hasta que
se precipitaron juntos, entregándose
'el estado de ira en que se encuentra, i
se encontró acorralado en el ángulo ize
La semejanza podía parecer tanto mas
,
alegres fiestas.
har, viejo casi centenario como soy, lo
quicial° de la jaula.
completa, estando el rostro de Mercurio
•
De un brinco se juntaron con el que
que no puede hacer un hombre de treine
Replegado en sí mismo, parecía prons
acuito por una máscara tl c cristal y
parecía ser su dueño, y no pudiendo
ta dios. lAbre esta jaula, Humberto, la
to a saltar para destrozar a su atrevie
amianto, las tres cuartas partes del de
▪ para el empuje que llevaban, fueron
mando!
este segundo personaje desaparecían
do isitador.
caer delante de maese Eudo.
Y
maese
liudo,
coigiendo
con
mano
Humberto, con la mirada fija, estas
bajo una máscara de terciopelo negro,
Este, separando su rostro de los be'
firme una varilla de acero, tocó con su
ba como clavado al suelo y parecia fas-4
que, sólo permitían distingulr lo 3 ojos
rrones de la jaula del tigre, se volvie
extremidad la chapa de los cerrojos de
cinado por el terrible espectáculo quo
de negra pupila y los labios rojos, adore
lentamente.
la puerta enrejada.
"
tenía ante sus ojos.
izados de un fino y espeso bigote.
Humberto retrocedió aún vacilando.
Apenas la mirada del anciano' buba
Maese liudo continuó adelantando
Su t'aje, que consistía en unos calzos
encontrado la del león y la de la pante4
—¿No nie ha oído?—gritó el mágico
hasta que sus pies encontraron las pas
nes nogros y un jubón del mismo color,
na, dejándose caer primero sobre su CO54
con cólera. Abre esta jaula, te lo mans
las delanteras del tigre.
diseñaba sus admirable proporciones.
lado derecho, se acollaba en seguida co4
Entonces, aumentando, por decirlo
El recién venido, cel ver al anciano, 80
110.
nominado Humberto por el acento
quetamente sobre su espalda, con la!
así, el poder fascinador de la mirada
adeiuntó con viveza en la especie de co.,
cuatro patas al aire.
imperioso con el cual fui, pronunciada
que sumergió en el ojo del animal, has
rredor, reservando entre las dos lineas
esta
orden,
se
acercó
a
da
jaula
en
donde
El uno presentaba la fuerza humillan
jóse lentamente, cogió al tigre por la
de jaulas.
dese delante de aquel cuya supenoris
piel del cuello, y con una fuerza muse
rugía el terrible animal; y descorrió los
Detrás de él habla dejado la puerta
dos cerrojos de la puerta.
dad era incontestable; la otra presead
cular que nunca se hubiera sosgechas
abierta.
taba el aspecto de la gracia felina, Pro
Maese Eudo la abrid, presentändoss
do en sus débiles miembros, arrastró
Casi al propio tiempo se arrojaron por
curando atraer la mirada.
en el umbral: .
el cuerpo de la fiera hasta enmedio de
088 abertura de compañeros, cuyo as.d
—113uenos
Ante esta invasión inesperada
días,
de su
!Bueno)
le jaula.
peeto hubiera bastado para perder el
domicilio, el tigre se detuvo 'de rellene
El tigre domado alargó sus músculos
d ías , Shabbahf—dijo maese Eudo,
Bettliclo de miedo a un hombre de un va e
y quadóse inmóvil. Maese liudo, badán-i
;le en los brincos a que se entregaba.
jándose para pasar sus huesosos dedol
ICr común.
. Asombrado, sin duda, por la audacia
dos, todavía nuía, seulhaa sobri; ej lurae
por la melena
do), 1/09 Z la P191
primera era un león de talla gidttom
_

.

