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català en rensenyarn&lt

Cris i ministerial
belga?

francas, (luna es tracti d'alumnes catalana.
La persecució contra la 'lengua catalana i contra tota manifestació de catalanitat en un col.legi congregacionista de Barce-

lona al qual ens referiem ches enrera—i que no és pas d'Escolapis,
eunt que tenim la satisfacció d'aclarir degudament,—està abrí en
entradicció manif esta amb les disposicions i les orares terminants dels prelats, a part de l'ultratge que representa contra eis
sontiments dels catalans. En el dit col.legi esta prohibit als alunamas el parlar entre ells en català i qualsevol mot de la postra
Lengua que se'ls estapi déria motiu a una nota desfavorable en
La famosa llibreta anomenada "La Catalana".
Passem ara als actes lloables de que parlàvem al començament. Obeint les ordres dels prelats catalans, a fi del passat curs
s'establiren classes en català al Col.legi de reli gioses de Jesús i
María establent al carrer de Caso. Diversos pares que tornen fofa
al Col.legi de Jesuites del rnateix carrer, varen demanar el compliment de l'acord episcopal, i a més l'ensenyança en llenguatge
catala; i des del principi del cura actual hi ha classe de gramàtica
catalana, ultra les classes catalanes de Doctrina. Aquesta s'ensenya tumba en català als Col.legis de l'Escola Pia. En el Col.legi

de Sant Antoni, pertanyent als Escolapia, hi ha classe de histea
ría de Catalunya amb text català.
Aqueixes concessions venen a constituir un sistema ecléctic,
que no pot satider del tot lee legitimes reivindicacions catalanes
en materia d'ensenyament. Pe y ó representen un pas considerable
en el cerní de la catalanització docent i un símptoma de l'avenç
que en tete els sectors realitza el nostre moviment nacional.
Tal corn avui esté plantejat aeuest problema a Catalunya,
queda a la ma dels pares catalanas l'exigir en els col.legis on tinguin els fills el respecte de les coneessions parcials fetes als nostres drets en l'acord dels prelats de la provincia eclesiàstica tarraconesa. Havent-hi com hi ha tatúes coses censurables en la política que determinades autoritats segueixen en la qüestió essencial
de la llengua catalana, seria imperdonable que per la deixadesa
o la indiferencia deis pares poguesSin mantenir alguns collegis
religiosos de Catalunya l'exclusió de la llengua catalana, exclusió
que constitueix, no solarnent un grenge a Catalunya, sine, una desobeelleacIa a les ordres explícitas i taxatives de les autoritats esmiacoa

LLETRES
Un "Ubre de Job"
La moral d'En Pujols i Cestil
d En Pujuls els velem clars en
eesta singular sessió del "Lli,e Job", que acaba (rapa. .er a les eUicions de la Lli: :a Nacional Catalana.
bietória rol sant varó pai reeigilat, serreta a EranPuj ol per afirmar, interpre. el 'libre bagrel a la seva
...e ara, el "que eil en das la be.
iradi") de la religió i la motstl",
let rica equivocada la cret...nea
Deu premia i castiga segons
eempartament de Etiome per
la: cm Eh i està situat M'a de
la moral.
Aquesta es la tesi d'En Pujeds.
apoi d'aquesla test ens
.' a, en vers catalit, la traedia
e • .191) i els seus amics.
fet .gue En Pujols quaMiflqui
de "traducció para- eva
i la sinceritat amb que
elira en el prúleg que "el Iraduetor no sap ni ha sapigut mai
l'hebreu", ftni preverme deseguida Eampte marge que En Pujrtts hauris tirigut per a deixar volar lliurement e sen estil. Un
marge tan amiste, que agreste
D'asió catalana del "Ladee de
Job » pot ésser gairebb conalderada creació original. En Pujols
ha anat recobrint la careaana de
l'obra amb paraules i imatges.
L'ha colgat sota una pluja d'exp ressions populars i d'elements
pintorescos. La severitat esquitec tónica vt31 "Llíbre de Job" ha
esdevingut barroca Sota el verb
Profús d'En Pujols.
Aquesta obra que, en ifiSSie recreada, agafa una forma ben ?tova, ha esta?, dones, una mena
de pretext. Put dir-se, sense exagerar, que "l'Ubre de Job" bs un
ractiu pesque En Pujols ens
r,,t2;1. na_
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era

gust popular tenia una carta
emiLenció i semblava tot cast 1
ingenu. Aquí, en canvi, la imatgeria remoreja com un riu i no
s'atura mai. Aquesta imatgeria,
que va voltant l'argument de la
tragedia de Job, es' l'element de
cread') própia amb el qual En
Peijols ha coLlaborat al llibre
aagrat. Es l'''aceassori" pujoha.
Penso clup, en un d'els seus arfieles, En Caries Riba fa notar

iota la valor essencial d'aquest
barroquisfne accessori. En aquest
"'Ubre de Job" es veu ben be la
veritat de l'obssrvació. Que seria aquesta obra sense el ramatten espes ese voreja ha narració?
011e seria aquesta traduecid sense les aportacions aceessóries
iane la caracteritzen,? No gosaasir) pas a dir que sense tot aix6
titsgues valgut gaire res.
El ces d'En Pujols es potser
la tragedlb d'un humorista. Acostumat a desfocar expressament
res coses, veu cum sota els
sous ulls. són desfocades per
sempre mes. Acostumat a traelar a peu ala amb les cosas sagrades, mai no sentirà aprop
feigarrifattea de la divinitat.
Aoostutiint a enfarfegar el pensatnent afib un pilot d'accessobis, s'aelSinara. esverat, que sota
Iti brossa i la fullaraca desapareja o s'eprima el pensament.
SIIIP-BOY

El-castell deis tres dragons

La conferéticta de J. 21f. Junoy sobre

El singular Artíspex de Castelló d'Emúríes srrä donado a l'Ate: rica, dilluns, a les
(tes de la milla.

— Avfli, diuntenge, al tetare de Bergn, el poeta Ramos Vinyes estrenar:el 11,1.1
obra poi:médica titulada Blancaneu dorna.
L'autor sera alhora protagonista del drama.
— El poeta Salvador Albert ha acabat
un nou 'libre de poettics. El titula 116 el:1W
— llora treballa a Sóller activament
elt la cottfecció de rAlmanac de les hie'
tres, tercer any. en el qual col.laboren
rirrip;,,, de Mallorca i de la Co'

anuncien a llar lorn la dimiesió
si trieunfa la tesi de la fiamanilització.
En aquestes condieions, el
presidmt, del Consell de mimastres, Theunis, ha vist el perfil.
imminent d'una crisi minieterial,
en l'instant mateix que els dalegata del Govern de Brusseeles
han d'assistir a la Confere
de Londres relativa al probhara
de les reparaelons.
A la sessió del passat
eres, e president del Consell insinuà tímidament una fórmula
de conciliació, que consistid-. ca
l'acceptació d'una esmena qua
assegures la coneixença d m la
'lengua francesa per als esta-,
cliants de la Universitat de Oant.
Per tant, ha demanat que tornin
els diversos projectes a la. Cemissió i que aquesta vegi de trabar Sa fórmula conciliadora
tee les diferente- eolueirms posades, Aixi equival a un aleenament de vuit dies, temps necessari merque els delegats belgues assisteixin a la Conferencia de Londres.
Mentrestant, el problema s'aguditza davant l'opinió i cada dia
es marquen más fortament tes
divergències entre els valono i
els flamencs. Els primers es mostren exasperats, i manifesten públicament la indignació Ilur. Dies
passats-anarsn a Lieja el ministre de les Cok:mies, Louis' Francle,
am dels pocs lliberals
gants", i el ministre d'Afers estrangers, Jartpar, diputat católic
de Lieja. A l'arribada dele dos
ministres, es produi una manifestació de protesta, amb sitie
lela i crits de "Dimissid! Abaix
els flamingantst" Durant l'estada
dels ministres a Lieja. la multitud anava pels carrers cantant
"Brabaneona" ¡"La MarseBesa".
Ouillsevulga qus, sigui al resultat de lis Huila sobre la Universitat ganiesa, s'haurà fet más
ampla la separació espiritual entre Valónia i Flandes. 1 la unitat
política de Belgica, que ja no tenia una base gaire sólida, quodarà chivellaila amenaçadorament.
A. ROVIIIA I VlI1G11.1
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De la mateixa -aanerit que leavem censurat en les nostres
La gran batalla parlamentaria
planes, amb la necesaaria energia, els celes d'hostilitat a la lienal voltant del problema de la
gua catalana comesos per autoritats i per corporacions
Universitat flamenca, esta a punt
lloarem avui algunas actas de repecte a la nostra Ilengua rea- de provocar una crisi Quaisterial
litzats per aquesta mateixos elements. I diem que ens plata mes a Bélgica. Tenint en compte
la lloança que la censura.
composició heterogenia del
• Cal remarcar anib inaisténela que l'exclusió que en alguns nisteri, es pot comprendre que
collegis cougregacionistes d'altra mena es fa de la 'lengua cata- entre els seus membees ni hi bagi
lana, és contraria, absolutarnent contraria, no sols a les instruc- acord respecte a la solució•
Sravia confiat en la
ciens generals i particulars de la Santa Sem siné tarftbé els acorde problema.
presoa en diverses ocasions per les autoritats eclesiàstiques. Un troballa d'una solució electrice,
permetes la presentació a la
d'aquestos acords, que afecta a la provincia eclesiastica tarraco- que
Cambra de Itepresentants d'una
ne.sa, es recent, d'enguany mateix. Els prelats, en les_ conferències fórmula transaccional patrocina
celebrades fa poc a Barcelona, acordaren, entre altres extrema,
de 'es-dapelGovrn.Dsä
que en eis collegis s'ensenyi als castellana i catalans el Catecismo primeros vieteries aconseguiles
i es resin les oracions en castella o en catala, a voluntat dels pares pels flamenca l'esperança d'ena
o encarregats dels alurnnza, en consonancia arnb el llenguatge transacció es fa fonedissa. Ineispredominant a la llar. En l'al.ludit acord es mana aixe terminant- teixen els flamenca en la transraent i es desaprova el costum introduit en alguna col.legis d'en- formació total de la Universitat
senyar les primores oracions i les fórmules del Catecisrne en an- francesa da Gana en Universital
flamenca, i anuncien eas
gles o en francas, prescindint de la 'lengua materna. Es eviden- tres
flamencs la dimissió si aqtiestissim que, tractant-se del predornini de la 'lengua nadiva, tan ta tesi no és acceptada. Al mal'anglès
o
del
el
de
castellà
com
condenmable ha d'ésser l'ús del
lojx temps els ministres valona
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Islegiai en el 'Diario de Bar, s visió no se'ns ha esborrat mai
cederla" del 28 d'abril de 1865 en ares,? Es que els versos del "Casels anuncis d'espectacles que, na- t ell" van lligats a una pila de returalmeni estan escrita en es- e urds deis nostres primera anys?
panyol, aquest anunei, redaetat Altres versos i altres obres salda f veiem, que despres no hi
en la nostra llengua, que diu aixi:
"Odeon. Secció de la Gata. Fun-, ti ('ni pensat mes. Es precisament
erqué la innocencia del "Caeció per avuy divendres. La gran
ell" i la seva comicitat barroera
gatada de- D. Serafí Pitarra, en
dos actos, titulada "'L Castell dels a l'abast de tothom, d'ha fet apte
tres dragons", adornada ab la ri- per a les representacions famiiars i les representacions d'esquesa que requereix 'I seu hito,
udiants i societats eatóliques i
resant argument. Antes de aquesentres morals ifaquells que no
ta 's pasara en escena la pesca
&SI mateix autor, "Un barret de hi treballaven les dones, i fulano
rialles". Entrada 2 rs. Sillons 2. de tal es posava un cola' per fer
de Donya Sol? Podria ser que sf,
Llunetes 1. A dos cuarta de vuit.
En el número del 29 d'abril del penó alzó no es prou. Si llegiu "El
mateix diari •i del mateix any, lle- castell dels tres dragons", es
gara a les noves de primera plana, molt (äcil que (liguen indignats:
edieisi de la tarda: -La nueva ga- "Aix6 es una poca solta", pecó jo
tada en dos actos; titulada -Lo us recomano que no us indigneu
castell deis tres dragons", puesta tan aviat, i us mireu amb una
en escena en cd Odeón con gran mica más de detenció "aquesta
aparato y algunos lujosos trajes, poca solta", i la compareu armas
divirtió grandemente al Público tes infinites "poca-soltes" que
Por el sinnúmero de disparates s'han servil al públic des de Can)*
que hay ensartados al describlr la 1865 a l'hora en que vivim. Veuvida iMerior da los castillos feu- reu com "el Castell dels tres dradales en la edad inedia. El cona gons" s'aguanta, i les altres, no.
tinuo y extraordinario rnovimien- Ara s'ha fet una preve terrible
to de los personajes que aparecen amb la gatada d'En Pitarra, se li
ha tret vernís, se l'ha pintada de
exige muchos mäs ensayos de los
nou, se l'ha vestida una mica a la
que se han hecho para poner en
escena esta pieza humorística, moderna, s'hi ha posat música,
cuyo embrollado argumento sólo pecó se li ha deixat l'ànima, se li
se eoniprende claramente en el han deixat aquelles mateixes pasegundo acto, despubs de haberse raules, avui intolerables si algú
les escribís, i... "El castell deis
reído mucho en el primero."
Aquestes eón les úniques pa- tres dragons" s'aguanta. Aquell
raulcs, o més ben dit les úniques "platillo amb cebetes", aquell
"arras a la capulaina", aquell
paraules de l'opinió moderada de
l'epoca, que ens queden de les- "avestrue del jardí que s'acaba de
trena del -Castell dels tres dra- morí", aquell "Sant Pau q ue tau
gons". Corra pot veure el lector, un guerrero", aquello "dimoniets
es usa crítica innocenta. Les dues soase i sebretot el populacoses que es desprenen d'aguas-. rissim "alié no ho faig com a noLa crítica si5n: primera, que Lars ble, que ho faig com a calavera".
gument era excessivament enree Toles aquestes coses, d'un humor
dat, i segona, que l'obra esteva elemental, encara ens dringuen
poc assajada. Aquest detecta que fans ded cor com una campaneta
senyalava el m'ale del "Brusi" fa d'alegria. Per un cerní barroc, per
eh-ululan:a-set anys, .1.s un detecte una via abstasela i tronada si vaque encara s'eetila en ele nostres len, "El castell dels tres draa
goas" se'n va a trobar les fonts
teatros.
En Pitarra titulä "El castell vives i fresques de l'inspirada podeis tres dragons" "gatada cava- pular. I aixó, essencialment poIleresca". La pásenla "gatada" ea pular, essencialment català, que
refereix a la Socielat "La Gata", hi ha en el fons i que.hi ha a la
que era la que feia estrenar l'o- pell del "Castell dels tres drabra, Cona es veu en l'anunci Set gons", és el que el fa perdurable
"Brusi", que diu "Secció de la i fa que el seu grotesc desesperaGata". A mes a mes, aquesta co- dament de castró encara ens faci
media formava part de da serie de atorar de tan riure. Per aixó en"Singlots poetice". Aixó de "sin- cara que la crítica d'alguns comglot" mo se si En Pitarra ho es- panys meus, encara que moltes
erina volent dir que ere acoses enveges amagades, s'hagin mirat
escrites depressa i corrents, sen- amb indiferencia aquesta nava
se transcendencia, improvisades envernissada de la farsa pitarcom un singlot. O si usava aquest rasca, a mi em plau sincerament
terme fisioldeico-popular, una felicitar al meu estimat amic el
mica groller, pura i simplement maestre Morera i al ‚neu estimat
per fer barrita.
amic En Francesc Pujols, pesqué
"El castell dels tres dragons" cree que di "Castell dels tres drano es ni millar ni pitjor que multe gons" del Tivoli es una obra enatares "singlots", dels quals la cestada que Catalunya els té d'agent amb prou reines se'n recor- grair.
da. Pecó amb aquesta cornedla
1DSEP MARIA DE SAGARRA
passat un cas verament excepcional: "El castell dels tres dragona"

POLITICA

MITING REGIONALISTA .1
RE
Per a avui, a les once del mati, le anatchal a la cireat de Reus un nsiting regionalista a base de parlar-Id del problema
de les miaories nacionals.
Tindrà lloc al teairc Baririna i hi ‚'esdran Part els senyors Roda i Recasens
el diputat a Corte per Barcelona En Pere

Rahola.
ELS Izili.111.VS
Avui tindran lloc els ocies de la inauguració oficial del Centre Jaumi del districte segon d'aquesta ciutat.
Consistiran en una funció religiosa al
mira, un sopar Popular i un miting a la
tarda, en el qual parlaran eis senyors
Joan Bta. Roca, Angel Marqués, TorraBassols i 1 cap regional del partit, En
Miguel Junycnt.

MITING DAFIRMACIO NACIONALISTA RADICAL

Avui, diumenge, dia 10, a dos quaris
de dotze del molí, tindri) lloc aquest nah tag al local del Centre Federal, Mario'?
Agudo, 27, parlant-hi els segiients orodore 1. Riera Puna, Per la .I. N. tafia;
R. Duran i Albesa, per la F. D. Naciona.
lista; D. Roig i ?runa, per la Unió Cata
i en Francesc Morid, dipulat per
.•

no ha passat de moda, i continua

essent una cosa popular, com el
primer dia. "El Don Jaume" es
compren que hagi perturat, per
l'excesiva brutícia acanailada quo
el manta, cosa QU?, desgraciadainent, semure coninlau a un
nombre massa gran do persones.
Peró "El castell" és una farsa innocentissima, tot el verí que pugui dur, tot el que hi hagi de sätira dins l'obra, sembla que pase
sä desapercebut per el mateix exilie del "Brusi", el qual parla de
"disparates ensartados al describir la vida interior de los castillos feudales en la edad media".
Les indirectes que es poguessin
fer als nobles de l'època no eren
ni censurados del "Brusi", i aisú
que aquest diari respectava i ha
respectat sempre les institucions.
L'any 1865 la noblesa catalana encara volia dir alguna cosa;
molts fabricantets, malts bota
guerets 1 algun negrer aprofitat,
encara no parlaven castellä ni els
havien fet marquesos de res. Aje,
es que el "Castell dels tres dragona" podia ofendre a algun puraté de la noblesa, perd sembla que
tothom reta de les bestieses, de
les situacions i els acudits, que
són d'un grotesc innocentIssim.
Avui día la part satirica del "Caslea deis tres daagone" encara
pot interessar merara. Avui die
alzó de la noblesa es una filfa, 1
parlar d'escala, be parlar de vuits
i nous i cartes que no lliguen. Les
haronies s'han fet amb els filats,
els teixits i eis estampats, i fins
amb la usura i coses mes innobles encara. 1 els barons que corren no s'han d'escandalitzar si un
eornpanv oval Fria un bany de carnes en el sala del Tron.
D'on ve aquesta foro de vida
que té, i tindra "El testen dele
tres dragons? Es que de menuts
ens dugueren al teatro per con,
!empilar aquesta obra, 1 la piante

Cròniques portugueses

IL POBLE

De (l'admirable llibre de Louie
Madelin, deixeble d'aquell extra.
ordinari historiador nomenat Ala
bert Vaudal, intitulat -La reventa
tion", en treiem, de l'epigraf ge;
neral "La France de 1789" les
nies següents del cap. I, "L'anara
aje dépensiäre":
"La pobre gent doses pobles es
mor de fem... Quan vingui el dia,
incitat als seus deures, el poble
d'ataré ben alt la seva miseria i
la seva cólera. Tot el nial ve de
què Freno no té Constitució, ha
escrit Turgot a Ideas XVI. Ele
lamba (gens partidari, probab l ement, d'una Constitució a l'anglesa) sentia parlar d'una organització racional. Cae en 1799
no hi ha un mal sistema sinó ab-.
senda de sistema. Un dels desees ministres de la Monarquia,
dirigeix al rei, en vigilies de cause, un rapad que caldria citar tat
enter. "Freno es un reialme...,
les provincie , s del qual són estranyes les unes a les alises, on
afigunes contrades són afranquides de les càrregues que les al-,
tres suporten totalment, on la
classe més rica es la menys con.
tribueed, on elle privilegis tren.
quen tot equilibri, on no és pose
sible tenis regles constants ni
vot cornil; es per torea un relata
Inc molt insperid, molt pié d'abusos i, tal coma és, impossible de
governar."
Paraules de Calonne i ,síntesii
de des pagines de Taine sobre la
França del 'lindar de la revolucid. Abans que tot hem d'aspirar
que aquestes ratlles destrocin la
vella afirmació, ja desfeta altre
temps per l'autor de "L'aveneraen! de Bonaparte", de que la
Revolució Francesa fou un "bioco". Ala& mai. Les revolucions
són un fenómen de "eomplexia"
que 'la histöria, la critica i el fu.
tur descomposen al procurar-los
els origens, les causes i les conosqüencies. Es 1 —esperit públie", en
el sets triple aspecte
Onda, voduntat j sentiment edleetius, qui eres, desencadena 1
justifica una revolució. Va afirmar Antera de Quental que a
Portugal nomas seria possible
una revolució que no tradujo interessos mesquins o vanitats irritades: la revolucua de la fam. 1
la donava com a fatal. Tenim
cel de les profecies d'alguns
mes. La profecía d'Antero ha calgut per la base, perque Autor° no
podia preveure a quin estat d'in,
conseienaia i d'ignominia arriba.
na la societat portuguesa.
Com en les Ileis de la (laica, la
reacció en els pobles es dóna gaisebe sempre entre Jos pols oposats: entre les capes "alta" i "baixa". En general, peó, degut a
factors que fara inútil enumerar,
es la classe maja, al prindpi víctima del xoc refine del correrla
qui acaba per neutralitiar-lo i
dominar-lo, apagant en els dos
pols oposats da tensió i la des.
°arroga del fluid. A Portugal, l
en el moment d'ara, la societat,
col.locada entre als dos camps
Anglaterra, "refugiara 'ameras, agafa i representa al peu
do la Iletra el seu paper en e1 raa
pecatorum" mat de Pantagruel. Es la societat
El prineep Andreu de Gràcia, segons burheeea el -substractum" d'a;
q uesta República? L'és. Pera
un telegrama que acabo de Regir, va amb
aquesta república "loup" d'un
tota la familia carel d'Anglaterra. Hom
regim, simbolitza un Estat, o mi,
diu que s'hi establirà.
Fa també pocs dies que un creuer an- llor, una nada regida per un diglés recela a Constantinoble el Califa rector. Usant la frase de Turgot,
¡tienes amb la favorita del sen serrall i pesó, a aquest Estat ti falta una
amb una pila de joies del seu treses, ralo- "organització racionad'. El extractaran 1— absència d'un siste.
redes en cinquanta milions de francs.
sé si tot plegat farä cap a Anglaterra. Ara me. I aquest sistema, en dret
com ara, mol plegat ja als a Malta, soto públic, na es altra cosa que el goig
i l'harmonia de tots ele factor§
el pavelló britànic.
Aquests dos fets rallan revelat una ve- d'equilibri que «marren a la
gada més una de les gracioses tnanies dels "vida normal de l'Estat".
Atea fein-nos ressó de la preanglesos: la manía de ter col.lecci6 de
scShrins lkslIcnats i de princeps eu des- gunta eol.leetiva: Pot continuar da
Puj a desenfrenada del cost de la
g
No fine una mentía-la proa terma per vida, nomee porque 1-especula-,
confeccionar de seguida l'estadística de cid" «nave a ta politica finana
eßera ej'A o da B? PoIltica
les persones reials que han anat a hostallgor su ?ps nsal avinauts
conturnaa
har-se a Londres o als seus voltants, després d'una contrarietat greu. De tota maPoden el comeroiant que vol
nera, tinc la sensació que dic una cosa
viure, l'industrial Que vol 'tatue,
exacta. Em sembla, per exemple, que l'exfuncionari que vol viure, conel
rci de Portugal, En hlanuel de Braganca,
entre la boira londinenca, fa bonament el tinuar sota la dependencia dais
que pea per aconsolar la seva saudade. a.rupe i facciona, tots hispanos
Tumbé em sembla que l'emperadriuEuge- pesque compten anib la passivitat de les victimes i RIVID la com..
nia tia viscut en turra anglesa gairebé tots
plioitat dels Cloverna?
els anys del seu digne exili.
Una mena d'intuició em fa creure que / Pot mereimaans credit, a nosaltros que deixarem la camisa i la
el Tsar de Rússia, si els boIxevistes
arriben a permetre, a hores d'ara estaria pell en la gran tira, una podifica
confortablement Maulla& en algun coi- el genaralat de la qual forma part
de l'alta finança, de les seves
tage de les ribes del Tàmesi, amb la seva
empreses 1 negocia? Si la vida 43
dona i les nenes filies.
un calvari 1 e4 viure un infern, 'si
I qué us diré? Tinc també una mena
de pressentiment que algunas Ares sola- el luxe es un desear i una pro.rais dels que encara s'aguanten, quan ple- vocadó; si tot ea aixf i el poble
ds fet amiba pela marxants de
guían el rain aniran a Anglaterra a acabar
els seus dies jugant al Polo i ballant tino la ciutat, eorn as que el pollee en
fiara
no oorre cap als qui li venarpa antb noies alegres.
No si que te Anglaterra pels reis des- &miren la tantea?
ßanta paraula: l Poblet
tronato i Cins pele tronats
BUMEtrslITO PE,lasaily
ÇARLES §OLDEVILA
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•
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Herts
TIMa
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185 pessctes cls ion quilo..

,

settnana han arri :at per !es
lució del Morrot 34 vagons dels país, quedant a l'estazi6 501;u-ocie 5.
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Feir‘nrer
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oco pan.,
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Mercat de viris

Dia 9 de desembre de 1922.
Ons de 4 a 425 la &duna.
Gallines, de 16 a a: el pardl.
P.Ab,stres, de 11 a 16 ídem.
Conills, de 9 a 13 ícIvn.
Anecs, de 15 a 18 ídem.
Mamellons, de 32 a 48 un.
Nodriços, de 75 a 0 60 un.
Patates,. de 145 0 a 15 els

zoo quilo.
Xeixa, a 22 el quinta de 55 qui:us.
Sclun.
a
2
1
Forinent,
Civada, a 34 els too quilos.

Ordi, a 35 ídem.
Per portals han entrat 650 carrhatges.

e, 45-4'0

Preus per gran i liecr6litre i mereadeda pcmarlo al edler del colliter, facilitats
per l'Associació de Ilag,atzernistos i Exportadors de VMs de Barcelona.
Pentdts blanc, a 1'65.
Idem neg7e, a 1'65.
C.nou de Tarragona blanc, a 17 5 .
ldern ídem negro, a 1.75.
Corma de Earbarà blanc, a 150.
Idern ídem negre, a 1.50.
Priorat legre, a 2.
Vilaum a i Geltrú. negro, a 175.
Igualt..da negre, a 475.
hlartorell blanc, a 2.
lkiauxu blanc, a 2.

e

Macant mere, a 22 0 .
Mistela blanca, a 2.7;
íd za :atara, a 2'7:

LIANC DE BARCELONA

-
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Les investigacions petrolíferes d'Espanya

D r.
E. 1D

ha ilnital.lat lo

e

Amb obj cte d'estimular

pública Argentina, 240, torre, continuant la consulta al seta sub.net dc la Rambla de Catalunya, 9 4. Tolefun 17d3

p,

r

ut, r,

n •i„„„ 21alaltlea de lu Pell i Sexuails.
1G

UG

Eniversitat, 3, pral., de 4:151 (13

D
faecpi 2l.lac.dóciueslievcatilirieu ani pletrasusGzatgee_

iniores. Rambla del Centre, 7, principal. (Davant del Liceu,.

ment ciontftle, traducció ropa. • . obra de l'eminent especialista francès A, CLAVERIE, de Parle: 100 pagines
prefusament il.lustrades,
neo de morilla practies, d'utilitat immediata i Eabast de
totborn.

Mal

fa.

Venciza sx 1'eugr.:33 i

6- Ronda de la thiv2rsilat -O.

VARICES
Extornee i internes, inflor de
Is cam p e, fatigues, llagues. MagMita traetat per a curar-sa i
aconseguir un Honor tetad i l'umedie sense medicament, degut
a la ploma do 'eminent especial i sta trances A. CLANBRIE, ele
París.

ca
,u

ge'V-ereetigereeer,

I.

Obrsit al,
even rarony6 flotan!, dilatació d'est/mar, embar5s, de.viacid deis
árgano de la dona. Los Ineorr.parabfeA faixes anatdmiques indrformables, higieniques i elegents
de A. CLAVERIE, de Parlo, per a
franynres i Senyors. 11 11 model especial per a cada co-.

,ivrATS
J4-1

Zi

SEDES
VELLUTS
CONFEZCIONS

p ieus rüsf E hi i 3 ;., '7

COLUMNA, VERTEBRA f..

3 RONDA SANT ArJrqui.3
PREu
kINZ KOtte e 3871

sei

,

sembre, 1505e1 Espanya.
din/II/erige, 17 de desem-

bre, Hotel Catalunya.
VILAFRANCA DEL PENEDES,
dimirts, 10 de desembre, Hotel
Rambla.
Baroi iona les senyores serian sport per Madama
Kerktiofs, rocedent de la Casa
CeLtral de París.

t
p

Inés

LLAMES

mis perfeecciónats que squir,
produit a ran-de la guerra europeia. Autornalies. impermeablee,
modele del gran espec i alista trances A. CLAVEDIE. 43 Parls. Magnido catäleg

t

PEkd

seete en

MUT1LATS
Rracos, i ;cames ari; -ials, eis

Deformare.. *finen/es.: ea rrega
creapaillMt, desiducid"; cain'es tostes (.1 0110C4r:erti A, 14163 les imper,fecclone'ide la 45SiAtien huniana corragidea pels noxissims metodes del gran eSpeelalista *A.
CLAkERIE. :le par:O.
aviiinnatelx a la Atózacts Oekrian,
Liürda, 26, lefa:eh:tila, rsawniani
el hora (raemost prriódie,
quin es el teaetat que mis us
teeessa i indicant 01 vu$tre nona i
direcci6, •1 a. volta de corren robreo sota sobre i amb tota discreció l'obra dPinnnada soase despeses ni- compromisos de cap
mena.
Indiquem tambi a continuad:5 des puhfa,ions Oil poririe visitar al nostre eminont. especialista ro persiona per a adquirir
de parau la todis les explicado:1s
gap ...inzani u, que u3 ins donarà
guslös i soase exigir cap bono
rari.
SA7C.I.LONA, diltooe, 11, dilluds, 18 i dimeeres, 20 de desenibre, Hotel Orient, Rambla del
21).
•
SABADELL, dimarts, 12 de .1ese lre. Hotel Espanya.
PERU., dinwere.S, 13 de deseco
bre. Hotel Queralt.
MANRESA, dijous,
413 de
sombre, Hotel Sant Don:anee,
CARDONA, Divendres, 15 da
desembre. Hotel Comerç.
TERRASSA, dissable, 16 de de-
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fjetuf
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elinLJ, eit3141 u

rreus znoll ihnitats
airelatIMPIPIEr223MTDM

Corapkt assortiment d.q3PREDONS, ULASSA.

DES, nNLES, l'APETS, STORS, CATIKS

i altres adietes pertanyents al ram de
Llenceria
(13361UZZ3 M2i233212.222-3:1
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G E PPE, REFREGATS
P1R'ONORR
Farmacia del Lleco, C. S. Pau, 1

GERMANS

CARVI : vaLoita : CUPONS
RemLls dei Centre, 16

LLET
I nene LI

90 caräcters fa mes
que en les deuvls
marques). Coustruc
ció sólida. Pulsació
suau. Per a conèixer
tots els aventatges
do la CONTINENTAL, tienianeu-la a
prova a

Alivie"

reta

•

A.
Balmes, 12
BARCELONA

OMUS, 2..
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16, Fontanella, 16
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PI

Ezzh ib i cic5 als apuradora de les
ü/t/znes creacions do /a =oda

PREUS LIMITATS

a 8.

.•n

I ISTITUT DE NIASSAIGE

de jaciments de petroli el ministeri de Fi:lances ha dic!at hu Decret declorant que
tot concesbiunari o propietari d'am curca
!amera denunciada Cola a petrolífera so
Li qual s'hi hagin fez treballs d'investigap/eparació qual cost escedeia' de
jte ,,S*1 pes 4
- 042i podra sol.licitar
eh', del pagament de l'impost de superficie corresponcnt, per sis anys com a mi.citiona i u•Lntre es descobreixi el minero.'
cu
•C tátle

seva CLINICA

) arés ClItUltki1.1 a l'Avinguda de la Re-

S

C. a idi

r

aire

la investigació

,

(medie. ••!..8441n4•44.8

cl

11 34'101 alta-

L'especific que calina les seves
moleslies i guareix rapidament,
de el

Moscalull,

Aquest Bane a la seva Central i a la
Sucuesal nümero 1, continua realitzant les
operacions de Compra Venda de Valore,
lienovacions, Conversions, Canvis, Agregaei6 de ["ulles de cupons i Revisió de llistes d.ainortitzacions.
Adrneien
tota mena de valors

1

eN\

Decoraeló
Pisa i poresslAans s g ist
eomprador, medie mima
rfizetuatm als seus
TALLER:: Dr. DECNIAT
Seeveie rier P.estatz ants, Careta, Balnearia i Comunitats
• Religiosos
cx p rmcions DP:13V1Idelb

ERNA

El set' guariment per
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44'
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Vea,

91ai;oren.
Plner 1 ale.ncla.

Mercat de Vich
rima

41

Mema,

OLI DE CACAUET
Con-rol, a

ST

Poma per saca de 69

per 00040 50! els /no
OLIS DE LLINOSA
Cru, a 180.
Cuit, a 178.
a 250.
Sense
Proas per pesr.etes els loo quilos.
En caixes, 8 pcm,elcs més per loe

e.

fiord

C:t Ida Estrecasclura.
" rala
Ordt
Pura Prat
"
vneenete
Facens Maf roce
Jer e z fiar
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510401"71' l0
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23 1 29
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DE PINYOLA
De color vor, de 86'95 a 9i'30.
:roc prirntra, 1 ae a 104'35.
Idern segona, de 9130 a 95'66.
Preus per pus:eses els too
IS DF COCO
Blane aml,
a 13 0.

;5'15
6115

(1 (73.
o0tme.. 4495.
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i0.
•
32 1 ) .
D.11 re.
Marca, 0145.
Ce, anea, U. Ul1 Ü.
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Ere:1101a Sevilla

Classe fina, 22608 ídorn.
Diem extra, 260'85 ídem.
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Apartat de Careen, 551
Direcció Telter.,,rMica
ICATALONZABANK
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CENTRAL: Ramtia deis Estua,
l 4
AGENCIES: Adinero 1. Creo Canerts.
2 Sant Andreu, 346.
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-,, Número 3, Salmeren, 111.
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Yokohams, 112.
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Noruega, 270.23.
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Idetn 5 per toa, 9450.
Exterior, 35.
Banr d'Es ye yn, 555.
Idem Espanyol de CrZeit, 133.
Iden Rin de h Plata, 233.
Tabaco, 23.1.
Strreres proferonts, 57.
mordinZiries,
Cèdnles, 947.
Nords, 34175.
Alatarts, 348.
Franes, 48.35.
Llores, 2948.
9111715 1 rnaC6
Corra sobre Londree, 64117.
ldem Batirle% 91'ee.
Idern d' emanes, evi.
10e 40 tir0.n0a. 304 5 44 .
Idem 113116, 7070.
M m Nov4 York, 1417.
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Tädira tradicional de les insMandona i dala polftirs d'Espaaya, era Catalagar, tant corla els
eatalatts tra:dora, els nacionalistas o patriotas tebeos. Ea de proamare per glaria nostra, que no
Torna a parlar-se de l'hornea
sea aquest el limeta que els menalga nacional a Pep Ventura. El
re:xara Aceite Catalana.
Penseu, anales meus, que tot- glorida restaurador de la sarda»
na sea aclamat coa] a gana de la
troto, espaeladora, adversaria
larva. Res tan merescut.
L'assemblea rat:fica la confiança al Conselt Central interí, elegint-lo, per unanirrftat, amb anemias, serä exigent runb nos- nostra
altres. Autoritatt de mollas ma- tatuen que En Pep Ventura vías
qué en una ?mora de plena decae
carácter definitiu : El president, En Jaume Bofill i Matas, hi pronuncia un magnífic i nes i bornes ben diversos, indul- däncia:
la sardana havia
amas atril) lee erradas dele altrem, serien potser inflexibles en- vinatut una dansa d'estrets
implrtant parlament
vera nosaltres. No era donguem geogräfte3 i es perdia, a mes a
- ne
ornaia d'asser-ho en estricta jue- mulo, sota da inspiració insubsAtar, a lee set de la vettla, tal lana. El primer a l'Opon; el segon anatrea rampanvas ala estudiante rarninaa (pm en las produarions
líala. Gustam aquesta postria tancial dels mollas d'apara Italiaroa estava anunciat, tingua lloc a Balagaer, i el Mimar a Berma. nacionalistes de. la Universitat del Me.stre, corn mas mitigues,
na.
Aleshores,
tot
d'una,
ve
un
g eaealoaa sala d'actes del CenHi ha l'intent de fer-ne, mimas de Barcelona impu l laaven d'utta l'expressió hi era mes violent, exornar:tonal rom un aratament
humil que anima la nostra
tre Excursioniata de Catalunya la que siga/ possible, un cada mesa banda una manifestació contra pera el coutingul Inés pla, 1 que ala p ostres ideals 1 corra una ho- borne
dansa amb l'alenada del patsatprim e ra reunid araneral d'Acotó Per cap d'any hi ha projectat el un 'libra espanyolista que ferí a meaura que passava el temps, y ar que ens
Su el noalre canal es de emeri- ge i de la cartud popular. Mullocatalana. Aluna de cemenaar, la ila lar ragona. 'Pamba Acata Cata- per mona conceptes la nostra esdevenien sota una majar attare En Pep Ventura i interpre,
sala s'ataaei da socis, •neamt lama arengué part en el (le Po- sansibilitat, i, d'altra banda, no vira( de forma d'una mes inten- t i ra Bamba ho es de alearan. Nos- res
Ores, amb entusiasme construc- ta "El cant deis ocell", per asunaaasadiasea i
.
bid, organitzat per les Joventuts l deixant -so templar d'una hàbil sa virtualitat nacionalista.
Una rosa as el radieutisme i tila piratea mol fruid() genati- taba i escampo el tresor precias
lameta tla presidencia el dipia/at Nadonalistee de Valls i itiont- campanya patriotera refusaven
de les seres melodies.
de la alancatnani tat En Pelar Vi- blanc, aixi cona anales cor -':'i • d'ingressar a la Federada Esoo- una alma cosa l'heroisme. La ra, podara coLlaborar personalHom rassenyala sovint la feble
da! Ir' Llobat era.. neupant,
barren . a l'acta de protesta realit- lar Espanyola en ales de funda- plenitud ea normal; passa pel mala a Cobra magna da la nova estructura da malles sardanas
mig on el corred es mes suau Calalunya. En la seva arana eniliaca a l'eatrada eta &airada tat a La Bishal per la Unió .Turi- cid.
Pep, i algt1 parla ädhue
ataviad Mass4 i Lit-treta:, Rafael aasa. En aquesis aplecs i antes Poddrm afegir encara la sim- Orte les ami:odiadas martilla i mas cara flonja, podrem deixar-hi les d'En
rastras ditades. Alli, en les pe- d'una te.cnica fullada. Paró, no
G!m,a3, Marta Eateve i Yeatuaa de propaganda, especialment en patia i adhasions rebudes art-au amague las escames que circundrea de PIS railes Catedrals san da predsament aquesta diáfana
Gaaaol, er repre.sentacia dat Co- ala ealebrats conjuntament amb de Catalunya, d'Ajuntaments, dan, impiments un cado).
No harta d'acontentar-nos amb aneara visibles els senyals múl- ingenuitat del mestre, aquesta
rea.. axecutira d'Aesta Catalaaa.
almas alements nacionalistas, 1 autoritats, entitats i prohoms
pava complicada dele setas temes,
aiamt lade, i darrera la
Ir' 'u pogut constatar la nopular mnarionalistea. Joventuts, aspe- el sentimentaliame fàcil 1 baldar tiples i amagadissos deis anó- el que fa mas evident el mirada?
rl iels anide. corresponents, En
lit rraixime d Arda Cata'ana.i cialmant Pomells. Podrímn dir que aura a flor de terra. Cal gra- nima picapedrers.
En
la tenora d'En Pep, Mar hi
Vetai de Ilabatera explieä nona
La [unció central de la premia 1 que Acció Catalana, amb un pro- tar en la errada de les convicpoeh la remor da la nostra mar i
Crida
mrre.sponare el vol. de rana rauda a p earla. la realitza el nos - ele aemblant al da la Contaran- eions. Cal arribar al animal on
Fern que el nacionalisme sigui 11.cs herbes de les nostrr3 mun1..t a aa atorgat per C/a Confatencia Ire setmanari "Acató Catalana" eia Nacional, com mas va, mas rata la pastad varilabla, alta on
acta:t .:asible a tothora; als rata- lanyes. Las rnelodies d'En pap
aviartal Catalaaa. el Comité eta.. — roma/leal en plegar-se la cr6- sin[paties reatan i mas recele es- passen ola grana aorrants talaprovinents de tol es les es- Ventura rajaren inconscientment
havta pruaedit a la railam
alca de. la Co p feraafaia Nacional. va.: i t entre els catalana de bona rais, allà mi as el frisamant (le lana
En elles hl bategaven
drea sernensas; allä on les arrels cotes, de tots eta estaments, da definitivas.
ce;it,, ESiS;tit.2 l'antilat que —Aquest setruanari, qui
fa.
' el
tots els partas. Espacialment als les colora i les links d'un paiamasa a ereamse, atenent-se a ata porta-veu de la riostra :Vendada, Per tant, deis arorda presos es baten tentartrlars.
satge: hl baria tot l'Empardä etatea , gftneeals yeOrelaCi P S 3 la uta- ronstituene un arxiu interessant par la Confariancia Nacional. hrm
Fins ara el naeionalisma cal-a- ascolars i a lotes les joventuts; boirat
de nielangia o resplendent
ea Confesa/lata.
da documents racionalistes i de cornplimentat el de crear Acata 1 ä nomas baria treballat al sol. si la nostra senyera da un idea l de claror.
1 ma veaaaa aatravats ela Ea- Eartivitat de tot ul nacionalIstna Catalana i el de "fundar un dia- Ara cal que s'avesi a treballar flardejana rnillor que elles
Semilla cona si en la seva vida
la '
el prryi entnite, trobant- [alfalfa aquesta última mesos. Ha ri que sigui falca expressió de ea al sol i a Fomhea, de dies i de per a arborar-ne ande cada ma empordanesa quotidinna, En Pep
un
tros?
Especialment
tambd
a
alas.
Hem
de
proclamar
la
jorso , Lernt a necesaitat dlavar
desvallat les simpaties de Iota la mes pura ratalanitat i del miVentura hi remitís tresors inca.talar maniate:ir a l'Assomaria premsa Comarcal. Alguna ve- ten i nacionalista proelernat a la nada patriótica de les vint - i - qua- la pagesia: sense el sea concurs bauribla de sentiment i de grapositiu, no fóra possible Irr aletenint en campte
e horas. Cal que atmegadamant
tr
un
"D'instaurar
Conf
arancia".
garl a s ha pres d'ell el mal d'ordre,
cia. Imagineu-vos el maatre sola
eleeció en aquello
i ha vist com. mercas a ell. aren organismo que resolgui els con- es resigni cadaseú a esdevenir tada. Especialment, per fi, als els paraos daurats de Castelló o
re mas amb ele, primera tnarrita. paaades en cireulació valoras pa- flictes jurídica que li siguin sol- un simple element parcial en la obrera: Si mas no, llur neutra- embolcallat de la Hura de PeraLada- estat anaideamerat tea, riodistiquaa ilits ara roe mofle- mesas" se'n capta curosament la divisla del trehall que siamesa. litat ens seria neeessäria. Perú lada. Imagineu-vos-el animant
a,. rda designar amb caräeter d'in sudes.
Ja mas servirá de comartasaei6 nosaltres, ni que en paguassim tenora prop dol Mas Vantds, antb
Unta Juridica.
le;1 els ata rnembre.s del Consall
Aqueixa as a grane treta la la vista do conjunt que darla el prescindir no da deixarlem, par- la mar de Reses Ila baix, o al Port
cal
Eilre
altraa
publicarions
que, corn hern dit alinee vegades,
entrat, triad per aqueats eär - esmentar el fullata contenint la taca tata pa l Camita executin patrintisme. Cona prereptua
de la Salva, arradassat a l'ombra
re aquellas persones que ., per Coufaranria d'En Rovira i Vir- de la Conferancia, pel Consell dila Evangedica pertocant a l'al- en treballar per la Ilibertat de de Sant Salvador, guaitant la mar
ne!tiacid a la Confe4nria Na meina que 'l'una mà no säpiga Catalunya volara una Pàtria poli- entumida poi parpelleig de Vefalles
diversea
de
propaCentral
iraní
d'Acetre
Catalana
i
gilt:
e . .aat Catalana, s'havicn fet rnAs ganda
repartidas en els Aplers ¡ pala nombrosos nacional i al.ea que el qua fa Faltra", paró que entre tieament l'aura 1 socialment jus- nus. Comprendreu que l'ordra, t'ota.
e; .. dit ora a da eonfiatiaa deis insambdues In Ita-al una atamluta
la color i la gràcia
Gral
gas
i difusió d'articles cab- els han aidat. Si algun mara bi [marinas:a
Jfeltille
En
designats:
eras. Farra]
Que es trobin dintre el nacio- meló,
racfprora. Es clan que
ha, PI d'in i ciar -la da del Camita
l'Empordà eran el doll meravellós
dala.
Lluis
Nicolau
,
En
Assariaa.6
naliarne catalana de tatas les con- que cantara enea tcnora del
i Mala s
Acalla Catalana com a
oRGANITzaclo. ____ Fins lurul ameautim Donem-li les garles.
N'Antom Rovira
trailes de la nostra terra. Seria tro.
legal actuarà sota la vostra fiss'Un registrat a Acció Catalana
un axil /ten remunerador d'Aceat , En Ranum d'Abacial i Vi1 calitzaci6 i la de tothom.
Tasca
inmediata
a
D o 1 r paisatge empordanast
rentes
trrnta
cinc
inserta_
nou
la ala, En Carita; Jordà i En Lean,
Massa que fina ara el nacloa ci6 Catalana l'aeon.seguir cona Dolces tonadas: eternas com la
entre les guata
,
dona
de
soei
senabla
que
s'inicia
el
redraraCervara.
nalisme
tinaja
drsarreditat
pafer
la tasca re- figuren els de maltea damas. N'tti
ment de les comarques fina ara calma dal carasol marit Un home
Finalment,
raules, alguna (la tan precisa
Aquí bannen acabat les mayos traarenderta enrara que rieettfi- somort. Adrecem-nos lamba ata va agafar-vos amb el seu gest
, ...ola pe! Censad interí, pon- ha malles d'altres d'imminents.
d
.„„¡
ma
a
a
ma
creador i us ha Iliurat a teta els
Estä constatuirla i treballa amb ri nrafflp „ i a m b
arrmans d'altres regions da llena
7' n -la fina a dur-lo a la coaea, cona la paraula AUTONOMIA.
de- Por defugir-la, per ara ens ha gua catalana; a tots els catalana catalana. La sardana ha trobaf,
-aria, que resultava el més lntensilat la delegar-id comarcal no ens hagueasiu canfirmat
Central
amb l'obra d'En Pep Ventura, el
,pall. Estar, en vire de COTIS - finitivament en el Consell
' per a regir en atalayan: de R
cal e: " re ' t ' blie la d ° M'IR"- mmatimats per Amèrica i el mara sentit nacional.
o
Catalana d'Una' manera de- Murió les da Balagucr, Berma, d'Arrió Catalana en nom del qual
s
liSentina
dintre
nosaltres
la
llarg desAmb un catarç amaras un horno
a i amb plenitud d'autort- Seu d'Urgell i altres contrates. us dono les garles par una elan- TAT, que dasnras d'un
daritat dels passats i deis vinents va inaorporar un paisatge, va traNo es possible enumerar els oto- Cid cine ('s un honor i una chrre- als era
sambla
nova.
—canal
sempre
renovada
de
la
Cal
remar
ala
llama,
moderar
duirato musicalment. 1 a m b
amb aquesta apre- rimaras que harn rcbut. lars salga p.
les artituds, i mas que altra co- Traclicid—. Tinguem per tots una aquest paisatga va fer vibrar amb
(levaTut just comencem 1 mollas
salulacia
colpidora;
pels
bous
n sanyoa (larga i Artigues gratinas que se'ns han fet
extremitude humanes i actuats
frenar
les ltengaes.
- • oil una prcaosició, clama- gala anónimas, Gair e-bel sempre Coses urgeixen. Cal proaradir rä- sa, Mas
afiaare
ha esdevingut la catalana; pela [mi fan l'ofici de
de see- tasca del Pros Milà i Fontanals, traidora; pels qui voldrien assa- valla tradició. Escolteu "El cant
art vol da gramies pel Guasea trates elles, aixt com tota la nos- pidament a la con:tatuaba
bala
cal
ea
n
amb
e
dala ocells" o el "Totes volen IteIra organització forana san el cama , p,„„d
a Van sprovad.A.
anal innocant a aquell borne jar a'ofiei de convertita. •Ssaui ren", o el "Toc d'orada" i endavifruit immediat de les campanyes ciar fa ssternbtica cai a I ara.i. Za , aquell
1.¡ rrs posta d'Ea Vidal de.Ltola
nostra
encaixada
de
campa-•
.• c Iä
ell al a
laa
nareu la (t'adicta i el paisatge en,
cid d'zistarnents. Cal fan abundoi.aleca fea aistreatnix acollida de propaganda.
temorenc, que no la nyonia per tala els nacionalistas; carnata per un borne genial, eira•a
Temiera preparada la creada de ea i variada la propaganda erri- lä dolç
arnh nn "si' unbnime dele ranpela
qui
san
anda
nosaltres;
pela
dEn Víctor Balaguer, el de la
rarrants. Arnb tot, com que enlat- la majaría de les seccione pre- ta. Cal preparar una intelligent cabellera esbullada i la capa ro- qui no san anal) nosaltres; pels rnatitzats pCI seu temperament.
a ia ea nombre cona:dona- vistas ala Estatuts, que no harta i ben plaçada miaja exterior. Cal mhatica, qui tot maleint envera qui, eireurnstancialment, no la Talment un nou Sant Francesa,
En Pep Ventura parla ami) ola
ba^ da N'ata per carril. nigua pro- Ja iaataurat eaparant que ho fas sohrefot cornanaar amase impa- la Casfella
esdevenia poden ésser--quo san ala mas de orarais i amb totas les coses natu.
cianeies i drfallences una orga- ni:matra
eaair-se a la lactura de nonas d'a- el Consall definitiu.
plànyer.
de
FE:mitaya
gran.
ACCKI EXTERIOR 1 DIFUSIO nitzaria perfacla.!
miasta votante i reenmpte de vals
Fina ara ans quaisävem-que rals.
No parlaasim massa dl riostra
Eón mollt interessant, al cuas
Per a realitzar tot alzaanas patriatisme. laabusar-ne as una des dones catalanes no aren en
re.Aiultant pile tots rumana DEL raG3TRE ESP£111T---Opors. manera os.)anyola. Costa poc els estola nacionalistas. Ilavent- tat dels homenatges quo ara ti
uasel ho eran a favor de ea rte- tunantead es constituiran a la calen mitjans i coLlaboracion
seran tributats, intentar de res
I
.
Canaell intima ama Mancomunitat de Catalunya i a Ara deu fer uns tres anys que cre.xpec intentar
.-a-e aa
n provocar una les avesades simplernent a bro- construir la vida del mestre. Una
l'Ajuntament de Barcelona, no molls de vosaltres reta-tirad el
l esa • ataal d'una eanildatura
dir
senyeres
a
fer-nos-cn
otrabiogmafia d'En Pap Ventura, on
mirones d'Aceita Catalana, sala meta ingraa a la alancamutaitat p arearrifança epidarmica al. pas nes i a presidir Jaca Fiarais i
aa un parea de ponis.
ra- les minories deis diputats i re- de Catalunya m'a largavau la daana xaranga militar o en les fer amb nosaltres parella en la ros recollida la sa y a activitat
re. ilthat de l'airada
aclaman:da derlarnataries d'una
cada din, on fossin contarles les
galara addictes a Acata Catala- vostra connança, Per6
amb nentifts
emarinar- "Fasta da la Rara!" La vacada danaa de la sardana, no podiatra puras anécdotas de les saetas c&.
eonverlf-an en (nada. ala na. f,a riostra entitat, es una vas- líen que sarla corn tota conflanesperar-ne mas dificil ajut. Ara,
palriatica,
especialment
minadas per l'Empordà.
odmar eta lilas pree'- ta i (merad conjurada patriótica. an política, exigent. En prendre'n
de la g uerra gran. ha trdsser bu- Acotó Catallana—auara els Poalantrestant suscitara la imatge
it5 per a inlagra r A ella hi han convergir, bornes i
e
",s •
nota. puc respondre-us ara, mil i galreba vergonyosa. No en?. mells—els obran les portes de ad
dal mestre piaras. Recorriera al
estola de molts diversas proce- P il nom d'aquest Consell, com
Centesti, terivors Fi"e e.
a bat.
plamti
d'insultar
res
ni
ningú,
ni
plor
d'En Pep Ventura, tocant la
ira. faerveea, Nienlan. Jar- dandes, deixcbles de diferents aleshores lio vaig fer pel mata da ;ladrar la lluna. Que la nasa
Era un tapie dir: les nostres tenora
damunt Perapostissat d'uraestralares. Tots ella, peral, naMalaulat.
dones
san
positivistas.
Potser
era
que ne " /Iees lumW sea Ira paseara no samba canina n1
ciaralistes incondicionals. Pera umulue•
rem exigente da la vostra col- !leonina; que sigui una passió cert. Ens ap ianen; no san com na plaça de poble. Tothana sap
aquusta Herrada del mesto que
edlin que en aquellas Corporarions laboraeia.
simplement i profondamant lan- les dones d'Irlanda, implacantra; plorava interpretant lee savia
pnaliques els anales qua es cansa
Discurs
llur
patriotismo
no
as
haroic
cola
mana. La noble paleta irascible
sardanas. Plorava de pura mana
talaren minoria procedien
Tot fent catni
deis qui a p alea un ideal patria- el de les dones de França que cid? Era la torea del paisatge que
tols ‚ha d'un matear estoe
guanyaran la guerra... Peral qua el tela esclatar en llägrimes? Era
en aquest ma- tic no assolit encara.
plaga(
M'hauria
i
calgua explicar allf les rau- te, n'Ojear, cantarina:11-1o, l'ideaham fet aer a colpir-los No s'han
d e Ila dança 1 dl
r!
prons de l'escissió. Les ri di; la Conferancia Nacional, a
lit aratura, ni amb articles, ni amb la dolça faralá
amb la Huna?
11 . 1 Jaurne jetrampanyes d'aquelles minories Aorta Catalana. Ja VeieU que ara
asciplina naciona- discursos; no han d'enlarnir-se cant
mes que velem en aquest
han eansistit en afermar präctido eonvaneer amb teories ni anib, Valdríajota
Id ha lleure (la fer-ho. Altrarte l'horne qua crea.
plor la
ramant Ilur nacionalista, no
lista
amb
Pespeetaele
de
la
nostra
reservi
mas
qua
Ito
mart. valdrà
En Pep Ventura potser pressenpara eoLlaborant a les obres de a la preciai6 dosificada d'una
mansuetud.
Quan
Eheroisme
arriTasca feta
No basta l'atletisme individual
bon gavera.
bi, veurern cl qua taran. Ale-sho- tia que aquella paraos i aquellos
saria d'adietes que penco adraeNertiliu
aa a a a : El
Gatt esmentar singularment l'a- car-vos, com as natural, des de dele nacionalistas. Cal una disci- res serä el mornent de judiear- padres i les cartas *lela monta
,,fpein
ne.;.1
•:1
catalaplina que els relligui. Els d'AcIr
llunyans, prenien una nova vid-t
eatalanitzaeiú de LA LA PUBLICITAT estant.
r
,
mala
cnr..
cia Catalana Phrrn de respectar les, mas baza dit, d'apliatadir-les. amb l'ala de la seva tenora. En el
PUBLIOTAT por un gnu) daAra, tot fent canal, parrneteu- per la convicció de qua de necos,
- , ,.,.ieneit la red'En Pop Ventura, recroador
batat as, la majoria dele nos nomas que entalla ami) vospolí- plor
Lsp:rituai t.tt
del malarial mita
de paisatges . Iti havia alhora le
ramas partany a Acció Catalana. altraa el diälre inicial de IR nos- baria i per fer honor al roma
promfs que la posen els riostra
aa p lagrar el l'Ira da la JO qua aleattonas era-- absent
dolor de la mare i la inefable jibia
tica
mas. P!Cee. df Ch :aras, Dareeluna vaig seguir com vos- Ira expedida patriótica. Sam a la Estatuts. El fria:e-tirador pot
paternal.
i [atrae amb emoció el prócas d'a- sala venerable del Centre Excur- arriscar-se a tota Ilel de tacadas
TOMAS G NRC.ES
Si un "mori", en un moment de
- ha (mama Elt
ta (mafia:c.:a dala quella tasca redemptora. Vela sionista de Catalunya, i ja Babear i d'aventures; no alai una mili- topadas i de Hilitos pot asser una
la
reconfortant
cia regular. Per aixd seria d'una arma llancivola—naolas agafen la
1:-a stals d'Ac r.:la Catalana, - a la eom una reraTaltra les secciona com as dolaa i
conversa dais rompanys que surle•eut ra a la d'aquesta antilat i
del diari anaven apareixent en ten a Meren mal/ sola la claror major efietteia nadonalista l'es- primera quo traen—, un "vis- PALAU
tudiant qué en /loe do trancar ca"—crit afirmatiu—sigui la noseonstituei6 proviaional, calaiä. Finalment la inslauracid
de les darreres %trenes.
un vidro o estallar una porta, Ira constad senyera en la pau 1
al el Causell Ceuta:ti
de lec diles Tes majúsenles en el
No
ens
preocupen/
massa
dais
en el combat. Qui gosi tocar-li, GENERALITAT
aeonseguís amb paeffira
• vosaltrea ja coneltrata
titol cOnstitid deftnitin rasura.
ni
ens
nagnitagassim
Per
Ellres
Conferänoles a Flauerets
da
instaurar l'As de la !lengua ealdrä que deelari el san odi a Caaqui la !nata realiezaart Davant" datad no pralrä dir cara
a estrafer-los. Per a fer atara catalana dintre una aula uni, talunya, i per toral que contradiaquast autl, valuoses :'altres vegades algun ilaostre
Cl dia 13 d'aquest mes contenç.r1
no halada calgut Aeri6 Catalana,
aboraairms,
Urat espanyot qua els catalana Amb Arda Catalana s'as acaba- versitäria. Com a lee Legions ro- ga' cruatnent l'obra de Déu i ia cicle de tres conferencies atorgat per !a
aleenocrätica voluntat d'un po- Comissió d'Educació General a FAjultPROPAGANDA.— Aca j ú Cala- ens prveupeni mantas de les fa- da d'enriquir la gama de mall- manas ene cal la doble tasca: de
afanar el campament i d'una per- ble,
tannnt de Figueres. Acuestes conferenl ana nantrthul a le oommenibraçanes,.
del nacionallsme cafalä, en sistent coloatitime16.
Deia Xentus que la vida as la cies seran celebrades a les deti de la nit
cia de Vil de setentbre a BarcaEncara que LA PI'FILICITAT arta
la qual hi ha per triar i per enEl nostre cana( 110 da de plata portacaja. L'espiritualitat social a Festarge de la Dibliouica Popular.
¡aria, Sart Boi n Llo i n (mal no as ni ha d'ésser örgan d'Ac- cabir-se tothom. A Acció Catalamena la perfecció nadoLa primera serà sobre higiene col.k-calmilblanc; Barga, • Ruta,
ata Cálalana,, la seva aparició i na Id drasitgem nomas als que xara sind de sacrifica alolts In- —que
tealectuals es compten entre els nal--desamortitza la polft ica amb risa, càrrec d'En Ricard Giralt; la seN, latratica dril Pereda*, Rema: les seves camprinyes responeu il- hi liagin de venir de grat.
les
seres
xaeres;
pera
d'etotes
rolla, sobre higiene individual, a c:trrec
Olat, Aranya de Mata Aremys
delmedt a las , directsius de la convidara a lothom, paró no lit nuelis d'Acata Catalana: Balda- lla
fatalment en vindran les mas d'En Jesús M. Bellido; la &mera, sobre
eatina i l'arrasan.
. ancla Nacional. cap lothorn. Que cadascú, segons ment procuri que la nostra ao- gloriosas
(mesada Confe.r
horas
politiquea
del
nahigiene moral, a cartee de N'Eratenetuaala
esdevingui
popular
m'han
Mercas a aqueat diari tau tren- el ami critari I el san tarannh, da pertnatre eta aquests moments cionalisme.
lla pres part ea allres actea de
aild Puig i Salt.
prapaganda naotona/ista en ala cat el ''rete de silencia incons- s'adscrigui a Fastoi nacionalista de Sinceritat aquesta cita d'En
Nosaltres, as a dir, Acola CataCi211t3 ;1 meditats que ene. envol- mas semblant a e/I, mentro ro- Charles Manaras: "...De nobles lana, serem a tot arreo on es raid
Maltrate a Vilanova ¡
Veadrell, Silga!, Valle, Salda tava. lluvia dit ara ;repatea( qua mangui dintre Fortadóxia
encimes, darlo do poitrines de pura —fins en p(alitica—aeció nacio- segons je (53 costana en el nostt
CrIlei era al millar ama ara
Celaría -de Queralt.
Proa] que tots aquests idealistas, ~tiara de tout lien nalitzadora. No [aspirara a desee gran orador, fou intarromput di-'
Aran-aje Oliste L'agostara, Sant como ara, podiern fer ola nacio- estols sabran conviure -en la su- areo In monde matarle!, feront un rartit mas. No perqua nasser verses vegades amb torta apladal cap d'avall
nalistas d'Aceld Catalara.
P alia do Paliarots, Sant Joan de
prema garmanor catalana 1 fina sana dardo, ovar, une alcance par- rimases ella en fea mobreeixir, Rana diments i coronat
L'èxit de LA PUBLIC1TAT ja sempre que artigar' salaran
les Abadeases, Mollet del Vallaa,
parqua procurarem easer queldom amb una llarga ovada, tributada
faite,
lo
sacrifico
d'un
temporal
per
tots
eta amasara
de
coLlaboraeid
Eilt
Gr anollere, Ruta, Terrassa, La l'han vial:
a peu drot
gar-se en front ante nacionalista. dora ils se gentent &g achas par millar.
ealeal, Reme 1 Tarragona. Cal es- qua malgrat possibles equivocaPor' tant, valga parlar-vos amb protestaren: mais sacrifieront-as
Volean alta que somniava En renta.
En sortir, hont ponderava ena
merilar aspes:Mimara tres coda - cions excel.leix ciare in periodia- una gran llibertat d'esperit.
dasst alsarnent une lilao? un par - Maragall: L'alçament- do Cabilapura
bareelonl; èxit de públic com
rheies: la d'En Masa(' i Llorena
nys; aquell alçament patriadie tusitaaticame nt la tasca qua
ti
paja?
un
capriee?
un
goat?
ja prea
se Us explicava ben sinceratnent
al Centre Català de Paria; la
que atenuarla la nostra persona- la realitzada la naixent i
Atletisme
patriòtic
Lee
liaras
'out
bien
poinlollaux.
d'En alarti Esteva a l'Ateriett En- en un editorial. Aquest èxit
1 que---amb una revolada ponderad As:mi:Mata de 1 atrioa
Coin tata els allattsmes, ea al- Je les d'altas beatwoup en dial- litnt
el elopadie Popular, i la d'En Ro- pIar domostra cofa no da una
magnifica- da delimitara, camal- tes, felicitant-B e d'un resultat late
qualo
ler
roa,
et,
dusae-je
Inda
inlaguer ieonsiderant-la formarla
vira i Virgifi a l'Ateneu Baree- aveattrra aviesa arriscada la de hora Mandad i depurada. En una ques royallates, les affairos d'E- rata eseareallers 1 noses.
load.
Ilarmar-sa a la catalanitzneid soasad de l'Institut d'Eatudia Ca- Id sota des M'aires, ella Maça saaurn det que pot esperar -ni
Adati-Stalll
publieacid
la
tainn
preparaut
la causa do la Hibrirtat de la noca
L lactuacla centran de propa- d'un vial diari hareelont.
El
dianas
d'En
Datill
1
Malas,
llora vist amb joia roan coin- completa de les obres d'En Prat sa" ("La Dimocm'a'lo Raligleabea, tan brillanappont ple de doctrina, tra Pätria,
gan da oral l'han constituirla eta
París, 1921. Pg. 66 i 57.!
E
COMaraals d'alee/4a Cata- Oldint amb el rioatre Water( 1 les de la Riba, notava En elaere Ço-

Ida reunió general
d'Acció Catalana

El plor d'En
Pep Ventura

d'En Bo-

fill

Matas

DE LA

,

linuneetege,

essembee do 19=

PUBLICITAT

LA

:temerla, donant compte de la
tasca feta durant l'any• el director, don elanuell Cubelis, feu un
boli discurs, fent-ne també un es
reverend mossèn Pera Roca, presiden', del Centre. A mes cooperaren al Iluiment de la l'esta el nen
Gortzälez, tocan'. amb malta afinació algunes peces a vion; pele
nens de ea mateixa sudó fou reeresentat el quadret moral i
theonament, "El ballet de la Masea", t. per ültini, la secció Musiedil d ie:enes , dirigits pel seu mes
Ire, En Mariän Mayra% cantaren

GASE TA LOCAL
i Folk-lore de la Universitat, En Cesar August 'recree,

grana

CC:ERVATORI WETEOROLOGIC DE LA
1.11;VENZICCATru. u-me-e-LONA

Dia 9 de desembre de 1923.
/3,

Bareeztebe a

i

761 .g; ;-61'1; 751'4.

l

del Centro Excursionista de Cae
talunya; N'Angel Ruiz i Porta, de
l'Associacie Prutectora de l'Eusenyanea Catalana, el Club Muntanyenc i altres entinte; culturale
i patritStiques de Catalunya.
Han estas convidase tendel els
Ajuntaments de Gavà Sant Climent, Bogues, Viladecans i Prat
del Llobregat, havont acordat alguns d'ells enviar una 'represenlacee.
Ale socis de l'Etirart a Bruce-lona els ha estat repartida la invitacie corresponent; si per cir-

ts

nivell de la mar,

Termeinetre see., 7'6; 14'e ;

Term'Anctre I ta luit, s'q; 104; 8.3.
Ifeeriz. te-untada= de mea:rack), 7en
do ; 87Liatd5 del veas, ENE; calma; cul-

ata.

Velocitat del vtet en metres per segon,

2: O;

o.

Eseat Jet cel, quasi sere ; nuvoles ; vaacre.
Classe de neeols, Frecemulus; curesstratus; tirria-su-ates.

si

cumstàncies espeeials algii ha
deixat de rebre-la se li prisa que
du-n1 .« 1'1,. . Lri
Ten rncis.r
es doagui per convidat.
La Junta de l'Eebart i repreMáxima. 14'7.
sentacions de les entitats dc BarM ininue 6'6.
celona sortiran del baixador del
Mínima arrea de tema, e'e.
Oecileacie tennornetrica, Si. Tanpera- Passeig de Gräcia al tren d'un
blrat niija. hi'6.
quart de guatee per a tornar a
Precipites.-ty:i acuosa, des de les 7 hores dos quarts de nou de la nit.
del die anterior a les-7 hoces del dia de
eaemea-raeveseeeeeneneeeeeeeeeeeneeeicawee
la data, 0.0 milituetres.
•

.

11

l

respectius patrona abans del die
10, amb la inteligenuia de que els
patrons 13 8 consitinraran
de tot compromis amb dl obrers
si abane ile Pesmentada data no
llapo manifestat el deeig de tornar al treball.
Aparells parlante de tots premie.
assortit en discos. AVI-N VO, i (entre Fernando i Banys)Esteres

A tanacenes

S'ha rebut a l'Alcaldia un telenraina de l'alcalde de Valencia,
notificant que Ola celebra', en
aquell Ajuntament la reunid de •
representante d'entitats econe-

quilan etres.
Obaenracions rarticadars, boira.

CAP E5
IMPER M E ABLES

gay.

Caiti Post-al: 25 pessetes tres

50 eis sls; 90 en any .

peses;

5ZIPERIORS

tiegut ocasie de ,veure
pergami eue l'Aseoeiacie de La
Preipsa ha. ofert a eliMedit. Läsaco, cura a lee iineni 4l'af,raiment
Hem

re e
fl

Corte Hiena xeviot angles pretiesos dibitixoe,2:51 nessetes.

econerniques de la localitat j a ntement amb el senyor Taltavull,
delegat del Comitè Central de la
queda Fira de Mostees de Barcelona, ranviant-se impreesions,
eonstituiut-se el Comitè valenciä
i dirigint-se pele reunits una
afectuosa salutacie a Barcelona
i a la seva Fira de Mostres.

I

XACO ATA CARta

BARCELO N A
se

de comprar el genere

1.111S per al vestit u ¡Cabria
vi e iteu la panyeria
J. felet VIVES, l'Ida. Sant Pe pe, 15

Admetent ear ..e ga a nülit reduit por a Perú Jeme de Nieva
.(Aviles) i Mu g e l i teljon, sortiran
directes ele dies 15 i 16 del correal els vepors eSantofirme" i

''Inocencio le igaredo", --respectivarnent. Facilita informes el seu
consignatari, Ramiro Delgado Alvarez; Mercè, 8, entresol. Telbion 5555 A. La eärrega s'echan
al moll de les Balears, cobert
Mero e. mataina !ternero 11, "Golia Rico".
Btr-rets pe i ios eh de Dop
assortit dea de 20 pessetes. 4 Ronda tniversitat (prop

La direcció dt Galeries Laietares, que estaljarä en les seves sales la selecció -de pintures
rebudes en el coneurs. organitzat
per En Lluís Plinidiura, es platt
en fer públic que per a correspondre dignament a l'honor que
per aquest Ii ha estai, fel, donada la quantitat d'obres que hl
seran exposades i Que _amó vol
ata organitzecie colo la impartäncia de les rnaleixes niereix,
l'exposició que devia inaueurarse delire aquest mes de desernbre, serà oberta per tot el mes
de gonce propvinent, en la seguretal de donar el mare just que
aquest roncurs mereix, que ve
coLlaborat amb les firmes millors
d'entre els nostres artistes.

existericees en Llaneria
Preus extraordinaris

Enormes

lialmes)

Ielinstitut Médico-Farrnaceutic celebrarà sossid ordinaria de-,
'me. en t ume, a lee 10 del vespre,
en la qual el doctor Baldiri Danés dis e rtarä sobre el tema -Bes
glkedulee endoerines i el simpletic. Les neurosis viscerals".
CORDILLERA
Vi >time. 075 atp. lit.
*itere AFMO & BAA nISTA NY
CARDUS
pme al curn
partaferrlsa, 10
L'Hatee:tal de lee cla.sses pase
blagietert primari ens
eiveee delque
ea
el
costnrri. ele batiere eorresporente
SI MPS (1P novembre prop-paseat, ele diem O i 11 del mrs que
eom, de dos quarts dtquatre a
les set de la tarda. En els se- t
gütnts eles feinere fine el dia 20 r
ea paga eä de ciee a s e t de la
Lands. En aquest •ntit deieern
rectifirarla la notta,a que pubil_
clevem ans d'ahíle,

parzarh na ilea

Almacenes
Corma,
Ostras

BEL EN

8, I Xuclà, 1 I 8

SON-Tletlenee. Quintana, 7

Uns quants amants da lea nos tres restes tradicionals han decidit fundar uns premie d'encoratjarn e n t. per a les paredes de figu-

res i casta de la tira de Santa Llacia, a qual objecte hien encarregat al Ctrud Artlstie de Sant
Lluch que el propvinent cita
vulgui distribuir la quantitat de
200 peeeetes en un, dos o rriú11
r remis a les paredes que prese atin exemplars mes artIst ice sense
perdre el caelneter trad ; rtonal i
popular.

CAMISERIA

SUS
Doqueria, 32

Els Poinells de Joventut Veo?.
ta. visitarais astil, diurnenee. la
Grao assorlit el corea;
Ca-e a de maternitat de Les Corta, I
convidats
tots
els
Hl queden
Pomelle que vulguin ncompaJCIE8 NERITA3LE OZASIO
myar-109.
I chicotes usata d e tctea n'aseos
Punt sip reunid: Sobr e les 'lomPreu fix. l'altere, número 41
ee, a la po e ta de la Maternitat.
'Maquines cosir i
SANTASUSANA
Coree /lame soviet anglee, des9
r5,4Qmp
egultes i peces. CARME, 40.
ee superior, 9e7e

Almacenes

BELFN

Carme, 0, i Xuzlh, 1 i 3

RE 8 TAURA/9T ROTA'.
Saló de Te
te daraant de 5 a 2 1 4 de
dia
Cada
11 dinar a l'emericaneds a a II.
Tal roen terlm anunclat, asen
ß les quiebr e de la larda, tindrà
110 a Clavä la enatneurarid en-

riele de la primera delegació de
l'Esbart Folk-lore de Catatnnyrt.
A aqueet arte, cae revestirk
taires de solemnitat, ha Pentnée
Ja snva neeletimela, et 'Mentor
honorar' de rEebart, remiren!.
folk-lorista don Ttosend Serra
Pagel, ele doctore Carreras A r i ,tesep M. Ttellsta 1 nora, en
representad 6de l'Arxiu d'Etno-

---

3

.....----,—.............,

9t. Pero, 7
Plaea Sta. Aran a, 9

Ccerne, 8, 1 Xudb, 1 i 3

aU 3

CORTS CATALANES, 613 •
IlflORLES, JOlES, TAPISSCS •
decorr.t16, pro- i
1 LAPIIPASFZS
1 }zotes per emlnents ortstes 1

Ronda

I

L "j
a a

,

[ rii 311 Ituk\di

Alnrcenes E ELE N

ee ee

nU i

eseoelides cançons.
El senyor Borrell pronuncie
unes breus paraules i seguidament es fell cl repartiment da
•
premis.
Tan!, les peces tocadas a viel
acompatorea
canoens
rom les
ovades al piano per la senyora
Na Menuda Rodríguez.
'm e •

migues i earporacions oficials

M

per hacer oree part en la funde
que a beuefici del Muntepio
l'esmentada Associacie se celebra
el cha 2 de febrer
DI pergarai, que es motel de
znereseute elogie par part de
quanta el veuen, es olna del notable especiahsta en aquesta
g lasee de treballs, Antoni Flos i
'Gibernau; de d'estil genio, i entre
les diversos miniatures que en el
match( figuren, crida molt especialment Paleneid per la seva pulcritud i detall una de la ;arana
'del Gran Teatre del Liceu.

2- 17 E

Carme, 3, I Xucla, 1 I 3

Recorregut dvl vent en igual tcmps, tot

LA PUBLIC_UTAT
342P-SCZIPC!O
RE,EU3
earzel,Colo: Du-u peseetee ei
enes. Previncees, 750 pessetes
tres meses; fe els e:e ídem; 30 un

angles, ente3 peesetes..

Corte liana xeviot
Se peletera,

El Gremi de Mestres Eeterers
ha enviat una comuninacill als
sens obrera manifeetant-los que
dit a entitat ha pires record de que
es reprengui ei treball en totes
les cases dala sella aenciate el
próxim die 18, per lo tant deuran avisar ele obrera que desitgin reprendre el trebail ale selle

5

,nef:n",,r,hon,.:,Tt°,r.„reid;
crarre,s•-,""
rrnate 'con e anol

Devela de la Comissii§ clr Fu-

••• e's
segeents mocione:
Dels senyors Santamaria. Massot i Escolä. perque es destinin
2.000 pessetes a la coLlocaci6 de
rigolee i voreres al earrer Are
de Sant Martí; igual quantitat par
a Partenisició de grava destinada
a Vafermat del cartee de Villar;
una altea de igual quantitat per
al'adquisició de grava per a Parraminment de l'aferniat del carear del Guinard6; una altra
igual enantitat per a la roleocache d e rigoles i voreres al caerer del Telefon.
Altre dels senyors Naves i
men( han esta! t'er re

Noves religioses Secció Marítima
Asid: Diumenge II d'Advent. Nostra
Dona de Loreto.
Quaranta hores: Avui, a l'església
l'Hospital de la Santa Crea, llores d'exPosicid: De dos quarts de vuit del mati
a dos quarts de sis dc la tarda.
La musca d'avtd: Dominica II d'Advent del dia, color morat.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona de
l'Ajuda, a la cesa csglésia, privilegiada, o
de la Bona Nora, a Sant Agustí.
Adoració noctunia: Anal, torna de Nostra Dona dels Dators.
Vetlles en sufragi de les änintes del
Purgatorn: Avui, a la seca capella, Escorial, iss (Grecia). Torn de Jesús Crin

eif icat.
— Atad predicara a la Catedral basílica el canonge magistral doctor Porto- Abir al migilia va tancar-se la Ilieta d'inscripció al vinent concurs per a
provisió de reotories d'acuesta diócesi.
nombre d'oopsitors passa de dos cents.
üncluea Frauciscana.—Sola aquest títol apareixtra aviat et portaveu del Ter;
Orde Francisca de Catalunya i liabais,
revista menutal dirigida pels pares Caputxins.
La redacci6 és al convent de Cape:xins ( Sarria), i l'administració-Cornis s ariat del T. O. F., Baix de Sonst Pele. /R.

Trine per a que sigui te:lana/lada la font de la plitea crleiveesa
a la cantonada del eart a r d'En
Pere Pau de la mateixa plaea.

Barcelona.

paraules amb qui hom
Vet ací
compte de l'aparicitS d'aquest Organ
"El desig, tant de temps afalagat, de
dotar el T. O. F. de Catalunya d'un órmin comü i únic. ara. grat sia a Di mt es
troba realitzat, "Pulla Sei-Mica " , " Acció Franciscana" i les abres enblicacions
periedieues que surtes en diferents convents de. CamPxins arnla un caracter lo-

cal, es fosen dins aque rae resista, la qua:,
ubra respondre i satisfer lea mateixes asricacions i necessi ,ats e s piritnals que impuls aren la fundacii d'a q uelles, tindrà

MONTA ÑA

Vi aterre 075 mine. tare
Cellers AFINO & tnA/IlUT.I.NY
a
I'.
PARAIGUZS
14, casa %- i•-.1
--

U,

".5

l'erran,

En la Junta general celebrada
per l'Academia i Laboratori de
Ciencies Mediques de Catalunya,
per a elegir els rärrees que tenien de vacar en la Junta Directiva. Foren elegits eis doctore
Enric Albas !tinas, presidente
A. Borren Vigo, viee-president;
H. Puig i Sis. tresorer; V. Rodríguez Arcas, vicetesecretari;
A. Aguilar Felin, secretari d'actas; Jacint Vilardell, conservador de museus, i Jesús el. Bellido. vocal segon.

SI teniu mal da
je s. CO
con aros
Demen " u_ to a tea (armar:es t ltda. Saut
les- e, 3u, l armario Arate°.

L

e-

ttqn

Verde

tia

ata

A LES -

TAULES

GRA NS

BEN
8aS:QuEeS

ElE FW11.3 ES

•
CHAMPANTS, vi rAs, L.119E3
Estelditnents sueursals
CALMAD OLIVERES
Plaça

Univereitat, 8
Ronda. Sant Antoni, 1

Corte llana xeviot, fi,
quadros, 550 pessetes

Ilist.at i

Almacenes EIELEU
Darme,

8, I Xuelä, 1 1 3

A l'Alcaldia e'han rebut docanten el condol per la catestrote del port, comunicacions de
l'Ajuntament i Alcalilia d'Igualada. la Cooperativa de periodistes
per a ea construccie de cases baratee, Ajuntament de Girona„Alcaldia i Ajuntament de SAges,
Centre d'Estudie americana, Consolat de Noruega, Alealdia i Ajun
temiera de Vilatranea del Penedè s . consolat general de Guatemala. Ajuntament i Alealdia de
Blanca, Ajuntament i Atcslt4ia de
Seto d'Urgen, Ajuntarnent i Alreeldia de Banyoles, don Angel

Tremols, caporal del sci mplent

del districte de Cadaquee; Centre Aragones de Barcelona; Lliga
de Defensa Industrial i Comercial de Barcelona.
A.

Sanztá

JOIES

TeL.1141712

e3n,.6res

ILANnV A U N 1D, 6

Ens ha eisitat el senyor Pase
quall Puig, ario de l'Hotel-restaurant "El Comercio", pregant-noe
que fern constar que no es cert
que ni l'interpret, P. floige.oi En
Josep Puig ni ell harin estat detinguts ni tants sols molestats
amb cap interrogatori ni altea diligencia judicial 'er l'afer de la
senyora O. Glasse, de nacionallital francesa, la qual sliostatjä
durant uns quanta dies a l'esmentat Hotel.

CAFÉ
LA GAZA
reze.e.`'

1,1 111 412eaCCLKSZO:
I

irarM e,.

PUCO

efe. tie'Teeie e; .e"

Ahir tIngue 'loe al Centre dt
Benefichnria Social de Betlem el
repartiment de premis als nena
i nenes de lo Seeeid Gatequteli Ca. que meresquere n qualificaoto
al Centamen de Catecisme. EI secretare senyor edontoliu, Beis( la

^A.M.1111«.911.•n•n14,

tiOLOPHAN E " (aparells i reflector; d'il.ln•
S'economitza un 53 per 109 de cost
de fluid eièctric. Gran varietat de tipus Concesslonaris exclusius per a la venda a Espanya

"

METRON, Plaça de Catalun ya. 17

En beuen Isintelenu,

l'av e eta 1 ge d'ampliar-1es, totes en el cont'agur doctrinal i en la presentació mat eri al; i l ' altre, més important encara.
d'iss a r el porta-veu únic au e ori t zat de
l'orientaci6 i rcirgänitzneid de les Congregacions del neare T. O.
Catalunya, que. en tots els ordres de la
vida cultural i i en tota flora ció d'esperit,—com en tot ntgait social,—
na a l'unissó, tal segada com cap abre
p oble iberic, amb eis correms ideolegies,
neindials, ha emeg,ut la valor dl franciscanisme, i ha endevin at tot l ' immens
bé espiritual que ama-st podría aportar
a la seca vida anguniosa. I ciad, no solamant és cert par a aquells que han e scoit la norma franciscana del T. O. i
formen part cn les se-res heets, sine, tamné rels qui sols Ilion conogut a través de
la literatufa, i fins pels qui només han
smtit tina enlació volandera que. per un
montad. el ha enternit cl con Tots plegare. pene d'una manera o d'una abra,
vitarn a ésser devots del Pare Sant Francesa
Per la qual cosa, la nostra modesta revista, neta imana tancada dc criteri. en
vistes cr:clusivaincnt als qtti de fet sin ja
t erciari, sitió per a tots aquells que sentin la sin anatia franciscana i ptigt e in esde venir a sun t,-ms fills del clac T'ove-

•

Valxelle cntrats
Vapor espanyol "Modesto'
Fuentes", d'Aras, amb carleó.
Amarrat moll de Costa 8, Consignatari, Guillermo Feliu.
Vapor espanyol 'Polar', de
Las Palmas, amb carretea geno,

ral. Amarrat moll d'Espanya
Consignatari, Arguimbau.
Pailebot espanyol -Ahí Va",
de Palma, amb eärrega general.
Vapor espanyol -Mallorca", de
Palma, amb càrrega general 1
82 passatgeret Amarrad moll de
les Drassanes. Cnosignatare
Companyia Transmaditerränia.
Vapor espanyol "Buenos Al-'
res", d'Havana i escales, emb
eärrega general I 19 passatgers. e
Aznarrat moll d'Espanya E. Con e
signatari, Ripol.
Vapor italiä trasateäntic "Giulio Cesare", de Genova, amb
trensit. Amarrat moll de Barce
Consignatari, Italiä Ame--lonaE.
rica.
Vapor

espanyol *Mahón", de
amb earrega general. Ama
rrat moll de Muralla. Consignatan, Amengua'.

Vaixella despatxats
Vapor espanyol "Cabo Cervera", amb càrrega general, cap a
Bilbao 1 escales.
Vapor espanyol neillerreal",
amb càrrega general, cap a Cartagena.
Bergantl goleta italiä "G.
Garducei", en least, cap a Marina di Carrara,
Vapor espanyel eCanalejas",
amb càrrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol 'Cunera-, amb
càrrega general, cap a Gandia i
escales.

Paelebot espanyoi eGorgonto
arrega general, cap a

II", amb
Valencia.

Pailebot espanyol "Gorgonio
St!". amb arrega general, cap a
Valencia.
Vaticana emelts
Vapor espanyol "tanta Crestina", amb el seu equip, -cap a la
mar.
Vapor italiä trnselläntle "(initio Cesare", de trensit, cap a
Buenos Aires i eecales.
Vapor portugues "Fermio Veloso", de trànsit, cap a Genova.
Vapor sacie "Sandvik", en Ilast.
cap a Valeneia.
Vapor darles "Niobe", en liaste
cap a Valencia.
Vapor norme° "Argo", en Hast,
cap a Valencia.
Vapor arte "Anna B. Di aliakis", do tränkit, can a Marsella.
Vapor espanycit "Eugenio Dutrús", en 'leen, cap a Videncia.

rello.
-ro «Fe.-

La publicaci6 cardal de la nostra pro-
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Fets Diversos
Un obrer mort
A les cinc d'ahir la tarda, un
obrer treballant a la casa en
construerie del Passeig de Gräele; número 48, clúgue, essent
canduit a la Casa de Socors de
la Ronda de San!, Pere, on morí
ab pues instante.
S'ignora el seo nones, per no
trrballar fixament ea aquellas
obres.

Universitat

Barcelona

Visitaren el rector l'arquitecte
senyor Ooday, el qual li mostea
ele projectem del nou edifici escolar d'Olot; la directora de i: cola Normal, el director de I'Institut de Barcelona, doctor Bartrina; el degà de la Facultat de
Medicina doctor Martínez, i eli
doetors p i i Sunyer i Bellido.
A la Universitat han estas ja
des d'avui sospeses oficiosareent
les ceasses i a l'Imanta els cicatees es negaren a entrar a claeee,
si be els sera' , coneedides lee vacanees el dilluns.
— Seguns la proposta ile CE:feota Normal, el rector ha legnet
nomenamente d'auxiliar s a favor
de N'Enrie Planas, En Josep Col
i Copela, i En Ferran Fernändee
En Josey Montllor, respectivament, per a les seccione de Pedagogia, Cienclee i Música. .
— Una Retal ordre recent crea
ice leigeenta escotes, d'absolluta
necessitat, que cle molt temps

eneh eren gestionaites:

Tres escotes mistes a Juanee,
terme municipal d'Arbuoiee; Martorell die la Selva, termo de NIR3san p t de La Selva, i Puigdelle
(Tarragona), i Pedret i elarete
Aeuntament de Vilanova de la
Muga (Empordà). Una ese-ole de
nenes a Sant Pan Seguries ((I erona). I concedeix la graduarlo

en tres seccione de les p eroles per
lote dos sexes dc Masnou.

Conforända
En la Facultat de Medicina.
(tonal, dilluns, dia II, a les dotze
dell mate el professor Von Rotlte,
de l'Hospital de la Charile.
Berlin, donarä una conferencia
sobre "Cinematografia quirúrgime", ¡Ilustrada amb projeacions,
demostrant diversos proondie
mente de tecnica nperatória,
L'entrada aova Ilittrei.

•: neia religiosa_es l'anomenada Estudios

SOVES
Amb carregament general sdn
esperats els vapors 'Rayera',
"Lueilline", `West Cha l a te ,
"Ausaldo San Glorgio IR', "Sear"
"Cabe Sant Viceute" i "Rita". i
amb carregament de carlee "Inocencia Figaredo", "Antonio Setrústegui", "Newbiggn" i "Ban-

rrensrisrano.r; emper6, minuta. per son
earkter eie.utífic i per la ne-s,itat de
deras'.
tractar miles d'abres assnmpt,s del dia,
— El vapor "Pelear". arme,
histiaics, etc., no esbat de Les Palmes, paria 4.500
ta a l'abast cm tohom, ni pot ésser deramells de platans, que deseardicada primordialment al T. O., ni esta
rega al moil d'Eepanya.
destinada a malitaar una nbra de valga— El vapor 'Malle/Tu", arritaasid d'estudis ja cts. Per aix6, Cetaribat ahir dc Palme, amb 99 pase
!Nora Frvauiscefea, seguält el mateix
satgers
1 98 ton-erres estrega ge,
sera son compl,ment en la Presas
a tes
i cl madi de mantenir una mis directa neral, sortirä nvui i'efrra,
vuit, clip a Mallerra.
,yennmica ció amb els n oe stres terciarit.
El "Clutlo Cbsare"
Eapercni cpse tot son cal.at sera seisetanuent popular i que tothom potra teaAiairacrilsì el trasatläntie ital.,ar -h,'i Iter'PA i profit. Nosaltres hi per liä -Muno Cesare, ansb eärresarem el cer i tot l'es for ç per a oteenir- ga general l 2.230 paseataers de
ho, cae es una obra col.lectiva la qne Eximen per Sad-Amárica ii 2 amb
emprennm, a base d'una amplissima c,sl- dest1 a aquest porL Å lea sis de
lab o r a ci Et, tant t l e part dels religiosos i
la tarda edatinuä el les vielge
terciarle rein de tote eh &laica i dure, despees dlutver eanbareat corresde lii,oal franci,c1.
pondencia i 97 passatgers.
Cala/meya Franciscum tindra diferente
A bord del "Giulto Cesare" hi
secciela
viatja p4 rein:stre de l'Extereor
sie Isa República Argentina senyor
Editorial, la cual tractára d'algtin teGallardo Angel,. Per tal de comma d'aetttali‘at r y taci-ziat antS el T. O.
plimentar-io abalee d'arribar ei
lee DISel franciscana-1 en }m'eral.
vapor, es rongregarea a l'EstaO rteal. que estara al e . errent de tiet
rió eternizad port vaiees perles di s po s ici o ns canóniques i sera rinstrusonalitats, entre lea que recorment directiu dl Comiszarit marine-14.
Bias aquesta matcha x. ct-16 es retrodem al comandant de Marina, govervador civil, prestlent de l'Ame
dran la comultizs dels direcsars del T.
diencia, el general i Gil en
O., serniere que les soluciona puguin unir
general
representacid dtel capett geneun iatere
Dectrissal, que tachan-a tribaLls his- ral, el doctor fertega mm representaelti e14 btslae. el regidor Setórica, lirtargics. literani Nc.
lene Mateas, el odneed da l'Arbe Ir. mostees rni,/siens, amh e st adía-tigentina, eta.. cte. lea un dele daquet, relacione i correspondencia de lea
Ions del traeeeläntie Taren renoatres Mi91i0/5 estrangcres
Antoniinm, on, a mea de fomentar-611i budes dites persoseee pel ministre, al qual donä la benvinguda
la devoció popular al Tatimaturg Erangovernador civ i l en cin t parels venerahke rectora de les pa• apiles de Catalunya trotaran amable lami• nt que rontestä cél ministre
ala
fae.n
Ita manejes forma. 'rota els
publicitat
acoillment per a donar
presente torea( ubeequ als ami>
raro ar3aseguita pcls rius feligresa as.
xameany 1 tlAVAlbel.
torians.
Crónica de lea Cergragacions del T.
o de Catahrnva i Baleara.
Neeiciori del ~laxen creelic de tat
arree.'
DE

DEL MUNICIP/
—
Creslolom a la Randa
17JunIalpal
El primer exercici Topesicid

ri les Maree vacante a la llaulle
Municipal. tIndiet non itemä, d:Huna, a les tres de la tarda. al
Sabe de Cene do les Ceba Con
eietorials.
Vlsita a l'Aloaldo

Ahir va risita* a l'Alralde 1ritlental, senyer Raer", e: prosident de la Diputaril
tenyor Valles ;1;41%1,,

ELS CAMINS
LA LLII3ERTAT
DE CATALUNYA
Pe

A. Rovira 1 Virgill
Free: 25 diem
De venta, ala etuleeeee, a les
°Colmas d"'Acrt6 Catalana"
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problemes de Post-Guerra

Trotzki amenaça acabar la Conferncia
de Lausana amb un

Les primeres reunions de la Conferència preliminar-de Londres

cop de força

El pla de M. Poincaré :: L'arribada dels delegats a Downing Street,10 :: Mussolini
M. Poincaré vol contestar
Una gran reserva oficial
es fa retratar
somriu
els articles de Lloyd George

Londres, 9.—En un recent mlting calebeat en el Careen miliMoscou,
tar revolucionan i
declarat Trutzlil:
"Vaig creient que la Conferencia de Lausana acabare arel) la
moblada arribada del nostre ezercit vermell a Lausana, on lord
Curzon i Poincaré esperen finalment veure'l. Aquests bornes d'Ee
tat imperialistes ens han ensenyat a sosten;r les nostres demandes, no solament amb simpllee
amenaces, sine lambe ninb argumente mes mine • • n de nie
pes.".—Radio.
TURQUIA VOL COMPRAR VAIXELLS MERCANTS
Londres, 9.—Uns agente coercials que obren per compte del
Govern tac, han entrat en re>cié amb alguna constructora de
.vaixells britänies per la compra
de cert nombre de bastimente
mercante.
El Governeure ha destinat a la
compra la suma de 500.000 linares esterlines.--Radio.
ELS PERITS MILITARS
Lausana, 9.—Els perits militars aliats i turca prossegueixen
l'examen comparatiu del .projecte dols aliats i del contraprojecte turc.
Ieimpresie que es té en els
careles de la Conferencia respecte de la marea de les negociaetons, segueix essent moit favorable.—Har as.
LES RECETADO:1NR ENTORFIDES PELS TURCA
.‘ Lausana, 9.—Les capitulacions
el Denle otomà han estat objecte de discussió en totes les

Comissions 1 sots-comissions.
El criteri de les potencia aliades ha topat amb la intransigenCia de la delegació otomana, alguna membres de la qual es moseraren irreductibles.
Degut a ale" les deLliberacions
han aveneat ' miele Pele
Lee cleneulee militare i navals
110 futur Teteetat de pan han es'tte m'intercedes a la delegacib
turca. En elles no es fa cap res&leche respecte 'd'Anatelia, pene
es demanarà ls tures que es
mantingnin a la Turquia europea forres euperiors a les de Thil
gäria.—Havas.

incidents de Passau i
Ingolstadt Sembla que
Mcmanya satisfarà les
demandes aliades
' e Berlin, 9. — La "Gazeta de
Tranefort" diu que la resposta
alemanya a la nota dele aliats
. sobre dels incidente de Passau
serà tramesa el dia ii.
La premsa es mostea indigna'da perque en la resposta es con.,cereixen totes les satisfaccions
demanades pele aliats. —Radio.
Parle, 9.—La resposta a la nota de la Conferencia d'AmbaixaIdees respecte dele incidente de
Passau i Iugolstadt ha estat avui
novarnent objecte de deliberaeions del Gabinet de Berlin i probablement serä enviada demä.—
Hayas.
' Berlin, 9.—Davant de les noticies que es reben de Parte i Londres, es vol evitar a tot preu tot
el que justifiqui la presa d'astalges en els paisos rhenans, i
com aquesta consideració es superior a totes les demés, les indemnitzacions exigides seran
probablement pagades.—Havas.
ELS PROHIBICIONISTES DERROTAT8 A NOVA ZELANDA
Londres, 9.— Al "Matin" comuniquen de Londres-, que en el
referèndum celebrat a Nova Zelanda, ha resultat una majoria
de 25,000 vote a favor dele adversaris de la prohibició de des
begudes alcoheiliques.—Havase
UN TERHATREMOL AL JAPO

Tokio, 9.—S'ha produit un terratrèmol al districte de Tyokho.
Han quedat destruidos un centenar do cases solament en una
poblactd. Hi ha divuit morts.—
LA CONFERENCIA DEL DESARMANIENT RUS

Rige, 9.—Comuniquen de Moseou que la Conferencia del desarmament ha acceptat la dieces.
lió del pacte de no agressió; per/1
amb la condició que coquen pacte
formi part de l'acord complet que
aignarä la Conferencia.—Havas.
FEIXISTES RUSSOS A MOSCOU?
Riga, 9.—Segons la Prernsa total, s'ha format a Meseta' un grup
enriele" secret, composte d'estudiants, els guate obren Itere reunions eantant l'antic himno na. tiene) rus.
Ffne ara han eseapat a la viglidn,eia de la TIe/efie—ilddiee.

ft
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La Irlanda Lllure

Mr. Cosgrave declAra
quel'única maik:a
d'anorrear la rebellió
és el terror
Dublin, 9.—En un sliscurspre,
nunciat a la Dail Erreann, l it,
nyor Cosgrave lis deciarat ele
Ventea mamara de tractar
ele rebele es anorrear-loe
fondrele el terror—Hasas

rompe les Converses despees de la
Londres, 9.—En un article publicat al
Londres, 9.—Interrogat Mussolini pele periodistes, ha des- Daly Telegraph el senyor Lluyd George provocació sobtada que significamentit formalment que inteuti atribueix a França la intenció d'anexio- ra la conclusió del 'rractat de Ra
LA LLEI SECA ALS ESTIVO'
suecitar la qüestió d'una modi- nar-se la ribera e:guerra del Rhin quan pallo, ni despees de les fantasies
UN rTs
passin els quinze anys del periocle que esposades pel senyor Txitaerin.
dicació en el pereentatge dele
UN MISSATGE DE MR. HARDING
pagarnents a efectuar per part ha de durar rocupació interaliada, sota Foren precisament els russos els
AL CONCIRES
d'Alemanya i afegl que avui es pre:ext que Alcmtnya no Laura, encara que es negaren a acceptar els pe- ELS PROGRESSO8
DE L'Upe,
ente d'un compromfs al qual Fran
sabria si porta o no un pla italià cometed el seus compromisos.
HIT DE TOLERANCIA
molt probable, quasi segur que M. va no havia negat la eeva eignatuen l'assumpte de les repararen:e.
Washington, 9.—En un rets,
Declarä'que Turquia L4 Indub- ;.Puincaré, en la reunió de primers mi- ra, cense altea fi que el de no
lablement drets indiseutieles, pe- nistres protestara contra tal atirmació, rompre l'Entesa, i foren lambe salga fet platine recentment
rú la sobirania turca no ha d'a- que é s . absolutament tendenciosa i res- ele russos els que confi;maren president Harding, referInt-se a
un cop mes a la Hala Itur mala la Itei de prohibiei6 de herede,
liar mes , enllä del Maritza, puix Satina la realitat deis fets.—Ilavas.
França, afege desitja pagar els fe.
alcohdliques, anuncia que evite
del contrari resultarte un coaseus
deutes;
perd
el
malvoler
A la carta enviada al "Matin" serä convocada una Conferencie,
Dicte als Pelearte que feria tepel
senyor
Frangulis,
el
qual
acaevident
d'Aler‘anya
pel
que
fa
en la qual prendran part els
mer una • -eie ea anees
referencia a la reparació "de les ba (le presentar la dimisei6 com governadors de tole els Estala
Ile ce
ruines que Ols alemanys ocasio- delegat de Gre.ecia a la Soctetat de Nord Amerlea, per tal de trae.
EL COMLioditAT OFICIAL
naren a França, no li permet en (le Nacions, es fa constar Lam- tan de Paplicaehe general de la
be que la politira allament paci- Ilei seca.
Londres, 9.—Un cornunicat ofi- l'actualitat.
fica i humanitària de Franca t'eaAfegeix el missatge que
cial diue. I que segueix:
M.
POINCARE
I
ELS
ARTIGLES
pece,. de Grecia, no varia jamai. probable que en ae ll eete Co nfeEls ministres aliats han ini- , DE MR. LLOYD GEORGE
—Hayas.
ciat les discussiofis preliminärs
rencia s'arribt a l'acord d'anal.
RESSOLUCIO ENERGICA
ALEMANYA ES PREOCUPARA, lar la hei, pece la seva rigores
sobre les reparacions i els deanes UNA
DEL PRIMER FRLNCES
SOBRE TOT, D'ESTABILITZAR aplicad() es tare tenint en comp.
interaliats.
Londres, 9.—Aquest tat 1, a
EL MARC
te l'estat de repinte pública, eras
Aqueetes discusions continuap
oinl'Hotel
Claridge,
el
senyor
ran dernä, a les onze.
Berlín, 9.—EI ministre d'A- ha erpressat dt desig d'obtania
J'en concorregut a la reunió: cart5 ha estat interrogat pele pe- fers Estrangers, 'Rosenberg, ha certes concessions neeresseriee
Per Anglaterra, el senyor Bonar riodistes sobre l'artioie publicat expesat en Urdes generals el pro- —nevase
Washington, 0—EI miente/
Law i el conceller de l'Exiquier; per Lloyd George obre les rela- grama d'Alemanya respecte de
remee al Congrés pel preeldent
per Frena, els senyors Polneare cione amb Frenes. M. Perneare les repararions.
ha
manifestat
que
ligues(
artii De Lasteyrie; per Itälia. MussoNi) ha dit res nou contra el que de la República, Mr. Harding,
aborda, a me. a mes del problelini, el marqués delta Torretla i ele havia causal. gran sorpresa s'eeperava.
ate
franceses.
rl senyor Contadini, i per BelgiDe les seves declaracions sem- ma de la prohibid!) de venda I
El
punt
de
sortida
de
Lloyd
ca, 'enyor Thennis i Jaepar.
bla de.duir-s cine Ali, manya aten- consum begudee alroMliques,
George es una inexactitud mani- dré, sobre tot, a l'estabilització la (re p elió dele crèdite ale itere
e—Havas,
testa. No ha existit mal a França del mere.
m inore aixf com la qüeeti6 neta.
EL CRITERI DEL PARTIT PO- un partit que desitgi la poseesAmb aquest motiu, la "Grul- tiva a la immigració 1 al treball
PULISTA ITALIA
ene de la part esquerre del Rhin. la de Francfort" diu que estan dele nene.
En aquest missatge es (lema,
Roma, 9. — tea ponencia re- Lloyd George pateix el fenennen molt equivocats acule% que espeteoldgie de creen a França
dactada per la Comissió consulperaven un pla general que re- na la votació d'una hei que obli.
imperiallisla
u
alee
explica
la
tiva d'Afers estrangere creada
Retenes la qfiestid de les repara-. e-ni als estrangers que registrin
per la Junta directiva del partit eonduela que ha observat sem- eines. puix Ita qüestió de les ropa- Ilurs come a lotee lee loralitats
populista, exposa cii criteri del pre quan era el director de les caminos no té solucid.
on resideixin acridentalment
susdit partit referent a loe ¡te- negociacions.—Redio.
Hern de cretino. amb tot, que el preseribeixin una inspeeri6 de les
Paris, 9.—Telegrafien de Lon- novern de l'Imperi este dispo- rieoroses respecte dele immh
parar (,ne.
La Comiesi6, partint. del prin- dres a 1 "Journal" que ielerreeat sat ti respondes a tes ereeuntes grateeen ele porte de desembar.
Poincare sobre dele articles o a lee peticione que puguin di- cament.
cipi que el creditor no pot renunciar ale credits adquirits, es publicats pet senyor Lloyd (icor- ri.rir-li ele anafe i que no 1-lerEn ocupar-se. ' et mieeatee de
ge,
declaré que esté ben resol t a deé de vista els esdeveniments les relacione cine mente el Ge.
mostea favorable a la realitzano
deixar
pasear
cap
inexactitud
ció d'un préstec pele Estala
fine ptignin produir-se a Londres verte (lela Estala Units amb les
Units a Alemanya, prédee que cense la correepoitent protesta.
a re b molen de l'actual Conferen- patenries estrangeres, el m'este
cl
Afee(
peesident
trances:
mitjançant les degrades garantiee
cia.
dent Harding declara que Nonl
podria esser igual a ea quantia "Cree saber que el senyor Lt.oye
El Gov e rn de l'emperi ha erevl- América havia rontribeit amh le
Londres, 9.—A consedii.1ncia tar, naturalment, en les eleves res
debuda per Alemanya,
.
so y a indiscutible influencla, a
L'import o'aque:,f prestec sen de la publicacier de l'article del ejoetee, que les peticione dsri fer ende dia mes dificil que ele
tregaria tot als aliats, i merees senyor Lloyd George en e4 Daily ntiate no reveeteixen sin caräcter Conflictes es teseolguessin per
a ciad aquests parlan pagar la Telegraph, el senyor Poineare
d'ultimätum.—leadio.
les armes. La atierre., !irse:sis,
mejor part de les deanes con- fet les segirents declaracions:
Berlin, 9.—El senyer Rosen- fée dele Estats linde una eacid
Els
argumente
del
senyor
Lloyd
berg ha declarat (leerla de la Co- acreedora. per6 Nord Amerira re
trets amb die Estats Units.—HaGeorgs—comença dient el senyor MiSSit5 d'Afers Estran gers dee procurarà mai abusar de la seva
vas,
-oeran
objecte
d'una
Poineare.
Reichstag que el Govrrn no esta- posició en si men per as.
Londres, 9.—La "Pall Mall
ba en condicions de fer comuni- segurar-se pna dictadura teer,
Gazett.i", comentant les t'envere gran sorpresa per als francesos.
IdI seu punt de partida es de tal racione detallades snbre la Mies- nacional.
ses que sestan celebrant anua'inexactitud, que cal pree.untar- lid de les reparacions, perd que
ment a Londres entre els primers
El missalge araba dient que
TRATAR -:- GRAN RESERVA
creia pod r e fer-les la setmana venria ami) ptitst eineerement ene
ministres aliats, -desitja que s'ar- se corte un horne polftic tan capeOFICIAL
ribi a una decisió i s'exigeixin rimentat pugui cometre tan gran ene efe—Elevas.
es
restablie l'equilibre de les II,
Londres, 9.—Aquest matt, a inexiblement l'apleaci6 de la lila- error.
EL VIATGE DEL TIGRE -:- EL
estrangeres, penal aquest
les onze i mitja, s'ha inaugurat teixa.
L'ex-primer ministre angles D!SCURS DE IR. CLEMENCEAU vises
és l'únic mitjà de facilitar el e.(1e
en el número 10 del "Downing
prete
que
hi
ha
a
França
un-parAL MEMORIAL HALL DE WASEls manetjos realitza t s pel Gomere internacional.—Havas.
Street" la conferencia de primers Nern alemany de guatee anys a tit important que té la interwid
HINGTON
Parle; 9. — Els Maris
ministres aliats per tal de trae- apuesta part, demostren clara- d'aneixenarese la ribera esquerWashington, 9.—En acavar el reaten un telegrama de Washinp
lar de la qüestió de les repara- ment que solament per la torva ra de Rhin, i aquest partit no ha banquele
en honor de l'ex-pre- ton dient que en el missatge Ile.
exista jamai, sind en la ment de sident delque
cions i deis delates interaliats.
Os com se podria obligar a Ate Consell francés M. Cle- gil pel president aguar
Poco estona abans de comen- nan ya a obrar amb 1 .eiltat i hon- Lloyt Genrge,
rnenceau
doné
el senador nord- manifesté que ele Estats Units
var-ee la sessió, nombrosos
A França cap ministee ni cap
re des re—Hayas.
?Sr. Lodge, es dirigí l'esignaran mai cap Tracia:, que
Govern, ni sise/ pera ini dimitat arnericä
riosos s'havien congregat pele
politic trances al Conti- tendeixi a una allanen arrneda I
han format un pla tan irracional. ininent
voltants de Downing Street per a
UNA CONVERSA PARTICULAR
nental
Memorial
Hall
per
tal
de
evitaran
tot compremis emeep
El senyor Lloyd George din que vemunciar
presenciar l'arribada dels deleLondres, 9. — Els ministres
el seu anunciat dis- tilde de colenear Fa Soeleiat da
gats.
belgues senyors Theunis i Jas- si otee( en 1919 al seneme . cure.
Nacions en Ilur ca 1.
Els primers en arribar foren
pee han celebrat una extensa meneen!) el pacte de garantía
El local, que havia estat seveAfegaix aquest telegrnma ene
els senyors Theunis i Jaspar. conferencia amb el rap del Go- franco-angles era per a (tintine- raruent
engalanat, estaba abarroel missatge presidencial reclaDesprés arribä el senyor Musso- vern, senyor Donar Law.—Havas. lo a liudar contra el xeuvinisnie tat de distingida
concurrencia, ma amb urgencia la ratiecncie de
di . le Selle compal Motes.
lini acornpanyat deis seus colLA PREMSA ANGLESA
Aquesta explicanid no esté exen figurant entre elle, a mes a més l'arme' naval de Washington, que
laboradore. Mussolini, somrient,
Londres, 9.—L'Erening Standard diu la de picardi, perd és
d'altres
ilitistres
personalitats, desitja extendre a totes les poe
segur que l'ambaixador trances
al baixar de rautornebil es de
a Washingque és evidcnt que els criteris francés
turà un moment perquè els re- i anglés han de topar en les converses no respon al pensament de Cle- ton, el ministre d'Estat nordame- teneies del mere per Lal d'evitar
la guerra.—Ilavais.
porters fotogràfics poguessin preliminar; que s'estan celebrant en menceau.
Quan en gener últim el senyor ricä Mt. filies, gran nombre de
fer diverses instäncies. El se- aqu e s,a capital respecte dels deut,s inpersonalitats
de
la
politice
i
Lloyd George prseent à novament
nyor Poinearé arribä pocs mo- tcraliats.
la diplomàcia i lote els rnembres
a Cannes el projecte del Pacte
mente despees.
Aixó creu aquest diari que hauria d'e- de
garanties, el texto eLlaborat de la Comísele senatorial d'Afees que reconstitereix a Europa se+
A les onze i mitja en punt co- vitar-se per tots els mijans possibles, no
gime els ideale de justicia i
Estrangers.
menearen les deliberacions de la Onment pel que es refereix a la qüestió era enterament il.lusori; a Inés a
Eir ales:ene-ea d'iLlustre,orador bertat. Len estirnals dele anierie
cnnferencia, a l'entorn de les de les reparacions, sinó també pel que més, el pacte no descansara en
per ter qs de la paraula, res- cans i mes quan aquest trumt
guate s'ha guardat una reserva _ •, ,eai g ue-oaue.tj suotacor sat e Maje cap garantia
ha estat degut en gran part a la
soné una gran salva d'aplaudiLa
Conferencia
de
Lausana
deabsoluta.
Hayas.
iniciativa de rex-president
ments i aclamacions.
mostré que un acord complot As
Els primers ministres poemaM. Clemeneeatt comeneä resu- son.
LA PREIOSA Fr NCESA I LA
possible, entre Anglaterra i Frenneixeren reunits fine a la una i
Afirmo i declaro—afegi des
CONFERENCIA
en sobre la política delrient, mint els precedente discursos
rnitja, en que sortiren, dirigintpronunciats en distintes tocan- pres—que no dentario als Eetate
Parte, 9.—Sobre la qüestió de acord que abans no existia.
se Poinearé i Mussolini a l'hotel
les Reparacions, diu "Le Gatt En restim: es inexacto que en tate dels EE. UU.; després, amb Units que intervinguin en el ase
Claridge, on s'estatgen. En arriIni e':
cap moment França hagi rebut- enèrgiques frases, - demostré la sumptes d'Europa, perú ei &mabar a l'hotel, M. Poineard fou infalsetat del rarheter de l'afirma- no que examine' bé si havsnt
No ene toca emetre una orie- ja tel Pacte de garantia.
terrogat pels periodistes, pece
aquest es-negé a fer declaracions ntó definitiva sobre els famosos George em fa responsable de la cite seseinguda Rete que tracten combatut per aconseguir el Traemanifestant que ele delegats plans del senyor Curro, abans de no conclusió del Pacte de garan- (l'acusar a França.de utilitarista tat de Versalles, ne considera
eompromesa la vostra responsa..
tia franco-angles; oblida que mal i d'imperialista.
s'havien compromés mútuament • conèixer el text de les seves proHe vingut als F.E. UU.—digué bilitat.—Ilavas.
a no fer declaracions fins a la posicions. De moment ens limi- aontestä les justes i positives
Despees delaté l'orador una
ta!~ a fer constar que els re- proposiiions que li vaig ter en re- —com portador d'un missatge de
nit.
pan, per tole els hornee. Jo decoeversa sostinguda el din 7 do
eultats positius que berirompta petidos ocasione."
A la reunió del mate no Iti
l'actual a Nova York amb una alel son autor, estan subordinats a
Per altra banda, el "Journal", mano per a Franea Anicament
assistiren ele y/rits.
A les quatre d'aquesta tarda la operacions financieros que sem- comentant afirmacione d'a- roe, l'afecte i la bona voluntat ta personalitat nerdarnerira:
dels
Estats
Units.
la qurlil l'actual canerller
blen hastant aleatóries, ja que quest a Counes constituia un veConferencia seta reune. novaEn gyans eloqüents parägrafs mattya senyor Cono declare dn'
Os impossible saber el -que proritable regateig, parque a canvi
ment.
fa
histeria
dele
esdeveniments
rant la sera estada ale E,tato
Encara no s'han facilitat de- duiria un emprestit, ja interior. del Pacte de garantia demanava
talle de lee esmentadee dieces- ja exterior. Franca reclama d'ara a França que renuncies a tota aun- ocurreguts des de 1914 a 1919, Units, que el pon d'II:111,11er sed
i
diu:
mes priesper que mai dthlre da
endavant
garantice
reata
1
Munocid
independent
pa
desarmament
sions. Se sap, però, que el primer
—Recordo que ele americans deu anys.
en terra i pel mar i tractés atol)
en parlar ton el senyor Poineare, diales,
no foren agafat amb sorpresa
"I,e Journal" escriu:
Parlé despees del no dezePo''
Alemanya 1 arnb els Soviets.
el qual exposä el punt de vista
Alemanya, en filtro temps, ame
El text del Pacto no portava quan acudiren nil costat dele regut perfil que Franra te a la
franca, manifestant que Freno
frontera oriental i acaba alee
necessitava el diner de les repa- naeava a tot nl finen amb la seva cap compromis precie ni tant sute adiete, ja que havien tingut el
tenme suficient per la madura i aquestes paralelos:
seguretat i en el sen enmere. Es la garantia d'un conveni
raeions per a poguer atendre
"Frenen, ahttne que res, dese
fen la unid per etembatre-la 1 Aixd es el que M. Poineare ren serena reflexid, abans d'adoptar
la reconstrucció de lee regions
vence-la. Desaparegut el perill observar des del moment que ocu- la resolucid que adoptaren.
ja la pate El Traciat ha d'eserr
devastades.
Lamento--segui
dient—que
pé
el
Poder.
M.
Poincare
no
es
ele
exerutat
i el meter needi d'arete
Donar 'Law manifesté que An- corral, hi ha entre els aliste d'ahir
glaterra no podré abandonar els rivalitats politiquee, econdmiques negä mai a signar aquest parte Esteta Units hagin crema un bar-hi, no seria un arranjarnere
in es limitä a declarar que no &tiro Hur d'abandonar Europa a entre França, América I la Grae
crèdits que té sobre Franea fina o comerclals que facin tmpoesisignaria un pacte que constante la seva riere sonsa previ avis, i Bretanya e
1 guara els Estats Units no acu- ble la eontinnache de CF.ntestre
limes ael la qiieetid que es una simp l e tatuada.
necee despees d'haver col.laborat
deixin al ecu ajut. Poineare maUne Preine enda Jalea d'apleee
Per altra banda, Freno, Iluny a la redacele• del Tractat de Ver- enmonte ami!) agite/des darrer
nifeste que Erario no patria pa- planteln actualment I a la qual
saltes, que porta, no eolantent la paraulee de l'oreder
d'aver tnrpedinat te 'Conferencal contestar adnb un el o amb un
gar si Alemania no pagava.—Racia lit Genneva,cour es dnue, no entreluce dele Zeitats Units, sind lev Ten] (1 I p'keliebquflUtecAeeke
_
e

Paria, 9.--Es coi-ideen ele següents detalla del pla que M.
Poincaré ha estudiat minuciosament i que solmeträ avui a l'aprovacid dels abate a Londres:
Primer. Per a' la coinpensació deis deutes interaliats, farä
notar que, en vista de l'actitud
hostil de Nordamerica, lote els
projectes que es puguin 'presentar sobre l'assumpte corren el
risc de quedar en pura leerla.
L'inconvenient de rajornament
indefinit de ot projecte de compensacie eŠ que, de moment, no
pot parlar-se d'una reduccid formal de l'estat de P agel-emite de
5 de maig de 1921. Mentres els
nostres rreditors no ene hagin
fet cap rebajen, no pedem aneegerir la càrrega del nostre delator. Malgrat aixe, el Govern trances coneix molt be des d'ara la
xifra mínima a que ha d'elevarse el deute alemany a França en
el ces que hi hagi compensacid.
Es fIxa generalment aquesta xifra mfnima en uns 100.000 milions de frenes paper, es a dir, el
que manca encara gastar ea els
pafeos invadits.
Segon. ,.En Vestal actual d'Alernaneriet dele mercats financiers
no pot pensar-se en mobilitzar el
deute alemany irr emprèstits internacionals. A aquest propósit
s'anuncia que el Govern belga no
pot coLlocar els bons que ha rebut d'Alemanya, pelee cal preparar el die en qué aquests emprestes seenin pneeibles. Per atad,
per tal que pugui ispirar
ea a l'e.stianger, cal obligar a
Alemanya a reformar lltir presapost sota la viziläneia d'un romite de garantia al final podran
unir-s'hi signes deis barquee.,
eridats recentment a consulta pel
Govern de Berlín.
Tercer. Per Alt im, Botamen!
Pocupacid de la mejor part del
Ruhr podré reepondre'ne de la
bona vnluntat d'Alernanya. Es indispenenble per neeexit de la reforma itera' i menethria.
Acelere es g en les condicione en
mis el Govern francés estaría
dispoent a reneedle e Alemanva
la morateria, la durarid de la
neal resta enmara per flear.—Radio.
LES PRIMERES REUNIONS
MUSSOLINI SONIRIU I ES FA RE-
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LA

PUBLICITAT

CONFERENCIES
EL CONSELL DE MINISTRES
•n •4.4-1•Iwn--.

S`han nomenat els alts càrrecs i els nous

governadors
• A un quart de set han quedat rennits
els ministres per a celebrar l'anunciat
Censen.
Han confirmat els conseellrs que continuarien tractant dels alts carrecs. asatlante que quedara resolt avui mateix.
El m:aistre de Finances ha anunciat
que portava un expedient autorittant l'eaecució d'obres al jeneralife de Grenad.. Es clar que no tenia seguretat que
hi barré' teme de tractar d'aquest assainete.
El ministre d'Instrucció pública ha
a•:unciat als repórters que demà publicará la Gaceta una Rica' ordre disposant l'obertura de la Uniattaitat de Madrid el dilluns vinent. Com ss ce-cordal-a,
fati clausurada amb motiu dels recents
surcessos estudiantils.
El senyor Salvatella ha afegit que es
mantindrà la part de la disposició del
(en antecessor relativa a la prórroga clo I
eurs durant tants dies croen ha durat la
clausura.
El ministre del Treball e nifestat
que havia celehrat una errofo• -tocla amb
els represcntants de les Carnr.nylea clre•
triques madrilenyes sobre el D:obreria
ves i la intensitat del fluid •:lettric.
Els representants de lcs Companyies—
Ira afegit—m'han assegurat que ha miorat quelcom el subministre del fluid i
que faran tots els esforços pollssiblea
perquè en un termini breu quedi normalimada la situarlo&
Malgrat abre'', els he trobat molt ben
disposats per a resoldre satisfactóriament
aquest interessant assumpte.
El comte de Romanoncs ha manifestat que portara al Consell espedients d'indult.
El senyor Alba s'ha limitat a dir a l'entrada del Consell:
—No hi ha res, senyors; ni noticies ni
frases.
Els Altims en arribar al Consell han
estat el president i el minio,tre de la Gor_rnació. çue havien estat conferenciant
per a l'acoblament deis nona governadors.
ELS 5!OMENANIENTS
/11 Consell han estat aprovats en aquesta forma els uqc han d'exercir els alts carnes:
Presidència del Consta d'Estat • Mi(piel Villanueva.
Sots-secretari de la Presidóncia, Eugeni Barro,o.
Fiscal del Tribunal de Comptes, Romero Civantos.
Sats-secretari da Gracia i Justicia, Az persa.
Director de Registres, Gavilán.
Director de Prnals. Joare 17quierdn.
Sota-setretari d'Hisenda: Leopold Palacios.
aats-secretari de Governació, Alonso
Gullon.
Director de Correus, Pérez Crespo.
Director d'Administració, Manuel
Hovuela.
Sots-socrctari d'Instru...ció pública, Anguita.
Director de Primera Easenayrula, Nåchér.
Director de %Res Arts, Cobiln.
Sots-secretari de Foment, Alfons
Senra.
Director d'Obres públiques, Nicolau.
Sots-secretari del Treball, Ramon de
Castro.
NI-retar d'Estadística, Jifia.
Directors d'Assegurances, Benítez de
Lugo.
Director de Pósits, Martinez de Velasco.
Director (l'Agricultura, Rodrigäller.
També fou aprovada la següent llisat de governadors:
De Madrid. Navarro Reverter.
D'Alava, Sahagun.
Alhacet, Terreguisa.
Alacart. Montero Reguera.
A lmeria, Serrano Ramos.
Avida, Pere Ostos.
Badajoz, López Ruiz.
lear., S.,nruartin.

Burgos, Becida.
Cáceres, Salvadores.

Sesuprun.
Castelló de la Plana, Gómez Valdivia.

Ciutat Reina Prida i Jorro.
Cardova, Ruiz Guerra.
Corunya, Garcia Moranto.
Cuenca, Sanjuan.
Grenada, Poner.
Girona, Lueje.
Guadalajara, Ruiz del Arbol.
Guipüscoa, Mesonero ROM11103.
Huelva, Spinola.
Osca, Otero.
Jaén, Mur.
Elda, Vareta.
Lleyda, Trevilla.
Logronya, Garcia Catalän.

Lugo, Lastres.
Málaga, Queipo del Llano.
Múrcia, Izabal.
Navarra, Casa.
Orense, Romano.
Oviedo, Novel.
Palencia, Landrú.
Pontevedra, Heredia.
Salamanca, Varela Radio.
Santander, Alon o López.
Segóvia, Cazorla.
Sevilla, Fernández Giménez.
Sória, Mesa de la Pella.
Tarragona, Feliu.
Teruel, Cristóf öl deCastro.
Toledo, Parrega.
Valencia. Cabello La Piedra.
Valladolid, Leopold Cortina.
Biscaia, Ledesma.
Zamora, Contreras.
Zaragossa, Gómez Lobos.
Noma OFICIOSA
El Consell de minares ha acabat a les
nou de la nit, donant-se del seu resultat
aquesta nota oficiosa:
"El ministre del Treball dona compte
de la seva presa de possessió, d'assistancia de tots els representats obrers, i de
la conferència „que baria celebrat amb
els directors de les societats distribuidores de l'Energia Eléctrica de Madrid.
El ministre de la Guerra manif está les
noticies satisfactóries que Ii comunica
l'Alt Comissari.
S'aprovaren aquests expedients:
Faiances.—Abonament de l'expropiació de les fineses afectades per l'estany
del Princep Alfons.
Execució de la subhasta per a les obres
del Gencralie.
Guerra. — Llibertat condicional d'un
condemnat pel fur de guerra."
AMPLIAGIO DEL CONSELL I
En el Consell celebrat, l'Alcalá Zamora i l'Alba han donat compre dels teleg-rames de contesta de l'Alt Comissari
a les consultes que ahir varen fer-li.
Són molt satisfactóries per al Govern,
pqrque el ganaral Burguete, amb una
perfecta comprensió de la doctrina sostinguda pals lliberals en materia de política africana, es mostea de conformitat amb les indicacions que li ormularen
els ministres d'Estat i de la Guerra.
Un cop verificat l'anunciat viatge del
Rei a Almeria, al qual acompanyarà el
ministre de la Guerra, valdrá a Madrid,
per a consultar amb el Govern l'Alt Comissari d'Espanya al Marroc.
S'aprovaren després en el Consell els
nomenaments d'alts arrees,
EL NOU DIRECTOR D'ORDRE
PUBLIC
El nou director general d'Ordre
En Caries Blanco, ha exercit durant diversos anys un alt càrrec a la policia, a
la que passi co msegon cap quan es féu
la reforma. La seva gestió fou inteligent
i recta, ja que collabora amb En Méndez Alani, a la reorganització de la mateixa. Separat voluntäriament, per dierèscies mula En Millän, fou nomenat
inspector contra el contraban a la regia
Sor de la Península, carece que fa poc
dimití.

Pertany al Cos Juridic hfilitar, en el
qual té alta categoria.
COMENTARIS DE LA PREMSA
La Acción, referint-se a la carta que
En La Cierva ha publicat sobre Eiewie
dent amb En Canibó, diu sial:
"Pel mateix que havem respectat sempre a En La Cierva i -Huy era defensat
moltes vegades, havem de die que un home de la seva significada) social i política no te dret a mantenir l'equívoc

assumpte tan delicat.
Si va caure en error deu confessardio,
que aquestes confessions enalteixen i no
a
rebaixen.
Si creu que esta en el cert, deu dirho amb tota claretat i provar-ho.
Partem així perquè ens sembla perillosissim l'exemple quan ve de persona
de qualitat."
TREBALLS DELS NOUS

MINISTRES
A primera hora de la tarde!, ha
rebut els periodistes el nou ministre del Treball, senyor Chapapeleta, manifestant-los que a

dos quarts de dotze del matt havia pros possessió del seu cärrec.
—Jo soc enemic de discursos
—ha dit el senyor Chapapriela
—pesó com a l'acte de possessió
hi han -- assislit representacions
dels organismes que depenen
d'aquest departament, i entre les
quals n'hi havia de l'Institut
Reformes Socials, m'he cregut
en cas de parlar, per a exposar
breument els extreme principals
del programa del Gover,n en mataria social.
— El ministre d'Estat ha pass
sal tot el mati rebentinnombrables visites al seu despatx
A migdia ha conferenciat extensament amb el combe de Jimeno, representant, d'Espanya a
la Societat de les Nacions.
— El ministre de la Guerra ha
tingut aquest matí despatx anib
el Res rebent desprès al seu despatx la visita oficial del Suprem
de Guerra, Direcció de la Culisdia civil i carrabiners i de lobs
el centres militars que depenen
del ministeri de la Guerra.
Aquesta tarda relorä, abans del
Consell, les representacons de
tots els cósos de la guarnició.
— El ministre d'Instrucció

ateneista, la Comissió pro-alliberament de presoners, La Unió
General de Treballadoss, els comunistes, l'anomenada Lliga Nacional, efä federata 1 el grup radical.
El nou partit de politice sos
cid ha publioat una convocatória, que firmen, entre altre, el
conste de Valtellano i Calvo Sotelo,. dient que s'adhereixen a la
manifestació en el sentit die reclamar les responsabilitats dins
de les normes constitucionals vi-..
gents.
1
ni comte de Romanones ha mas
nifestat que deixa en llibertat als
seus correligionaria perquä hl
assisteixin o no, afegint que ell
no hi assistirà perquè es ,
tre.
L'ex-ministre Burgos Mazo h a .
dirigit una carta al president de
l'Ateneu adherint-se a la manis
festació, pera fent Aoristar que
Seria un absurda) concretar les
responsabilitats a dues o tres per-.
sones d'un sol partit, perquè aix6

Pública, senyor Salvatella,

manifestat que era rrileri del
Govern no facilitar la llista dels
alts cärecs, inelós la dels governadors, fins a la sorbida del Consell mie s'efecturä acuesta tarda.
— El ministre -> de Foment, senyor Gasset, en rebre aquesta
tarda els periodistes. ha dit qui
treballa per a esbrinar ' les exisa
lancies de blat que hi ha enroma
gatzeinades a Espanya.
Tia afegit que facilitarle als
agricultors el que pugui portar
blat des de l'interior als ports del
',toral. Per frisó ofereix els vagons necessaris.
No ronsentirä que entri a Es-,
panya un sol gra de blat estranger.
UN CANDIDAT DE
GuVERNADOR

Un dels noms que atnb més insistencia soben per a governador
de Barcelona, és el senyor Sánchez anido, amic del senyor García Prieto, que ja exerd aquest
càrrec.
LA QüESTIO DEL MARROC
LA MANIFESTACIO PRO-RESPONSABILITATS

A jutjar país anuncis de la
Premsa, la manifeshició de densa
revestirä extraordinària importälicia.
Nombroses entitats da diversos
matisos, tant polftiques com age,
nos' a la política, inviten Hiles
assoc,iats i correligionaria a prendre part en la manifestació.
Entre les mes significades entis
tats hi figuren el grup feminista

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
Aquesta conducta no pot Esser ni mes
insólita ni mes vergonyosa.
Clausurat el Parlameht, no li manquee
mitjans al senyor Cierva per a exposar
públicament tot el qua calgui referent a
l'assumpte, tal com bo hauria hagut d'exposar al Congrés tense cap mena de subterfugi, si les sessions no s'haguessin acabat tan sobtaaament.
Defuig aquesta obligada publicitat?
Substitueix a les proves la pertinacia en
la insidia i l'ajornament indefinit de la
declarada? Dones amb aix6 ja en tenen
prou les consciències rectes per desqualificar al que procedeix d'aquesta manera.

aprecien el meu beis tlestig,
prora del qual un abierta al con-,
siderar lo que M'ea itenieu el 20
d'abril de 1921 , e) eme des d'aii
leshores fine avui tenla i hayan
aconseguit en tots ela conceptista
morals i material 'tense quo
amb prou feines harl començat •

VAPOR ENCALLAT
Portvendres, 8.—E1 vapor co-

rren de la Companyia de Navegació Mixta "Gouverneur Genéral
Tirman".
LES EXCISSIONS DEL PARTIT
MAURI
Entre les maurins s'accentuen
les excissions, ja que tiembla que

entre el Centre Mauri i la Jovenproduiria en l'opinió el pitjor tut Maurina, que segueix les inspiracions del senyor Goicoechea,
efecte.,
de griteRecorda que ja Mor fa un any 19 ha gran diserepäneiaque
s'han
la dedlaració que si a ell se'l cona ris respecte dels punts
siderava ressonsable dele mala de tractar a la próxima assendel Marroc esteva disposat a rea, blea del parta.
Altrament el Grup de Politice
titear el sacrifici que tos neceas
Social o Partit Popular, atenentsari creares de la justicia.
hda elsoerndynodr
ac
ai
Entre les adhesions que s'han se a lessuggestior..s
Congrés.
rebut de provincies figuren Sto. M'aura
nistrol, Palma de Mallorca i gran assistir a la manifestació de demä i ha enviat la seva adhesió a
nombre d'entitats de BarcHlona.
l'Ateneu. Pesó la Joventut Mau-.
EN BERENGUER I LA SEVA DE- rina ha aeordad no anar-hi, seFENSA
gulnt el parer del senyor GoiEn les exculpacions que avui publica coechea, contrari a que s'exigeiel general Berenguer a La Acción expli- uta responsabilitats.

realitzarse el programa que mar,
cava el R. •D de 14 de juny del
mateix any.
Afegeix que el Gel.legi d'orfea
queda amb una qtrantiosa dota4
oi6 i ha acentsegolt jubilaciorua
amb son àdhuc de 750 pessetel
anyals, dolent-se de tae Caves tima
gut Lampe d'aconseguir tots ele'
seus prop6sits d'elevar la policia
a la perfecció i aliara que ha de
tenir.
Acaba demananbs los-hi l'efeos
te que ell servarii anenlre visqul,
als individus deis das Cossos es.,
mentats.
LIMITACIONS AL NOU CARRE8
La "Gaceta" a rensemps que

publica els Decrete relatius a la
dimissi6 del Director de Seguro-)
tat i nomenament del seu enes
cessor, insergeix unr Rejal ora
%re disposant quedin sense efecs

-ca perque no va poguer socórrer a MonEN CABIDO DE VIATGE
te-Arruit.
Exposa
dels generals, contra- . Sant Sebastià, 9.—Amb el räda a l'enviament d'una columna, que pid d'aquesta nit ha passat en
amasa al segur francas.
direcció a França 'ex-ministre
Allavors En Berenguer posà el cartee regionalista senyor Cambó. Evita
a disposició del Govern.
la prestancia dels periodistes,
Esposa les dificultats que hi havia per
a socórrer al general Navarro: i dóna
fil0F.T D'UN CARDENAL
detallar compte de les deficiències que
O d Compostela, 9. —
-e
les
'.andag
les
forres
expedicionries
que
tenien
AM r a les deu del vespre morf el
impossibilitava per a tota acció bèl.lica.
cardenal de Santiago, Dr. Martín
EL COMUNICAT D'ANIT
Diu que a les deu del mati han estat
hostilitzades les posicions de Tizi-Aza
Nord i Benite, resultant ferits els tinent
del batalló de Guadalajara Vicens Ubeda i Alamela i Ricard Montoro (greus),
el corneta de la cempanyia d'enginyers
Vicens Muestra (geavissim) i el sapador
de la mateixa companyia Antoni Sächez
Romero.
Sense novetat als tcrritoris de Ceuta,
.Tetuau i Larraix.

te totes les autarrtzacions con,
cedides als directors generals
d'aquest departament per a signar amb caràcter de Reial ordre
els assumptes corresponents al
maleta i que eón al.ribuits al mi-,
ristre per les vigents disposi,

eions.

A CLASSE PER ORDRE

Demä publicará la "Gaceta*
un decret ordenant que es res
prenguin les classes el próxiM
dilluns.
POLITICA ARANZELARIA
EL TRACTAT ABM ALEMANYA

S'assegura que el senyor Bern
gamín signa abans de deixar
d'esser ministre d'Estat, l'auto -a
ritazció per a reprendre amb Ale
manya les negociaeions necessäsi
ries per arribar al concert d'un
tractat de comerç amb aquella
nació.
Un diari indica al Govern la
de "terrera.
conveniencia que les Cambres da
Comerç i Industriels i Agrfcoles,
EN HONOR D'UN ARTISTA
el Cfrcol de la Unió Mercantil 1
CATALA
altres organismes Intervinguin
En el Circo! de lt . 1Ies ArlS s'aa
en aquestes negoeiacions i facin
ceeebrat un banquet en honor arribar al Govern l'expressió
del passatgista catalä Mdlcior sincera, clara i demostrada. dä
Dornange, amb motiu de l'èxit de tots aquello que treballen a Ess
la seva exposició de quadros que panya i contribneixen amb Ilur
s'ha tancat ara i que ha meres- esforç a sosteisie le.S.,pesades
cut norubrosos elogie.
regues de l'Estai; eerregint auf
Acconpanyaven a l'homenatjat i evitant elle equivoca que soleo
els itaustres artistes Dlai,
concluir als ministres en aquesria, Bentlinre, Moreno Carbone- tes meterles económIques els
ro, Pulido, Santansaria i Perdi- prejudicis Ilibresces, quan no la
gón, el eral° Josep Francas i positiva ignorància dels titulara
gran nombes de cienpatricis i ad- técnico que els assessoren en l'a
mirador del pintor, entre ells, els negociacions.
senyors Castañar, Ayaits, Grau,
Civil, Fagellas, Herniadas, Mont- EL NOU DIRECTOR GENERAL
serrat, Dartrina i molts altres
D'ORDRE'PUBLIC
que no recordem.
A la una de la tarda ha arde
Fou una tostã intima, plena possessió del carros cf nou direcs
d'espontaneitat i companyia tris tor general d'Ordre públic, ses
hutant-ss a En Domenge, una nyor Carles Blanco. Li ha donat
manifestació de simpatia i augu- possessió el director eessant, se,
rant-ii nonas extts en la seva nyor Millän de Priego, sense
tasca artística,
cursos.

"EL DEBATE" CONTRA EN
CIERVA
Dio El Debate:
Ahir retrèiem al senyor Cierva el seta
silenci despees de la greu acusació llançada al Congrés contra el senyor Cambas, i davant del desmentiment categóric
que significa la carta d'En Maura al cap
dels regionalistes .
Al mateix temps apareixia a l'A B C
h carta del senyor Cierva.
Ens sembla que amb aquesta carta encara es co1.1pca en pitjor situació de la
que estava.
Fins ara, els mas mal intencionats pogueren donar alean crealit a l'acusada, i
PROU GOVERNADORS
els Mis ingenus pogueren suposar que el
senyor Cierva s'estava preparant per a pro
"MILITARS"
var-la. Peró ara, publicada aquesta carEncara no ha estat nesignat el
ta insidiosa, ningú podrá dubtar respecte governador de la "provincia" de
d'aquest assumpte.
Barcelona.
Un cop iniciada l'acusada en ple ConEl que sf pot asegurar-se, és
grés, al senyor Cierva no li quedasen sin6 que el nomenament recaurä en
dos camins: o declarar noblemcnt que les un honre
seves paraules havien estat mal interpreta-des, i que no tenien el sentit acusatori que
EL TESTAMENT D'EN !PILLAN
els fou donat o ha aportar tmtnediatament
DE PRIEGO
l'acusació.
les proves
En Mitlan do Priego
En llocZaix6, tI ienyor Cierva ajorna
per uns quants dies i mira trentretenir un orilla , general extraordinaria
fets i actituds que deixen en l'aire, fins de conoiat al Cossos de Seguretat
i tant que es reuneixin les tutores Corts, 1 1 Vigilänoia, ell la qual hi han
aquests päragrats:
afirmacions que ofereixen tots els
"En quan a mi aols rull que
d'una calúmnia procag.

L'ALCALDIA DE. MADRID
A les quatre de la ¿arda sisan reine
regkIcrs a laAjtmtament, per a trae.
lar ce Ir. provisió de l'Alcaldia.
El crittri dels conservadors, ara cené
ab-m..1, es cantrari al nomenaments 1.
alde ir pelar, i ahí ho han manife•lat ab seus cempanys.
hit: mutis i socialistes han sostingirt
ti recela ei sen d'itera ja contagia de
qu era ieser l'Ajuntament el que atea,
ata el namettament al sen presiden).
flan deli aiberah concentrats p
la 1:altercas, dient que per estar ets senil
caunt al l'eder. no podien sumar-se ni ht
prtansia at• !marina 1 sc)cialistes, ja
quul a tus no els correspon, sind als seas
caos, l tlueió d'aquest plet
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LA PREMSA ESTPANGERA
El refer(:‘ndum rüs : iStupidissimo , Friburg
democràa Txitxcrin :: El perfeccionam e n t de la
cia no és desitjable segons els comunistes
Aplicat a
i frant-esos :: La reacció triomfal
Catalunya . .: La servitud estalvia la mort... al
Bella docde la llibertat, segons
prell

trina que ens cal retenir
De Stefani, ministre taIlle, ha
qualificat de "stupidissitno",

l'impost sobre el patrimoni repellit pels suissos en referéndum
popolar. L — flumanité", francés,
i l'"Avanti", italiä, òrgans del comunisme orsmeOzat en aqueixes
diles nacions, han coincidit en
apreciar el resultat, que coneixen
els nostres lectors--de 725 mil
vots adversos al projecte contra
127 mil favorables. — Segons
P"Ilumaniti", i en un pals de democracia perfeccionada cofa

Suissa, un projecte que tendeix a
afavorir la majoria deis volants
es rebut hnstilment per agitesta rnajoria, la preve de la demoeräcia be feta i no cal esperaras la redemputd del proletariat.
Per ravantr al referendum sute
Isa.clandsa. test isla JaitallItlas que lee

"A son exentanets senyor -muera), cap
de la retos«) deis auviets.
le tirpúbara 1 estad de remara ciposita tul vostres pea, ms 32.000 y u t e de
maJerta que han sanrinnat entre nosaltres
la eendenmar ló otro housevisrne.
Sigui: El fiable rriburgenc".

Val a dir que la campanya a favor del Nol propaga t en eco interminable per tot. Sonase, bou in-.
tensfssinta. fletas ad el carteli
que es plantà per atreure elect,. ea •

COMSCATION
DE

u MO 2E7E.
D

revolucions no es fan per votacions de majoria i que quan les
majories es converteixen als nous
Ideals de confiscació i de destrucció, l'hora de la revolució ha posBat.
La rcacció triomfal, exclamen
els socialistes suissos. El fet és
que el resultat final ha despassat totes les esperances. Ni un
sol cantó no es declarä favorable
al projecte; tots, àdhuc aquella
qui cumplen amb molla de socia-

listes, votaren contra. Dach quo

rflumanité" hagi pogut escriure
que "el perfeccionament de la demesticia no es desitjable perquS
retarda l'hora de la revolució".
.Cal assenyalar que els electora
del cantó de Friburg trameteren
el dia de la derrota socialista un
telegrama 9. Txitzer,in sedactat

Vcior ez
ulU el •

rriere della Sera", de -una viciäria del hon seny i del sistema de
vien molt, häbilmbnt assenyalat
discussió pública i oberta. Fa notar Lambe que la gran majoria
deja 725 Mil electora que respons

gueren "no"I, no eón contribuents atnenaçats per l'impost
projectat. Els autors del qual, segons el "Journal de Géneve", haúnicament les fortunes superiora
a 80,000 frenes, creient que d'aquesta guisa la majoria dels electors no afectats personalinent per
l'operació votarien amb tut entusiasme.
Aquest triomf de la "detnocräcia perfeccionada" • ha eslat posat com a exemple per la prestosa republicana francesa. El
"Gaulois", per exemple, òrgan
conservador, escrivf fa uns dies
que Soliese es troba molt bé en
aquest sistema de consulta mutar que ratifica o reforma les decisions molt sovint incertes del
Parlament. "Quan una qiiestió
vital per al palo, din, li clarament posada, el poble es més
competent per a resoldre-la que
els electors d'un districte infinita
per qiiesttons personals." •
També Splicat a Catalunya en
referéndum popular la resalta:id
del nostre plet 'nacional, /ni podriem assegurar que &nutria resultats més segare que les eleccions per districtes anib representació, si no sernpre adversa,
tot sovint incerla i gairebé ineficaç.
L'"Action Française" no ho
oren aixf per a França. Car, segons l'òrgan monàrquic, Freno
no de Suissa, ni és Baviera, posena per cas. La confederacid,

l'Estat federal suls, son creacions
històriques. Son les necessitals
de fet, on l'especulació juridiea
gairóbA no ha intervingut. mut
hato dut eis cantees helveties, a
erear-ae liaos (inmune. Sesteas
I — Action Française", els Estats
suissos presentasen des d'un
principi, i el presenten encara en
una certa mesura, un tipus social
atoll acostat a una igualtat rela-

tiva: peques diferencies en les
fortunes; indústries senoblants,
de les quals viu el eonjunt do la
pohlacid. D'altra part Suissa. durant segles, ha proveit de soldats
tots els sobirans i toles les repta/diques d'Europa, la qual cosa li
ha donat l'habitud de la disciplina, h i As natural. Tumbe l'esperit

cantonal, amb el sentit de tes
realitats que impuso, ea sempre
molt viti i serveix de contrapès
actiu a les ideen demagägiques.
Segons Maurräs ha escrit, els
cantone 'suissos tao són pas dernocräcies, ans patriciats, la descomposició deis gneis es moll
lenta.
Grillera d'interès, ara que havous °mentid Maurräs, de reportar uns parägrafs que ha escri
molt recentment comentant unes
declaracions de Tritrerin a Lausana. El delegat rus, referint-se
a la qüestió deis Estrets, havin
(lit que el Ga yera eocietio eonsi
derava com "un axioma" que to
la combinació internacional en
ele Estrato significa purament

simplement la dominado) de la
potencia naval mes forte en ele
Estrets i damunt la Mar Negra.
A la qual cosa Maurräs consent
en aquests ternies:
"Axioma, efectivament. I estos
ma universal. Internacionalitzar
un problema no ee. resoldre'l, mis

siniplement remetre'n la solució
a la nació itud forta sobre el
pont donat. I.a Comissie o la Soso
metal beneficitula esdevenen el
canop clos datnunt el qual es con-e
fronten, es pesen i es asesoren lee
forees,en preseneia. Cumplo, tana
maleta, molt aviat fet. Aquell qui
poi, dio en veu batea: jo vuli.
cono ene trobem entre auguris,
com que ahogó rus cabria emes
tre vea dubte sobre el seu poder,
s'hi guanya de ne haver-ne de fer
la demoatraciti. Es sabut, de
noolts segles ençä, que la servitud
estalvm la mort. Per?) al presa
do la rnort de la Ilibertat, per la
prostraeia general de tots els fe-.
toles sota el fort. [sigilen-no) d'ai-s
ab, si aixf us plau, justicia. O idhtic Ilibertall O pacifisme... No!
Sólo les doctrines de resistencia,
de rieo i d'energia que, en la mor
sorra humana, ealvaguarden la
pau, l'ordre, la Ilibertat o el dret,
precisament pesque no creuen
quo el dret, la thbertat, l'ordre,
la pau, siguin capaces de doten,
sor-se sols."
Doetrina que be ealdrk rete -e,
nir, no es veritat?
I. Y...FM&

r LA PUBLICI7AT
ha estat eomprat per la Companyia del Gran aletropoltta de Barcelona, i aviat es ~envaran les
,abres de -la foradada del narrar
`de Bilbao i de la Fonda de Sant
Pare.
Ahir la Socialat anónima Gran
•La linfa número 1 tindrà una
itetrapoditt de Barcelona oanvi;largada de 3,100 mares, amb lea
- itä a les autoritats barcelonines
sogaienta estacions: Josepets,
a diversos enginyers i enlatara a sis
La Fontana, Diagonal, Aragó,
T'altar les obres readazades de!
Placa Catalunya i Na de la Eloadetrupolitä.
La Unta número 2 tindrä
A les quatre de la tarda els in - previa.
a200 metates, 1 domas de les quabata reuniren a pou mima- ,.re
estaciona de la número 1 tanre 10, a la plaça d'En Trilla.
lre, les de ataca crUrquinaona,
El» Invita:a Jaime L i Portal de Mar.
,Els té-cueca que ene acampaEntre aquesta ha ve:erras ela
Tegiders senyors Madi Esteva., eiyaren ens asseguraren que da
; reos serien rajada cómodos i seJotsep Barbey, Mufa Massot,
Gararach, Es-eala, Maynés gura i les tarifes ecorannique.s.
L'estora realitzat per la Goin'Gaspar, Palau, Arquer, Iglisies,
alariaa Tusqueta, Nadal, L'atila, panyia portant a cap les obres en
Blajot, Carrasco i Maturts; mos- tan poc templa posat que es començaren a l'agost de 1921 i seria• en Garriga, ea delegada <La
asiste; Caponama, (batata de la hla que abaste d'un any estaran
alaneornunitat; el seayor Mar- acabarles, mereig un just elogi de
tota la ciutat. Tata els invitats
quas, per la Diputació; el scnyor quedaren
agrailablement ImanesCatbestaay, cap deis Serveia TecMas ele trAjuntament; el sonsa» sionata de l'exceatent eonstreeVeigues, sub-dirador deis Ti aro - da de les ubres, planyent-se que
ciutadants ignorin la lasca
vies de Barcelona, S. A.; el mainri senyor Barbara, per l'Au- fealitzada.
El
Metropolitä resoldrä el prodienoia; En Josep Psrey, director del Bane de laiscaia a Bar- hlestin de la eireulació a i n airescelona; el senyor telas, sub-ge- era ciutat.
rent darrizacid da rElare;
A restada de la Plaiai
mesare de cerimonial de 3a. Mancomunitat senyor Utrillo, i el de tunya la Companyia obsequia
l'Ajuntament senyar Ribe; En els invitats ami) ja esplenrlid
"lunch", servil. per l'Ilota' Ritz.
Carlee Mohos de Setmenal, seDesprés la Junta i fas engicretad de la S. A. Arrias-Gata, i
l'apoderat senyor Bond i Gari; nyers de la S. R. Gran Metropolicomandant d'enginygrs senyor lä de Barcelona acomiadaren els
Tarragona, en representada dei convidats, eté quals restaren alcapita general; el seleyor Larga- lament sal.isfets da -la visita.
116, cap de zeladors; Armenteras,
per la Cambra del Contera; En
Pau Maltea arquiteeae i -Octavi
Saraziassa, enginyer, autors del
A la sessió últimament celeprojede del Metropoilitä; el senyor Pantalleoni, par rAtracció brada per la Junta directiva rraele Foraelers, i diversos engi- questa entitat., després de resalnyers, cap de mines i represen- tes diversas gtiastions de ragime o interior i d'haver-se aprovat
tante rrentitals barcelonines.

Visita a les obres
del Metropolitä

Cambra Mercantil

Ele invitas foren entesos per
la Junta de la Companj ia, En
elust Gonzalo i Garrido, director
gaarent; senyor Fernández Victo-

ria, secretara; En Juan Ferreny,
acomptaercra i Gari i Gimeno, consellar, pele enginyers de la mateixa senyors Manual Vida!. Litis
> Soneheizon, Caprlevell, Bernard
López i Jaume Baya; pal contratista de les obres, En Pau LarTea. Tole ella donaren, galananent, les explicacions que calan.
Les obres

* Teta ha aren Si pon número
II), lloc un començava la visita,

maja de t'ascensor que utifallen els obrera.
D'allí
a,
.,..,..es' dirigiren cap a la
plaça deis Josepets qua és on
4.Cahaet ,primer traçat del Metrupailitä. Las obres estan tan
avançades que solament hi manquen -42 miserea per arribar a
aquella estada.
Cap a ¡'altre costal., en directia al mar, la volta ja está ben
per

acabada ßns al pou número 9.
11 e la Rambla del Prat. L'estada

d'aguas t liza ja esta gairabe Ilesas., faltant nomas construir els

un nou heran i per a les oficinas
que hauch des donar majara facilitats ale, assaciats per a les say as consultes, el senyor presi-

dent, don Josep Cabré i Gelabert,
aa donar ~unte al-s reunas de
les gestions que ha arar-tina encaminadas a oblenir que les obres
que han de realitzar-se a les
Ramblas per a la construcció del
Meta-malita, produeixin la menor
quantitat possible de molestias
als industrials en elles estableri expressà la seva satisfacció
per haver estat atases les inalicacions que la Cantbra va fer en
la instancia que s'elevä al senyor

alcalde, les guata foren incorporadas en forma d'esmenes al
dictamen aprovat per l'Ajuntament. Aixi mateix declarä que en
la seva opinió era absolutament
indispensable que el aletropoliii
tingues el seu poni. d'arrancada a
les Ramblas, i ja que segons sembla no es possible fer,la arribar
(iris el port., significa un gran benefici per als industrials estabielas a l'esmentat passeig, que
la nora via de c.omunicació arribi al menys fins el pla de la Boquera. Aquesta fou la principal

•6umenge, 14 duiterere lee

que sigui resolta definitivanvent
aquesta qüestió, per mitjà d'una
Ilei que vingui a eataLlir normas
nies en almunia amb la justicia
l'equitat que les que actual/mera
regeixen, i are aquest efeete sera
enviada al ministre la correspoanant instancia, previas les inforniacions i els estudia que la Junta estimi oportuna.
Es dona compte, sil aleada
del recurs contenciós-administratiu formulat Per 'Ajuntament
i per la conoesionäria d'un guiase
de begudes, contra la resaludó
del governador, que revoca l'acord de la Corporació municipal
concedint permis per a installar
l'esmentat guiase a la Rambla del
Centre, i entenent que interesa
inottissim no solament als industrialls establerts a dita via,
sin() Lambe a tots els eiutadans,
que sigui confirmada la resaluda
governativa, es va acordar prestar la necesaria -cooperada a l'administrada, compareguent en
concepte de coadhrvants de la
mateixa are el plet entaulat.
Donada la gran importancia QUO
Indublabilainen t'adra l'Expoeició
del Noble i de les arte decoratfves que llama da c,elebrar-se a
Barcelona el praxim mes de maig,
la Cambra Mercantil ha decida
prestar-li la seca colaburacid, i
atoas de °afanar social, i d'una
a aquesi afecte s'ha posat ja en
contacte amb dl Cainita organitmanera especial la Comissió Mixfeu
zador que amb lant d'ancert din ta del Treball a de la qual
.peix els treballa i estudia prepagrana elogia.
Exposti el mateix senyor pre- ratoria.
Tenint en cumple que el dia 20
sident a la Junta la necessitat
del que som a de l'almaizar el
que. d'una manera especial du-rant les alazanes festes, siguin "modus vivendi establert amb
compactes les disposictuns alti- Alemanya es preocupa La Junta
ment aletadas per la Cornissió d'estudiar els miljane necesaris
Mixta, i quo, ja en ii cas que els per a evitar que sufreixin perjudicis els industrials que hagin de
depentlents salan avingut a trereare mereaaaress contractades
bailar fins a les vult, sigui rigurosament (Meada l'urde de tan- aLans de la dala esmerilada.
Finalment, deslaces d'haver cocar les botiques el raes de Nadal
municat P.2.2 reunits que l'Assoi Sant Esteva, pa que, denles, puMaca') Catalana de la Prernsa s'ha
dran restar °bulas tot el diuinstallat definitivament al local
manga, dia 24, vigilia de Nadal.
També s'aeordä sol.licitar de l'al- de la Cantbra Mercantil, el senyar
calde que no sigui permesa la Cabré va propasar que sigui convenda al públi en els lloes do vocada la Junta general ordinaria per al dia 20- de ganar pr0les tires que en aqueixa epoca
s'instalen durant els mateixos xim, i adaptada aquesta data
s'aprovaren les anies generals de
dies de Nadal i Sara Esteva.
la Memada anual, que batirá de
Ami) retada al Real Deeret
timament prorrogat, sobre Ila- repartir-se als socis, la quall conlindrä un resum complet i dataguers i desatruins, la Junta de la
Cambra Mercantil acordà asares- llat de lotes les gestions realitzasar una vegada mes el seu desig des durant rúltim any.

red que aconsellä a la Cambra
Mereaatil, no sumar-se a actituds
d'oposició absoluta a raprovació
del proj.ecte, que, al sea entendre,
haurä de produir incaleulables
beneficis a tate els comerciants
que radiquen a! popular passeig,
i d'una maneca notable als deis
carrera immediats, que, cola els
de Fernando, hospital, Sant Pau,
Carena, Unió, Plaça Reial, restaran units per mitjà del Metropolità amb els mes apartats barris
de la ciutaL
Els reunits prestaren la meta
absoluta confarrunat a les paraula del aeriyor Cabra i acordaren
fer pública la-- z,eva, satisfacció
pels resultats obtinguts en retada amb l'obertura de les Ramblas; i a petició de diferente
senyor de la Junta es va acordar lamba defensar la instancia presentada al senyor alcalde per alguna industrials
suplicara que no es tiran comena a les obres esmentades
fina deepres ele transar:errar les
testes de Nadal i Rels.
Amb referència a la visita feta
altimament a Barcelona Del a'enyor ministre del Treball, el propi senyor Cabré COLIIIIIIieä als reunits rexcelient impressió que al
mateix havien produit les visites
realitzades a les diversas instila-

CATALUNYA
oyanaa Catalana, Lliga Espiritual de
Montserrat, Nostra Parla, Centre Autonomista de Dependents i Unió Juridica
Catalana. A Vich curarà de l'organització l'entitat catalanista "Catalunya Valla". Iii assistiran representacions dels
pobles de la comarca i l'Ajurrtament probablemcnt hi vendrá part.
— El diumenge, dia 17, eindri el distingit advocat senyor Josep Oriol Anguera de Sojo a donar una conferincia a la
Sala de la Columna de Casa la Vila, amb
l'adhesió oficial de l'Ajuntament. Fuma
aquesta canferancia part de les oreara-

VICH. — No cal dir que la campanya
empresa per LA PUBL1CITAT riefensants els drets del riostra idioma en totes
les manifestacions i esteres es seguida
a Vicia amb malt interés i entusiasme, del
qual en sin bona prova lca subscripcions
cada tilia augmentades.
— Es comenga a parlar mol! d'un ac-

ta de gran unportäucia que se celebrarà
el dia z6 en aquesta citnat en homenatge
a la tlengua catalana. 1-li prendran part
les següents Associacions barcelonines,
d'acord amb les delegacions respectivas dc
Vich, Associació Protectora de rEnsc-

Unió Jurídica de Barcelana.
— Es veuen censan:anua cencorrego-

cada, per b

des les vetllades teatral/ de Catalanya
Vena, a arree de la companiya Pujol Arquè. Ultimament shii han representat les
segftents: "Nostra Parla", "Jeventut de
n rinceP", 'La victeria dels filisteus" i
"Rei i senyor". S'anuncien liar a mole atri
"La reina jove " , 'L'amor vigila", "L'ene
mic amor", "La sánala preeosa * i
tres.
— Saan produit pérdues considerables en l'incendi <Fans buixos de l'edifici
ocupat per l'Hospital d'aguasen ciutat;
una vera itnprudencia consentir que als
baixos ocupats pu aquesta entitat i altres cases de dins la ciutat sien contara*
en magatzerns Je palla i altres autaries
de facil consbustió sense prendre la tue
elemental previsió per a un iricendi.
— A la carretera de Vich a San*
llilari, actuahnent en estat de reparació,
id boleé, la tartana-correu de Sant Julia
nIe Vilatorta, resultant aeoh ferides de
considerada la orilla elet natura arnic el
senyor Valls. dc Sant Julia; tumbé en
resulta, rontusionat el perit agriaran
senyor Callis, floral.atoe
..
de "La Mundial', senyor Sanchez, i el tartancr.
Segons sembia, el earrtratge arara al
‚as t bolea per haver penar una de les
reales al cim dels pibes de grava deposiCata al oustat de la carretera per a la se-

va reparada
?er nert que aquesta, a eärree de la
arancomunitat, Es tan completa que la carretera queda >un una veritable pista
semblant a la carreteas de Vich a Roda,
tarnba de la Mancomunitat, que ha quedat allisada a rneravella.
— lia mort a Vid] el cap de policia
urbana senyor Ferrer, lile des de mas
anys venia exercint aquest eäerce. Al sets
fill joyera apoderat de la sucursal del
Banc sie Préstecs 1 a la sera esposa i parents expressem ti nostre condal.
— Divendres, diaria de la Purtssima,
es bateren al camp d'esports de l'Esbarjo
Mariä el sea primer equip contra el Castellarenc. L'eqtrip eigatit estava integrat
Pele vegients Fanatices: Sa9é. Torrenm,
Salvans, Vivet, Sala, Gallifa, OJiva. Rican, Casaderall, Subirache, Vaqué. Ei resultar fou d'un a cero a favor del Casecharme, amb un penal perdonat per r.,quip vigatá Tots els jugadors es portaren molt valentament; Vequip sigata,
constituit pets dits eunipiers i millorat
potser vals un altre notable binador que
actuà d'arbitre, no dubtem que fach una
brillant campanya. Del Castellarene esrn..cttarern com a millors el portee an datensa i el mig centre
MOLLET.—A pesar de que en El Dein4cratn. de Grazeollers, es fa encetar l'udhesi6 sastre digne alcalde a la (esta de la Unió Motiarouica,podem afirmar
que ni el-senyor Canal al cap regidor de
la majeria varen enaiar la llar adhesii6 ni
•'
assistierte al ausitit acte
Iba quedat definitiaarnent Installada la canana-ció d'alga& Ootable als ea:Tus de nova creacló, els de Doctor Duran, Jacint Verdaguer, Pinedafosca,
mech i Estany.
— Sembla que dintre pernees setmanes
se celebrara a la riostra tala un acte wrganitzat per Acció Catalana, d'acord ami)
el Centre Catalanista Molleta
— Alsir una colla de nadonalistes molletans araren al míting catalanista de
Granotlera.
— A la tarda d'ahir, a la sala de l'Atoneu, tingtsé 'Une In lenta prime4lista, a can-ea del Pomell "Tot amor", de Barcelona. Tots els números del programa va-

im011011.

ls tia Rambla del Prat tothom
*m'U' de la torada dada per a dierigir-se en autos al pou de l'entrada dei marrar de Salmeron. A
aquest tron la foradada i la volga ja catan acabadas, de tal melera que -aviat ja as començarà
* °alarmar les sanies.
En arribar a l'encreuament del
assaig de Gràcia, amb el zard'Aragó, lloo on es traba el
ropolila amb el tren de M. S.
els invitats hagueren de sortir altre vegada, ja que ren" breuainent de les dues IírliZ:5 asea encara en construcció.
•4 FU invitats sortiren altra vetada de les obres, per baixari pel
t pou del earrer de Diputada i
uir ans a la Plaça Catalunya,
vant de la Rarnala d3 Ea nale>illea.
, Dea del po del carrer de Dipu*ida es vea ja ben acabada la
foradada que va fins al carrer
*d'Aragó. En aquest tron hi haurà
-un pas subterrani que comuuiatará amb el Baixador del Passeig
,de ,Gràcia, pernadent qua els
-siatjers de la Companyia M. S. A.
Puguin continuar A seu camf amb
rapidesa fine el Plä de la Baque>la o be al port.
A la Plaça Catalunya, al costal
- 12e la Ronda de Sant Pare, hi ha
la bifurcaeleS de les Miles I 1 IL
. L'estació de la Playa de Cata-.
innya, final de lee obres realitzades, té tata la magnificanda de
lea estacione de les grane urbe
modernas. Els molla que ja estan completament acabala tenen
'una amplada de (matra metres.
f Aquesta estaeid. a mes de les
'comoditats que tenen les altres,
• es a dir, vestflauls, Unes de ven•da de Hileras 1 periòdica 1 el bar,
ilindrá un pas subterrani quo con1fluirä amb ele Ferrocarrils de Caatalranya 1 un altre que portará al
lsearrer de Rivadeneyra, per a por al viatger arias segur del a-aislan.
A aquesta estaca() s'hi veu el
lameneament de lee obres que es
ealitzaran a les ramblea.
1 . La construceid d'aquesta seaCitS segurament s'acabaran a fi:taita de/ proper any.
• La Unja que visitàrem ahir ea
t'Ira "Linia flamero 1", la qual
i prillaea al marrar d'Aragó amb la
le, que es dirigira al port per la
Plaça d'Urquinaena i Via Lelalata. rte la llena número 2 ja esta CO.IGi l'Un fil tros qud anys en¡pm fu i4juntament, al qual
A

ren fuer mesa al , latldit0 per la tie
concurstncia.
GIRONA-+Els P'oletariedti
tre en eorestrucció a la Plaça
Agustí han teardat pmardi ej mi
"Albanir • releen edid just Llame,
glorias compositor nat a Carnprod..,
dia e de alai(
— El dienarta die 12, finará
saló de sessions de l'Ajuntament
ni! d'albeares a l'Atasen a, Girea,
ta qua' la Consistió organitzia.aead
compte de l'aprovació governativa
tatues i les vslions irles per
ezt.arge, siete 5,e5uraineut sera ea
ma
i sumptuós casal restaurant, i al
ternps es procedirà a 1' eluce:145 de la
Directiva.
— Flan Ores possessiódel delate

pector ircnic ael Timbre d'apeste.

recela' té Eduard Gearraz Ceruma,
— Ha astat nurnanat listad in
de La Bisbal En Llurs de Ciaran 114

tany.

— Durant el .0225 d'octubre vaa.,
gistrar-se en aquesta "proyfacia^
xements. 365 del unciuns i ziss asea
deis (mala correspoten
41 i
pecriearaent a la capital.
— Per Reial ordre del mi:liste
Traban ha estas autoritat-da la ••11
Patronal",

de Gire/121.

RUS!. 9.— E1 dia so d'aratest rc.e,

festaIe del Centre Dtmocritk 11
va haver-hi un miting d'orientaciatu

dicalistes, presidint el val d'aitesta
N'Anton Perdis. Parlaren. &mis
l'esmentat preaident, N'Ardes Mire
En 1...aurei Martí. repreacarann
cala dr la fu s ta, i En Franc-as C
da natas del vidre, delegat de la He;
dona! obrera. Asistí a l i arte ane
del gonernals citil, trobant-sc el
loc.s.1 de la sala nri se œl-hrà el rat.
atapeit de conce.rrincia, que s'en'usi‘
amb els oradora els quais netinr,
aptaudiineran.
— Continuase amb gran èsit els>
sets de 'tafetanes que. organitzats
"Amics", venert dota-a-se a la 3ovri
Nacionalista, Per a (lema esta ama
una atalició, a carne deis "Tallase
ts7o cal dir e!usalt concarreguda que
per ésser ma i rs en agtlegra
amarres de la bella dama.
— Ditrant el pansat mes de no
tan estat inscrita en el Rtigietre
naixements, 5 defuncians i 2 ma

ads.
— Per la sala ale Gavera de p
diència de Barcelona han estat notas
per als arrees de fiscal i emplaza ras
ment eh propietaris En •lesep Asa?
Oliver i En Francesa Turu D
VILAFRANCA DEL PENEDES
—Al camp d'esports del E. C. Vilaf
ea han jugat un partir de cauminnatelt
gons ermitas del Penedès Catalä i
Tranquilo, vencent aquests dame,
gols a o.
— El primer equip del Vilafrana
Vilovt, en en partit celebrat contra Si
E. Noia. de Sant Sadumi. ha guanyat
magnifica ropa. per 3 Link a
— L'Ajtmtarnent. en la ama dara
'ansió, atore demanar a rik¡untunontit
Barcelona que annl.li els drets d'ent
al vi o que, en tot cas. l'impost sigui
crescut a mida que la graduació deis
atraerte/ni.
1-la motivat agites/ amad—que ao
nés nur una ratificació del que darre
rament prengueren els batlles del
tecle de Vilafranca—el fet ene entiesa
a Barcelona, arnb preferencia als ritu
Penedès—de poca graduació—,malts ea
iprocedents del centre d'Espanta
quals acusen un mas alt grau que ei
nostres.
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a la venda
el v olu m
primer de la

UN NONSE NI-0NT PER
TREN

Ahir, a dos guarra de den
la mt, un tren de La Compan
del Nora, lanar-este-U de Mora
da. en passar el lince cenagal
Poni de can Dragó, azafa a a
borne de 62 ates anomenat 1
sep Marta habitara al enriar f
la Independanria, número al
primer. segona.
Carialuit a4 Diaaersair de Saa
Andreu, morí als palee instara
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Tots eis catalans
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ESPANYOL. — ''A l'o"

r

han d'adquirir aquesta obra

bra de rtanetjuice", u°
aotes de ull Vallmitjel
Sartim dj l'estrena de la al
0hr-a d'En Vallmitiatta, ten l
presionats per l'obra i pr.,
magnifica interpretada. En V1''''
tratjana ens prisenta un mar r-k
ne del t'ea man aaa„,,,,,aae
dintre les eseozabreries do 131,
e-a humana, on hi ha com per!,
arrue., perd aqu' d'una mine"
viva i nade punyent. g,rans 10?
des träg l ques 1 un grapat Je O.
brioles vi/miquis. 'A fombra
Montjuieh" ea una rneerl343
madura continuacid de la 9
va • , de "Sota blonljnich".
Mala vida, etc. En nquesta
va producen/ sdn d'admirar
gran tasen 1 citene'a -d'hale
aaatre que ti En eallmiljirin•
la lama/leal de eh:acidule pin
resquee i vives que refresquen
tema trägie i briard de robra
Demit parlarern mes extra-raen de 'A fennbra de Identbrr
1 d i la interpretneid 1 ¡cesen'
cid que dee d'ara diem que b''
estaat de primera, 5 feliciten-1
Ita Samnere i tris eis que ldi
siirtit a fer de !ladres i gent
mala vida, perq420 lea han I4
anall bata La tarea i la grac ia 1
eilgela l'ard de debd.
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.ruarls le quatr . , Que 41 gran
dies:
•te.reeleroll 3 La relea de Nas
derts, i'AtrIne roureee i tilar :e per
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o la g a nta! aelnu Peta Bla::ca, I Son im
de la sn nsar/ontt coraeRa d.ratug - 611
itt's rae l'aeredttada oletea CIrcult, 93
L'Ilvla a la perro, treace de la elel'an itsSuna Norma Telmedge.

111

taravauubdureielmaci•uriar,

L:atna-Ar g e nena-luce* ior
Avui. Ele amos de la ma ;
millar postor; sornta vs:
del cel. ?eit, La filia de ta 1101.

Divendres, estrena del nou (medro deCRI-CRI

PI

inisEciannenantavanacrn
u
i
te
Pniace Cine
21
Re
Di
n
COAS
S:10
Ce
1:211EA
i.1

•
•

IDIL.LI DE NINES

01
Arnauld : 'Vestits nous de Max la

Decorat nou de Deshays

•
1

a eiatnerauettee ses.agaral arllstlgeer Li
Proaremea ertraerenarta
el
•
AMI, atIMItr.ae, OtGil. Urde 1 u
E;
tel, grana rem;ane axeraordinerle3.
E1 tener beta«. arenaba de Medre
e Kennedy. 1 la tercera }ornada de la 9/
El trarzeraaex ; 4 411e-tela ele arara 0 0 10
111 LO Otla Co Pglapakea. A la ArescA
1F cae la n11 estrella ;le ta fina de la

\Ve Ifly •

ihigiUmummenannuuusuMuusanuauaissunizaiUllillell4.

•

RESTAURANTS
i n t I)E 'MATEE a can son-

nt lepeC141.
SORT Ilig TEMPS. Restaura
Qinniana, 7.

Wels. Ustrea I Atariscos.

Eliot.

cargaisseeteencsiniarrirueg

------

21gEantaßelizezzaacznitanl.
ti
iin LRUT9tita ti

2

POP

El castell des
1

Leanada mial

iWaIqri

a
"

a

Ave!, 81111atterge, OTIU ee.AO.4 U)/- at
thiel. C'tt a t. eta Wad %laceadaWer
r tare, prdnera ,10:Ua rla.
a
e kue. ?dates. Cl erre pe• lee fullee.
Petual ,, M-4 CaurnOg r. Tala. rAtra.
El un se , r, , aoa. 51. p :11 trae mesqu'acera, sragmeel Xernada. II oree- a
timba. (la:;,, 011 sagrAt,

•

PI

peNit e• -• pealada. L'ombra oe,ueiaa6a. Et fanal 4.1,1 &n'Ud:lea
a

---7----

RESTWUNT delP[e

1 heaportura, diumenge,
17, Nova dirsecló Carbó
(fill)
GranS reformes als satons I servel. Es rebei encarnice pe r a banquete Vil
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LA- BUENA SOMBRA
(Unjo:, 3.-Cabaret continu de
*es set ß dos quarts de Cell i d3
lea clJtze a les quatre de la atatinada.
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Frantä Principal Palace
_

Avui, r:Mmentee, a dos quarts
Avui, diumenge, tarda, a un
de cinc de la tarea, Cuneen :a cal'ellArl de cinc, tres extraordiriaren de
Fil partits do pilota a cirilr7il. Pr-FRA'dCF..2.0 COSTA, violinista
leer perfil: Glascoacia i
:te1RELL,
tenor
1
1
,
E MILl 1.
aontra Santl 1 Garagarza. Segua
CA NET, puinsta
conProgianu: "Sonata" d'Itaan- partit. IVeeete i Salsamendi,
del. vitril i piano; "Naemia - de tra Garrenechca i Palau. Tener
Pach. voll sol; Canceiie de Ree- pan rl Guruceaga I Ichazo, conthoven, Schübert, Braticns.. Watt, tea Ondarrés i Gastañaqa. Nit, no
Lámbert,Thifilrh. Apeicf lfeetries. hi ha . partit. Doma, dillune, tenia
interessants partits a
Obres per a plano i violt, de Des-tan.
planee, ttlineky-Korialzoff,
.Couperin, nrrieter.
Mozart.--Locaniatet A ing.,1_
FUTBOL
lis.
Grane partIts Internaolo-ata

Camerl

EKSTER FUSSBA LL

CLUB PFOG

ZHEIM

laroós equip • canipi6 del Gran
Durat de Baden (Aiternanyai,
Sal limas
CLUß DE p ORTIU EUROPA
Avai. (humenge• dia 10. fainip do
12DON S'rftlf10 I2UARTET
l'Europa. - 245 tarda
Obro+ de Raael, tinacos,
Per a entrarles 1 localitats, esn ""' A
" r` ' ""
"'" guatea
• sctrns
en,
no
Salmetón,
nou per latee social, carrer de
'temieres 25 i 27, principal segon.
als mute
dla 12, 4-1,1:0 1
dcrrcr colee:en, a cartee

FUTBOL
Esdeveniment esportto
S. K. CECHIE KARLUL de Praga,
contra
R. C. DEPORTW ESPANYOL
Nou internacionals1
Camp de rEspanyol. 245 tarda.
Avui, diumenge, 10 desembre

- DIVERSOS Putxtlel . Us

"MIRIA"

••••••--Rosselló, 206. davant Frontó
Comtal
Avui, dininenge. a 4s cine:
LA IDA D'UN room.
ELS MENTIOEPS
Ball Dimoni Tururut
pesseta.
Entrada i seient,

Venus S - nrt - Place 13311'
i Tigre, 27
S. Antoni, 62 a
Avni, diumenge, tarda i nit,j
grans halls, amenitzats per la
sense rival Banda Esport, la qaal
execolare els següents ballatdee:
e,
Foxlrot Ulula; One -Step, Th.
Caz; Pericon, Flamenc, del mes.
D'e Carmona, dirigits simpätic mes:re Domenee Ponsa.
fb1 1.1,

21 :-: Eseaerra Bar

E r rin este Restaurant
Sereet Freira eennemleill
V p .)iad p s rousIcels tetes ies atta
Grabe dlrersomi per sIS dIPS Yi
15, autb Incnin de les testes ei
Nadal

VOS, NACIONALISTA,
us heu lamentat do la Poca
M'emes catalana, quo heu enyoral
enys seguits un diarl Integral..
ment nacionalista,
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traje oriental por uno elegante de 110 -4
LI0 europeo: I.e6u. cuando se pfenetitt5

eurobrarse, acotan* ser
la ocusiún
Mareo; de 6rantlair. hueca
el
que v ia l a P or re'
y da .1;gu.,
Creo.

Esta era la primera parte del plan
lorn...do por el ludio.
•uipied siete rumies en re4
correr la e/tasaba:ni° la lengua,
la, costunitnes y loe u,us de los habiPinles de este pals, y desanudando. con
la vista de la; antiguas maravillas
ro que
q ue en el ah untian, el eusto
benita para las liadas Artes, gusto que
la daefetttll quo eaperlinenlal lo; unen,
talee ,Jur la pintura y la 0-euitura 110
le habla permiteiu Lacta tielaiiieee 50116
pechar.
sin tarribien, entre los más hábiles
1)1, 4i:sures de esgrima, entre aquellos
,que teuian fama merecida de practicar
lee la mayor segurida dy destreza eß
cate aanguicario que enseñan. hlareos
It itA a ser uno de los mejores espadas
de Florennta y Venecia.
• Cuando llegó a Francia, Marcos no
era ye el }oven indómito de los desier.
tos do Asia y Africa: la eivilizae/dn
bfa transformado au figura y en espíe
•
• Durajula un alía. ei bast Yiettó d
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Mediodía y el Oeste de Francia, princi.c
paltbeata la Bretaña y la Norman:11a,
instruys'uldose aun afán, trabajando sin
descanso hasta llegar a ser un perlitatu caballero.
Tal había sido la voluntad del indio,
quien pretendía eue el joven, antes de
empezar el combate, cwionice perfees
tan.ente el terreno en el cual iba a luchar y se encontrase en estado de llevar
digna y noblemente el nombre de sus
padres, sobre todo en el serio de esa
sociedad francesa, la mes elegante, la
más loca y la menos tolerante bajo el
punto de vista de los uses que no son
suyos.
Marcos hebra comprendido y apree
Ciado esta recomendamón.
Por lo demás, el indio entregó al bae
rón, al separarse de él. un pequeño ti.
bro en el cual se encontraban manus.
crilos la historia detallada de su fa.
mitin, y las noticias que le serían pro,
cisae en el porvenir.
Durante au permanencia en Italia',
ocupebase cada dia Marcos en recorrer
este libro y se inStrula de este modo eni
las menores particularidades de la nore
ble casa de que descendía.
Pronto conoció a fondo estas partle
t glat i ti.ad oA 21S,C iaace.i ia ß_ j pada

‘1'.•
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cande de Betune, hora que debla denle
d.r SU din:libo: pues, si lo recordamos,
ei conde previeo a Dnaba que era }cera:ni/sitia UOCLC.. 11:/.10 pena
-trios) huir ta
chi ver rodar ell ed'...rza en et cadalso y
Que afiadi*) que 110 evitarla 13 muerte
car.,:entla partir coa et.
si !a joven
Respecto a la hermosa Catalwa.
seductora bacurueua que lieveus viato
praneranien:e en easa dc Jouas, y desatitias de losAgustina:y, en
puna p et 'rara r
ciimpaina ate itera tses lecintinte a les tea
le; a u,iusteucia penen& tolazada da
una manera indisoiulde, puizza ten Illbra.
Lodos tiro artilieme de ka 000tketerla
más refinada para hacer resaltar reas
Gnu su deslumbrante belleza y laceo
morir de dedod a los gahstileg U:Ibsen:ene
que la asediaban con Leri..ae pakkhr 4.3
a la, pe-.
y ardientes deeiaraekokote, y
l.41 y
illed damas envi...sas de sus gl e.te.1.
de t us alliearatita g perfore:lenes•
Pero a esta misma lia,r3 pa,.aba Lean 4
bien. no le'm de la calle haintada por
e I barón, una ese-ena d cit carácter
bien diferente de la qee se preparaba,
y de tat importancla, ene st el joven
..bneún ibe Orandair hall:ese podido
villar la existemnis et resultado de
ella, huhtera, eftertamenie, •lnentionade
ett baile del ebrba¡adür rts España para.

porrer a tazar porta activa ea lee ea.
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a los mismos que lo contemplan

cacle

Este corto momento dió treguas a ste
enlucido. M volverse, vie al
indio en pie a sus espaldas y ocupado
ya en ensillar su eabellu.
Marcus imitó con presteza a su come
paetroy los dos, después de un deeayu.
no tan frugal cola° la comida de lavíse
pera y de haberse refrescado en la oil,
da Mara (121 arroyo, montaron con U.
gereza.
-Debo acompaharos, puest - prasi
guntó el joven y rompiendo por fin el
sileneio que habia reinado basta ene
lences entre él y su compañero.
-::4-respondiö este-; vamos a Tefe
poli.
Los
viajeros d.ijaron el OASIS.
•
' El trayecto que tenlan que recorrer
ere largo y penoso, debiéndose emplear
en iil cerca do una Semana,
Durante este tiJinpo, a exeepeión de
algunas peripecias de casa inseparabtee
de una travesla en el desierto. Marcos
y el desconocido sólo se ocuparon el
uno en evocar sus r-icucrdes y en lote,
, migar con instancia; cl otro en con.,
firmarae en la certeza de lue esta vez
babla encontrado al verdadero hijo del
cunde y en contestar a las apremiante%
z oportuns preguntona diria_la,
ardienta

r
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al proa matan de 2 belenes.
Tenen escorea de Primera
(mainel perque no Da 55151
Ola/ eablotada.
FA Loso esta eltual a 23
quilOmetres de Saragossa,
prop de l'Ebro I tot en eaml
deaccnilent per al transpon.
Molla d'ice:cita pino reurielien coruliclons per a traves ees de ferrocarril
rr 1 la resta
es a propbeit per • f.er carpo.
Firmasteis contracta Der a
realiZzat en un
termal' as dOS an}B I efigiriem un Illurament al complot de 25,000 pesseles.
rer a entalle t informes:
c7 - , agossa, Santia g o. 1. tercer.
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La Casa mes Importara
d'Espanya. Espectantat en tal/nana religiosos. Exposicid
permanent de (padres a/ oil,
gravan& oleografies, etc. Fabrindó de mares I !uf/Murta. NO compren sense visitar
enhiesta casa
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-----Omitiremos esas conversaciones que
Do3 Iiiirian caer en repeticiones conti,
Tinas.
El indio trroof al wiven el plan de conduela que d'Aria seguir. Los aliemos
leotileciiiiientos nos darän a conocer
este plan, no siendo por lo tanto necesario que lo reproduzcamos aquí.
Durante este tiempo, a excepción de
4/gunas peripeoias de caza inseparabiss de una travesía en el (lcaierlo,
Marcos y el desconocido sólo se oenparen el uno, ed evocar sus recuerdos
i en interrogar con instancia; el otro,
en confirmarse en la certeza de qua
esta vez habla encontrad.) al verdadero
hijo del conde y en contestar a lita
apremiantes y •rurtunas prez...unas quo
el conde le dirigís.
Omitiremos ebas oonversacionus, que
ZIOS hartan caisr en repeticiones con(lanas.
.E1 indio trazó al joven el plan de
tonducta que debía seguir. Los mis,
mos acontecimientos nos darás a co,
»ter cele plan, no siendo, por lo tan' to, necesario que lo reproduzeanwe

aquf.

• liaste, pues, decir que en Trípoli encolearon nuestros viajeros un peque4
rio buque que les condujo a Sizilia.
deblerea gepararae, embarca:idea

2,1

Negociem els cupáns dels Deutes
1 INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4 per 100 i Tresor 5 per 100
venciment 1 de 2-,ener de 1923
bilM7',....-49%.773R.MEZEi=r'enZela.`""
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t os siatornas precursores de estas enfermedades:dolores de cabeza, rampa 0 calambres, zumbido:e de oídos, falta de tanto. hormigueos, ‚roh!.
nhi.
dos (desmayas), incdorra, penas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, Irrliabilidad de
,cordcler, congesliwres, hrmerragias, t'atices,
doloreç en !a espalda, debilidad, tic., desapareceo ton rapidez nsando Uno!. Es recomendado
por eminencias mfdicas de s'E:os paise s ; supe/res
el pel.kro de ser m'alma de una muerte repentina:
flO ptriudica ntirea por prolongado que sea su
i.50; su) resultados prodigiosos se manifiestan a
las primera-. dork, c o ntirivando :a melaría hasta cl
total restatriecimiento'y kv:adose con el mismo
una existencia lare,a con una salud envidiable
re VPO444.1 Seq&14,1Z n mb!a Fluir; 14, DaneelOna.y princlitalt5 1-rut•cirs dt Espria, Portugal y
Americii.
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concerniente a los Bornee le fui ya
eztrafio.
Mareos no volvid a ver al indio ni reribió ninguna noticia de ( ; 1, durante su
permanencia en Italia, ni durante sus
viajes por Fracia.
Eticontrs6e completamente solo, (iban
donado a lit mismo; pero, lo hemos dicilla, tenia confianza en el porvenir y se-.
bla esperar.
Transcurrió el tiempo con velocidad
y el año 1605 empezó_ Mareos se shi.,
lió devorar por la fiebre de la impaciencia vianda disminuir el tiempo que
le separaba aún del dla en que podría
entrar en Paris, en donde vivia agua
con quien deseaba ron vehemencia en.
contrarse frente a frente.
Por fin llegó este dia tan deseado y
Marcos saludó su aurora con un grito
de alegría.
Nosotros le hemos visto penetrar en
la capital per la Puerta Nueva; lumia
naistido a su diálogo con el viejo ser,
gente, y a SU encuentro con el caballo,
ro de la Guiche y el marqus d'Ilers
huid, encuentro al que había seguido
inmediatamente el desafío en el cual el
harún representó tan importante ira,
pel y del que habían sido test- laos
n'ad oor una parte el b e rn ardino por
otra.

Laborateri d'analista quimles I
bact eelológies. — ESPECIALITAT
en investigaeiens Químico-industrials

Aze 1es meelznies de mateetals de eonzarueol6
Sokieloo3 vclumètriques

Con eulto . tiiçons pràctiques
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•

- Folletín de LA PCINAC.MAD

430

RICARD ROSA, qulmics

PT,ZOJECTES - FORMULES

Anna,I

)33/33131,311.,11.31r14.M......4.11133.131.3331113.13,2013......3143r:...

1. fl. HUELLLtII

Cure!' d31 Pi, 12, pnl. Te g ;ori 1176 A

CAIXESDELLOGUER

Xa leis ii

vffivezi

171

se el indio directamente para Francia.
y Mareos para pasar a Italia y atraco-.
sar la penineula en toda su longitud.
Durante el viaje se romí. entre los
des hombres una estrecha amistad, esa
tableeidndose tanibidn una conrianza
sin limites. Marcos se couvenciú bien.
pronto do que su misterioso compaüero gozaba n o solarnnte
e
de toda la plenitud de aus facultades rurales, sino
Que estaba dotado de la más t'd y vas.
la inteligencia.
--El 14 de Marzo de 1605, es decir,
dentro de diez y siete meses, entrarúiä
en Prl eiS pur la Puerta Nueva—dijo el
all separarse del joven.
—;El 14 de marzo de 16031—repitió
este.
--Sabdis lo qui
hac,;er du-.
Tarde estos diez y siete meses?
—Lo sa.
—Entonces, rondo
llenar, que
Dios
Dios os acompafle y no olvidd1s jamas
Vuestro juramrinto.
Marcos estrorth5 las manos de su
compaftero y este se embarcó para

.aeia.
n

F

EI joven, provisto de una suma ima
portante que le había entregado el in:
Wo, atravesó el estrecho y entró en
¡ttal la.
L
' bu primer cuidado fué 0;u:tibiar att
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Hemos visto que Giraud habla pare,
cid° despertar los recuerdos del joven
y hemos ofdo el breve cambio de palas
liras rápidas entre el ministro y el mofle
En fin, le heinos seguido hasta la
morada de Perras, dejándote con la co,
mida a medio concluir, eulzegado a las
Mis graves reflexiones, y repasando mi
nuciosamente en su cabeza todos los
pormenores que acabamos de preseatac a les ojos del lector.
, El reloj del claustro de San Merry,
gr.+ nY,M lnitit a lo lejos, dando las ocho,
vino a Sacar al joven de las meditan
cloaca en que estaba sumergido.
A esta misma hora, el señor d'Au,
rriont, eneerrndo en st/E4 habitaciones
del gran Cltat,let, y desconsolado
no
haber podido lograr la captura del edlebre bandido, se preparaba para hacer
o mal tiempo buena cara, y a conducir
a su esposa o hija en medio de la Coi':
te que se semeja en casa de don Pe,
dra de Toledo.
D.ana, inquieta y llorosa, ocultando
emi cuidado su emoción a la vista de
las mujeres Quo se ocupaban en adornarla, sentía latir violentamente su corazón y ruin resoluciones diferentes ere
zaban du pobre ceret tas al acercarse la
boa fatal iodicida e ytspers per d
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El vapor "NITUTEViD7i0" sortira el -dia 10 da des2mbre de Itarae lona II _de Val Irla, el
Malaga i cl 15 n lo Ciidi7, cap a Las Pahnalf. , Santa C.rtia do Tenerife, .Santa Cruz de la Palma,
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sortirà el 13 do desembre de Barcelona, el 16 do Valencia, el 17
El vapor F•451
Cadii enp a Las Palmas, uti1a Crue do Tenerife, Santa Cruz ,1)
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El vapor REINA VIC.TORIA ELIGENIA sin-tira el 1 de gonce da •11eeiona, el 5 de" Malaga i el i u Lädia, iddp a :±aata Cruz de Tenerife, Moatevnieo i Buenos Alee.
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CORTS CATALANES, 624

RAMBLA. DE CATALUNYA. 15

Comunica a la seva clientela d'haver rebut directament de Ilurs pro=
cedhcies, a preus molt baixos, importants estocs en Zibelines natural sense
Ilustrar des de 275 pessetes; Zibelines argenté (exemplars rarissims) des de

a

700 pessetes; Magnifics renards argenté natural des de 2.000 pessetes; Renards
croisé iatura, iinics en sa classe, des de 700 pessetes; Marte pekan, chinz
chilla i vison, grans partides.
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Gvall assortit en abrics, jartntes i abriguets de nen.
Especialitat en foires de pells per a abrics de senyor.
Magnifics "echarpes" erinini des de 500 pessetes.
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Scnyores senyoretes
Antes distingides, úniques a Barcelona, especials i exclusives per a Senyores
i Senyorcles. Classes particulars i a domicili. Classes económiques. En totes
les classes solament s'admet un limitadissini nombre d'alumnes i són guiades
per competentIssimes professores catalanes i estrangeres, sota la immediata
divertid i inspecció personal del Director. La moderna organització d'aquestes
classes, a base d'ensenyament individual i independent, permet que cada
alumna pugui començar a qualsevol moment i des de qualsevol grau de co
neixement, i progressar amb facilitat i rapidesa. Demaneu prospectes gra-,
tuits a la Direcció: carrer Valencia, 245, entresol (cantonada Passatge DQ-i
mingo, entre Rambla Catalunya i Passeig do Gracia). Telefon 1845 G.

Tothom
propl OOtuICill, pel proorglOs hules:tu lingvorouu nel

LICEU DALMAU
aplicable a qualsevc1 maquina
arui metilo proepectee a la DireCOió:
C. Valencia, núm. 244-Barcelona-Tel. 1845 G.
D'eXCePclOnal toleres per a Diantre. eul.le gris, profiles,re 1 alumnes d'Intimes que vulaulii tenir

,

1.1•1113112r,

Asawraesers...assy

APRENEU:

IDIOMES
Parlar i escriure perfectament trances,
anglès, italià i alemany, en 4 a 8 mesos.
ORTO GRAFIA
i correspondencia general i comercial
en eds dits idiomes i en català, castellà
i esperanto ,en 2 a 4 mesos.
CALIGRAFIA
manuseriptura aristocràtica, comercial,
ràpida, 'redondilla", etc., en .1 a 2 mesos
ARITMETICA
abreujada per a lotes les operacions de
Comerç, Banca i Borsa, en 3 a 6 mesas.
TENEDURIA DE LLIBRE-S
do Gomere, Indústria i Banca, en 2 a 5
MCSOS

PARLAR I ESCRIURE
aytat 1 Ise, pot aconserruir-ho recilment 1 agradapul tina persona sola o tota una ramilla, en el

Iddelee

4-2/c4.414H1

a

DImarteu

a
a

pot apendre en el donneili propi, per correspondäneia amb el LICEU VAL.
i ràpida, loto els coneixements i aptiLuds do la més perfecta Cultura General i Comercial. L'urganització especial del LICEU DALMAU,
finica a Espanya, garanteix l'exit mes cornplet. Altres Centres docents
han intentat imitar-nos, pPró Iturs alumnes, a la fi, es dirigeixen a nosaltres,
puix aquest ensenyament implica una Miganitzaeid que no pot improvisar-se..
En CZIIIVÍ, tOIS els nostres alurnnes[de tots els estatnents 1 graus de cultura,
beneeixen o facilitals del nostre ensenyament, pels sorprenents resultats que
tots
..‘-.us proporciona. Demaneu prospectes gratuis: Carrer Valencia,
núincru 245, Barcelona. Telefun 1845 G,
MAU, färilinent

ESTENOGRAFIA
i dactilografia, aplicables a tota als idio,
mes esmentats, en 2 a 4 1110609
No perdeu temas en vaoll.lar

Des de qualsevol grau du cultura podeu
adquirir fàcilment aquests coneixements
que constitueixen Púnica riquesa ben
lliure de tota eventuslitat social, polie
tics o económica
Demaneu arul matelx opuscles a la DIreceló: Carear Valencia, 245, Bar-

celona. Telèfon

1845 G.

1

Comerciants, _Banquers, comptables, advocats
Per la intervenció de l'Estat en els llibres do eomplabildat es fa avui doblement necessari que adopteu el sistema CentralitzadOr—patenlat— ja gencralitzat a les principals oficines de Franca,
Estats Cinto, Alemanya i ;atices paisos, que simplifica i aclareix moltissim els 'libres Diari, Major 1 Balanços, dins de les prescripcions del Codi de Comerç. El nostre Liceu, donant una prova
ei'dsser la primera Institució de la seva classe a Espanya, ha reunit Lote els elements präcties per a l'ensenyament i aplicació del sistema Centralitzador a tots els Despatxos i Oficines, i
fep consultes i dóna inequívoques itistruccions per correspondäncia o personalment a la nostra Direcció, do les 17 a les 19 hores, els dimane, dijous i dissabtes. Avui ds tambe, imminent per als
Gomerciants particulars la legalitiació de llur Comptabilitat. Demaneu el nostre prospecte gralui a la Direcció General del

LICEll
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221. 3Lai 19/..Z .4316.
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ONA -
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