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na data històrica

Aten fa eata ¡tuyo de La tragè(lia horrible de ConahriLs, rica
Inari nera del catenp de Tarragona. Era en el temps de la guede Separacia de Catalunya, anomenada imprópiament guerra
Set:adore. Les eircurnetiencies que van concórrer en el breu
• i co la caiguda de Canibrils, improvisada plaça forte deis
altea, fan interessant i alliçonador el record d'aquella fulla
ele: de la noetra história. El nacionalisme, que sent la sola
Rat histórica i territorial de la pàtria, que sent la unitat naden en el lampa i en raspee ha de tenir igualment el cor i la
asas en els dies passats, en els .dies d'ara i en els que vindran.
¡trece na d'una data histerica no representa per a nosaltres una
ads eemeteie de coses ?nortes, sinó un fet viu en l'enima

sedes resulta molt mes car i As
en perjudici del utellatge do les
eseoles. Dóna, en primer terma,
com exemple, Vestal, precari dels
laboratoris. França, es trist dirima per a ella, no te cap laboratori mantel. aten) Iota la perfeeeid d'avui ni amb (ola l'abundeneia que cal: tots, diu l'Herriot,
san insuficients. Si l'estime económic es concentres en un sol, el
millorament 'obtindria :tense
trigar i els serveis, por a la formació de tècnics, serien mes segura.
Es ea de coneedenea general
que el contingent d'estudiante, a
les Universitats i a les altes escotes, nansa; la qua l cosa es deguda a roneariment de la vida.
Les classes mitjanes, la meneatralla, no poden fer els encellaeis que abans s'imposaven per a
la instrucció de Ilurs fina sSfIrt
alones les fandlies, avui, que poden servir una penseS mínima de
600 franca a cada fi dels seus
fills pesque cursin estudia? Es
dóna el ras, assenyalat a la Cambra francesa, d'eetudiants que
han de fer de mossos 45 cafe o de
cambrers d'hotels per seguir llurs
estudia luniversitaris. Problema,
dones, dificil de resoldre i molt
de preocupar els dirigents d'un
país curas de la seva cultura nacional. fa cultura es una força.
Passarem, mis; de 'lime/entes,
sud eroblema de la llibertat
consciencia del penfessor eegoes
la leerla exposada per Berard, el
ministre d'Instrucció penal, ele
professors tenen al dret de prolesear les idees que els plagiat,
pecó no d'expesarles en pelele.
No teten dret d'anar contra el que
~sella neeperit oficial, mascara no mas de l'esperit- nacional.
Cosa lambe diseutible. Car, en fi
de comptes, es priva eta prafesgors alela drets politice, contra
l'esperit Inda elevat i mes arrelat
alhera del dret Tundean seeona
el qual Iota idea pollera ha creaser respectada cene le Iliberlat
la mat.iixa personalitat de l'individa que Sa professa; car és
creer imaginar-se que la (Ictericia
del posler governamental conterei. porque si, un poder de disfressada dictadura, corn una amaneció divina del vell temps.
Problema, dones, aquest de
rensenyament que prefesposa a
les meditacions inda importante
per no empriar el qualifieatiu de
trar.,:omtlentals.
J . PEREZ 3-ourA

DES D'ALEMANYA,-

VALUTA 1 FINANCES.
La depreciació del marc es superior al que pot haver produit
l'emissió excesiva de ballets de
I3ane. Es alar que aquest no es
l'Unto factor en la depreciació
de la moneda. Un altre factor
important és el Balan de Comete. Aquest es fortament desfavorable. La darrera ostadistica
(novembre), assenyala una arta
'enlació de 531,7 milions de
remes or, contra una exportació
Bornes de 289.amiliorts de mares
or. CO111 re ven, s'exporta poe
mes de la nteitat del que s'importa. Aixa no pot menys d'aecentuar fortarnent la demanadissa de moneda estrangera a per
tant, d'influir durarnent sobre la
depreciarla del mara Es elan que
abans de da guerra el balan e comercial alemany era lamba encara que ni remotament en aquest
gran, passin. Peró venia compensat per !negrea que representas-en els interessos alemanys a
4',..stranger, avui gairebé,
data o poc l'endebles. Fins aquí
l'argeineentació alemanya. Pesó
objectar: a) La justesa de
dades estadfstiques sobre el
halanc cernercial. ha estat posada en chile°, hdltue per la
Comissió de Tecnies anidada pel
Govern alemany (lote elle manifestament germanófila); b)
Talment coro abans Ial bavia un
ingrés qtee sense pasear per les
Mentes millorava el batalle, ela
isteresses del capital alemany a
l'estrangen, hi ha lambe avui
ingrés del matCx ordre: el que
proporciona la quantitat enorme
d'estrangers que visiten el pata.
A:mita. per talle que la pessietat ibe balane le pagaments,
es. probablunent, molt inferior
a la que figura a les estaJisti-

»asa obatiats terum els catalans els nostres herois i els
eeires inertire. Molls dels catalana preclara que donaren per la
atea la sang y la vida estan gairebé oblidats. En alguna casos
detenerte d'aqueets homes revesteix caràcters dramàtics que el
aléS propi per a la conunemoració gloriosa. Tal és el cas dels
alelare: sacrificats a Cambrils, el dia 15 de desembre de l'any
ia), per Podi feroç dels soldats de nexereit invasor comandat
et marques de Los Velez.
No essent possible la defensa de la placa de Cambrils i no
livent-hi cap ee.peranea de. socors exterior, els catalana pactaren
b andida de la ene, amb promesa, per part deis castellana, de
enastar vides i hisendes. Penó quedaren exceptuats els eapitosce de la defensa, que eren N'Antoni Armengol, baró de Rocafort
Queralt, .Jacint Vilossa, governador del Camp de Tarragona,
Yes Bertrole. sergent mejor de l'exercit de Catalunya, i
el batlie i dos jurats de la vila. A aquesta sis homes sens
¡si garrot i de gpres Iltrrs COBROS foren penjats al portal de les
;drenes.
enca r a havia d'asser més grosea la tragedia; encara havia
flaser me vil el crim. Quan els defensora de Cambrils sorteen
b la plae& confiats en les condicions de la rendició, la cavallees castellana eels tire al damunt, i en poca moments assassinà
frans centenars d'homes desarmats. La carnisseria fou tan espantwa, que molta militare de l'exèrcit invasor se'n sentiren profundernent indignats, i el marqués de Los Velez condemn à la maneta. Tanmateix, no es té noticia que cap dels assassins f os castiga.
Tete aquella catalana eren bretes patriotes. lana gran part
;medien de la Canea de Barbarie on els havia reclutat el baró
kReentfort, noble de títol i Sabent cona sabien les difialees mexime.a que havien de trobar per a la defensa, acuditen a Cambrils per a retardar la marxa de l'exercit enemic i donar
epa (raque:ta manera a l'aplegament de forces i a la construca d'Ares de guerra, que en aquella dies s'esta-e-en realitzant
ta !a direcció de la Generalitat de Catalunya. Ells faren venales:Pe:6 el retard d'alguna dies en l'avene de l'invasor va contribuir a la lentitud dels sena moviments i a la Magnifica victória
ene quaranta diez < més tard aconseguien els barcelonins a la
renienya de Montjuie i al pla d'Rostafrancs.
Entre els medien de Cambrils es destaca, vigorosa, la figura del governador del Camp de Tarragona, Jacint Vilossa. Les
talles seres que hi ha entre la documentacie de l'antiga Generaast mostrar, l'ardent patriotisme d'aquell cntala. "Si és menes-.
ter—din en una carta—per ma patria moriré trescentes vegetes* . En una Mira carta diu: "Els que tenim sang, en morir per
complirem amb nostra obligació." Pocs dies abans
rastra
morir eecrivia: -So fin de ma pàtria i per esta tinc de morir."
Tornant al bon camí
tdreçant-se a la Generalitat, Vilossa repetia una frase molt sernVeient la façana del teatre del Licea.
base n aquella que es féu famosa a França en els Conteneos de
despeé; de la supressió del café que lti
la gr.111 guerra: "Armes i municionar
hacia a una banda, desprès de l'eliminaEl num de Jacint Vilossa ha quedat escrit, de passada,
nenes dels nostres llibres d'histeria. Per() de fet està oblidat. ció del taulell d'air.,tta-i-anis que hi hacia a labra banda he fet les nieves re! are obra de justicia i patriotisme la de treure el seu nom de
fic3dons.
traposics
tener i fer-lo resplendir amb pura glória. Per aixó, entre els
Contemplant les reformes interues del
t H que se celebraran a la ciutat de Tarragona, amb ocasió del nostre venerable Ateneu Barceloní, he
sine gran aplec d'"Acceió Catalana'', hi haurà una solemne toreat a fer les mateixes reflexions.
Pallada en honor de Jacint Vilossa, el brau governador del Camp,
No sé si em precipito... Arrisco el meu
parer amb una infinita por... Cree, tanSe per la penda done la vida.
mateix. que torneen al bon carel L'abantii7JMOS•1331
donärem en l'últint terç del segle passat, desprès d'haver fct la Plaeb, Acial,
DES C:)E PARIS
la columna- a Galceran Marquet i els
PArtics d'En Xiiré.
Miren que ha e•;tat terrible el temporal que ces ha tova passar! Ha anal d'un
poc que no hi perdéssim la vida. Es que
Itere tinget la mala sort de començar a
tra, ami) motu de la diseussió diputals prediquen la IliberLat obrir ulls en tma época postromântid'ensenyament
cisne
una
derivas'ea
iniciat
Pre s supest,
ca de fermentació romäntica de moda.k. 11t, a :la Cambra francesa, so- ció de la Ilibertat de pensament. mfame per dir-ho amb el mot consagrat.
Aquella
són
els
de
l'esquerra;
la
reforma
de
rensenyament,
°,3
En aquesta mala época, preci›ament,
el 11E1: travessa una erial pro- aquests són els de la dreta: ele cija edificat la major part de l'Eixamliada , tan profunda que fa té une i ele nitres tenen per secre- pla. I s'han crigit un Palau de la Músita mira la prepararió de menta- ca. 1 s'In començat una catedral noca.
▪ 1 let per l'esdevenidor de la
tetera trancase. Una nació man- Wats que concordin amb Ilusa
Si el redreçament moral i material de
41a rinetrurnent ideal de la idees. La guerra de les opi- la costra pàtria hagués corneneat trenta
ideara. sobre tot de la cultura nions ha estafe es i sera sempre anys abano o trenta anys després de la
hlnr ior, es una nació a mitges, la mes apessionada de les guer- data en qué li ha escaigut començar cree
r es; i da cosa s'explica per alisa
•
ne nació subalterna.
que Barcelona s'hatiria estalviat allunes
que cadascú creu que la veritat visions incómodes.
ti; principals punta que s'han
'anal a la Cambra francesa es traba dipositada a la seva (meEs clar que Ice altres ciutats han pasl'organitzaeió je l'ensenya- ntó.
sat també la seca febre d'originalitat moEne que se cerquin fins na- dernista. Pecó, per cliverses circumstänrn'tnt primari, secundar I supeh. o condiei•ns d'aceessibili- Monina amb les eines de la cut -, eles, la febre hi ha cstat menys maligna,
!Ea classes per a l'estudiant tusa, la sensatesa es decanta vers no hi ha trobat un cultiu tan favorable
l els liepediments eeonórni es ; la la preconització del llame ense- com a Barcelona.
Htbortat de consciencia per als nyament, cense restriccions: les
Tot just, ad i allà en petites coses, ens
jerarquies dele intel.ligència són, &edita descobrir els senyals de la milloa nees; temes respecte date
'esa seta cserit montasen 1 que pensi-sli be, un resultat de la ra. Sabem prott que segueixen i seguikl ara Inés rabária escriure.
naturalesa; i no es de hon seny ran encara les manifestacions del mal..
, tan diputate, esgeeialenent anar contra natura. A la diversi- Per6 ene fa recete que cada dia seran
sen partidaria del que tat hl ha la riquesa 1, sense ella, mis rares. Per exemple: sentim plens
11 tinten l'escota única, gairebe la emitid 4 un mite bo per a se. d'una immensa melangia l'amenaea del
e ncela per a tothoin; fina a &dfluir les menta que certs tombs motu/meta a Pi i Margall, tot i que per
ie asys, rica i pobres, haurien
filosófics i han emmetzinat. evitar la sera erecció (que ha de perju1'4"ar a les mateixes elasses de Horn pot, e1 ciar, !maltee la test dicar alhora la ment6ria del nutre nenePri m e ra ensenyanra; els deshereconlräria i es de polidesa, per no rat i la bella perspectiva de la Diagonali
lin s intelaigents . tind.rien dret, dir d'elegäneia inteleeetual, so- son, gairebé partidaris de La iconoclästia,
ts,141' rassistenc i a obligatúria del frie la eontradieció cense insur- sentim que és una catistrofe inevitable.
seta el punt de vista eco- reccionar-se. No As qüestió de di. Pecó ens aconsola la idea que avui ja f6ra mis dificil que ens fessin creare que
eleraecia critica, fa?
%J' ea , de cursar la segona caseHernien voldria la centralitza.- un monument aixf honori l'apóstol del
laana i entrar despees o a la
fll 'a rsitat o a les Grans Eseo- ció de totes lea escotes superiora federalisme.
El Geni verament ks superior al Gast.
n • Eh -programes tindrien una a la Universitat, per creure
bife-i llat et per a la formació in- nenna efiefteia mes fecunda per a Perit, allà on no estiguem nolt scgurs
nilectual, per a da dotació faena- l'alt ensenyament. Abre es discu- d'obtenir una obra genial, Die meul que
', d ale deixebles, que duria a la tible i s'ha discuta a la Cambra. ene permetin assegurar l'obtenci6 Ana
Istli tzació de la igualtet demos Pecó eargument aduit arfan mes obra discreta, baldamen tpobra! bafdakeee, asee tan combatuda per tersa per l'Herriot es l'económte: caen! !rectal
PULES SOLDEVILA
muaÅ Cewldi 4l&Per:
tLuai dé 1'eiste/41mi'. Mina M wa

Full de dietari

El problema de

l'ensenyament

de la baixa san múltiples 1
Ctaremels lembe.
Ara he: le lia Mies questions
interesa:mis a posar: el (amen
sea

es
ralli esjiseetitne gaira: 1 >pr enseetaratelpirtze ag ifinla
curar fer passar el centrar' amb
rams, mentre arriba el bon mo- pren en el sentit d'impedir que el
meta.
mere es mogui aniunt i nvall de
a
La Isolució que ven la minor
anee este, es evident el; lote Os
da Vestal del marc en una ener- aleman ys tenen interés en estaper
toles
gien aceió interior es,
bilitzar-lo. Pera, si estabililear
les raons exposades, principal- „el dir.' eefeeeetet as-ui eeeteii,
t'eternar la balan i provoear una
r"UnntaremPrees.9tterial!artdtale alarrCaanin
çai.••16 puja. eo'
nies
de Reparaeions proposava claree- alt, la cesa ja as mes effle„„.
rarnent per a minorar el canvi, L a eria l juaus trtet "bataneada
es que el Tteiebsbank adquiefs -a A us t ria i a aeeesaasaneequta
fe
elstalixIleégl:3 Laarer12) ,5 1 Z1' lagnri7neexr,oslr
ammotni eia
iv
l iesini2dr
aeaa (loe- 1(eitsie refsapt;trderse

ie-ella en l'article anterior. Es ab- les ganes de millorar inassa aesurd. ene Holanda ttngui cobert eentuadament tia própia„
en 60 per 100 de la cera cireuQuant a la. segona qiiestió. cal
Sjaeii i Alemanya el tenir en compte el! que värern dir
200 per 100, prenent eh5 !M'Iras efe un adae anhele: per a -minoal eanvi del flia. Si el Baue com- rar el mara cal una actuació
pra els seus hitllets, els farà pu- energira que no pot rae-titear un
jar inunedialarnent. Pese, .niXö, Gavera lliere sume el de nadie
nom65 pot Assor una cura Mira- o catre el de OLMO. Per fer alce,
dora, si les causes que determi- cal que la graneeoalieió aporti
nen la deseonfianea en el l'enfile Govern la massa obrera arnh els
d'Alernanya desaparearen. Car si soeiali s tes, 4a gran indelinria amb
el Reichsbank empren la compra tAs permlistes, la banca jneea
dels seus i el púlele cree ami) de ti,m6erates i la riasse
que el papar ;t'emane no baixarie milja católica amb el Zentrum,
quan acabi aquest a. arei6 del deixaul fina de la (malicié entBane ete evident que el mara - ines . l'extrema ärela i l'extrema
jarit. Perú, ei el pfiblie persa que esqunear.
quan aq uesla aceró arate el mere
.10ÄN cnextr,r,Ls
continuare heixant, fi s natural
que l'oferta de mares no disminueixi i el mare no pugi considrrahlement.E1 Reichsbank no han- La qüestió de les reparacions
ria fet aixi res 'Inés que desprendre's d'un part del miliard d'os
que l a les eaixes, per a centenar
ema minora cle-sproporcionadamen1 penal i, el que 6e prIjor,
Una bona part de la Premsa
passatgera. ITn altre punt sobre el francesa ea -mostea derebuda .pel
qual insisteixen molt ele teenies resultat o , dit, per la mane
franeesos, 6 5 l'impedir la fingi- canea cie resultat de itt Confeda de capital a nestranger. Ea rencia deis quieto "primera" a
evident que a esa ha enneribuit Londres. Lenornament de la dismil a la batea del marc i que cussió fina a erincipis del mea
el (locero alemany no ha fet el entrant sembla perineal a nota -.
mies.
heisses eomentaristes de Franea,
El m'e fa baixar ei mare fora possible per evitar - 11o. Pera, -la
de tela m e sura, no de el presente cosa per la goal sha de. comen- No obstinen nn.ee aust. acusar AL
,oinearii aid, feistesit, harem-te,
ni el 1.,.Irtrie comercial. ni Factual ene es 'retrae:Mi del pressupost.
circularid fiduciäria; 6.3 el fular. Ja ea un trltre artiele , vaig dir coas seraldre que Id ha, fesperans
que, apart de les mesures pelle- ces favorables al (rifara, aleuenys
Ara be: serme sera possima
rectificar aquesta angnixa pel ligues i tacniques per minorar parcial, de la test francesa.
Avui ce sap be que a la Con -a
futur d'Alernanya? lii ha diver- ala ingresaos, cal tina minora
sistemetica, que As retornar al ferencia de Londres no vau posa-4 grupa l solurians.
En general, es menen entra predomini dels im postos indiree- der-se entendre el primer miMse
tre trances i el primer ministre
dos punts o posats: n be panel- tea.
Sento molt que aleó sigui con- hritenie. La cause principal de la
ren de que Pls Governs aliats renuncien a nna part les cepa- trari a l'eximen conegul. segons desavinença fou la qüestió de les
racione, o be parteixen de que el el qual el progres d'un país 6s p.arauties. _Es iinForlant, pea; el
Govern alrmany arttiiiihThi r1 sal mesura pel predomini que en ell fel que, segons informes fidedigpressupost i prengui una serie hi itagi dele impostos directes. nes, Mr. Bonar Leer ecce-l iste el
Alentrinva no F,; avui un país nor- principi que no pot &ser Comede mesures interiors,
La primera solució es la de mal i eis extornes creabans-guerra dicta a :1.1emanya cap nova mere
nefaria per Os pagaments, si al
molla tecnies anglesos. L'anglits no li ~sanen.
Segons eäleuls reta per un es- mateix lenes no obtoilien els
Cc (roba ami) una formidable
aliats les degudes garantice. Et
anantital d'obrera sens.e feina, tadista alemany, l'any litfiO els dearteord estä. dones, no pas en
ingreesos per impostos de Franque cal ocupar. La reaparició
dol moment en que
del mereat alemany t'ara exeel- ca. Alemanya, i _Inglaterra es re- l'apreeiació
les garanties han d'ésser prescs,
lent per resoldre aquest prohlea partien a la següent forma:
sinó
en
la
qualdat
d'aquestes.
'r t
Mil. Ara ldt: el metode mes seDiguem-ho en permites me.;
Im„ , toa
per equilibrar el mara h,
gar !obr
clares: el primer ministre angles
directes :ras ...lijó 500,e
indubtablement, la renencia al
bien eal eocupacie
de bens el coli g ues roul no vekl
eoltrament de les reparaeicms.
la corva del Ruhr en la forma
40
100
25
33
Tots estem convençuts que si Feati;a
100 projematiu pels fi-une-ecos. En
am
5
53
Alemanya no te de pagar, el mere stletaterra
armes! punt coincideix amb Muse
100
15
31
51
es posarh ho an cine dies. Atx6 Memanya
Alemanya, cienes, aquell any • solue. Armes', mes parlador quo
no cal que ens lin diguin els tecels seus roalegues, fea lee set,
lees. Als anglesos les repara- havia superat la maleisa An- ealents declaraeions inmediata -e
tema no els interessen massa. glaterra. (Despr6s les xifres dele ment despees de la Conferencia:
Han anul.lat Alemanya com a po- impostos directes s'han rebaixat "Cada %segada que, en el cure de
ti. ncia maritima, di han pres l'im- un poe); Ileu's aci una demos- la diseussid d'aqueixos flanera
peri colonial; els fins de la gerr- 'rateó falsa de progre, pie, pen- dies, s'U plantejat la qüestió da
ira per pert d'Inglaterra, han sar algú. Atkmanya no solls es les garantiese he (feriara', clara.
estat ja aeonseguits. Ea, dones, preocupa d'obtenir ingresaos si- ment que India ateeptieva sencomprensible que molla angle- tió que es preocupa do tenir-los se reseryees la fórmula fratteese,
sos es decantin a encune que cal ami) el miaint de justicia social. sigui que no hi lea d'hatea noves
De: peree que ha passat? L'in- moratinees sense garannes. Perla
perdonar a Alemanya les ceparacione. Petó aire per a Flan- dustrial que al cap de rally gua- he exitosa( lambe que cal esta.
nya
un minó de mares, pausa: blir una distitició entre les pa..
era PO ot esser una solució ,
diferencia entre Anglaterra i si en els mesas 'limas aparsix ranties diversos. Per la nueva pele
França eslä rn que per a Menta- aquest guany rimpost que seen jo acepto totes les garanties
1 erra el dia del Tractat de Ver- posa es inerme; si el guardo, so- d'oribe financiec . eaonamic, dime
salles s'avonseguiren tots els breve una ultra mena d'impost ner; peal no pue neceptar 11PS ea -,
fins de la guerra; per a França, que es la depreetació de la mone- ratifica d'ordt.e oc ibitcin i, per tant,
el Tractat le 'Versalles era una da. La manera d'evitar ambdues un eixamplantent de l'oeupació
simple promesa. El gest generós coses es comprar geners o pro- terriloris alemanys."
d'Inglaterra He tant maleir, ductes, gastar en definitiva els
tal que fa a Belgien el f re-4
massa feria En definitiva, la res mares. Alai ho fa, i el Goeern sident del Consell de ini»istree,
no
cobra
rimpost
directo
ni
cap
renda a les reparacions no es
Theunis, no ha volgut fer d sea.
cap solueie: en tot ras, es el re. impost. Aquest cas repetit can raciales sobre la qüestió de les
acedera
da
velocitat
mill
vegades
cal
apdiear
quan
hagin
met que
garanties; pecó la Promsa
de eireulacia del mara, i es pro- informada assegura que es post
fallat tote ele altres.
Un malla 'd'aspiest tipos de duaix com ha demostrat Fieher al costal. de M. Pointaté sobre
solució es el que parla, no de i semblen confirmar eh feto una eonjunt de la tesi francesa.
renúncia, sind d'ajornament. So- batea en la capacitat adquisitiva
Quina tendencia trionifara? En
bre d'aquest punt, cal estar per- de la moneda.
la infiel-meló que sobre tulusst
De manera que uns impostos pind aublica "Le Matin" es dele&
fectament en elan que, talment
eme a la guerra el 'l lemps 121111Va indirectes forte no sols són mita entendre que el Golean anglas
dinas
d'evitar que ele impostos tot mostrare-se contrari a roa
contra d'Alemanya, a la pan es
el sen alint. V 'rampa desfe la directes a l'aelnat Alenrinya, si- cuparió de la coloca del Rultr, dele
unitat aliada; atad, l'experien- no que tal volta produirien un acere fin. a Prarn,ia si aquesta
ens ho ha demostrat ja; al- atoe de la eirculacid do la monl- sisteix en l'adopeet de l'al.huitn
irarnent, asid estera en una eta- da que simpao ha estat judlcat da mesura enancas económica ä
pa internaeional feixista: Poin- coas una cosa horriblement an- militar.
belgues mantenen reir Ille
eare-Bonar Law-efuesolini. Si tieconómica, pene que en des elerany 1919 era a:melinita 1 l'any cumstencies ni q uelo, .d'Alemanya, Iteren d'aceita per nS es ereu que
1922 feixista, l'any 19... pot tor- si san certes les tesis de. Fishor, participaran en lotes les remateros do pressió i de coerció qua
nar a fi sser comuna-la. L'actual tal volta ferien un be,
llsu's aef la série de problemes puguin esser preses. Queda per
etapa feixista no ha (Pesiar eterdels
quals
es
trabaran
els
levaitt
aclarir
si aquesta participarte) la
na; tal volta serà mes passatgens del que molts arenen. En alials en les próximes conferen- donaran tarelet en el cas que a:
un perfode d'aela conjuntura reo- cies. Als Miel: els interessa co- ganes d'aquestes mesures rosa
rienten', el Tractat d Versalles brar i per alee cal estabilitsar i si ponguin, no a un aeord enaleetia
no es pot complia AM, els ale- es posaille elevar el valor del dels aliaba sine ans be a una itie
menys he Venen clar 1 4s un pro- marre Les mesures a madre no cianea francesa.
,A•R011114, I moza
eadiment de pelillo .realiSta
... pro- poden esser unilatera el s; lea cau •
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meraein i els antemotore per ales
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Areb la freqüericia friäxlma de
dos mimes a reabrió de Jiu.sepa, neme, només tren tiene i
arnb l'horari estudia!, poden
traneporter 9e eis cents viatgers
rada muere ininuls al Pla de la
Boqueria, o al rc real de Mar,
fent-se 850 trans en les disset
lìoreçqoe dura el 3 , rvei diari, la
qua, rosa permetrà transportar
anualment 26.000.000 de viafgers.
El recorregut dol Portal de Mar
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Lessepe en Nuit minuts i 101..7;
els 'nao-J ~
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9 3: taran en 11010 minuto, guaral/ .
ta- cinc segons i set minuts,
ateeleurnent.
Ele trens taran el servei eh!
llançadora entre les estaciono extremes Pla de la Boqueria i Por •
tad de Mar. Es a dir, sortiran CA
Pla de la Boqueria per ari -iba' a
la placa de Lesseps i tornar al
Portal de Alar, eeonomitzatit se
d'aquesta manera material fuetee
ja que les Mece I i II lenen
gilatts drierents.
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0,2LS i Pilr..EBT S. en U,
CANCA, liALORS, CANVI
'I eiettons 173U-1231 A
narilbla del Centre, Rtirntro O

Gran Metropolitit
deBarcelona,S.A.
81.111-ES7ACIO
La sub •estaeiG de f raneformacie
s'ubre prop de la placa de Leesepa a dos rente metete de l'estecle traquee! nem. Aqueeta estarle, aleen-kph p a r lee futuree
actipthaeione ene esigeisi la Aamta
del Gran efetropeleä de Barcelona, reitcä ere cios grupo en conotruociír rectifiendore de moretee de 1.508 koe i el de commuletrina (des de 750 kw.), que
Iramturtng ra si 111W1,1 ittlEn

SE C CI CY

MARITIMA

COMPANYIA HISPANO-ArtIER1CAMA D ' ELECTRICITAT
En virtut de l'acord del CorniU3
del Colasen erailminibtració d'aquesta Companyia, adopta!, en
vista dels acorde de la Junio General elfraordinäria de 17 de dosembre de 1921 i del Consell d'administraeie de In mateixa data,
s'avenga el pagament del cupe
"3-3" deis Bons de Renda emeseis per aquesta Companyia.
Serà pagador a partir del din 2
de gener de 1923, en la forma eegaent:
1) Cupe B-3 deis Bone de
Renda d'aquesta Companyia, convertito a pesos paper argentino a
rae de "6'75 pesos paper per cup6", o Ii seva equivaleneia al
('nnvi a la vista mobre BuenosAires del dia en què s'efectui el
pagament.
2) Cupe B-3 dele Bons de
Renda d'aquesta Companyia "no
cenverlits a pesos paper argenti", a rae de pessetes 15 per cupe)
rti'eslranger llur equivnlencia
-al canvi a In vista sebre Madrid
del die en que s'ecetni et pagaterne
L'ese-lenta', pagament s'efeetuarä als segeents Dance:
A Madrid: llano Central, nano
Urquijo, Baric de Biscaia.
A Barcelona: Societat A. Armis-Garí.
A Bilbao: Bine de Biscaia.
A Brusseeles, Banque de Bree
selles.
A Berlin: Deufeehe Bank,
A Frankfurt a. M.: Deutsche
Bank Eiliale Frankfurt.
A 7.drieli: Credit Suisse,
A Buenes-Aires: A les Oficines
de la Companyia, C. Balcarce;
número In
Barcelona, 15 de desernbre
de 11122.,
El preeident del Cornee, Eranreae d'A. Cambó; el seeretari,
M. 2 111e1 'Vida! i (lnardiola.
keleLLE,111 CZ:1_ IZEDiTERRAfe, S. A.
Paa 1 il2,7ar-los cumple din
are:e-tiple que els interesea, co
convoca els pesseidors de Bons
d'aquesla Societat a una reunió
que se ettlebrarä el dia 16 de! carrent mes, a les quatre de la Larda, a les °Nenes Soeials, Plaça
Medinaceli, m'enero 5, recomanant-se Faeietencia. Per a roncórrer al dil, acte ealdall exhibir els
tetes o el reegnard baneari ole'
Fell
Barcelona, 11 de drsembre de
1922.-El gerent, Eduard Espíen.
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Secció Maritima
Vaticana entrate
Vapor espanyol 'Rey Jaime II"
de Mah6, amb eärrega general i
90 passatgers. Amarrat moll de
Muralla. Con s ignatari, Ameos

gual.

l'esteros", en hast, cap a Oeb.
Vapor espanyel "Almazara'.
amb càrrega general, cap
naroe i Caste116.
Vapor espanyol "Rey Jaime je
amb càrrega general, cap a 1121.
ma.

La pérdua del cuirassat

"France"
Vapor interaliat
de Heme, Trieste i earales, amb
tarrerament han Heme lloe
eärrega general. Amarrat moll l 'Orient 1125 sessions del cense
de Barcelona S, Consignatarl, de Guerra contra el ca pita
at
Baleas.
vaixell Guy que cornandava
Vapor espanyol "Ampurdanes"
cuirassat "France" quan es per.,
Palamós, amb eäreega gene- dé a la badia de Quiberon a ene.
ral. Amarrat mell d'Espanya W. seqüencia d'haver lopat arnb ea*
Consignatari, Enríe Freixas.
roca, l'existència de la cual
Llagut espanyel "Trinidad Con era desconeguda.
eepeieft", de Vitiencia, amb càrEl Consell d2 guerra ha basa
rega general.
de respondre a ¡les d'utes eregee,
leagut espauycl "Dos Amigos les següents:
Alfaques", de Vinaroc., amb ciarPrimera. El repite Cuy ot
r ega ganeral i 8 paseafgers. Ama- culpable d'haver perdut el vbe
rrat moll d'Eepanya NE. Consig- soll que comandava yo/untaría,
natari, Companyia Transmedite- mal, per n e gl ig encia e Der imrränia.
pericia?
Vapor noruec "TorlInn eme",
Regona, El capilä Cuy pea,
de Londres i esertlett, amb cärre- gué lotes les mides necesslyne
ga general. Amarrat molí de Barper tal de salvar el sen %Mulles
celona S. Consignalari, Conde- la pèrdua total?
9
minas.
Els telegrames rebuts a narre,
Vapor espanyol " Ramón, de
ra hora aeueen q ue el Cerdee
Màlaga i eacales. :tenla càrrega • de guerra ha contestat a ame,
general i 49 passatgws. Amar- dues preguntes en forma lavenrat mol' d'Eepanya W. Consig- lee per al cape& el Qual ha m.
notare Fill ele Remen A. Ramos. tat absolt.
Vapor eepanyed "[Neri Ripa",
Les deelaracions dele leen»
de Sóller i Palma, amb rärrega mis han estat unànimement ta.
general. Amarrat mol! fetspanya vorables al comandant. Cal el,
Coneignatazi, Gilabert.
menter emlre ellos les d els prirVapor eepanyel "Canalejas",
tiro de la badia de Qulbaren,
de Valenfea, amb eärrega geneqnals a s seguren que hatean pze
ra l i peseatter. Amarret mol' eat pel 11a 00 e) va perdre el
d'Espanya N E. Co.neignatari,
"Trance" amb vaixeils de 13 metres de calat, i 1701 11. sense lee
Companyia Transmediterränia.
ocorregués
Vapor esparvel "Cabo Creus',
cap aecident.
(1) València, ami) eärrega geneLa mora que ocaseionä la per.
ral. Arnarrat moll del Rebele. du a del "Franee" ha resettat,
Consignalari, Ibarra i Companyia tanmateix, desconeguda. fine d'ele
enginyers del sorvei bid:Te:ele
Valxells despatxats de l'Estat.
Podria intentar- pare' a !el
Pailebot Pepanyel 'Villa do Aspe". en Ilast. cap a Sant Carlee. e] "France", pene eembla. arel
Llagent eipanyel "Mateero". Govern trances deeieleix d'intenernb eärrega general, cap a Adetar una operació, el eoet de la
cene
qual resultarea elevadissern.
Vapor espanyol "Canosa", amb
PI eea equip, cap a la mar.
Yelxells sortles
Pailebot rapanyol "Cabo La
Fleta", runb càrrega gzr neral, cap
a Diem, t Cocalee.
Vapor repatee)! "Cabo Prior",
arnb etirregel g e
. neral, cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Albarnbra",
amb càrrega genere:Le cap a Melilla i escales.
Vapor • eeprinyol "Marques de
nula", amh rärrcga general,
eap a lensages i esealee.
Vapor espanyol "Earique Da-
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Ii pot donar el qualifiratin de briIlant eorrent entre els negocie de transporte.
18%.*11.001...egalem,•••n••n•••n••n•nnnnn....111

Asu

TOS

llfl fla'ea n da

ui OS

al lonja a Patee p 3
Ä
i guareix repithenent, sense perjudicar L'ESTOPAAC
FARMACIA LICEU. C. Sant Paie

PROCURA
<lile mai no inanqu; un fiasco' de
AIGUA DE
COLONIA ANEJA
que perfuma i suavitza
Vaigua del bany.
VERFUMERIA GAZ)
fLA.SCe 2er
.)42.)%4Al2Ea
4!

Olvendeee, IB keeelgbres ¡Iíe.

LA PUBLICITAT

4

AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO

TEL E o
De França

Els problemes de post-guerra
M.

Poincaré avui fará declaracions
a la Cal-libra sobre la
Conferencia de Londres

LA SITUG.C10 PCLITICA A FRA leÇA I LA QOESTIO DE LES REPARACIONS. — ALEMANYA TE ESPERANCES EN UNA PROXI-

DIA CRIS' FRANCEee.A. — TXECOESLOVAQUIA ES POSA AL.
COSTAT DE FRANÇA
París, 14.—En la 8essi6 de la
Cambra el sensor Poincare
.deelarat que pensa ter demà
'breus cleellaracions sobre lee con
'verses de Londres, perú com si, gui que aquestes converses no
'estere encara terminadas no podrà esser molt ampli.
Correspon ara a la Cambra,
manifest, decidir si despees de
les meves declaracions es reprendran els debats pendents o
es diseutiran les interpel.lacions
presentades ahir.
La Camina acord reprendre
els debats pendents. --Radio.
París, 14. — Sembla que Palataré obrà amb consciencia en
lijornar per dem la declaració
que ha de fer sobre la Conferencia de Londres. En efecte la Carn
bra esteva tan agitada que el ministre de Justicia va tenle do
plantejar amb energia la qüeseió de Gabinet.
En els passadieos el ministre
d'Hisenda arneneava dimitir si
'interrompia la discussi6 del
pressupost. Poincare deia que ell
Karä la saya declaració, per6 que
Do aeceptarä un delat sobre aiXe per haver de continuar les negociacions començades a primer
de gener a Paris.
Sembla que la Cambra donarä
• seva confiarme al Govern - fina
Pl i5 de gener, data del prexim
eenciment que Alemanya ha d'en
frontar. Si en la susdita data no
N'ha arribat a un acord satisfactori entre els aliats i no eón
preses mesures coercitives respecte d'Alemanya, la Cambra re!Cobrarà tota la seva Ilibertat.
Pcró per altea part sembla
que els oradora que tenen ineerpellacions anunciades no es privaran de deeentrotllär-les. M.
Tardieu s proposa demostrar la
diferencia que hi ha entre les
paraules i els actes de Poincare
pobre les reparacions.
Per últim, cela radicals, reunas
ihir a la tarda, despees de cem,
entrar la política interior del Govern i daprovar la seva política
exterior, designaren a M. Hern ot per a fer una declaració en
Pom del grup.
Es veu per tot el que preceden, que qualsevulga que sigui
la discussió que segueixi a la deellaració del presiden!, del Coneell, el debat de demä versarà
eobre les reparacions i les san«loas, qüestions tractades a Londres pels presidents de Consell
e les potencies aliades.—Radio.
LA COMISSIO SENATORIAL
FRANCESA D'A. E.

París, 14.—Els membres de la
Pomissió senatorial d'Afers EsIrangers s'ocuparen ahir de la si',nació creada a conseqüència de
s ks converses de Londres. La re•emití tractà especialment de la
qüestiö de l'ocupaciú eventual del
guhr.
Gran nombre dels reunas ma:ttifestaren el desig d'obtenir de(alls sobre l'assumpte, preguntara un d'ells si es traeta d'una
extensió de l'ocupació. D'una maDera general la Comissió desitja
que s'arribi a un acord entre els
aliats i judica que una ocupació
militar no pot ésser projectada si
no es realitza aquest acord. Per
obtenir els informes necessaris
s'ha acordat unànimement d'oir
al president del Consell.—Radio.
LES ESPERANCES ALEMANYES
Berlín, 14.—Diversos periedics expressen amb satisfacció l'esperanea de què
aviat estarà en crisi el Gabinet del senyor
Poinearé.—Havas.

gL SENYOR BENES AL COSTAT
DE FRANÇA
?raga, senyor Benes,

parlant davant de la Comissió
ßenatorial d'afers Estrangers, feu
observar la importància primordial de la qüestió de les reparaßions.
El senyor Benes declarà el que
esegueix: Hem de recordar sempre que Frene a te nou departaments devastats, la reconstitució deis quals li ha costal ja noganta mil milions.
Sobre un pressupost de vint-ipet mil milions França ha de consagrar dotze mil milions al pagaenent dels interessos dels empresUta contractats amb aques objecte. Aquesta única realitat, terminä dient el senyor Benes, bastania per justificar la insistencia
de Freno, perquè Alemanya pagui —Hayas.

en l'assumpte de les reparacions

i es declaris contrari a les garanties demanades per Franca en el
cas eventual d'una moratòria.
Lord Grey dernana que es cony oqui la Comissió internacional
de banquera i es manifesta partidari que els poders de la Sociotat de Nacions siguin reforçats
per tal que l'ecce) d'aquest organisme sigui verament decae. Demana també que s'estudii la manera de solucionar la qüestió dels
deutes interaliats.
Lord Salisbury, en nom del Govern, declara que la política d'aquest es la d'inspirar confiança
i fomentar la pau a tot el món,
entenent que un dele mitjans es
una estreta coordinació entre
França, Anglaterra i Hiena.
Lord Grey declarà que les canses principals del malestar politic d'Europa consisteix en que els
grans tractats franco-angles i
franco -americà de garanties per
França han desaparegut, la qual
cosa ha originat a Frailea un sentiment natural de desconfiança.
La situació de França exigeix
amb justicia, que el seu esdevenidor sigui garantit, com es parló
de fer-ho durant les negociacions
de pau.—Havas.
EL PRESSUPOST NAVAL NORDAMERICA 1 EL DESARiWANIENT

Washington, 14.—La Comissiö
de crèdits de la Cambra de Representants s'ha ocupat del pressupost naval dels Estats Units i ha
acordat demanar al president
Harding que negocii amb Anglaterra, França, Itàlia i el Japú un
acord encaminat a restringir tota mena d'armaments.
La comissiei aprovà seguidament un crèdit de 14 milions de
dòlars, necessaris per a terminar
els cinquanta sis navilis de guerra previstos pel pacte de Washington.--eavas.
LA CONFERENCIA DE LA PAU
A LA HAIA -:- UNA PFtOPOSICIO
BEN ALEMANYA

La Haia, 14.—El delegat alemany a la Conferencia de la Pau
presentà una resolució invitara
a tots els sindicats i organitzacions pacifistes a declarar la vaga general en cas de perill do
guerra. Aquesta vaga ha de preparar-se ja des d'ara, especialment en el seu aspecto financier.
La resolució demana, denles,
que les fàbriques d'armes i municions siguin convertidos en fàbriques altrament productives.
El delegat espanyol senyor
Largo Caballero protestà de la
negativa d'Holanda a acceptar la
delegació espanyola i aixf mateix
protestó de la guerra del Marroc
sostinguda per Espanya.—Havas.
TIVANTOR DE RELACIONS ENTRE RUSSIA 1 PERSIA

Londres, 14.—Comuniquen al
"Times" des de Riga que les relacions russo-persanes són molt
tivantes a conseqüència d'haver
rebuljat el Govern de Persia la
demanda del representant soviètic sobre expulsió de persones
hostils al Governs bolxevista.—
•
Hayas.
Teheran, 11.—L'activitat desplegada pele bolxevistes russos
contra dl Govern de Teheran es
considerable.
Mes de vuitonla mil soldats
roigs es troben concentrats a la
línia Djalfa Tauris Alexendropea
—Rad io.
LA SITUACIO DELS SOCIALISTES REVOLUCIONARIS PRESONERS

Berlin, 14.—El periòdic rus que
es publica a Berlin, porta noves
de Moscou dient que els socialistas revolucionaris que varen
esser condemnats pel Govern dels
soviets en el fames procés es troben reclosos en celdes mancades
de Ilum, sels hi dóna l'aliment indispensable porque no morin de
fam i seis prohibeix tota lectura de !libres i periòdics.—Radio.
LENIN NIALALT ALTRA COP?

Riga, 14.—Tornen a circular altea vegada els rumors pessimistes sobre l'estat de salut d'En Lenin. Sernbla que el cap sovietic
estä subjecte-a ataca nirviosos
que li produeixen freqüetrnent
crisis do deliri.—Radio.
EL. NOU PRESIDENT DE LA
CONFERENCIA HELVETICA

Londres, 14. — A la Cambra
¡ deis Lords, lord Birkenhead es

Berna, 14.—S'assegura que,
reunides les dues Cambres que
integren el Parlament helvètic,
han resultat reelegits els actuals
membres del Govern i designat el
conseller federae, senyor Scheurer, per a president de la Confe-

ap9W4 si • acord 4411 Donar Lavi

denle», kre robe 1-gav.as.,

QüESTIO DE LES GARANTIES A LA CAMERA DELS
LORDS

LA

De Klgica

El Consell de Guerra La qüestió flamenca a
maritim absol 1 co'
- la Universitat de Gant
mandant Guy, del cui- pro\ cclrà una crisi
rassat ”France”
política
Lorient, ra—En donar - se lectura (le la
sentencia del Consell de Guerra maritim
que Ita absolt al comandant Guy de tota
responsabilitat per la perdua del cuiraeat "France" el vicc-almirall Schwerer,
que presidia el Consell, felicita al comandant Guy, dient-li que cl Consell de Guerra reconeixia que ell no tan sols slavia
limitat a complir el seu deure, sinó que
s'havia excedit en ell. Despees de dir-li
que podia sortir amb el front ben alt i
amb i afecte dels seus companys
va estrenyer-li la má, entre els "molt be"
de l'auditori.
El comandant Guy sortí molt emocional, pece scnse pronunciar ni un mot. Se'l
ven trist corn el primer dia de la catastrefe —Radio.
ELS PREMIS LITERARIS : HJ R1 BERA:JD GUANYA EL GONCOURT I LACRETELLE EL

"FOEMINA"
Paris, 14.—L'Acadèmia Goncourt ha concedit el premi anual
a Benn i Béraud pels sexis dos !libres "Le Vitriol de Lune" i "Le
Martyre de l'Obesa".
Tarnhe s'ha retina el jurat del
premi "Foemina", concedint el
premi a Jaeques de Lacretelle pel
sen hhibro "Silvermann".—Ratlio.
EL XIII CONCRES NACIONAL
D'ALCALDES FRANCESOG
Paris, 14. — A l'A juntament

s'inaugurà ahir el XIII Congres
nacional d'alcaldes. La sessió del
metí fou dedicada a la verificació de poders. Asssisteixen delegats de 320 ciutats, representant
mes de deu milionsellabitants.
ileu's aquí alguns dels temes
tractats a les ponències: Supresski dels consums; situació financiera dels municipis; plänols
d'eixamplis de les - ciutats; concessions perpetues en els cenlentiris; taxa del pa i de la carn; impostos sobre auto:in:ibas, etc.Recito.

BrusseLles, re.—La qüestió flamenca
provocar! probablement una crisi política.
La comissió encarregada d'examinar
les diverses esmenes presentades al projecte de constitució flamenca de la liniversitat de Gant ha aprovat un projecte
suprimint quasi tots da cursos francesos
i establint que la majoria de cetedres si-

guin explicados en flamear. Als exàmens
de les poques ciktedres que hagin d'explicar-se en francés, el projecte no concedeix cap garantia.
Els partidaris del regim frances manifesten el seu descontentament al.legant
-,,tte el projecte tendeix a aniquilar l'idioma francés, substituint-lo pel flamenc a
tota la cogió de Flandes. El partit Iliberal ha celebrat diverses reunions per a
aposar-se amb gran energía en la Vicente reunió de la Cambra al susdit projecte i els ministres Devezo i Massen han
declarat que dimitiran llurs arrees si
s'aprova l'esmentat projecte flameen. Se
supera també que Theunis, en cas
provar-se el projecte, es negaría a signar-lo, per considerar que constitueix un
greu atan contra l'idioma francés. Theunis sha entrevistat avui amb el Rei, per
a fer-li manifestacions sobre aquest as-

sumete.
Els estudiants de BrusseLles han realitzat avui una manifestació de protesta
contra el susdit projecte. No han ocorregut incidents.—Radio.
UNA CIUTAT EN PERILL CE

DESAPAREIXER
Roma, 14.—La petita ciutat
Piandelagotti, prop de eledena,
està amenaçada de prompte desaparició pel fenomert sfsmie ocerregut aquests dies. El sel continua esfondrant-se leistainent a
eme de tres o quatre metros per
dia.—Radio.

A MES
La Conferencia de Lausaua

Ismet Paixa declara que els turcs
estan disposats a entrar
a la Societat de Nacions
EL QUE ACCEPTEN ELS 'TURCS I EL QUE REBUTJEN.
DISCUSSIO SOBRE LA RESIDENCIA DEL PATRIARCA ECl/NIE.

NIE. — LES BONES DISPOSICIONS P.LIADES EN LA QüESTIO
DELS ESTRETS
Parts, 14. — Comuniquen de
Lausana que la situacie ha millorat notablement.
Ismet- paixà ha declarat que
els tures estan disposats a entrar a la Societat de Nacions,
tan prompte nom sigui signat el
Tractat de Pau.—Havas. COMUNICAT OFICIAL
Lausana, 1 4.—Comunicat oficial de la sessió celebrada aquest
mati per la Conferencia.
La primera comissió reprenque la discussió relativa al problema de les minories.
El delegat Cure, Ismet-Paixä.
e,ontestä, punt per punt, a les declaracions de Lord Curzon i explicä la posició adoptada per
Turquia en l'assumpte de les minories.
Lord Curzon prengué acta de
l'espera de conciliació que inspiraya les manifestacions deismet Paixà i els delegats trances
i italiä, senyors Barrere i Garroni feren seves les paraules de
Lord Curzon.
El senyor Venieelos precisä el
criteri del Govern grec sobre
els distints aspectos de la qüestió de les minorfes. — Hayas.

gf una acalorada discussió en
Ola delegats grecs i els dele
turca, per tal cosa insis
aquests darreres en la psi
que tenien formulada en gen
que aquest patriarca deixi d.
xistir a Constantinoble.
Els grecs declararen que en
cas que s'acordi aquesta sepa
sió o allunyament del releen p
triarcat cap súbdit grec s'avin
a signar cap tractat en el
estes ineloida semblant cläus
Els tares, insistint en llar
de vista, re p licaren mantenir I
demanda.
D'esser certes les dachas ne
Pides, s'està preparant una te
mula d'arranjament per de
resolta aquesta qüestió.
Els grecs diuen, i ho cont
1 a histeria, que el patriarca
referencia proceden precisa
d'una institució d'origen ter;
demanen per consegüent,
acuesta qüestió quedi l'ora
tractat de pau, reservant-se
dret a protestar en el cas
doptar-se l'acoed d'obligar al
triarea a abandonar Constan
ble, obrant d'acord — dicen
amb altres nacions ortodoee
Hayas.

EL QUE ACCEPTEN ELS TURCS
I EL QUE REBUTGEN
Lausana. 14.—Per a rompen-

UNA RECOMANACIO DE VE
ZELOS AL SEU GOVERN

dre les dificultats sorgides ahir
Aten-es, 14. — El Comité
entre les potencies i els turcs volucionari d'Atenes -ha rebut
respecte de les minorfes, conve.
legraba xifrat d'En Venizel
recordar que les potencis dema- en el qual aconsella que la put
EL FRED A ITALIA
naven a Turquere Primer. Lee tica exterior grega s'orienti e:
Roma. 14.EI fred que se sent g arantías que ja figuren en els vers França, puix d'Anglate
a Itälia és molt intene. En molTraetats anteriors. Segon. Crea- Grecia no pot esperar-ne res.
tes regions deis Apeninos, els ció d'una llar nacional armenia. Radio.
llops empesos par la fam han Tercer, Exempció del servei milibaixat fins els poblats, niusant tar per a les minorfes, contra el
víctimes entre el bestiar.—Rà- pagament d'una quota. Quart.
LA QUESTIO DELS ESTRETS
dio.
VISITES A Ni. FOINCARE
Amnistia general. Quinte Lliber- LES BONES DISPOSICIONS
DEU
tat
per
a
les
minories
ed'abandoParís, 14.—El president del EL MUNISTRE DE LA GUERRA
ALIATS
nar
el
país.
sise.
Creació
d'una
Consell de ministres, senyor
ITALIA PENSA DIMITIR
'Lausana, 14.—Els plenipotes,
comissió de control sota els aus.,
Poincar4, ha rebut aquesta tarRoma, 14.—EI mívtistre de la
ciaris aliats es reuniren ambels
da a l'Ambaixador d'Anglateera Guerra, general Diez, ha mani- pida de la Societat de les Na- peras Isaac& i militars, traci
cions o d'una organització intera aquesta capital i al general Pefestat el desig de dimitir el carde la qüestió dels Estrets, ma
lle, Alt Conitssari de Freno a reg. El general Diez, que es tim- nacional.
Sembla que despees de les dis- festant-se partidaris de fer a T
Conel antinoble.—Ilin, a s.
ba delicat da salut, acceptä cussions d'abans d'ahir i ahir, els quia en aquest punt totes les ce
solament el càrrec per a no en- times aecepten: Primer. Cotice- cessions possibles amb la salva
trebaecar la formació del Govern dir a les minorifes el beneflei
guarda dels interessos polit
EL CONSISTOKI rter.LIC AL.
Mti .,- sol ini.—RM io.
tes clàusules simflars inscrites dels aliats.—Ilavas.
VATICA
ELS COMUNISTES ITALIANS ES en els tractats, es a dir, eoneeELS MILANESOS REGALEN
FUSIONEN eillelLt ELS elfiXIMA- dir a les minories de Turquia eta EL PRESiDENT DE L'URUGUAI
UNA TIARA AL PAPA
mateixos drets a posseir bens!
LISTES RUSSOS
ES DESAFIA
privats Que els que gaudeixen les
Roma, 14. — Al saló (le Benediccions
Roma, 141,--Els periódica te- minorfes d'allres paisos. Segon.
París, 14. — Comuniquen de
s'ha celebrat, amb assistència de SS. Pius flan noticia que dels resultats en
Montevideo, via Buenos Airea
XI, Consistori públic per a la imposició les deliberacions lingotes al Turquia rebutja tota pena do
exterior per a l'aplica- que el president de la Repebila
dels birrets als nous cardenals.
Congres internacional que acaba control
ole
.d'aquesta
garantia
,
Tercer.
en exercici, senyor Brun, es de
Assistiren nombrosos purpurats, entre de verificar-se a Moscou, el parserie, amb el senyor Herrera, cae
ells els cardenals Gasparri, Merry del tit social maximalista i el partit Rebutja la creació d'una llar nacional
armenia.
Quart.
Rebutja
didat a la Presidencia, derrotat
Val i Vanutelli el cos diplomatic acre- comunista italiä lean decidit fuditat prop de la Santa Seu, els cava- sionar-se. El senyor Zinovief ha l'exempció del cerval militar per a
les darreres eleccions. L'enefr
les
minorfes;
en
canvi,
està
diellers de Malta, la noblcsa romana, nomtre no tingué conseqüències
estat designat per a formar part
posada
a
concedir
una
amnistla
brosos invitats i els peltgrins milaneHayas.
de la Junta exeeutiva del partit
la Ilbertat per a les minorles d'asos.
comunista unificat.
bandonar
el
pafs.
Amb
aquest
rnotiu, es trasllaEl Papa fétt l'entrada a la sala assePer ara el nus de la dificultat
darä en breu a Itälia.—Havas.
gut a la cadira giratória, voltat dels diges en l'oposició deis turcs a que LEE REINA MARE DE PO
nataris de la cort pontificia, travessant
GAL
MORT
DEL DEGA DELS BISELES es crei un organismo especial do
les sales ducal i reial, plenes d'invitats,
control a favor de les minorfes,
DEL MON
Paris, 14.—L'ex-reina mate
que aclamaren al Pontifex.
Roma, 14.—Comuniquen Ame tant a Grecia com a Turquia. En Portugal, donya Amelia, ha ser
Després de la cerimónia d'imposició
ta que ha traspassat monssenyor canvi Grecia acepta aquest con- tu t d'aquesta capital en tire
del birret, el cardenal Tosi, arquebisbe
Duca, bisbe que fou d'aquesta trol.—Radio.
a Londres—Hayas.
Milà, presenta al Sant Pare la tiara rediócesi i degà de tots els bisbos
galada pela católica milanesos, en la qual
LA QUESTIO DEL PATRIARCAT
del món.—Havas.
sobresurten nombroses peches preciosos
DE CONSTANTINOBLE
M. OLEMENCEAU CAP A
muntades amb or i argent.
UNA CATASTROFE FERROVIALausana, 14.— A la sessió ceo
FRANÇA
El Papa admetra la valuosa obra arRIA EVITADA
lebrada per la sub-comissió tea
tística i es mostra vivament complagut
Roma, 14.—Comuniquen da nominada d'intercanvi de poblae
Nova-York, 1 1.—Elsenyor
per l'homenatge dels católies de Mila.
Spezia als periòdics que la policia cions, on tractar-se de la qües- menceau s'ha embarcat cap I
Acabat l'acte, Sa Santetat dona la be- ha capturat una partida d'aneelió del patriarcat ecumenie, sor. França.—Havas.
nedicció a tots, retornant després a les quistes i criminals que esteva
seves habitacions, també a la cadira gesfent preparatius per a volar i
•
tatória i entre caluroses aclamacions.
saquejar despees el tren de luxe
Després del Consistori públic se cele- de Paris a Honra—Hayas,

arafflimmi

bró Consistori secret, durant el qual (oren nomenats alguns bisbes, entre ells
monsenyor Meto i Alcalde, preconitzat
arquebisbe de Valencia; monsenyor Elegaray, bisbe de Vitória, preconitzat bisbe
de Madrid; monsenyor Martínez Núñez,
bisbe d'Osca, nomenat bisbe de Vitória,
i monsenyor Colonib, bisbe auxiliar de
Toledo.
El vicari general de Tarragona, monsenyor Serra Surrazar, ha estat nomenat
bisbe de Canäries, i per últim, el deg à
de la Catedral de Toledo, senyor bestenga, ha estat nomenat bisbe titular.
Al Consistori secrct, el cardenal monsenyor Merry del Val feu la postulació
del "pallium" pel cardenal Reig Casanovas, nomenat arquebisbe de Toledo.—HaVas.

Roma, 14. — Aquesta tarda, i
amb l'acostumat ceremonial, se
celebrà al Seminari francés i a
Sant Sulpici, respectivament, el
lliurament del capell cardenalici
als prelats francesos monsenyors
Garronte i Souchet,
Al ésser-li imposada a aquest
(farree la ensenya purpurada per
monsenyor Calori Sambree, secreteri de Sa Santitat, pronunció
monsenyor Calori una elocuoi6,
saludant el que es actual-mont
arquebisbe de Reims, eil valent
defensor dele drets de l'Eäglisia
i 0)6 PMr41.--iiiePAL

UN DUEL A ROMA
Parfs, 14.—Telegrafien do Roma al "Petit Parisien" que el
sots-secretari d'Estat del ministeri de Finances, senyor Lissin, i
el periodista senyor Napolitano,
s'han desafiat. Aquest darrer resutil lleugerament ferit al 17
assalt.—Havas.
CATEND - CONSTANTINOBLE A

PEU
Londres, 14.—El periodista anglés Michaelis ha efectuat a peu
el trajecto Ostend-Constantinoble, invertint en el viatge deu setmanes.—Havas.

DISTURBIS A ALLAHABAD
Londres, 14.—Comuniquen
"Times" des de Allahabad que la
policia disparä contra la multitud
que pretenia alliberar uns vaguistes presos. Resultó un niort i
vint-i-sis ferits.—Havas.
VAGUES A RUSSIA

Riga, 14. — Comuniquen de
Moscou que han esclatat nombroses vagues a Petrograd, Karkhov
i a les regions do l'Ural i el Don.
La rae es que no han estat pagata el

bierß—liavas,
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CONFERENCIES
D ESPANYA
El nou governador

I

El Govern ha decidit qui ha d'ocupar el govern civil
de Barcelona
Ultemades les gestione sobre
el nomenament de governador de
da provincia, lea estat designat
aquesta nit En Salvador Itaseen16s, català, advieat, diputat per
Dänia, ex-administrador dels Ferrocarrills del Sud d'Espanya i
ex-fiscal del Tribunal Suprem.
Es creo que acceptar i denla
serä firma el nomenament.
LES TASQUES DEL GOVERN
A dos quarts d'una de la tarda
el marques d'Alhucemas ha rebut rls periodistes.
Ha començat dient que hacia
rebut entre nitres visites. la del
Tribunal de ComPtes, amb el sen
president. el senyor Espada, i la
de lex-ministre senyor Ruiz Ji..
menez.
Ha afegit que hacia despatxat
arnb el R o l, que havia Rotme•s
la seca terma el decret de sus- I
peneid de Corte.
Tarnbé ha sotmes a la firma
dos nomenaments de consellers
'd'Esta, en la vacant de torn, al
senyor Andrade, per hacer declitia la designació l senyor B ergamin. que era a qui li corresponia, i modifica:1f el nom del
noble d'Erguijola de las Sierpes,
pel d'Ergniola de la Sierra.
Ha anuncia el president. que
demà ,a dos quarts d e sit de la
tarda, se celebrarla Consell de
minis tres.
Ha dit despees que avui hacia
despatxat amb el Rei el ministre
de Foment.
Els dinstrucció pelen i Techan. en (Tirantes de desneexer dr m ho taran el dissabte. pillx el
ella de demä ei passarà el Rei
al carnp.
— El ministre riel Treball ha
rebut aque e t mate entre anees
visites, la de la leirectiva dc l'Ins
litut de Reformes Socias. arnb
la qua! ha parla de la refrem
(le la Llei d'Aeridents del Techan. que projecta.
— Ei ministre de la Cevcrnae
ca ha po-tal avni al e a:,tu un
grup de governadors,

remiadeesin del Rei nt.an Ja
/1- :,rxar a Hure resete .. ",”3 provinriee.
— Coro havíem
ttiat. a les
rt•;: ....e 1.a r n but el rriini, FE. •

la: !a v isita del non ambaixador
di- la etemiletica Argentina.
neueeta primera I ri • i oficoi reompanyava a l'ambeixet' de l'Argentina, el conseller
(1.: i'A-rhalvada. senyor Ganan 1.
!art senyor Via Paz.
rat r
cue la viatt.a fa t.:8
tal t r. toi
!1, di a abs set rii
Entre el ministre d'Estat i
l'Ambat emler de FArgent in
canviat areettroses frases de cortes-la i
No s'ha fixat data per a la
preserilacit5 de credeneials, per
estar supeditada aquella als propers viatges del Ref.
Els reparters griefies han impressionat algunes plagues deis
'eenyors Alba i Estrada, parlan
Al vestibul del despide del ministre, el cap interf del Gabinet
diplomätie, senyor Gallostra,
presentat a l'ambaixador de la
República Argentina els perladistes que fan informacid a l'esmenta departament. exposant al
senyor Estrada el desi e d'aquells
de saludar-lo.

El senyor Estrada ha remerniat la ealutacid, recordant que

tambe exerot la prolessa de periodista i s'ofert a tots els ese
panyels en el seu nou Hoc, en el
qual pesar ä el san bon desig i
voluntat per a estrènyer els Ilae
ros que ja uneixen a la Reine-.
blica Argentina i Espanya.
convingut el dia en que
presentarä ¿es seves cartee cree,
dencials?—li han preguntat.
tat cridat pel monarca.
—No, perquè la data no depèn
do mi. Cenan S. M. assenyali dia,
presentare les meves credencials.
El senvor Estrada no ha dit
res mes.
Es creo que la preserreació de
credencials s'efectemel la setmana entrant.
— El ministre de Fomente
quan ha rebut avui als periodistes, els ha manifestat Que enea'
ra que avui no li corresponia
despatxar arre el Rei. bavia ese
tat cridat pa monarca.
llena rerlat de coses de gran
Meres.
Ja ho veuen, l'entrevista
durat prop de dues hoces. Aix6
no hacia estat possible fer-ho
demà ,per hacer de des p atxar amb
altres ministres.
He fet relata al Red de tots
els meus per:le:celes.
El Monarca ha començat la
conversa, dient-me:
—Supiese que vindràs ara a
realitzar el teu programa. Es
necessari _portar a efecto tot el
programa de reconstitució nacional.
Jo ei he contesta!:
—Senyor, en aquest aspecto,
jo soc incorretgfble, pera el mal
de que en aquesta eleie stite el Reí
As mes incorretgible encara.
M'ha preguntat si continuarla
les obres dels regadius del Guadalquivir, contestant-li que no
sols les ja iniciades_ en aures
etapes en que vaig esser minise
tre, sine que en desitjava veure
realitzades d'aires.
Ha arribat el moment en que
ho reclami amb tot inte-t
res.
També he partid de la siluari6
creada per la plaga de la regosta.
El delmenge, a Toledo, se ce..
lebrarä una assemblea, a la quall
concoageran, els nobles comarcans.
He parla al Rel de la qüestió
del blat, descongestionant els
centres productors i arrastrant el
producte vers el litoral D'alee ja
me'n vaig ocupar una altra vegada, 1 me'n tornaré a ocupar
sempre que pugui.
Despees ha faeilitat el ministre la segilent firma:
Reial deeret autoritzant al ministre de Foment per a nontraclar, mitjançant ceoneura, les obres
d'electrificació de Ripoll a Puig-.
cerdä.
fdern diclant regles en el que
respecta a la situació, residencia i treball dele ajudants del
servei agronamic en situació de
supernumeraris.
Tdem declarant eubilats. per
impossibilitat física, a don Enrie Rodrignez de Cense enginyer
cap de primera classe. del coS
d'agrónores, 1 al de Monte don
Rafe' Alvarez Sereix. Ideen nomenant vocal propiee
tari p lectiu del Consell Superior
de Fornent, a don Josep María
Agara.

Un candidat fracassat al
gov2rn de Barcelona
SOLUCIO A LA INCOGNITA
D'AHIR

Mai cum en la present ocasió,
ha estat tan difícil el nomenament de governador de Barcelona.
Ahir, com diguerem, en la reunió celebrada a la Presidencia,

PREMSA ASSOCIA DA
• CORRESPONSALS

celebrat una Ilarga conferencia Dieste. El bestiar tengue guatee
amb el president del Suprem de baixes.
Ahir t'enema canonejä al Pee
Guerra 1 Marina, géneral Aguilee
El designat era un aleta ama
nyal contestant -li la plaea, sense
ra.
del senyor Montero Ras.
L'al.ludit es el senyor Pret,
EL GENERAL BERENGUER I EL novetat. Fou hostilitzada també
la plaça d'Alhucemas suc conpresident que fou de l'Audiència
FAVOR REIAL
testä destruint cases de familiar*
i ex governador interf de BarceQuan
semblaven
acabats
els
.
d'Abd-El-Krim.
lona.
'comentaris que provocä la felie
L'aviació bombardejà els poEl marques d'Albucemas ha
Maca
del
Rei
el
general
Berenblats de Tizzi-Aza, Iebel-Udia,
vlsitat cd senyor Prat, pece ne
guer,
amb
motiu
de
la
seva
fesBudina
i Sidi-Liman, des d'on l'eha aconseguit que el dit senyor
ta onomàstica, amb les explica- nemic va fer foc de canó a un
acceptes el eärree.
Com que ele periódica del ma- cions que aquest metí ha donat aparell.
COMENTARIA DE LA PRENSA
A la regid occidental cap novete recullen els rumore i comen- el marques d'Alhucemas, tornä
"La Acción" elogia al senyor taris que en els circols politice a parlar-se de les -relacione del tat.
Serra, vicari de l'arquebisbat do es
Rei
amb
l'ex-Alt
Comissari,
en
fan sobre la visita d'un ajuTarragona, que ha estat nonesdant del Rei al general Beren- saber-so que el general BerenACCIDENT FERROVIARI
nat bisbe de Canàries.
guer, amb motiu del dia del seu guer es un dele invitats a la caA l'estació d'Atocha en sortir
"La Correspondencia Militar" eant, els periodistes esperaven cera que en honor del Rei orgae
el tren mixte de Saragossa de
publica com, a editorial el mani- arnb expectació l'hora d'ésser re- nitza el duc de Tarifa.
fest de N'Alfons Salta, al Q ua] de
De no renunciar al viatge, el que que no passa una desgräcia.
bate pel president del Consell.
Per un equivocat canvi d'agulles
-dicaelog_presvaEl marqués d'Alhueemas ha dit general Berenguer pasearla vuit s'ha donat sortida al tren cemenpiracions i treball, malgrat veue que havia Jlegit
en alguns pera-. dies acompanyant el Rei.
re's la seva acruacici maneada do
ta per una via quo porta al didies que es (lema una importànAGITACIO A LATENEU
Paint del Govern.
ptesit de màquines.
cia
que
no
té
el
fet
de
que
el
Rei
La Junta directiva de l'Ateneu
"La Voz", humorfsticament,
Quan a tren esteva próxim a
felicites en 41 dia del seo sant
tenint en compte que la seva topar amb tres locomotrius, un
recomana el solt de "La Corres- di
general Berenguer.
elecció
tau
deguda
a
l'acord
de
la
carboner que ha notat el perill
pondencia" sobre el euplet cataAquest fet es una pràctica general de celebrar una manifes- ha canviat ràpidament una altra
lanista mol canta la Raquel Me- constant
en
el
Rei,
amb
totes
les
tació
per
a
demanar
que
s'exiagalla donant ontrada al comboi
lle:: a Paris.
Din que s'ha d'anar en corne- persones quo han estat minis- glesin les reeponsabilitate pel a una via monta.
te que no resulti una Mar-,' Fne tres, i en la situad() en que ara desastre de Melilla i consideran(
Al llnal d'aquesta via hi ha un
es troba el general Berenguer,
que la seva missa un cap aque- barrene, on hauria caigut el tren,
cela al reo" la garla patride
S aMajestat no ha volgut, ni ha
lla celebrada, havia acabat, pre- sense la serenitat i pericia del
tica de la qual fou tan efirnera
pogut, prejutjar la resolució que sentä la dimissió amb caräcter maquinista que ha aconseguit
com l'escuma del xarnpany.
en el eme dia (latir: els tribunals,
irrevocable.
deturar-lo en sec.
Fet i fet. resultarä que la "diIlimilat a fer el mae
Aquesta tarda s'ha reunit nee
L'accident ha causat la natuvine Raquel" ha cantat la "Mar- havent-se
teix que ha fet amb ele altres vament la Junt ageneral per a ral alharma entre els viatgers i
sellesa" en catad!, i en sentir ex-ministres, cense que a agilest
treg
tar
de
si
s'havia
o
no
d'elempleas del miste, alguns deis
ale de "El jorn de glórie ja ha
de cortesia pugui concedir- metre la dimissa de la susdita quals s'han llençat del tren. Per
arribar, un cepenyel ene hn es - acte
se-li
cap
transcendencia.
Junta.
sort ni hi han hagut desgràcies.
coltarla impassible a Madrid e'ha
També veig que alguns peridS'han pronunciat alguns Jis- i solament ha calgut canviar el
indignat creient que es pot es- dies
donen una abast molt me- cursos, quasi tots elle violente, personal del tren per tal que fosqueixar la Pàtria des de les ten- jor
del que te el fet de que el uns en pro i altres en contra, i sin substituits els erren:leas quo
les d'un escenari de Parle.
Censal de ministres haei volgut en votara nomina/ tau rebutja- sofriren la natural enloda pel
L'ALCALDE DE MADRID
--assahentar- se pa de la Guerra, da la dimissió per 169 vots con- perill que havien passat.
lia estat designat alcalde de de testat en TIA es traben les
tra 2.
Madrid, el senyor Ruiz Jiménez. causes relacionades amb l'esdeNo va poder esser Re g irla, per
CONCURS D'A EROP LA NS
vingut l'any passat al Marroc, esser la junta extraordinäria, una
ELS GUANYS DE L'HISENDA
A Cuatro Vients Ola celebrat
Les dades provisionals de la puix el Govern respecta, com de prono:Oca en la qual vis demana
un concurs de velocitat entre
Inspecció general de Finances, el seu deure, eactuacie dels tri- a l'Aterre: que acordi elevar al
acusen una recaudada neta en bunals i no te cap intente en G a vern i dintre de les ramillete !l'aviador trances Jaille que trinovembre passat, de 2'31704.699 avantposar unes responsabilitats que el Reglement determina, la pulava un "Fokker" de caça i el
pessetes, amb un augment de a altres, snid que només desit- se-va protesta pele tres següents tinent espanyol Lezea, que pilo-1
39'85 milions sobre igual mes ja arribar a la depuració de tots fets, que els firmante de la pro- taca un "Newport".
ells, segares feo constar en la no- posteid estimen contraéis a l'esFea veneut l'aparell pilotat pele
de 1921.
ta que facilita a Fenearregar-se perit de la manifestació del prop- En Jaille, portant una diferencia
de 27 segons, tres quinte, sobre
LA REVISIO DELS PVCESSDS del Govern 1 a la surtida del pri- passat diumenge:
mer Consell.
Nomenament per la sots- se e el seu adversari i fea aproximaTERRORISTE.s
PEL RESCAT DELS PRESONERS eretaria del ministeri de Gràcia dament una velocitat de 230 quiL'Emita, Iglésias ha dirigit al minisLa Comissid pel rescat dels i Justicia, de l'Kepelfla, el qual lómetros per hora.
tre de Gracia i Justicia un document, pu- presoners, per considerar-ho de en a sf de la Comissa eme en-.
blicat ja en algun periódic, demanant la justicia, ha remes al Govern la
tenia en el suplicatori floren- GOVERNADOR QUE RENUNCIA
revisió dels processos terroristes, ja que següent nota:
quer, oheervä una actitud equfentén que el poder judicial ha actuat tenHa renunciat el càrrec irrevocablePinten .—Que es procedeixi a vora. Trametement per part del
denciosarnent.
la Onmediata elliberacie dele pree Rei d'un ajudant seu al domi- ment En Ledesma, nou govemador de
Bilbao, que pertany al partit romanosoners d'Abd•el - Krim. ja que els eili del general Berenguer, per a
UN NOU CAP DE PARTIT POLIcinta.
consta
que
no
hi
ha
cap
red
amb
felicitar-lo
el
die
del
seu
sant:
TIC
la que es pugui justificar el re- visita de l'ex-Alt Comlesari al
El ministre de Marina, En Lluis Sil- tara en allibernr-los, no sois per Rel.
ELS EX-MMSTRES CONSERVAvela, s'ha dirigit a l'ex-president de la deures d'humanitat i de decoro,
La proposticiel miedh damunt
DORS
Diputació provincial de Granada per tal stra perque no pot en justicia la tanta per a ésser disrutida a
que en tinguin esment m'a els dentóera- proeedir - se a exigir responsabiTots els ministres que formaren
la pHxima Junta general.
tes, que complint els desigs del marques Mas del desastre sanee que
hm Govern conservador, inclós En SänLA srruncro D'EN mILLAN
d'Alhucernas, s'ha fet arree de la "jefa- aquells hagin aportat llurs deelachee Guerra, sisan reunit ami a dinar
tura" del partit demócrata d'aquella pro- racione l'expedient instruit peil
ASTRAY
a l'Hotel Ritz.
vincia.
general Picasso, declaracions quo
Es diu que ja està (masilla ree
podrien donar nou catre al refesalta la futura situació de PeaREOEPCIO DIPLONIATICA
LA REOUGANITZACIO DE
rit expedient.
na del Terç estranger.
les quatre de la tarda i amb el ceriA
L'EXERCIT
Com ja havfem dit. En Mellen
Segona.—Que les dites resAstray anirä agre ga a una ame monial de consuetud s'ha celebrat al miS'atribucix a l'Alcala Zamora el pro- ponsabilitats siguin exigieres a
baixada eetrangera, segurament nisteri d'Estat l'anunciada recepció diploles autoritats militare i civils
pósit de dividir l'exércit en tres gratis
la de Suissa, enviara que el lloc màtica.
grops: Exèrcit colonial, exèrcit territo- des de l'any 1909 en que arrenca
L'acte s'ha tist molt concorregut, asrial, i exércit burocràtic, reduint a dues la politice d'inepcia 1 desencerts de (leal no estä definitivnment
sistint-hi tots els representants acreditats
deeidit.
les regions militars d'Espanya, tenint per comesos a l'Arrice.
rd d'Espanya.
guarnició cada una d'elles una divisió.
Tercer.—Entenen aquesta Co-. EL MISTERI DELS PRESONERS a la Cort del ambaixador
rebut, després
El primer
També ha començat el ministre de la missió que el general Burgueta
En la conversa que aquesta del Nunci, fou cl de Selgica Aue arriba
Guerra l'estudi sobre la legislació de re- ha fracassat política i militar nit ha sostingut el ministre de el primer.
compenses.
altert en el seu comandament a
la Guerra per telera' amb l'Alt
l'Africa, ja que amb les armes Comissari, aquest ha trames alEL CONSELL SUPERIOR DAN- no ha fet cap acció profitosa i en
NOU CONFLICTE A CORREUS
orines noticies interessante re- UN
, CARI
la part notifica per a implantar
En acabar la vaga de Correus, com se
lacionades
amb
els
presoners,
Entre les visites que ha rehut el mi- el protectorat ha tingut la inhae
per6 que el ministre no ha vol- sap, van estendre's les credencials del
nistre de Finances figura el Consell Su- bilitat de voltar-se, en sa majo-. gut fer Obligues.
personal sense especificar-se els sous, adperior bancari, que ha anal a complimen- na, de persones, tant espanyoles
vertint-se únicament en els titols, que les
COMUNICAT
D'ANIT
EL
tar-lo.
com musulmanes, que tenen una
mesades serien les que s'assignessin.
histeria de descrèdit coneguda de
Els moros han reprès l'orenVan fer-se les nómines assenyalant-se
TREBALL PERDUT
propis i estranys pel que no poe siva a la Cornandäncia generad Str le mateixes la quantia del sou a gust
L'Associació Parlamentaria Espanyola, den de cap manera inspirar conde Melilla.
de la superioritat.
que té per objecte agrupar els elements fiança als naturals dee país; per
Foren hostilitzats efe teten-aL'ordinaci6 de pagaments no troba lede les més oposades tendències, per tal tala raons, entenem que-ha d'éshelee que reparaven la tinta tea gal el procediment i va dictar una dispode tractar en les seves assemblees dels ser requerit l'Alt Comissari pol
lefeniea de Ttzi-Aza, nesultant sició negant l'abonament de cap quantitat
problemes més fonamentals d'Espanya, Govern per a un unce complet
mort el soldat de la Companyia als funcionaris de Correos que no tins'ha dirigit a totes les agrupacions polí- d'actuació político-militar, o se'l
de Telègrafs Miquel Garda Marguessin credencial i Mol de conformitat
tico socials, culturals i artístiques per tal destitueixi. que seria el mes entínez.
a les vigents disposicions.
que designin els seus representants per cerio t
També fou atacat el comboi que
El nombre de limcionaris que deixaentitats en les esmentades assemblecs que
arisca
a
la
dita
posició,
morint
el
CONFERENCIA COMENTADA
tan de percebre els sous arriba a un (10
aniran celebrant cada dissabte,
El ministre de la Guerra ha tinent d'Intendència Llufs Saguaa per cent del toral.
s'acordä el nomenament de go-

vernador.

La qüestió el Marroc

El Marquès d'Al

hucen s actua
de Sccretart
" del Rei

elM1nn

va com un país imperialista. L'ajornament de Londres proporciona a tots els enemies de Franca
(masa per a atacar-la sobretot
•••••..--•nnn
en el seu punt mes feble, que és,
cont se sap, les finanees". 1 a la
La falta de les faltes, segons Maurräs
de dirneeres: "Quan la conversa
Una aliança es una cosa i no un rnot : Un
interrompuda l'onze de desernbro
serà el don de gener, cal ti1iner
frads de Poincare segons els aletnarns
que ningú no la prendrà serio..
"Frana, peró, no pot cedir..." : Els deusament.
Els enemics de Frana han restes interaliats, Nord-Amèrica
post. Segons els corresponsals
del "Secolo" a Berlin, els atece
i la " Schuwerindustrie
de la premsa alemanya al senyor
Poincaré eón violente. No gens
"La falla de les faltes, la fal- federador. Alai, per exemple, els
reis grecs, davant Ilion, no oh- menys el no hacer reeixit Eranta tiples, ha estat corriese a Lontingueren resultat sind despees ça en el propòsit de fer triomfar
dres." Ara) aquests mota Charel seo projecte d'ocupació ¡mineles Maurräs comerme el seu me- d'haver anomenat un rei do reis.
dieta del Ruhres considerat, time
mentari al resultat de la conver- Aixf, per exeniple, els exereits
sa de Londres. 1 continua: "No de l'entesa no poderen vencer un èxit per a Alemanya, almenys
panl de falta diploniätica, ni do fine i a tant que no posseiren un fracàs per la politice de Poinfalta de politice general aque- una unitat de comanament. En la care. Es la mateixa impresa rella a la qual só sensible." hipòtesi de l'acció corni, hi havia collida pel corresponsal do
a la gpal só sensibe". Segueix: un fruid diplomàtic a crear o, l'"Echo do Paris", segons el qual,
Segueix: "Que el mot "ruptura", millor, a ocupar. Creiern que el els corresponsals alemanys de
o "refredament" esporugueixi els senyor Poincard l'ocuparia. El Londres 1 de Parle insisteixen
beneits del model d'Ilervé, es lloc roman vacant, la inercia du- particularment, en Ilurs despattanmateix natural. Pere el senyor ra dones. La qual cosa prova que xos, sobre el fet que els senyors
Poineare sap que una aliança da la hipòtesi no valla res i que Fue- Bonar Law Mussolini s'han
oposat netament a l'usatge de les
una cosa i no un mot. Si la dita cid comú era un error."
Bainville, a l'edició do dimarts, sancione militare. "Ilom tem, poaliança ens afebleix per compte
do fortificar-nos, val més estar escrivf: "Per que els Governs rte, que el Govern rearmes no resol, anar sol, obrar sol, crear en aliats voten donar la sensació que prengui la seva 'liberta d*acaquest isolament torea: mai els es neguen en una gota d'aigua 1 ci6."
Aquesta 'liberta d'aceite per
forte no es tesatien per molt de que moren d'indecisa? Durant
temper isolats." 1, mes enllà: "Les aquest mes d'espera, campanyes part de Freno ha estat formalment reservada pel primer franInés beitee federacions del m6n, ardents de premsa en els paisos
ii aePir(ul Vacad. ¡totuma un anglo-mem UPI4( f 11 e rdit he Segoma e "Jornal des Dé.
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bate". Aquesta declamació, diu
l'esmentat quotidià, Ii valdrà
aplaudiments a la Guama. Pece
—pregunta —per la satistacca
de reservar França la seva Ilibertat d'acció perdrà els avantatges
pràctics d'aquesta aceró? Ens
enganyarem, continua dient, amb
mote i gestos inútils? "Cal que
els alemanys coneguin les reivindicacions precises de Frenes i la
seva voluntat.'
Per?, heu's aci els alemanys
que hi diuen:
"Cap acord no es possible mentre Alemanya no serà admesa a
discutir en un peu d'igualtat i
en converses personals molt
tranquil.lee. Des del punt de vista alemany, no tentar cap rae per
a restar joiosos del nou compromis contret arnb l'ajornament de
la conferencia de Londres. La in«riese que regna a Alemanya no
•
atenuat. Els origens do la situeca insostenible per Alemamanya i per Europa no han estat
ni tan sola discutidos en Ilur conjunt."
("Gaseta General d'Alemanya")
"La política del senyor seangane es la darrera temptativa
d'un "banearruter" que efe:enfila
el seu fractee, pera que el persed oeix do dia en dia, amb una
vieleneia brutal destinada a permetro-li de continuar encara algun lenes aquesta política. SI
si gen'« Poiacuré km un oolt-

tic previsor, haurla de compren..
dre que provoca igualment la mi- 1
na financiera do França i que
destrueix tota possibilitat per a
un ernprestit exterior."
(Diari de les vuit del vespre.)
I as anglesos:
Cap Perore no serä negligit
per a persuadir el Govern franeh al modificar les seves intencions. França ha d'haver compres que cap nema final no podrit desee obtingut, malgrat de
les converses renovades, tant de
temps eom exigirit l'ocupació del
Ruhr. Amb tot, una acea separada de Frene:1 no serti constderada per //ingle a Anglaterra ron/
a susceptible de minvar l'amistat anglo-francesa."
("Daily Telegraph".)
D'ací que "Pertieax" eserigul
a P-Echo de Parle" que, a propesa do Pacceptacid per part
d'Anglaterra do les Iniciatives
que prendrä França al Ttuhr, cal
bandejar tole l'Airea. Cap pro,
mesa no ha estat feta a Pon-leal: e 1 res en l'actitud de Donar
Law no pot ésser interpretat com
una promesa. ¿Que pot pasear?
Una protesta de Londres si Eranva va endavant 9..011.59 enlendre's
prèviament amb ell. Protesta
obligada per tal com la maese
anglesa, una cegada començada
l'operaca al Ruhr, (merma que
segons "Pertinax" "l'opina eni lesa pO 00.111prän, bi veura ta

cansa de totes les pertorbaciens
cine es produiran a Alemanya i a
l'Europa central". França per&
no pot cedir..."
Fteterint aquestaa gfiemtl6 a
la dele deutes interaliats. el
"Temps" eseriu que la politier
ardua d'Anglaterra fa que
~lesione del Govern britänioe
el , un afee nue posa en joc l'es-t
devenidor dEurope, depèn a dar-.,
rera hora del Congres anterich
i deis grane industrias alemaneys.
Si America s'hi presta, si els in-,
dustrials tudescos hi convenen,
An glaterra podrit per, per el reglament dele deustes interatiats.
proposieions tranquillitzadoees
per Franea I Itàlia. En canal, el
Ameirica es exigeut i, sobre tot,
si la gran indOetria alemanva enre d'ajornar l'estabilitzac.i6 del
maro, Anglaterra no podrä renunciar a! creclit ri g e te sobre
els seus aliats , 1, hi hatirä anRiegos , acaba dient eh Temps".
qm. suggeriran que el eri, dit engl?s e pot servir per Impedir ele
trencemos d'entrar al Ruhr. Al
Hube que, segons ele d."ActIon
Franeaiso", mai no han este%
partidaris calurosos d'oeupar, ose
tal com no versen l'avantatge d'enar a Essen i a Bochum, st aten
no servia per a trelre'n mes nrofit que de Dneeeldort 1 de Ruhrort 1 do la riba esquerra del
Rhin.
V. Ela

leffiggr
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NOTES DEPORTIVES
BOXA
La yeUlada do l'iris Pa'
Amb una bona entrada tingad
Lloc a 'Iris aclimata vetllada, que
la formava un programa de cinc
combats, essent-ne el plat fort,
el de Ricard Alls contra Sirvan,
fl aval principal rabea Ii donava
lUdeeer aquest vencedor del nostre Valla.
Els primers a pujar all ring fa' ren Santos-Mur i Blanco, que durant els guatee rounds que dura
'llur combat no feren mes que pegar-se de la manera que pegue,. Don. i arribant len alguna moment s a fer perdre la rumió de
que alta era boxa. Sobressorti un
'ole Santos-Mur j fou declarat
conceder.
OenEtles centre Forran feren
un regular combat en sis rounds;
els tres primers foren completad rnent d'En Ferran; en el quart,
¡Gonzitlez coloc à un bon croxet,
i al cinquè dominà lleugerament.
A Faltara, Ferran, que havia turma a apretar, rebé un cop baix
que l'obliga a retirar-se un mismena, pera al sonar el minut reglanientari torna al combat, ese- tata taxi la desqualificació det
contrincant; va ésser declaras
:vencedor.
En tercer lloc veierern l'Americano contra Stevenson en un rema
bett de sis rounds. De sonada,
Americano pega una serie de bona
estallarles, pera en el segon, s'iguala bastan:, i en el tercer, Stavenson llague un lleuger domM(.
Al guara round, tots dos liudaders temblaren estar descomertata. El públic protesta de rärbitre per ia seva passivitat. Els dos
Ultime rounds !oren un frene domini d'Ainerieano, que va ésser
derlarat vencedor.
En Marcos i En Castaña feren
un match a vuit rounds; el primer
temps transcorregué gris completament; en el segon i tercer
domina En Mareos; en el quart.
Castaña eslava ja bastant camatal, per6 en el caique es refeu i
arribà a igualar. En el sisé el domita de Marcos era absolut. Gastarle, en el moment de sonar el
'gong", semblava estar "grogy".
no arribant al ko. per la poca eficacia que tenien ja els cops d'En
Marcos. En el setè, En Castaña
continua dominat, i en l'últina
esteva anulat per complet i sola
s'a.auantave per les continues
agafades. Es dona la vedarle a
En Mareos. L'arbitre, delicada
per denles.
El púlale saluda y apando de
WAlls i En Sirvain, que començaren el seu combat cii deu rounds.
Al primer temps correapont el
domina al latinees, pera al segon
eembla dominar lleugerament
FAlis. Al tercer, Sirrain mareta
boas cops, que igualaren el combat; el guara round es decanta a
favor del francès, abundant els
aclamas", que lärbare deisä paslar impunament, motivant les
protestes del pabilo. Al drague
round l'Alis fa dues boniques entrades cap al final, colmena
bous croxets, quo li permeten
igualar-se; al següent domina
lleugerament el francés i l'Alls
es fa aplaudir en una Maraca esquivada. Els dos round e següents saín bastant equilibrats,
abundant nota i mes dis "enrielas".
En el novè, l'Alls logra un magzafio croxet, que va ésser potser
el millar de tole la vetllada; Fía-

nent. Kick, molt fort 1 tecnica
molt perfeccionada.

Jullue blandl, 24 anys, defen-

ea dreta, 11 vegades internacional.
Emerlch Denkey, 24 anys, defensa esquerra; fa poe temías que
jama per el M. K. Una greta
lesió que va palie l'any pasast
el va obligar a la inactivitat.
sti viatge que l'Anteada el
E. 'I'. K. actuare. al seu Itoe ha
i en aquest ces, en Kobacke passant a actuar de mas.
Aquest jugador esta considerat com sil mes valen t dele detenses hongaresos, essent el seu
joc masa segur i de magnifica collocadaWilhem Harte«, 32 anys, mig
dreta, 50 smgades internacional.
INithem Kepis:, 32 anys, mig
dreta, 50 vegades internacional.
Frena Nyul, mig centre, 28
anys, Cinc veg ades internacional.
Henrloh Nadier, mig centre,
22 anys. Maigrat q a seva exigua
estatura-1,60 metres—és un jugavlor d'excepcional:a condicions,
infadigable i de gran habilitat per
a pasear als setas (levanten.
Anton Vago, 32 anys, vuit regodee internacional. Es un dele
jugudere mes antics del M. T. E.,
actuant de mig esquerra al primer equip des de fa quince anys.
Es jugador inolt veluntariels, de
gran esperit i de forres recursos.
Joseph Braun, interior dreta,
21 saya, 15 vegades internacional.
Gelrg llenar, interior dreta,
21 anys, 10 vegades internadoGeorg Orth, 22 anys, davanter
ceittre, 12 vegades internacional.
Aten Sdklosy, interior esquerra, 21 anys. Ocupa des d'aquest
any el Itoc que desempenyava en
Schlosser, essent el seu joc molt
brillant i terrible el seu shoot.
Zeltan Opata, extrem esquerre, de 22 anys, 2 vegades internacional. essent el seu lloc inicial el de daaanter centre, 'loe
que ocupa quant manca Orth.
Iaextreen regí:erra as insubstituible en l'actualitat. havent estat
designat ja en dues masions per
a deeempenystr-lo en regule nacional húngaro. Molt rapid, de
pasees matemàtiques i de shoot

molt eerter, considerant-se'l com
un dele usillors jugadors de Hangris.

Julius Senky, extrem dreta, suplent de 13raum, 22 anys, de joc
molt ràpid.
Franz Plattk6, 26 anys. porter,
10 regados internacional, essent considerat con: el millor de.
llenarla. Alt, mea fort, de gran
elasticitat i molt valent. Es el
portee indiscutible de l'equis, nacional de Hungria, essent molt
estimat per el púlala'.
Campionat d'Hungrla: 1904,

1906, 1907, 1908, 1913-11; 1915,
1916 - 17: 1919 - 19: 1919 - 20;
1910-21; 1921-22.
Copa d'Hungrla: 1910-10, 1910it. 1911-42; 1913-14. 1916.
Premi Lädany, da, U. T. E., en
ele anys 1910-1t i 1911-12.
Copa de Pasqua: 1916, 1917,
1918, 1919, 1920, 1921, 1922.
Copa Prater, de Viena, en 1919.
En 1911 va guanyar el M. T.
K. trafeg ofert pel Rei d'Italia
pel roncare que va celebrar-se
a Roma amb la d'operada dele
Clubes Pro-Vea-celta Red Saar de
Paris i E. T.

tal

tranecorregue bastant igualat 1 es declara match nul entre
saetines protestes ddi públic
apassionat.
• En aquest cornbat resalta mes
que en cap la deficiencia de l'arbitratge d'En Reyes; ell contribut en bona part a que el combat
o fos l'esplendorós que hauria
gatea emb una encertada direceid.
L'Alfs és prou centena pealee
partem d'ell; lluita amb valentie
amb molla ciäncia, peeei
fou dignament contrarestada pel
joe, a que ii obligara acceptar el
seu contrincant, que demostrit
&sea- un boxador torea discret;
de l'actuada de Sirvain cal esmentar-ne, sobre tot, la guardia;
contra ella s'estrellaren la mejor
,part dele esforços del nestre.
2squest macht null lograt per l'Alis amb el vencedor d'En Valls fa
pujar el seta papar i es preludi
de combats interesante.

FUTB01.
DELE VINENTS

PARTITS

INTERNAC1ONAL8
La vlelta dels "'enyetes",
de Budapest
Cene ja tenim dit, l'infadigame
Club Barcelona, entre la serie de
brillants partas internacionals
que ens anunoia, hi ha el E. T.
401 Jamad tub bongares, qual
joo haurä do meravellar forrooarnent 618 nostres futbolistes.
I Es d'interes donar qualquea
detalla dele jugadors que l'integraran:
Frena krepaseok, 24 anys, vant
vegades internacional.
Etephan Kollmel, 26 anys, de* feaea esquerro. Abarata de la guerra je pertanyja al primer equip.
Durant la guerra va caure grenment mala" vetent-51 obligad e
pereKaneixer allunyat dels campe
durarnt guatee anys. Des de l'any
passat, farra a actuar, eßseat
oonsiderat en eactualitat com un
likilkIra S'Ofendes 4,0, Conti-

La presa per a equipe
Han quedat ultimades lotes les
condiiioas eepons les mat s es
reairk agites:te prova del Moto
Club que ha de fr-so demä pesset.

Lasorlitia del primer t'enfile-sane de la categoria de 35 quitafuetees per hora, serà a les set
(1e1 mata i de minut en minnt aniran prenent la sortida, els restante.
La raiegoria dels 40 quildmetres per hora iniciara la surtida
a dos quarls de watt i tumbé
amb inteervals d'un minut.
Per eo que es refereix al Figura final de l'etapa del mata la
cursa serà represa a les 245 per
al primer concursan del 35 etatanteares 1 a continuada tots els
restante, sense establir-se iiitervals entre les duce categories.
L'arribada estera establerta a
el ¡Wat de Sant Martí (carrelera de Mataró), tenint els concursante de ter els cinc quitarla-tres
i cela melera; que bi ha des Taquead. lloc Ihts al Moto Club, a
una veloritat moderada i havent
d'estampar la firma en la fulla
corresn, - .-.! des do l'immediata
'arr ee s '
'oral social.
NOTES DIVER8E8
Ileni rebut del Centre Eeeur*lonjeta de Catalunya un bonic
prospecte anuncian t les properes
projecions que la benemerita enast relebraert en l'esmaltas local
de l'aletee Català. destinant-se
els ingresos per a construcció
deba nous Refugie de Muntanya.
Pels dies 22 1 23 del torrente
s'anuncia la interessant festina
peineta% que uneix una serie Incomparable de paisatges 1 penomames alpine, junt amb un cometerla I perfecta demostrada
tecraea dc Fort ben diffeil del
ski. Per les noves que tenim, poAme assegurar es tracta de una
pelare-ola que apaslioreträ tant
als flamante ele la neu i del excursionlome cm al greta públle que

DIveodres, 15 desembre da le
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mai nega la sera ajuda quan es
tracia de filma tan artstics com
el quo ara sena anuncia. Podem
esperar que ele dies 22 i 23 el
Centre asolirä un esclatant èxit,
omplint-se de gom a gom tota la
sala de l'Orfeó.

XX
Ili ha gran entusiasme a Badalona amb mig ala de la Diada
Anden que, organitzada per la
secció de gimnàs i aUetisme de
l'Ateneu Obrer, s'hi celebrara el
vinent dia 17.
Al mata se farà la primera volta a Badalona mi/ marea atlètica
(8.500 metres de trajecte), essent en. gran número els inscrita.
A la tarda i en el local del Velódrom Badalona tindran lloc
unes grans provee ateätiques,
gurant-hi: demostrace de gimnästica sueca; salts d'aleada,
curses de velocitat i mig-fons,
Huida a la corda, etc .
El repartiment de premie, que
dit sigui de pas, san nornbimens,
es tarta el dia 25, a les or • del
mata

XX
En el Frontó Comtal i entre
socia de la S. E. 13., correeponen,
jugar-so diumenge els següents

partits:
A les onze:

Roigs: Boldú-Soler.
Blaus: Germana Escudero,
A les dotze:
Roiga: Jaurnh-Prelmada.
Blaus: Rigau-S, B.

Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL

Vista d'una causa per
assassInat. VeredIcte
d'inculpa/111MA

Ahir metí continua la vista de
la causa contra els processats
Dionis Argiles. Estve Soler, Anton Enanco i Francesc Casaba
Comença amb l'informe del fi scal, senyor Caplin, el qual, din:gint-se als Jurats, va solicitar un
veredicte de culpabilitat,
Els defensors senvors Barrioboro, Homs i Hernian-che demanaven la deelaraeid d'innoebncia
dele seus patrocinats.
Va fer el resum el senyor Rodríguez Pajares. I el Jurel, va
em p lee un veredicte favorable
als del banquet pel que la Sala
va absoldre'ls lliurement.
.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Menor guantea.
Josep Torrente, contra Joan Ma-

cervical careta posterior, de peonaran, Ileu.
El dit Miguel ha declarat que
un dele agressors, el que el feu
sortir al carrer, es el secretari
del Sindicat Lliure de Vaquees,
es diu Josep Martín.
ELS CONFLICTES DE CA-

GAS ETA LOCAL

LELLA
Al Gorern civil es reuniren,
com s'havia anunciat, una comissió d'obrers i patrons de Calella, a fi d'arranjar els confiteteß socials d'aquella poblada).
Despres d'una alarga discussiö es va acordar que quedaria
sense efecte el "lock-out" que
anunciaren els patrona per avui.
ESSERIBLEA DEL SINDICAT UNIC DE LES ARTS
GRAFIQUES
Anit passada se celebra al local del carrer de l'Om l'assemblea
del Sindicat asile de les Arts Orafiques. Es traca' del proper Congres Internacional deis Sindicats
Federalistes Revolucionaris. ha corita enviar-hi un delegat, amb
ordre d'abstenir-se d'anar a la de
Moscou.

Barómetre a o' i al nivell de la mar,
772 . 6 771'7; 7708.
Termátnetre sec, 76 ; a 5 . 2 ; 11.0.
Termómetre humit, 6'4; 12'4i 94,
Humitat (centesimes de saturada), la;

dies.
Sala tercera. — ¡ , 'otea. Tres
orate per estafa, contra la salut
pública i furt.
Sala quena. — Estafa. Ernili
Navarro, Oral.

A lInstitut Français
Conferancla
El director do l'Institut Fama(mis, E. Bertrand, ha donat a la
sala d'asees da l'entitat una nova
conferencia sobre el ridebre escriptor trances Anatole D'almea
Despees de fer un estudi coascieneas de la copiosa producció
del gran heterodoxe, en intentar
classificar el seu temperament i
la seva obra, al qual (maniaca de
cronista de la vida moderna
Anatole France — diem) — no
es propiament dit ni un Illósof
ni un noveLlista ni un erudia
sino que, reunid, en part totes
aquestes condicione en les seves
narracious, slititerposa habament entre l'objecte i el lector,
privant - ttos la visió una de respectado de la vida, privant-nos
l'interès desniesurat. Altrament,
aquest autor no eg un Vmic.
tole France M tan capriciós de
la imaginada. Glossà lambe ta
tasca duran t la guerra cona a patriota, d'Anatole France, que ha
tingut voluntat det sser i ha sigut, per damunt de tot, un gran
artista.
Una selectissima i umbrosa
concurrencia acudí cona de costura a aplaudir a M. Bertrand.
--•-•—••••••—•-•••••••—••••-••n••1•••n•

Crónica—Social
DE L'AGRESSIO ALS 111108308 D'UNA VAQUERIA DEL
CARRER DE CALARIA
S'ignorava si hi lluvia cap fent
a conseqüència de Fagressid que
sofriren els mossos Josep Riera,
Pascual Orenga i Miguel Palau.
de la vaqueria del carrer de Celabria, número 1117, pera despees
del fet es velaren al sòl algunes
taquee de sang.
I el ferit hi bou. El mosso Miguel Palau, que substituta a un
altre que tenia l'esta; quan fugiren els agressors, els perseguí,
no tornant a la vaqueria. Abans
d'alar es presenta al dispensad
del carrer de Sepúlveda, en se li
rpooneixerell gretto nil ß la regid

beIVERSITAT DE BARCELONA
Dia 14 dc deserabre dC 1922.
Na,mo d'oserviei6: 7, 13, 18

70 ; 80.

Direcei ibdr1 vent, SSE.; SSE.; \V.
Velocitat del vent cii metres per seleca, 1; 2; L
Estat del cel, quasi seré ; nuvolós; serè.
Classe de núvols, stratus-cúmulus; cúmulus-nimbus.

Ten ,flIturc extrermis a Pernera

elexima, 15'8.
Mínima, 63.
Mínima arran de terra, 3'6.
OsciLlació termometrica, 9'5. Temperatura mitja, ii'o.
Preeipitació aquosa, des de les 7 !lores
del dia anterior a les 7 hores del dia
de la data, o'o milimetres.
Recorregut del vean en igual temen, 56
quilómetros.
Observacions particulars, boira al mal

A les Escoles Catala- LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
nes de la Bordeta
Barcelona; Dues pessetes cada
Conferencia d'En Lluís

Bertran I Pijcaii
Alije, a les deu de la tedia, el reinegin poeta En Lluis Bertran i Pijoan, de
l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, dona, una conferencia als
infants de les escotes catala..cs sostingudes per la generositat duna patriotes
en aquella barriada.
L'orador, després de ponderar l'eficacia i la necessitat de l'escota catalana que
ensenyi ja des de petits als catalans de
demi a estimar la nostra pätria.
'Ilustra amb l'ajuda de
projeccions relacionades amb l'expansió
de Catalunya a l'estranger, paksant el
cas que es fa arreo de les ilustres coses
i el respecte i ssimpatia envere el nostre
ideal de Ilibertat, alai dels pobles com
dels Governs que amparen la bandera
barrada en manifestacions que a casa no
ens eón permeses.
Digné unes paraules de res= el president de l'entitat, En Joaep CuyAs.
A mis ocupavcn llocs en merada presidencial eh regidors senyors Lapona i
Tomas i Boix, En Jacint Nubiola i representants d'eutitats nacionalistes de la
Crtu Coberta, Casino de Sana, °rica de
Sans i Renaixement.
En Retaran fou molt aplaudit pelo infants i Ilurs pares, que omplien l'espriiís
local de les escotes, cls mutis, en acabar,
entonaren "Eta Segadors".
S'anuncia per al tintan dijous una
nota conterincia d'En Ventura Gassol.

rimún. — Idem, itlem. — Oest.
Idean, idem. Francesc Blazquez,
contra P. Milà.
Sala segona.— Menor (manija.
Josep Valls, contra Jeroni Marta
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. —
Tres orals per furt i atajarles.
Sala segona.—Manresa. Falsete! electoral , Joan Prats i 211
mes. Jurat assenyalat per a bis

osissavaions 18ETEDROL00IC DE LA
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Noves religioses
Aviti: Sants Valeria, bisbe; Urbiel,
Irene i Candiu, mertirs.
Quaranta Avui, a l'església parroquial de Neta Dona del Catare.
Hores d'exposicio: De dos remas de vuit
del mati a dos quarts de sis de la tarda.
La tnissa d'avui: Octava de la [inmaculada Concepció, color morat
Cort de Maria: Arni, Nostra Dona del
Trànsit, o d'Agost, a Santa Maria de la
Mar.
Adorad() noctu rn a: Atm, torn de Sant
Ignasi de Loyola (a /a parroquial di. Sant
Martil
Vettles en sufragi de les &Mines del
Purgatori: Arni a la sera capella, Escorial, 155 (Gräcia). Torta de Santa Teresa.
— Es troba a Ra yarlo:La. de reben
de Roma, ti bisbe de Jaca, doctor Valiente.
— Ita estat signat el Reja] dccret nornenant bisbe de Canàries el doctor En
Miguel Serra, vkari general de T a rragona i fill d'Olot
— Atui ha de tornar de Valencia el
secretari de Cambra i de Govern d'aquest bisbat, doctor En Joan Ronda.
••••••n ••

Fets Diversos
Una dona marta
Al pis claque del número 54,
del carrer de Manso, ahir eu en(rar -Id el llogater Jesús Lorenzo Ruiz, la timba morta a Amälta
Montesims, de 60 anea, mil la
qual vieja.
El cadaver fou traslladat a

Illoepital 011uic.

Universitat de
Barcelona

El delegat d'ensenyament primari En
Manuel Luengo dona adir a l'escota graduada anexa a la Normal una conferència sobre "L'afecte con, a proctdimeut
educatiu".

— Sha concedit la substitucia. per
impossibilitat física a Teresa Bormay,
mestressa de Vallreig (Lleyda).
— El director general ha nomenat
mestres substituta de Valllogena (Girona) a Iguasi Campurre i de Sant Feliu
de Codines a Jusep Parainunt.
— El director general ha nomenat
vocal de la Junta d'Enseuyament de la
'provincia" de Barcelona a Josep Dosel/
Atieuza.

NECROLOGIA
ha mort a Valincia la senyoreta Merce Duran i Tortajada, germana del ronegut eacriptor i publicista Ea Miquel
Duran i Tortajada.
Deinem el mis sentit emulol a la familia de la dios senyoreta, la mort da la
qual ha preduit au gran screizelet

mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

les conferencies que tenne
projecte que a aqusst hivers
que sera eobre "Ilistdria de
talunya". S'ha ofert a donar-e
el jo y o advocat En J. Valide/lee
Acabara la vealada amb una a,
nie de ballets populars catean'
que l'Esbart Calaíta de
res sal a ofert galantmentDat/e.
a

cutar.
lii saín conviJats tots els ler
melle i sols cdl mostrar el
tintiu da pomellista per obter,
la Hilare entrada.

CAR T LJ

JAN0

Vi blane. 0 85 anua lit.
Cellers ARNO A miiiIISTAy
DI Col.legi d'Advocats la pa,
sena que dsmä acaba el tenue,
ist per la secretaria psr a tez.
bibicia de les cachetes i rebula d,
contribució industrial, sense
qual no podran figurar en 13 a,
lacia dele que es lamben haba.
tats par a l'exercici de la car te ra, a tenor del que disposen es
les Reial lardees de 24 as eena
i 5 de maig i a l'article 15 d e ,
estatuas vigente.-

MIES VILANOVA U13,6
La Cambra de la Propietat
bana ens ha trames un llar; csinunicat en ,sspanyal que ens a.
ca no t,enir temps de Incluir-e
a la nostra llengua.

El Pomell de Joventut Nova
Florida tò organitzada una excontó de rnig dia per al proper
diumenge, dia 17, a Sant Cugat
del Valles. Yisitarä enserias
tarje Monestir, on es celebrara
un °lid cantant-se la missa de
Fons Bonitatis. Surtida de Bar,
celona, a dos quarts de nou. Lloc
de reunid, estació dels Ferrocarrils Elactries da Catalunya, 13
animas abans.

Havent-se diesolt el Comal de
Catalunya d'alexia a Rússia, pe
ereurer ja finida la tasca que ra
ésser motiu de sa constatada e
públic que el total de lo meta
en les diferente subscripcions qL».
s'iniciaren, ascendí a pessele
28.69987, els guate foren enea.
des al doctor Nansen per media.
cid del Banc din Catalunya u
duce remeses de pessetes 16.111
i 12.23187, respectivament,

JOIES VERITABLE OCASIO
objeotee usats de Cotas Glasees
Preu fix. Tallero, número 41

PILOGENO ed la traed() ideal
per al cap. De venda a les prima

El Grup Excurxionista "Barceloneti" (Secció Jovenaut Nacionalista), vinent diumenge, din
17, fama una important excursió
a la serra del Montsen y, per Breda, Sastell de MontsOliu, Santa
F. 2, Negre, Salt de Gualba i
Guiaba,
Sortida, a les cinc del mata del
seu estatge (Sant Miguel, número 3).

La Junta de la Secció P. d'Eh.
.eació i Instrucció del Centre la
tonomista de Dependenta del Cc.
mere i de la Indústria convoca
a atas els socis a la junta pre-

—
re:inundar genero barat no te
cap merit; Limites vegades el
comprador es creta enganyat, per
alee la casa latas INglada, que
te les seres vaixelleries a la Rambla de les Flors, 8 i Ronda de Sant
Antoni, 5, ven. tant, porqué
anuncia preus més barats que
NINGU i Mena sempre la militar
(maleta possible.

Ens ha estat pregat de recemanar a tole els socis de l'Assaciada Radiotelegrafica de Catalunya i a tota els que sen donaren de balee, quo assisteixin
denla, des:dile, do set a neu de
la vetlla, al local de dita societat, Rambla del Mig, número 30,
Oil els Serail comunicadss noLfeles (le gran 'Meres.
Catarros, setreciata, Brontrilti5. erifp eles. es curen rapichuneul alub
l'Elixir Comino' clamad.

L'Ateneu i Escotes Catalanes
Pral de la itiba, cona
els suya passats, et "Nadal i Reis
del Nen Pobre", al qual tan enausitiatica col .lab orada s'enea
aportant eis limas bareelonina.
Recordom que per Nadal i Reis
darrers repartiren mea de do e
mil lots als infantes de les lamines necessitadcas. Cal esperar que
enguany asecilirta el repartiment
encara una mejor importància.
Tut els bons barcelonins que
vulguin contribuir a l'esplendiclase d'aquesta testa, tan cristiana i tan catalana. trainetent joguilles, robes d'abric u metnIdie,
peden dirigir-se a les oadaas del
Nadal ( [Luis del Nen Pobre, Arage, 359, principal (estatge
l'Ateneu i Esculee Catalanes
Pret. de la Riba).

pals perfumeries.

ral extraordinaria que es celebra-

ra el prop-vinent dilluns, a la
deu del vespre, per a tractar:
1. Projecte d'establiment (ID
coles primàries al Cenan.
II. Emissió d'un emplasta
per a la publicad() de Ilibre3 de
tosa
Donada la importancia que te.
md aeaaea U saulumssu sra
mejor desenroUlament dt lo
nostres Escotas, aquesta Jutta
espera de tots els amas la seca
mejor cooperada i assieteneia.

—

Densä, dissabte, a les cina de
la tarda, s'inaugurara al Sal6
Pares una important expoeicid de
pintores de l'artista B. Oill

MONTAÑA
Vi uegre 0'76 amp.
Cellers ARNO A reARISTAMY
Denla, dissabte, a les onze del
mata landre 'loe ni Sala d'Actea
.13 la Diputara', provincial 41
Barcelona, la segona assembla
convocada per a tractar de la
qüestió del paludismo en el 513

Llobregat.
Anal, divendree, don Ferro
Valls i Taberner donara a les del
de la vetlla, una conferencia 2
Centre Excursionista de Cau.
nya, parlant sobre "L'evolude
la monarquia catalana",
La Comissió Pro-colocacl6 nea
numera a Pi i Margall, canon
a lote cele delegats i entitats
heredes a la visita al monument
Pi i alargan, als tartera del sa
nyor Becchini, a les onze del tes4
ti del pro p.sr diumenge, die 17(
essent el punt de reunió la plgl
d eUrquinauna, parada del trameia
d'Hurta.
•n•••n•••n••O'r

Frica d 'OrMreria
Adictas Fer a ;nace i tau!:

L'Associació del Personal de
Notarie a de Barcelona convuea a
Lots als depondents de Notaries
Catalunya. sucia o no, a una reunió per al propvinent diunteinge,
die 17, a les deu del mata a l'estatge social de l'Aseociació, Sau I
llonorat, 7, principal, per a concretar les aepiracione a •ueteadar
a l'Assemblea que se ce'
a Madrid el 6 de gener.
RESTAURANT BOYAL
Saló de Te
cada día te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a v americana de 9 a 11.

Els Pam e lls de Joventut 'La
Llar", "lataace" i de Patela" visitaren el passat diumenge, dia 10, les obres del Temple
Expiatori de la Sagrada Familia,
fent-los una detallada explicarla
del sau estat i de( que erra el
stenyor
1. Martí Mattem
la Junta d' Obra, a qui quedare',
agraits, per la delicada atenció
envera eh% pomeltistes.
Pel proper diumenas, din 17.
hinen anunciada al local de las
Escotes Catalanes cle4 districte
VII, Amaga, 435, a dos guacas de
oiga al Ja tarda, la primera szle

Vendes al detall
Pral sena corapetüle:a

4 -
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Internac ional del Molde i Decora.
L'Exposició

ció d'Interiors
Tenint en eJillp10 les reiteras
des instäncies d'industrials
eionals i estrangres que be"
mostrad vivissime desajos
eimcbrrer a l'Exposició Intern a
aluble 1 Decorad-cionalde
d'Interlors que se celebrarà
aquesta chala durant ele meses
de maig 1 }un), de 1923, el Cotillee Executiu (raqueta eertarnea
ha acordat prorrogar 'el Pla
d'inscripció fina el dia 15 del pie'
xiin ales de gener.
Els induastrials de Barcelona
poden sol.licitar tota eln e st de
Schalls informatius i ferwalillat
141
aersonal ulls nt Ilur Inscripciú ar d.
(Hacines ale l'Expedició, carre
Halda, 2, cada dia de treba ll, 0
A mal i de guata ag4.•

platee», 15 &asombro de 1 922
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Lilaila!, 18, ilit, a dos quarts
de dial, aegoaa VeIllaita de Teater Suletite:
EL FAQUEBOT TERACITY
c,ruialia ezi Lies notes, de Chal' -

1i- Viidrac, traducció de Caries

1"EclusiastaiEllaglalaBii3111112

Gran 1 e/Are

Fspanyo!

Per SANYPENE
AUWAPCIO CASALS

a

dio, divendi es, 15 desembrr,
ti Jo, a les cinc. /Leerle{ vernint
Pop ular. Entrada butaca, una pes
Seta. harren de Tothorn... I Minó
res s. alt. a les tu Lesa de l'any. 111
A rombre de frteetjeic. tierna, dinmole, tarda, • nos gemela de rifle.
2 ubres. Pepresa d'Un prosas as- 3
t cendales 1 ;Pernsetunt lit. I tur,a
rotas
uta, A nombra de k

usfaiut..

raaaaananzaassammasa
Teatr:... Non

VI

Companyia d'opereta
CTORIA PINE30

LLUIS BALLIETER
Aaui, di y andres, a dos quarts
de dile, Los sobrinos del Capitán
erant. tan clamorós. Estupenda
Emoció. In teräla 19
ad mirables decorado/1s, 19. A les
;lela La reina de las praderas.
Laisit de S'anv. Admirable partilira del ¡matra (Morra».

VaLENCIA
L'Alcaldia da taalanala
Ei canvi ministerial d'Espiraya ha inquieta% una mica a l'Ajuntament de la
citat. Horn recordara que En Sauchcz
Guerra, palidc antic, seriad allí) de que
eta Ajuntaments thigissin el stu alcalde.
A las pellada/1s en la situació era definida, corn a Valencia, per tenir majoria els republicana es feu tas insignificant
,ssroll de protesta. Pci n3 le; costa no
passaren avale. i els alcaldes romenats
des de letrid ocuparen el seu cauce.
Ara es (s'aguó que la protesta prenguCts
energic.
calent
ele grups ditrlaities teas els demés partas pulidas criiicaven la in:anej ó del Cayena S'arriba a dir que no era ben
marts del
larca aquel) que prengués
'ro y era la rcausentació de la ciutat.

rack' que tener( dc ter la SeVa presentació pantanal en eras-ata comandancia del
districte de Matare el 20 del correat ,
dan a dotze, acompanyant la cidula d'insa

cripcia per a caliviaraa per la cartilla

PUM

LA BUENA SOMPA
001.101, 3.—Cabaret continu
les set a dos randa de dou i da

les dotze a les quaLre de la tilaada.

i

Ano!, divendres, 13 de desemnre,
a (los quaets de 013 fii8 adula),
Censen mental, rompa& de, prlMeres audicions d'obrrs e‘preaSae ment transcrita per a piano, por c
1‘ el rnestre Agustl Quintas. — nru•
— I1 aleta part: Encanta- ri
E
atol del foc,dat.einerts de la selva, Brunilde i doa:rtd 1,f110 Mar- u
g •• faiutlmre • g,afrid,
-Septinia part: Choral, Corranda,
Sic.hana, atinuct, Liad'. (Cine lean, c
ctipciona fOrrooln Suite)
N p. Lungäs. — »tercera pare Eta, or
lesea, tsearlatti; Cant de Tristan,
Mor .. do !salda. Lilian: ci
BLIeds n'In,. 3, l_tiointl, Invitació
vais, Wabe. — Nota: ames aguo, E
lis uldtii taiän taiadrades en Arr. mema Halls. — 1111 ‚alb tirlistica:
F. tengG.i. InvitacionS 00171 de (-os-

la

•

TEATRE a rasa SOR-

SaRTIDA TEMPS. italisurint especial.
P,ar, usuta 1 maluca. Quedara, 7,

Restavrant del Parc
Reapertura, diurno:1ga, dia 17
.11•n•

liESTAUNIT ei FtIC
eitAPERTWRA, DiUMENCE, 17
Nora di000ciöl CARBO
Grana roforms
Camus-zar lien de cas 111 1.- 8.
Ecriel a la rana t especial per a
banqueta
Ed

a
e

nula eseriptur Ramon Recabada
(foliara una conlerancia al Centre de Dependents, amb la gual
s'inaugurarà el "tercer curs
convarses intimes", que tindraii
Bou cada divendres.
— ha estat concedida la inä
de Na Teresa Cambia Vila al se-

sei tensen encarl etis
donnelll

Restuirart del Perc
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Id ha pit, pre.entark1 espièndltla.
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Canallas i Tc.bacin Ao-aerica,

partas. Nit, a un guata d'onza,
ssrandiós palta a (actea. Vermetts, CastlIlo i pelma:e; blans,
'Mondo i Eladibur.
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CODVPIICIÓ, essent president Caal sas.
creacid de la genial artista Pera
'1 Anilla. altas estrena.
Vd.

Diana-Argentins-Excelsior
Aval, divendres, Els amos de
la mar, tercer% 1 ilsItinta; La cathetrofe d'un poble; Escalan/ Cl
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MAX WELDY, de París.

naval, en l'aNinentesa que de no fer-ho
seran diciarats fugiiius.
— A beaefici del notable jugador del
C. D. hlataala En Ricard Bata mi, lesionar. va efeentar-se •al cama dci mataix, crin 'eslava initincial, un rAiiit entre cl potent equip infantil de l'Espanya
F. C. i ona sekcei5 empasta de jugadora des Clubs loada teams -iafantils
de l'Hura, Mataró i Stadium. EJ parta
resulta `orla interessant, encara atta, dan
es faca de cinnprendre, mancara en als
local) la compenetració, el qu a clorai
a mili Los el trional per als di l'Esparaa,
per 3 a 2 gols.
— Estigneren en aquesta chitar Ii Comissió d'Hisenda l'Ajtentamont de Temasa, acompanyada dels arqueada i veterinati municipals de la mateixa, amb
l'objecte de visitar i estudiar l'eacorxador municipal ahatts de fer el proj,cte
definitiu del non escorxador per a la
dita localitat.
Forre complidament ataos pel ragidor
&legas de l'escoraador municipal, Trenyer
Rteira els arquitecte i engitiy.e
i el senyor Salas, veterinari. En
llar vlsita recorregueren totes les dependeadts, fent-ne ('estudi convenient de les
matcixes. A (lit estaLlirnent hi acudí a saludar-los l'alcalde accidental, senyor
.Montserrat Quadrada, passant desores amb el comissionats terrassencs a
l'Ajtueament i termita a Barcelona altament sarisfets de les atencion, i admirats
del grandiós escoraador municipal de
la Ilustra ciutat.
SAt4GELL
Atluast vespre, a les deu, l'emi-

Tzlgans, eatelaceiú Matarles
Teln011, 2160 A.

Reapertura, diumense, dia 17

alev da.
OIVILETZATS, TaRMATEIX1
.811 ade, origii.al de Calles Soldada.
compladuria.
diaspabia
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Teatre Cataiä Romea

tema.

Reapertura, diumenge, dia 17

FILL DE PAUL IZABAL isa
Et
35, Passeig de Gràcia, 35 E

a

CIRG PAUSSE

Marianas d e l Dado, canto;lada Gatillo 'Aisatto
datbis83 Els sous d ••••

dar-se remera 23 pesantes a cada soldat
allistrie en aquesta i que es trobi a l'exitcit d'Africa dan a record de Nadal i
cinc dita Trintliat s'Ami amb arree a
la cansignació de despenes de represensació I l Alcaldia. A proposla del regidor Montserrat va acordar-se fos consignas di acta el raes i agraim e nt amb mte
l'A jantranent ha i s t el desprendiincnt
del batilc. Fea sisa mateix aprovat l'estat de damitas l'Asa de rstineficntcia dc Sala Jostp corresponent al finit
any 15121, del dile resulta una existencia
en cabia. de 4,00404 pessetes. En ninitrits
d'un Lik l arneil de la Coluis.. idi de Foment l'Ajantamcnt acerca ' concórrer al
conears obart per a la installa.d- de Biblietelites popular s per la Idancamunitat,
Oterinl - ite a l'afecte l'edifici conegut per
Casa-Museo del cerrar d'aria Granados, número /7. kt sutil-ancló anual de
raon pessetes i servei d'aigua i Una
cedint-ne la coelcreia(k volaras existonts
a l'Escala d'Arts i Oficis.
— Es recorda a teas els indita de
Merina pertanyents al proper recraplaa
dr toa:, residents en aquesta ciulat

Restaurad eel Pare

SALA JEOLIAN

CEEZECUCESEffEEZZI9C201

1 ilininciii,e, Larda 1 iut, grannioses
: Iiii.inons antb ia presentar:id deis gi
ii
I l llont solvotgoa I els ota.i..tnsts c ES
s.s.» comedianta.
Ell •

l

i Alkan; "L'Arbre de Nadal", de
Listz; "Quailros d'una musitad", de alussorgsay.—Programes i localitals: Magatzein Unió
atas,aal Espanyola, I i 3, Portal de l 'Angel. Condicions esaedais per als sonaorii socia de
EOrfeó Catalä.

elECII5 2 BNIEE1352.554211,1
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1 ein,,' cdmIcs, ce listes, patinadors, a
a
dones, ii
ac I 'Untes ;
1
baltarlors
,PIPI.MX. Cl pi ni,irama 12 grane o
C.I"
atraCions. 12. Dura, dissabtle •

Dinmenge, dia 17, a dos qparis
ile rima
A LA TARDA
coneert a Barcelona del
famas pianista aiemany
ED. ERDNIANN

Tomas Roig i Llop va donar una conferencia al Centre Regionalista dArenys
de Alar, quarta de les que sobre história
de Catalunya tienen donant, organitzades per la Protectora de l'Enseapana Catalana.
liisserta En Roig i Llop sobre "El
couiprorrds de Casp". °asares d'haver fit
remarcar la magnifica floreixenaa que en
tose els ordres assoli cl regnat de Martí
I Fliuma, passa a ocupar-se deis drets
al.legats per cadascun dels pretendents a
la Corona, en restar sense successió
mediata aquell rei. l'In un estudi detingut del quecu el Parlament deCasp, demostrant amb una doctrina plena de Mala ala injusticia que es comete elegint
a Ferran d'Antequera i no a jaume dDrgell, al qual afavorien, ultra diversos
fets histärics que revelaven la preferencia de les tintes masculinas sobre les femeninas, el testament de j:i11111t I i la
condició tresser català.
Anda paregrafs brillants comenta els
in
cidants que forra repilea de la dinastia nostrada i cl comalia, per contra, de
la reial incorporació forastera.
I explica, per fi, la rebatió de Jalaste
cl Dis,ortat š cl seu palegtinatge afrós
a través de les terrenos castellanas fMs
a morir a Xiitiva. els uns binen de mort
natural, i els altres escanyat pels germnat d'Anona IV el Magnänim.
A guisa dr sintesi espiri t ual digué cl cen
ferenciant unes azudes oprrciacians a
l'entorn de les consrniiencies funestes
Tia reportà la Scntencia de Caso, iniciadara de la desfiguraci6 de la //ostra persens l itat pcliiica (las que soimagades
abrivadarnent Ics arrels de la tradició
Catalman ha ramada i va crei,-711, 8/1r8 veg.nda, de cara senipre a la
Ib an de la Ilibertat.
Duran: la dissertacto—molt aplaudid a , e n aCnh a r, per un nranbrós Dadas-mies farra diverses projeccions adiems
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tra Parla", de Barcelona; alcaldes del Prat i Gavà i d'altree.
Parlaren el senyor Timoteu
Corominas, cona a president de
l'Esbart, don (tosend Serra 1 Pagés, el seu director honorad, don.
Angel Ruiz i Porta, per la Protectora, i don Miquel Tintore, per
la redacció de l'atramprunya".
senyor Cororninas cedí la presia
dancia al senyor Rector de la vila, que es trohä present a lacte.
diversos els que es creuen amb dret preFinits els parlaments, el direcferent. Per altra banda la majada repu- tor d'aquest, don Joan Rigall
blicana scgons les nostres noticies vol Casajoana exposä el (ceban reanovatada oposar-se a qua l'alcalde sigui 'Peal amis nois i notes de Cava,
de Reial ordre. Dissortadament quan cls quals, amb una facilitat que
arribi el cas dc demostrar-ho no hi han- din molt en son favor, han api -is
rà la unanimitat Cae pot existir avui. A amb pocs dies alguns dels ballets
i altres els guia Unicament l'egois- que propaga l'Esbart.
me politic. Per a ells ala al fans, ne Si
Seguidament es feren exercicis ha res mes que una mintió de pratit i de ritmica, d'edneació ffsiea i do,
d'avantatges dz sota classe.
dansa típica catalana, pels
Quan per decencia eititadana han do- ments de la nos-ella delegació
ran a la vela un te ideal, hora ha pego) algtins de Barcelona.
constatar la insinceritat d'aquel? moment.
Fon una testa n'Ion agradosa
és una lastima que no s'aprofitin i d'innegable trascendencia eduaquistes ocasions per a enlairar noble- cativa. Itera de lamentar tan sola
meni la sentimentalitat del poble.
que certs senyors regionalistas
se'n mantingun allunyats, tala.
MATARO
ment cara si les coses patriatiEn ts darrera saissió de l'Ajaren-wat i ques i de cultura no els interessin,
a M'oposita del senyor alcalde, va acorSeno ni gaire.

dicaren també actituds de violencia. Paró fet i fet l'alcalde de Pila] ordre ocupa el seu seicnt al Consistori i els regidore que es negaven a prendre possessió
anaren a la Casa de la Ciutat.
Els que dins del seu pit guardasen un
sensimena par d'indignació van quedar
adoloras per l'abdicació dala que cridaren tragicament i després admeteren les
mis ve rgon yoses ofertes.
Ara es torna a reproduir cl idea Ei ha
qui aspara l'Alcaldia de Reial ordre. Són

ARENYS DE MAR
Fi diumenge, din lo, a la tarda, En

la Bel; El seu fidel criat;, Els

.a

Gran Te tre

GRAN TEATRE DEL LICEU

CA TALUN-VA

I t'IBERIA IWOU
Avui divendres, L'ombra esqueixada; Bomba va; La filia do

El
E

i• a agiumuuunumazazium azzz a

nyor A. de P. Avellanada Nianau.
— Diumenare vinent comença mit les testes que organitten ela
Pumells de Sabadell en recordati-

ea de liar instaurada. A les vial.

.111TOES
Ha mort la virtuosa senyara Na Rita
Jansl de Martí, esposa d'EraRamon Martí i Escala, regidor nacionalista del noster khan-antena Una veritable gernació
acompany:t la finada al Iloc del repós.
— Diumanga pas sat el C. 13. Sise-età
3:tan:A, en parta de campionat, al Tarragona Fa C.. al canto d'aquest, per
gol a ze.ro. Es de notar que el C. D. Sitga ll iugitot el partit amb deu jugadars
solantent.
— S'ha powessionat da la secretaria
municipal rat-mit En Raid Ford i
Diamengii passat es dogue e/ curset da conri.xeme.nls agrícolas que, durant
aria settnana dIna vingut donant al T'atracad d'Acció Sce jal, organitzat pel :lastre Ajantainfird sala l'alta protecció der
la Manconmaitat iletatalanya.
Al ilit acte eissi ,ai el digne diputas dr la
Marammunitat pci uostre districte, N'Antoni Jansar.a, er qsuii pronuaciä un bull
i importara pariament.
cabrita amb gran exit
—
sebscripció alerta per a la construcció
d'un fornicul de raarbre per a la intatee
dal Sant Crist de la nostra església para-ata:al.
— A final:: d'aquest mes d¿elesembre
el sanyor Masa', i L'oreas donan la tercera de les etini'eredies del cicle 111C ha
organitrat la JorenturWacionalista, parIranContonitat
Tant de "T.'oliita
CattInnya'.

Es dona com a cort que lee enWats "Alumbrado de Pobladoora" i 'Empresas Eiléelricas"
datquesta ciutat han *cordal,
restablir els compatdors entre
els abonats ,a lea maleixes, au ar mentar flus a 75 cantims ei quilovat de Iluni j compromeards
a no admetre cap abonat que d'are endavaat PS dongui d baixis
d'una de les dilas empresas. Cona
que l'2cupresa 'Alumbrado de
Poblaciones" js tanibil propidä-i
ria de la fabriea del gas, boas
d'ea que tantbd sera augmentat.
ei preu d'aquest, i per tal d'ad,
tar aquest monopoli Ilensat
des de les columnes d'aigun pcrijdic la iniciativa ds nmaieipalazar el servei cid Ilum elactrida
no pas amb ¡Inc induatrials, binó
a l'objecto de coneatre es atlas

sos i establir un tipus regulada?,
oi - eint-se que tina emissió
bligaeiona municipals assolir 'a
un gran aria per tal cona se traela d'una obra de defensa callada/la a la qual cap girant podraa
negar la seca col.laboració.
— /la quedat constilmit
teneu dc Girülta en aquesta fofa
ma: president, En erutes Rahola ; viae-president, Joaquim Pia;
tresorer, Esteve Colomlnas; secretad, En Casal Costal!, i
teeari, don Josep Junquera.
— Ha mort A goveraader
uiilitar d'aquesta ciutat, don
Vraneese Ortega Delgado, presas
dint l'enterrament el capita general senyor marquaa d'Estella i
les autoritats locals.
— Ditleultats imprevistas hall

del [nata celebraran inissa de 'almunia a la Purfssima, cautanthi la gregoriana "Jüns Bonitatis".
Al inig dia Si luturä sardaiies a la
plaaa de Sant Roe.
— alta presentid a Eljuntament una proposició demanant
que con y ugui LAS ciuladans a une
inaiiifestació per tal de demanar
que is'exigeixin responsabilitats
Pol desastre del alarroc. Creiam
que els ¡lustres regidurs nu vol - .
dralt que seniLlin eis carrers de
Sabadell, ni que fos per U11811 latereS, eIS duna capital de provincia espanyula,

nbligat a l'As.udiaeid de Ilúaka
d'aguasta eiatat a susprendre el
eoneert anuneiat per al iba 15
d'aquest mes, a carrer ta cans
tatriu Pilar Raft,

CAVA

.eutut de Catalunya; alguna elemental de la Lliga del Can Mut;
tus autoritats pupulats de la vila;
el pare ttuutersind Aguilar, S. E.,
Pol Col.legi ale Saut Miguel Ar a

A la vila de Cava, i davant.
piadas mita nombras, se celebra
iii proppassat diumertge la testa
inaugural de la Delegació do l'Es.
han Folk-lore de Catalunya",

sislint -hl

representaeions

dc
Nadad Tarragonl, Club Alunta-

nyene, Centre Excursionista, Ate:
ruin Autonomista del 1:astricta Sisa, Ponen de Joventut "floitelles
de liara", Al-sin d'Etnografia i
Fea-loro de Catalunya, L'AranaAssociaeid Protectora
de l'bikeenyarna GeW4aa, "139e-

MoLINE DE REI
iLa Juventut Catica, anib el

concurs de la L'asa del Con aloa
organitza un gran malita que tintitä lloo diumenge vinent, per a
,mpulsar robla de depurada del
austro verla
III pendran part:
Eis Lada X. Puiggari, per la
iusaintut Catülica; En Josep Ses
sea Ustrelt, pels Pomas de Jo-

eängel; el reverend senyor Evanom de la Parròquia; N'Antoni
Jansana Llupart, diputat de la
Mancomunitat pel distriele, i
aalment el gran apóstol de la par/olla, Ivon ¡'Escoja,
Abana deis parlaments, l'Or4
l'ea Patria, d'alga pel raest re Miquel Blanda, cantara alguacil
uoinpualsjua

▪▪
Divendres, 13 desornbre 4.
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a

a

CASTELLS

PORTAFERR1SA, 18

a

TELÉFON, 1983

A.

ioguines
AVIS

Es prega a les persones que
begin adgulrit partIolpacdoos dele

a
a

PREUS BARATISSIMS
MENJADORS
411 DORMITORIS
MODELS ULTIMA NOVETAT

fi

Natas. 07,261

-11 44

'

i 26,974

d'aquesta dos dècims últims, la
devolucid de /es matelxes ceta
mes aviet

JOSEP GEST1

a

Publlacions

) 'ESCOJA CATALANA
11' ART DRAMATIC

I

Acaben de sorrir:
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(En front a
l'Hospital)

Carme, 44
enzaaamiumiley

a

11111111111111111

La mejor agua mineral
es la que Usted mismo
se hará!
12

paquetes

hacen

12

litros

de agua mineral.
Precio : 1 pta 50

Et. TEATRE DE LA CIUTAT, per Liare Duran 1
Ventosa

Panyos seleccionats

CONSIDERACIONS SOBRE,
LES INTERPRETACIONS
IXLS PERSONATGES DE
SRAEKESPEARE, per ala.gi Morera I Galicia

La fama de que disfruta la PANYER1A RAMOS
és deguda a la gran cura amb que tradicionalment
selecciona els seus generes i als preus reduidissims a que pot vendre les millors quatitats pet
de te nir un extens gir
Grans eaxistanciess

MOLIERE I LA FARSA
DELS METGES, per: Adrli
Cual
tit reu de cada obra: Una
pesseta. De venda en totes
les llibreries. Administra
rió: Editorial Catalana, Soeietat Al/51.1411a. EscudeIlers, 10, bis, principal.

Garantia

de

qualitat

Els Panyos Ramos vesteixen 1 duren; són de colore
lids, de bona llana 1 de la darrera moda
Classes especials per a uniformes d'empleats de Banca
I Companyles
BARCELONA: Pelai, 10. Teléfon 4822
9UCUR841-: Hospital, 27 i 29. Telefon 3469
MADRID: Cava Alta, 44.

PANYOS
J. MIR VIVES, S. A.
Roda de Saat Pere, 15

CASA
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AGENT DE f ANV1 u BORSA
PASSEIG DE GRACIA, 17
Cumplimentneió d'ordres
zomptat i mottedes estraa-,
;eres. Intervenció de eoncartee comer/dais i prds,
,ties sobre mereaderies o
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subi. eripcions
a
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Fábrica de géneres
de punt
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Retalls als d'Haz i d'omites
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Je Bona en valoro al
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Abrizs 30 „

CASA

La caja de 50 i
comprimidos
Y‘
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(I IMili O. rue d'Alibí,1. 1 11 .44,141 r.1 ama ;
—1.1 Ä.
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Excellent dentffric de gran poder antioiiptie. El seit (IS corulaut
asegura nna formto p i sana den.
taitura. Mig sigle d'exits

Cene' de filiar

25 pts. corte

Estarse 45

Vedes a Vengrás i al detall
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sARNIcIDA

pilr 101 "

Camadas de ti12,11

Licor del Polo

Palmean° GescraJaa DALPL10 OLIVERS, ¡0. Puto de la tedashia. BARCELONA.
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Gran asEortit en 11F4tons,
Xeviots. Estams, Gabardines i nitres generes per a
vestits
abries de senyor.
Gamusses per a abríos ato
nynra 1 piinereo per a ve5.
titel jaqueta
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Espublitat en crup() re
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2
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Ei per

.D Irczeló telegréfIca

(Barcelona)

Telefon 5 2 3
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ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona
fan
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la O Be
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licor elaborat en aquell Monestir és el que es ven per tot arreu amb el nom de .
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Taflers Saldas da vende

Calle de Sane, 114
Barcelona-Sans
Telefon 11 475
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GRAN

EXPOSICIO

de tots

PREU FIX

TAPISSERIES

D'HABiTACIONS

els models que tabriquem
VENDA A L'ENGROS I AL DETALL

SUCURSAL

Parellada núm. 19
1 Vilafranca del Penedes
1

1

Teldon 1025

Id

NO lenim cap sueursal en punt eentric d.; la Mulat, per a beneficiar els nostres compradors, puix quo ol q q e estaivioru, lezititt en cumple el que permet la ituportancla de 13 casa, fa

que peguero velidre amb un 30 per 100 d'eoonomla

•

EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000,10A:100 i 20.000
podeu adquirir-los per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

a

.44

Disponible: 150 habilacions en les quals combinem pisos des dc 2.500 p e ssetes, compostns de Dormitori, Metkiador, Sale

i

Bebedor

lmportants descomptes durant el corrent mes per efectes de Balanç
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