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Un Bonaparte

d'Acció Catalana"

catalanista

Unes

D'ITAL.I.C4

eleccions

Full de dietari
Ex6s de gas
Els antomdbils daut. com els de qunlsesoi psfs que s'estimi, tenenprobila d'en
gegar Iliurement el gas que eta fa naos.
Es just. El gas que els fa nasa a ella
ens fa 11169 nona a nosaltres, cititadaus
que anem correctament pel correr.
La prohibició a nitres bandea resulta
eornpletament eficnç. A Barcelona no gnire. Tot sovint veiem un xofer—professional o esportiu—que obra la välvilla de
desvapornment amb un plebeu cinismo i
ens ernvolealla en unat atmosfera
i tus xinnt.
No li podem perdonar. El sea arte no
ea un acta irreflexiu ni inevitable. Tampon, una qüestib de vida o mort per al
vellida. El seu acte érr simplement
acte de mala educació i de menyspreu per
el pablic.
Fet fi fet, el robe engega el gas del seo
motor amb /a mateixa vel.leit-n que JOpiter engegava el seus llamps.
Pecó Japiter, a més de fer na gran
papar en el divinal Olims quan derallava
al cada tenia una majestat que no trobarem en cap d'aquests xofers desvergonyita
que corren a traves de Barcelona.
D'altra banda, els llamps sdn un element de primer ordre, ple de prestigi; sén
claror i etrèpit. Horn pot hoseinar. efeenivament, que contitueixen la diversier
d'un d6u. Aculen gas que surt de la part
dorera de l'au'axadbil, gas esbravat,
sense força, d'una color grisa, d'una pudor infecta, es evident que no pot con>

Del nostre redactor - corresponsal)
Sota aquest tito' ha publicat el diari republicà de Lleyda
La familia Bonaparte ha donat,
En
una
nota anterior confo- brases per sobre de les l'une%
al
món
hornos
il.lustres
en
lea
Videal", en lloc preferent d'un dels seus darrers números, un
Mear el que hauria estat una Aquesta es la IliSta del blos
Iletres, en les arta, en les cientele signat per "Glavi". El contingut d'aquest treball és un
dels esperits l'horas Aquest senyor que porta vasta
lisi lleial i sincer de la primera mitja anyada d'actuació de la cias, en les armes i en l'art de go- conveniencia
amb la mateixa realitat. obsour 1 xalina negra és, evidentella entitat patriótica. Volem recollir algunas de les afirma- vernar els nobles. FA tronc d'a- d'Italia
queixa raça admirable hacia dés- Per poc tastada que es tingui una maul, del Partit popular i la in¡ constatacions que s'hi fan, no pas per la vanitat de repro- set' ben esponerós quan, a través °pulid pública se li pot suposar dumentària Ii traeix les sayas
Mr elogis dels quals ens pot tocar una part, sine/ per l'interès que de tot un segle da vicissituds i de un marga de sentit de conserva- arrei,ades creencias, religiosas,
*reja avui l'examen de la tasca feta des de bon començament tragedias, ha pogiot donar tanys ció. D'albra part, a 'Una, país demostrados a l'engr¡Ss a totes les
tan espléndida. Napole6 I, d'atol i- enormement individualista, sem- roineries milaneses i una mica
I r una colla de patriotas aplegats tenint per única ambició la
bla que hauria d'ésser sempre cada dia a les vespres del Duomo.
ga i il.lustre nissaga, va suscitar,
Orla i la llibertat de Catalunya. •
ir.äainra que la unid fa la Aquest altre senyor és farmacenComença per remarcar l'articulista de "L'Ideal" que la feina amb el seu exemple Ante, una viva taNo
gens menys, en aquea- tic i es evidentment 'liberal, pesforo.
de ter pronósties sovint porta el pronosticador al ridícol. Així descendencia gloriosa. Entes els
tes eleccions d'aval, les masses que porta barret fort i els dies
seus
descendents
hi
ha
un
Bonaa succeit, afegeix, amb aquells qui, quan va constituir-se "Acmolt de fred porta una pell
catalanista, la qual cosa socialistas han anat a votar anda de
a5Catalana", després de la Conferencia Nacional del passat mes parte
el més aguditzat esperit de can-- de guilla magnifica al coll de l'asembla
paradoxal
si
es
te
en
e jun y , van profetitzar per al nou organisme un fracàs sorollós
compte el caräcter central'lzador tonalisme que han trobat. L'axat brie. En la seva joventut aquest
ama vida efímera. "Acció Catalana" era motejada de fillola de i absorvent de l'emperador i do la ha unit els partas d'ordre. EIS farmacèutic era ateu i materialisobrera han hagut de triar entre ta. Ara es de la maçoneria, grau
ia Lliga Regionalista, i la seva constitució es presentava com una seva dinastia.
una
'lista socialista majoritäria, elevat. DI triangle se li nota en la
pasmaniobra rnaquivellica deis directors del regionalisme. "Han
El napoleenida al.ludit es l'iruna
llista socialista maximalis- manera de saludar i encara se
que
els
fets,
landes
Bonaparte
Wyse,
descenreconèixer
t alguna mesos—escriu "Glavi"—i cal
ta i una Insta comunista. El re- notaria mes si es lleves el bargermä
de
l'empedent
de
Liudas
RUléS els fets, han demostrat que els pronosticadora i els defisultat ha estat que -el bloc dit ret fort. Aquest altre senyor té
adors anaven completament equivocats; confessem que la reali- rador. Entusiasta del desvetlla- d'ordre ha superat d'una vinte- una botigueta i és nacionalista.
ment
de
les
'letras
provençals,
aj ha estat, sortosament, del tot diferent al que es deia."
na de mils vots la 'lista socialista Abans, quan era viatjant de coWyse era un dels membres més
•
merç, deia que Itälia havia d'esL'actuació de la novena unió de patriotes mereix les més no- qualificats del "Felibrige".Desit- raes nudrida.
interes- tar be amb tothom, pesqué no teque
fina
a
l'hora
del
Cono
que
a
Barcelona
lleidatà.
Reconeix
de
l'escriptor
lloances
jes que aquest influís a Catalunya
nia ni carbó, ni ferro, ni petroli,
primer balanç en el Centre Excursionista de Ca ! alunya. "Acció l'any 1865 vsitava Barcelona, amb sen els números, direm que ha ni
blat per fer el pa de lobs- Are
votat
un
'73
per
cent
d'inscrits,
ha
fet
una
gran
tasca,
que
tots
els
nacionalistas
catala
germanor
el propòsit d'afermar
Catalana"
que dorm sempre al mateix hit,
bloc
ha
arribat
a
87
mil
que
el
entre
els
trobadors
provençals
i
siguin del matís que siguin, han d'aplaudir, i que ha obrat
sufragis, la Insta socialista mo- ha descobert que Italia es riquísb nna serenitat, amb un entusiasme i sobretot amb una orien- catalans. No cal dir que el pres- derada n'ha obtingut 46 mil, els sima de primeras materias, que
ésser
molt
tigies
missatger
va
"No s'ha cuidat—diu—de rebutjar els càrrecs
ii
comu- l'estranger as una mala persona i
ben rebut en els cenacles litera- maximalistas 17 mil i els
pe se ii feien, no s'ha cuidat de fer promeses, no s'ha preocupat ris (l'aquella epoca i que tot senistas 3 .291. A Milà, dones, els que D'Annunzio es l'home mes
no obstant, s'ha guit va intimar amb els nostres comunistes oficials són 3.291. important i mes natural del mero.
de sincerar-se ni ha pidolat ajuts ni adhesions; i
altre es feixista i aquest
captat un sens fi de simpaties per totes les terres catalanes i de poetas. En Pelai Briz va dedicar- Són masses. Mussolini comença I aquest
demócrata — duu camisas
quasibé tots els catalans." El resultat d'aquesta campanya, se- li la seva traducció catalana de fa nou anys amb quatre periodis- altre
aficionats. La gent (me fea la de seda els diumenges... Deixem,
gueix dient, es que el nacionalisme català ha pres un nou cafre "Mireio": Bonaparte va regraciar tas
revolució russa cabia en un vagó pare, les ¡listes i les camisas, inmis positiu, d'una molt major eficàcia, esdevenint una cosa viva, lo amb un sentits versos en an- alcmany de primera. No faran res. contrastablement provada com es
tibrant i intensa, una veritable esperança, i ha desvetllat molts glas, lamentant-se de no poderSurnats els socialistas, arriben a la superioritat de la Insta del
ho fer en la nostra ¡len g ua. En
catalans que encara dormien.
66 mil. En les darreres eleccions bloc, reftlex exacta de les virtuts
escriure
una
Víctor
Balaguer
va
Al.ludeix també "L'Ideal" a les dificulta t s que havien de pre- inspirada poesia en honor seu, obtingueren totes les branques de la raya 'latina, parque els núnoil sufragis. Han dio- meros són els números i avui el
sentar-se per a establir, dins "Acció Catalana" i especialment
recordant les malaurances de Ca- juntes 71
que compta es la seva simptomä(lb LA PUBLICITAT, el sentit de germanívola tolerància que és talunya. La Reial Acadèmia de r-miinsit, donas, de cinc mil vots.
mil socialistas han desertat. tica fredor.
indispensable per a l'actuació patriótica d'homes de diferents Borles Lletres va nomenar-lo so- Cinc
perPassem, passem... Mes ben dit,
desertessin aquestes
idees en altres terrenys. I confessa que en aquta prova difícil ci corresponent. Qui 'lauda dit Porque
aturem-nos en aquest magnffic
sones,
el
feixisme
ha
hagut
d'arla novella agrupació i el nostre diari han reeixit, donant un exem- que es tractava d'un Bonaparte, ribar a l'apoteosis mundial' Que "Emporio gastronómico" a prenple de convivencia sobre la base d'un fort sentiment de catala- nom que havia concitat tants d'o- tOlhor6 coneja i Mussolini ha ha- dre ums "corroborante digestivo".
dis entre Pis partidaris de les ins- guts neeser comparat a Gronwell,
JOSEP PLA
nitat.
titucions tradicionals?...
- a. Inoleó o a una dmarno humadesembre.
Com a conclusió del sal article, escriu "Glavi": "Cal que tots,
Aquella testimonia de simpacadascú des del seu lloc, ajudem aquesta patriótica tasca; cal que tia emocionaren profundament a na, contha dit un diari anglas ara
tate treballem per aconseguir aquesta recatalanització pura dels Bonaparte Wyse, el qual, desit- rnateix. Deixem de banda la desnostres ideals i de la nostra gent. "Acció Catalana" ens ha donat jant correspondre-hi com ca- ocupació, que no solarnent expliVOS, NACIONALISTA,
ca aquestes cinc mil defecaions,
lia, aconseguí en poc temps el que sitió que podria justificar ella quo us heu lamentat de la poca
una bona lliçó".
del
mateix
astil
trobem
d'un
quant
temps
no
aconsegueixen
molts
que
soArticles i judicis
sola la descomposició de tot uu
enyorat
inça en la majoria dels periódica catalans. No els recollim tots jornen anys i anys a la noetra te- partit per fort que fos. Deixem premsa catalana, que heuintegralanys sentina uni diari
rra:
aprendre
el
català
i
dominarpuntualment parqué no sembli que volguem organitzar una mena
de banda les circurnstäncies de
una Ilibertat en que s'han desenrot- ment nacionalista,
de concurs d'elogis. Tanmateix, havem de fer, com avui, alguna lo fins al punt cl'escriure-hi
poesia, dedicada als seus n'al !es eleccions d'avui. Una cosa
JA SOU SUBSCRI7 A
excepció, quan els comentaris favorables a les orientacions que bella
"nous amics". Aquesta composi"LA PUBLoCITAT"?
nomas canten eis números, aixet
sostenim tenen una vàlua simptomàtica.
ció va ésser molt comentada, per
que els obrera sólo allä on
L'efecte de les novas campanyes es ja ben notori per tota tal com expressava els senti- es,
l'amplada de la nostra terra. Som totjust al començament, i ja ments de l'autor sobre el catala- eren.
Jo no diré pas, com diu agitesobtenim fruits esplèndids. Fa pocs dies, la Unió Nacionalista Re- nisme, Ilavors totjust naixent. la darrera edició del "Giustizia",
Barcelona,
la
"noble
Barcelona",
a
l'organització
polípulaicana, de Tarra g ona, tot restant addicta
que si el bloc ha obtingut la ma- Converses filotica de la qual forma part, expressava la seva simpatia per la va merèixer-li fervorosas ¡loan- joria, el socialisme ha obtingut
cono
la victória. Tampoc seria corrertasca d'"Acció Catalana" i la convidava a celebrar a la ciutat im- ces: el l la veia poèticament
"reina blanca asseguda prop te que em poses a discutir els miperial un gran Aplec. Posteriorment, la Joventut Nacionalista Re- una
de
l'ona"
i
desitjava
veure-la
cono
publicana, de Reus, reunida en Assemblea general, aprovà una el "cor d'una altea Espanya" i el liosos que han costat als partits
XXXI
dita d'ordre aquestes eleecionsproposició en la qual es fa constar l'adhesió a "Acció Catalana" i "Paria de la mar".
segons el diari eón cine—ni el
"Lloc de l'escena. El vestibul de l'Hocomarques
catalanes
ens
arridiverses
a LA PUBLICITAT. De
De retorn a França, Bonapar- nombre de camisas negras, blaves tel Ritz, en el que..." No es en el que
te Wyse va convocar la gran fusben noticies de nombroses adhesions imminents.
i caqui—feixistes, nacionalistas i que sha de dir, sind en el (vial.
Davant d'aquesta espontänia aprovació entusiasta, els homes ta del "Felibrige" en honor deis lIberals — que s'han mobilitzat
"En tal libro y en el que me has dado"
poetas
provençals
i
catalana,
la
que dirigeixen "Acató Catalana" i els que escriuen aquest diari
per "guardar" l'ordre. Aixó -seta és, en català, "En tal llibre i en el que
casqual
va
tenir
!loa
a
l'històric
coses de la vida privada de les m'has donat" (ça és, en el lEhre que).
redoblaran llur activitat, per tal de fer-se mereixedors de l'hontell de Font Segugno el dia 30 de nacions, i tan violent seria que Pesó "En tal libro en cl que hemos leirosa confiança dels patriotes de Catalunya.
maig de 1867. Les 'letras de con-

Cal multar els g otera que ens el rolen
fer respirar!
CARLES SOLDEVILA

La Universitat de Gant

projecte de la
Comissió Parlamentària

El

Enmig del parèntesi obert ea
ele debats parlamentar i a sobra

la Universidad de Gant per rajar.
nament que el Govern proposà
dies enrera, la Comissió de la
Cambra de Representants, anearregada de dictaminar sobre eta
diversos projectes presentats,
elaborat un nou projecte, que res presenta la victória de la test dels
"flarningants".
El projecte de la Comissi5, en
afecte, disposa que la llengua de
la Universitat de Gant, que fins
ara havia estat la francesa, sigui

lógiques

sexs.g,:x=x:

LA POLITICA
AFIRMICIONS

NA.CIONA

Sembla, dones, que ja poden donar per
fracammt el pro jede -provincial de repetir
a Barcelona la manifestar-id exigint responsabililata.
El Don sentit v2 imposant-se.

LISTES
Rl em anari tarregon4 Renavaci6 ha V.,
ltiat un artiele en el oual ea 'Sra la P oIirib dele nacimialiatea republicana dina
rearepoment anuntenat Federaciá Ropa%lesna Autonomista dfaquellea cenarper Del dit ortiele reproduim les plrauk, lea iients :
El castre nacionalisme no accepta mén

Ise una nació, una pàtria i una senyera.
Le narid catalana. Cetaleinya i la senyeh barrada.'
Dels partits rerabtleans esruinyols no
R voluta ni cajetilla n1 d'reeeid. Facinforts, portin a Espanya an canvi de
i noaaltre ja veurem la manera
d' ea teadre'ns a casa nostra.
PER L'APLEC DE S. Al. DE
TERR 'ISBA
h"lia coneinqut ja el: oradora que han

( arreos la paraula ale concorrente a
re s iee de Santa Maria de Tcrraaaa. Ha-

LI JOVENTUT SOCIALISTA
Avui, a les deu de la retlla, Tadvocat i
publicista En Francesa Hostench donarà
una conferäneia al Centre Obrar del correr de Sant Ximplioi, número 6, principal, descabdellant el fama: El control

obrer a les inddstries.
El con fercnciant focal un estudi criad del legialat a Icairanger sobre aqueota matffia i fan; remetir la coneenincia que la clases obrera barcelonina posi
intenla a aconseguir °picata reivindica-

cid.
TANMATEIX Vd DE BO DE BO
Al cap d'aran Saura)", de creare que la
retirada d'En Sala va de bo de bo. Darrerament la U. Al. N. li ha acceptat la dina iaaid del ejerce d president.
A veure si el sensato catalán acabara
per desmentir a tota la poni, que no treu
en el tcu sensacional Marmita.

ll En loan Montee i En Manuel Thi6.
D'UNA IIANIFF.FITACIO EN
PROJECTB
Han% rebut una ¡M'arenan: cornunleaen la qua{ as firmante, cm a preRn/r que 'oren a la reunid organitzada
Pl Foment Autonotnista del districte IV,
Mereisen dadas autèntiques del que

E Nee4 aguaites refer2neics fidedignas,
di es n , urrente a aquella reunid no ultra/abarca el notnbre de diruit, encara

tab l'a jtrarant que alguna
enm ela
kgrea cornunimnfe, dedararen llar opie'nfsdria G Al owpticiaango ein pea-

flamenquització de la Universitat de Gant
nrusemes, 18.—La Comissn)

La

de lingüística de la Cambra de
Diputats ha aprovat per vuit vota
contra tres, la Plamenquitaacid
de la Universitat de -Gant des del
cura de 1923-1924.
Els ensenyaments es donaran
en idioma flamene a les quntre
Facultals i solament en francés
les classes de literatura franco-

sa 1

15,560

demä el redactor que LA PUBL1vit ostentaven els escuts de Cata- CITAT té .a l'Ajuntament parles
lunya i (le Provença agermanats.
del calor de la roba interior del
Wvse va presidir, tenint a lesnostre doleissim batlle cono quejo
qu'erra l'excels Mistral i a la dre- ara prengués la mesura de les
ta En Balaguer, el qual, junt arnb
tranques feixistes. No . Els númeEn Cutchet i l'Alaäntara, repreros sen els números i per aval
sentava el catalanisme. En Víctor
acontemtem-nos amb la seva
Balaguer—el poeta romänt le, ca- simptomàtica (redor.
talanista i revolucionari, que cerInfinitament inenys correcta
tament no feia Vas pressentir el que parlar d'aquestes coses, sefutur ministre espanyol d'Ultraria, encara que es recordés, que
mar—va saludar els felibres amb
si els socialistas haguessin obtinuna composició rnolt valenta, regut la majoria no haurien pogut
cordant que "a la veto deis profe- pendre posició, parque sempre era
.
s
tas — s'ouen llengües que e
en peto una segona ocupació viocreien ja montes i desfetes,—i lenta del "Pallazzo Marilú", o sis'alcen totes dretes—de glória
gui la Casa de la Ciutat, per les
resplendentes, les nacionalitats."
camisas negras. I encara seria
En ocasió famosa, el 1863, Wy- més incorrecta que descrivís al se, junt amb Mistral i Rournieux,
gula dels mitings electorals sociava venir a tornar la visita als tro- listas vigilaba per feixistes i la
badors catalans. L'Albert
seva atmósfera, que qualificariem
Quintana — l'aeda d'imaginació de 'hure si ens sobres la ititagi viexuberant i destre exaltat i
nació. I què diria la gent si pargores, en el qual hom hauria esféssim de la llenya 1repartida i
tat Iluny d'endevinar el futur inde l'oli de riel preparat i de les
tendent general d'Itisenda de
'largues corrues do camions arl'Estat espanyol a Cuba—va esmats per fins eleel orals i d'ordre
ser delegat per anar-los a rebre públic ben calés i de les tranques

a la frontera i els dedicä "L'arpa

morta". Un cop a Girona, el cronista Enric Claudi Girbal--un de
tants gironins injustaments oblidats—va donar-los també la benvinguda en uns patriótica versos.
Del viatge triomfal dels felibres
a Barcelona i anees ciutats catalanes se n'lla parlat moltissimes de vegades.

Bonaparte Wyse era I'änIma
d'aquellas manifestacions de co y
cata--dialtenrpovçs
lana, i arnb el seu gest entusiasta esborrava el trist record que
encara pogués perdurar do la

sagnant Huna que abrandà el

nostre poble contra el seu antecessor Napoleó.
PARLES RAHOLA.

maravelloses, plenes d'una eficiicia miracullosa, que el 'Corriera,
delta Sera", qualtifica d'innocas?

Aquestes tranques aún tot un
programa, sen un deis stinbole
mes gloriosos de la nostra epoca inablidable j n'lli ha do tan t
perfeceionats—prensuin-n e nota
ela

comerciants catalana que van

darrera del seu—que fins hi tot
es porten la • Ilum eläctrica, Deixem, paró, les tranques i cus catota l'almimos i la 'larva i
ta simbologia patriótica, enlarda
de civilitat i magníficament evocadora de les virtuts 1 de In superiorit at do la rasa

aeontenitem-nos arnb la (redor
sImptornätica deis números.
Passent com un gat soDre re3

do" és "En tal llibre, en el qual havem
Ilegit" (ço és, en el qual :libre).

Prosseguint: "El vestíbul de l'Hotel
Ritz, en el que s'hi troben el ministre
del Treball, el capita general..." Solament la ignorancia de la força pronominal que . te tot mot relatiu, explica la
presEncia de l'adverbi Si en una proposició com la transcrita. El ministre,.el
general, etc., ¿en es troben? En -el vestibul. Ea l'oració de retada es el que (ço
és, en el qual) val tant com dir en el vestibia ¿per qué, dones, expressar una segana vegada aquesta determinació de lioc
rnitjançant l'adverbi
La construcció defectuosa, grollera, que
constatem ad és desgraciadament freqüent. En el mateix diari on Hiavem trabada, llegim: "Una revista mensual en
la qual hi cotlaboraran els més intebligents..." Un pas més, i admetrem en
la Wengua literaria coustruccions com
rain

XXXII
"Tot alzó s'hagués encarrilal... ordewatt, legalitzant aquesta profunda trallaf ormació."

Heu's ad, en un autor bilingüe, un
exemple d'un Cts que comença d'estendre's i és el de reemplaçar l'indicatiu
(Sauria encarrila° pel subjuntiu (hagués
ncerrilat) en les proposicions en què s'expressa un fet dependent d'una condició.
En catalä s'Ira dit uns ara: "Si hagués plogut, no hauriem sortit." Actualment, "Si bagués plogut, no haguissim
sortit" és potser ja la construcció normal deis catalans que parlen habitualment en espanyol (volem dir en nutrirá
de Barcelona) ; pesó no crciem que calgui imitar-los.
La nostra manió és que el paragraf
transcrit hauria d'haver dit aixf: "Tot
ajx

s'hauria encarrilat... ordenant, le-

la flamenca. Es va, dones, a la
flamandittació de la valla Univers
sitat. L'única concessió feta als
adversaris de la tesi flamenca Ös

l'establiment a cada una de les
Facultats d'un cura de francas, a
rae de seixanta hores anuals.
Aquesta concessió no te altre ob,

jode sinó el facilitar abs estil-a
diants tlamenes la coneixença

la llengua francesa. Adhuc des
deil punt de mira del més estrica

te nacionalisme, l'establiment

d'aqueixos curses és del tot aca

ceptable.
La majoria obtinguda dins la

Comissió pels partidaria de la tesi
flamenca ha estat molt torta . Hi
ha hagut vuit vote en pro i tres
en contra. Aquests üllinus perla,
oyen als alambres 'libarais i ala
socialistas valons de la Colitis,
sió.

Els enemics de la namanaltzaa
cid de la Universitat de Gabt es
mostren radicalment oposats
projecte, i fan notar que, al capa

davall, aquest es un arranjament
del projecte del capitost '(lamine
gant." Van Causvelaert. S'anuncia
que dels (matra ministres ¡libe--

ralo que formen part del Gavera
de Brusel.les, tres dimitira n.
eitiests tres són valons. En cane
vi, ei ministre 'liberal flamena,
Lluis Franck, es partidari del proa
jacte. Per damunt dele partits,
els iliberals i socialistas flamenca
hi posen els drets de llar ¡lengua
i de llar pätria.
No obstant, hi ha qtoi diu eta
els ministres 'libarais no voldran
provocar en aquests moments
una crisi ministerial, pula que
s'està en vigilias de la votació de
la reforma militar, en la qual tes
nen els 'libarais un l'ad interés.
A despit deis pronóstics d'una
possibtle escissi8 en les filas del
parla catelic. fins ara els catea
lies valons han votat en sentit faa
vorable a la test flarnenea. Gräa
cies a aquesta actitud i a la dets

socialistes flamenes, ti triomf
del projecte elaborat per la C0.4
sembla segur.
A. ROVIRA I VIRGII.I
VOS, NACIONALISTA

galitzant aquesta profunda transforma- que enyoräveu un diarl

P. FARRA
Pinhibida la reproduccié sensc citar
IÀ prce.cdeacia.

asen namonatista, la terittl
"La PUSLICITAT"?
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LA PUBLiCITAT

FINANCES I COMERC
SESSIO DE BORSA
del 15 desembre de 1922
ROMO MY
Bala
Obertura Alt
• dora 7o'co 70 • 5 7o50
•Alacents, 70'45 7o5o 7043
Andelueca 5710 3710 57'05
1755
()Tenses
Colenials 6713
C. Dacha 18 63
1110910 YARDA
Rala
Obertura Alt

7015
interICr
7050
lo 75
74p70
110169
70'35
Alacanla ;0'55 7015
aneameos 57 15 57'IS 57 4o3
(*rema 172
C715
Colonial' (205 6;53
5S50
11360
C. Docks 03 • 60
118 11525
Retropal ta. 110

Tarea

7o'n5
7c50
$705
17.55
67'15
1850
Menea

7o•95
7o'6o
2040
57'05
17.25

67'23
18.50

1152G

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die 10 do desembre de 1922
?MUTES OC L'ESTAT
Deute 'acedar 4 0/0 F
9620
Exterior 4 %
•
Arable. 1 % E
•
Amble. 5%?
'
9. A.
Obe. Te. v/. 1 1111101 1922 0.0.
e
•
'
4 lene; 1924 s. A.
11
B.
e
e
:oreo
1 telar« • 9. A.
°
•
•
P
B. 10100
r
•
.10119
AJONTAMENTS 1
'7975
peale municipal E. sto.,
7975
1909
79'75
1600
Ser.
A.
4065
70'90
Ser. I3
1205
1908 Ser. O
1067 Ser. 1)
1910 Ser. D
Se. 8
1913
1919 Ser. E
1912 Ser.
1913 Ser. 11 77'75
1918 Ser. h
1217 Ser. 13
11118 Ser. 13
7785
1919 Ser. 8
11130 Sea.
1991
0780
Reate Fixemapla &y 1899 4 1/2
9675
•
• 1907
9025
" 1913
AG'50
° 1906
P atio Reforma
50'63
g I9%.' Balita. 6105011. 0 .000,090 p. 72'00
5.000,0"0
"
,•
7730
13.000,004
7325
liVäneortunItat Catalana E. 1916
•
72'75
S. 6988
7250
Crean Comunal
Obliga. Port Baena. 4 1;3.
OBLICAMONS
61'95
130P1s 1.. Ser. nacional:nades
59'05
1.. 1.. Ser.
5875
8.. Per.
•
4.. Ser.
.
5..
F.er
' •
6015
BoDeelato Pamplona
l Prioritat Borne.
6133
Readv n 3 ?declina
I Indalusos 1.. ser.

a-rrs

iralra

VaYmeía Tartas. 40/0.
04hz.

1. 8.A.
1• 0

7.

.• •

• •

I• •
'R •

'e

8.•

E«. A,

»
•

• •
•

e

7725
6350
5700
6400
6385
7000
68'50
75's0
8430
88 60

D

•

Francas 1814
•
1878
Gral. Tramvles 4 0/0
•
I•
•
SO/O.

ue

PARIA TASCA
Canvis sobre Londres, 6368.
lderu 1161glca, 21 70.
klem Espanya, 218.60.
Ideen Holanda, tie.
Idem ltatia, 6949.
laem Nova Yerk. 13'70.
idem Suecia, 36695.
htem Sales", 280.
lilem Noruega, 96050.
Idem D'amansa, 95875.

ECLER I TORRA GERIFIC.1:13
Banquers
DITLLETS
rraneesos, 4650 per 100.
anglesos, 2350 pesseles.
Rellano, 3175 per 100.
Delguea, 42'00 per 100.
latosos, 12015 per 100.
Portugueses. 025 pessetes.
Al emanys, 012 per 100.
Austriaca, 0015 per 100.
Ilolandesos, 2'42 pessetcs.
Suecia, 1'35 pessetes.
Noruega, 106 resuelta.
Dinamarca, 118 pessetes.
Rumania, 375 per 100.
Estats Unida, 615 /martes.
Ce.nadA. 8'15 pesseles.
Argentina, 223 pesseleg.
liruguals, 3'10 peroles.
Drasiters. n'en pessetes.
Boliviana., 1'33 pesatee.
Chilena, 0'65 prmetes.
Argelina. 4450 per 100.
Egipte, 2940 pessetes.
rillpIncs, 215 pessetes.

OR
alrons, 196 per 100.

Onces, 125'50 ter 100.
4 1 0 duros, 125 50 per 100.
1 duro, 12550 per 100.
/3aliel. 12050 per 100.
Francs, 125'50 per 100.
Intime 5130 pessetea,
Mara, ' 650 Pesseica
Cuba, 648 peasetes.
Itenct set,. 12750 per 100
Venesuela. 12450 per 100.
al) per 100.

Borsa de la Propietat
COTITZACIO DE TERRENTS 8E0009
DADES AUTENTIQUES PARTICULARS I
OFICIALS
Carretera de Sart.ä,
Correr de 'Montaner, San Gervasi,
122 . :30 pessetes.

litem de la Carreira, Sant Madi,
ídem.
Ideal de adules, Sant Cercad, 1852.

5292

,ferrecarrna le Cataiunya
Companyia general ferrols. Catalans orna
96'50

,tamraerea Bercelonesa Electrtellat

61glIes Se Bereelona 4 0/0
Catalana Gu 1 Elector. Ser. h.
2,
e
P.
fnerela Electca • de Catal.. 5 0/0
•
• 6 0/0
Enema: Productora Force' Botita
FinalPanyla general Tabacs PlItnnee
ACCIONI COMPTAT
Catalana Gas E1ectriellat
Fanal d'Urgen

7'50
7'50
85'15
95'25
5700
1500

Espanya tusaatrat/

put.

Ural. Teletona,
PeninsMar ideen
11... &merla d'EleeelcIlat.
DIVISES ESTRANCERES
Frenes, 4680.
, ldem snisims, 12110.
Idem belcues, 4075.
lijares, 2961.
Late. 3235.
Ddlars, 6375.
Mares, o't35.
' Coron e s, 00130.
Broa
70 45

Oreases 17So
17 Go
metropolak 115'25

175o

Enetiptura 11 d'octubre 1922, 39'09.
Terreny (parcel.la), correr de Coeli°,
Sant Martf. Escripturo 22 d'octubre 1922,
5953 pessetes.
Venda de finques urbanas
Casa, carrer Santa Madrona, Badalona. Ectipturta 17 de novembre 1922,
20,000 pesset co.
Cien, earrer del Ree (case). Escriptura 23 de novembre 1922, 132,500.

Casa, correr de Calabria. Escriptura 25
de novembre de 1022, 3430 ,000.
NOTES CONSTRUCCIONS
Preo demanct per metre quadret
Ba j aos i 1 pis, correr de Provença.

POR!! MATI

Obertura Ale
7050
torii•
70 50
Macenta 7o • 25
andalusos 5010

OPERACIONS REALITZADES
Preu pagat per metro quadrat
Solar, correr de Marina, Sant 21artL

senas.
7.3'45

lo 25
56

Boixos i 1 pis, carrer de Vallbonrat
Caso, correr de la Grm-Vieta.
Idem Mera de Lled XIII.
Ideas ídem de Sant Marino.
litem ídem de la Murtra.
Itaigos, ídem d'Dproaceda.

125o
11525

Valore que no estan Melosos el butPetf oncial al present 1 es cotilsen a
Borra:
Sosos Olpuls. Exposleld.
per 100,
967 5 up.
Barcelona Traction and Ligi
7 per 160 (1921)
9975 op.
Ident, dem, /dan, 7 per 100 10 300 e. n.
SORSA DE MADRID
Interior coraptal, 7100.
Ideen 5 per 100, 9050.
Esteran, 11630.
Mero Ispunyel de Credlt, 13323.
Idean Riu de la Plata, 93200.
Idem itispan0 America. 199'50.
' l'abur% 23600.
Sucreres preferents, e725.
Cedules, 9000.
Sorda, 3 0250.
Frenes, 4665.
Lliurea, 2916.

Mercats
Alfals d'erzell pilincia, a 27'50 peanates.
Idern tdcin segona. a 2.3.
Palla d'Urgen i del palo, a 1225.
Idela curta d'Aragó, a 1125.
Ideal per a embulatce, a 11.
Idem Idern omplir marfeguee, a 10.
'Iot lar 1110 quilos estacin de Barcelelona.

GRAVES i PJIGEERT S. en O,
BANCA,

vaLons, CARVI

Telefons

1230 - 1231 A

Rambla del Centre, número O
.11../M11n811/.

SOLER i TORRA GeMANS
B

A IN

Comentas4.-Ablr va (omensar en el
te ato nostres Regidora.
A Las onze, hora d'entrada. .14 81 baria un bOn «macro de comercian:o pu,
10u erclxenl, fent-se lea tral nsaecloall narmatutes& 1 4 la una en piral, hora acuse.
lada per a plegar, tothom xa emite cap
a dinar I als dell InInills 110 quedaba nia•
96 dintre el sale, no havent-se registra'
inculent de cap mena. el que dlu toolt en
favor de la cultura mirlo
cano I de Mies dependents (ple lobs pulla
Atol saplgut compendre que apuesta nuca
initni era COnteilielit ollO dei parla.
Per les troves que van arrivant mlMeter! de Fumen sentble que el senyor
Clase; no perinetera n'ano:lama de olat
evetic, puig segons derlaraclous tetes pi /
min i stre, dio que bl ha prdei 0101 en el
Interior crEspenya per a poguer Servir
al* Dobles del litoral. En el nostre mercat
rereausia, hl ha pul opina d'altra forma 1
ales si romion ceros els ramera que cerdeo aval pel mercal, no hl ha cap dupte
Se que la politice bladera que es proposa
dUr a cap l'actual entapstre de Foment, Sora compitiese:era equivotarla.
TRIIINES
Gran força
Menys »
Blanca extra
Correos
Superana supeeler
"
torrent
Venas arnbats, Nerd, 2.
CSRLAIA
615. UD, Une

98
9900
Corola% Terme
BOU de more (Plata vellp,
nota
28 I 23
Clraia Extremadura.
35
" rea
31

ore

Pares Pral
45
•
Yaleteta
47
Fax0r3 Vareare
"
S erel Ono
47
Veces de
58
Vera'
•
E9calola
43
11111
Estranger
Comarca
Hertz
Iltas
Teta aparas pitos 363 per 100 9211101
O per mereaderla sobro carro.
Carera negra noca I 'vena
•
Mata/ene
33
•
PcrtUgal
• Rola
31
» Miza
23
Maceres necee
•
26 1/2
DESPuLLG3
reines harnero 4
27
Per cnea
21
Terceres
19
Guerre,.
18
Pitos per yacs Me 69 pulla&
Rata
ltenut„
17
g egenet
111/2
Free
15
Va g ue arritmia: 4 oreedi, 1 montees.
•
Alarsot, 1 de Civada.
ANRoa
Bemba Moret,
114
•
allM. 12,
105
•
" 10,
101
Peilloch O.
53
Selecto,
1
Estirar,
%acorta arribes: Nord, 8 de laal.
Alacent, 13 de Wat.
CiGR1399S
latIc adra. 31,
ire
;eres
•
1,
lOte
•
•
2.
113
•
3,
114
P61515,
09
*ONCE-TES
Amor:pm/Me,
67
Coco pala,
Prat naves,
75
Mallorca,
Plnet Yal8ncia.
•2

Fira Internacional de
Praga
El nereei ole propaganda de la Fira Internacional de Praga pasa ea couciÁeurent
dels industrials la propera reunió de Peimuera, que ae celebrará des del atia 1 1
Bus el 18 de març de 1523.
La errixent haportäasela de la Fira de
l'esmentada cittpit pel moriment internacional del traten voinercial pOsa de relleu
la suma geoerll de lee transaceiuna roalitsades, ele productes estrangers barent
estat llançat amb 0011 al ineicat tiecoestotac per :alija d'aquest certamen.
El,, transporta d'Espraya a rietss_elovL.rmia poden fer - se per mar, vil Hamburg, al qual port aloman yde l'Elba dis-

persa la Iteptiblica Imeeueslovilea. segons
el tractat de Persones (turma el termo
de 99 saya dels !lees neeessaes per al
derenrotllamen( de Sima trätcdts. P.tni.sç
al port fluvial de Blagdeburg Ola pusat
l'ilstat alemany a tliSpOSiel6 ole Taceoealovarmia, i per un terme de 25 a lee, els
necessari per al seta tratee a l'Elba.
Poden utilizar-se, ultra leo estile/dados
Tifo, ela porto de rideiätic per
Igualment s6u praet Lables dis manoporto rin terrestre per ice fronteros p;re-

maques a trares de Praue,a, Sainsa i
Al , rnanya.

Productes d'Explot. c.6
LINEA D'ALNIERIA I GRANADA
Del 21 ol 30 dc norembee passat
tIgut un auguteat en la sera recaptuci4
de 59.596'10 vista la =adra date.
de 1921.
1.4.a del primer de cencr al 31) de novendire proppaseat bi loa hagan un augineut en la reeaptueb3 vera la mateiga
data de l'any passat de 90,61946 pes'

venciment I de gener de 1923

LA SENYORA

Onya JOSEPA LENITO i VORINA
morí chir 01 maii, a Itariat clai cinc/narria roa grava
havent rolaut •ls Santo Segrarnents 1 lo Beramdicció Apostólica

( E. P.

ANC

ÜE CATALUNYA I

BARCELONA '
I

CENTRAL: Rambla dele Estudie, 4
AGENCIES: Neimero 1, Crol Cobeita,
San1
Falliere 2 ,
Andreu,
246.
Saturo 3, SalmerOn, 111,
VALORS • CUPO»

(21R2 - CARVI BARCA
Apartat 4. Cerrase, 531

Direc ció Telegrédica
CAT.ALONIA 3 A N K

19.)

Eis que le ploren: aspes Itedest Duran 1 Folguero, fills Floren:4, Joaqulm (absent),
Conesgoió, ?fiarla Teresa 1 etionserrat, nora Emilla Torrent, cenares Josap Atcuersuari,
Fcanooso Sus° I Joan Torrent, mas, cunyats, cunyades, nebots, oosInn, demés parents 1
la ra° social FILLS DE J. DURAN EN CTA.;
en aesabentar als seus °m'ice 1 coneguts de pärJua tan dolorosa, eta agralran
un Welds record per Pänlma la finada i els conviden a PaeZo de Penterra,
ment que s'efecturrä avul dissabte, a dos quarts de tres do la tarda, scrtInt
de la casa mortuarta, P, Jcaquim Corominas, 2E, por accmpanyar el case.
ver a l'Esglasla Parroquial dn Sant Feliu I d'en( a sa darrera catada,
SABADELL, 117 DE,SEllailE 5922.
EL ccn. ES DONA PER DESPEDIT.
Els funerals en sufrali de la so y a änima es celebraran 01 próxIm d i ve n dres, dia 22,
a les deu del mal, a l'eme 5 tìa esglesia.

SECCIO MARITIMA
Moviment maritim
Ilabolts entrals
Vapor espanyol "Tintore", d'Oran, Cartagena i escales, amb earrega goneral i 112 passalgers.

Iba", de tränsit, cap a Mar.selln.
Vapor espanyol "San Carlos".
amb carrega general, cap a Fer-,
nando Ptio i recaba.
'Vapor espanyol Santofirme',
P11 hast. cap a Avilès.
Vapor belga "Spartier", amb
cärrega general, cap a Eiviasa.

de 1.668 pessetes anyals, ron, a
-estanca de in pública subhasta
zelebrada
dia 12 del correal.
En la MJicadA sessia es va

donar cempte deis *rveis
tats des del primer moment, pÅ
personal de la Direcció Facatia,
Uva de les Obres per al salvament de les persones que ocupaven una "golondrina" abordada
diere port el .dia 26 del mes
passat per una r asotinera, i qua
Poren posats immediatament
disposicid de l'auteritat de Ha-.
rina U:As ns ekrrierttä que pogués utillitzar la mateixa de pre
pietat de la dita Junta, la qua] va
fer cunstaz en acta en cense_
qüencia, v:u pesar quo Ji havia produit aquesta Catàstrofe, i
la SanSfareiö ainb qué havia aist
In coopeaela "restada a l'esmen
lada autoritat de Marina en el
moment i forma que la demanà.

Amarrat mol' d'Espanya NE.
Vapor espanyot "Rey Jnitne I",
Consignatari, Companyia 'Piano-carrega general. cap a Palmediterränia.
Pai:ebot espanyol "Júpiter", de ma.
Mateó, amb carreg,a. general.
Vapor espanyal "Balear", d'EL
NOVES
vissa, a:ab eärrega gen,, ral i 16
passatgers. Amarrat moll de les
Eteccd de ,..• zusi de la
Drassanea. Consignatari, CompaConsultiva
nyia Transmediterränia.
Ali:r hl:gua lloe a la Comanraikbot espanym "Canalejas".
d'Aniraltx, amb eärrega general. däncia de Marina, sola la presiPailobot espanyol "Dolores rtenca del lin a nt de navili don
llodeguez", d'Andratx, arnb cà- Alfons Sana, en repreaentacid del
comanelaiet, l'elecció del vocal rerrega general.
Vapor ,espanytal "flapaäa nú- presentan' dala armadors de valmero 3", do Cartagena, en llast. zolla de vela a la-Junta Consultiva de lla la:receló General de
Amarrat wioll del Dique S.
Vapor espanyol "Cunera", de Navegació i Pesca. Verifleat l'esGandia i esealv , 3, a.mb càrrega crutini resultä elegit En Josep Canfora de
general i 06 passatgera. Amar- f.lusä Duran, naviler traqueata
rat moll d'Espanya NE. Consig- ciutat.
de Barcenatari, Companyia Transineditereä:lia.
lona
Paitehot espanvol "Flor del
La Canifira de Conerc i Navegació
Junta del
Mar", de Clutadoffa, amb càrre6 'aquesta ciutat Im relrat del Consell
ga general.
En la (farrera sessid elebrada
craqucsleS Corporr.cions, noms
Vapor espanyol "Cabo Quejo", per la Junia dI Port, presidida Superior
segons les quals, d Govern del Bare
d'Aviles, m'ab eärrega general .1 aceidentatment per don Francesc d'Espanya,
en virtut dc Ics gestions time3 passalgers. Amarrat mol' del de A. Baritina, foren aprovats ticades
pcl dit Cursen d'acord areb el
Rebaix, Consignatari, Ibarra i els comptes corresponents al
criteri soslittgut per l'esuailiada C2mCompaeyia.
passat nies d'octubre, i tractats, bra, ha disposat, remecte del Servei de
2a:lebot espanyol "Dos Her- entre altres alesumptes, Cid se- transferenerei,
e! remitat:
manor", de Palma, amb càrrega glients:
Que miau un comptecorrmitista
general.
Retal Ordre autorizan' la dita senti un resguard dimpesició fria en
Balandra espanycla "Maria Gi- junta per a coneedir una /arduo- tma alisa
plata a (olor d'armen, sense
n:anea", ch Cartagena, amb càr- ga deu anys forçosos, per amb
que hagi rtbut el eurr-:-sponent avis en
rega general.
dues parts, a la Societat Crèdit la dependència dcl Banc que hagi d'aPailebot espanyol "Valentina", i Decks de Bareolona en el con- bonar l'entrega, la dia
dependencia [mara
de Sóller, anib eärraga general. trace de llogament dels alagat- de dirigir immedia antent,
si ziai
Balandra espanyola "Anita", zems ßenerals do Comerc qua um
sol.licita l ' interessat, 1 a co..,ta del Boris
de Malla, amb carrega general.
filatelia ttl al seu càrrec;
un tckgratna adral: a la depen.incia
Vapor espanyol "Maltón", de
Nou Reglament de Juntes d'Oque expedí el reSguard, preguntant-fi
alahó, aznb carena gem:ral i 12 bres de Porta, publicat a la '(Ja - si
és current l 'entrega, telegrama ese
passalgera. Amarra/ moll de Mu- ceta" del 8 del corrent, en el qual haurà d'ésser contetat
tal seguit amb
ralla. Coneigmatari, Aenengual.
es disposa qua respecte de la
oro altre, a costa tembé del Sane.
Llagut espanyol "Enrique", de questa ciutat continuar vigent
Yiname, amb garrotee.
•••••••••rele
i facultat especials
Pailebot espanyol "Paulita", que disfruta a tenor dels Reials •••n•nn•••n•••••••nn
mineral.
Cariagena, amb
NCU CATALUNYA
decrets de 1899 i 1900, regint
Vapor amerieä "Lea:golde", de
per la mateixa el nou Regiament
Montera, 7.-MADRID
Marsella i estales, amb carrega sois en els conceptos que ti puMadiques peasions per a vial.
ganeral. amarra', matl de Sant gula éelSer aplicables.
Deliran. Consignatari, Age.ncia
La citada excepció i expressa janta i famtlies.
Marítima Witty.
ratifica:2'AS del r nI• gim especial que •••672•52••••••••••.,
Vapor espanyol "Canarias", de la dita Junta disfruta, motivä
Lao PriAmna i escales, amb eä.r- que la mateixa fes constar en au11,11¡s"
ropa general. Amarrat moll d'Es- la la seva satisfacció;
panya S. Consignatari, Atquima
Asseayalamant per la Direccia
toilded
bau.
General d'Obres Públiqucs del dia
Vapor belga "Lys", de Londres 12 de gener próxim per a cele1 escales, amb Càrrega general. brar la subhasta de les obres del
Impertneables
marrat moll de Sant Bertran. nou edilici que par a la ComanConsiz,natari, Mac, Andrew.
däneia de Marina conatruirä la
Capes noi,
Val/celta dcspatxats dita Junta;
Gabardines
Nov a prórroga trimestral conVapor espanyol "Ampurdatu,s"
cedida por la dita Junta 31
Conamb careega ganara', cap a Re- 8016
1 Abrics
i del Dipúsil Eranc tal a seses i eaca:es.
guir utililzaut proviaionalment
Bergautí goleta italià "Diem", per al tal servei. els noca númea preus d'ocasids
en hast, cap a Neenour.
ros 5 i 6 del moll de Barcelona.
, Pailetaut, espanyol "Ata va",
Adjudicació a don Llorenç Soamb eacrega general, cap a Ma- lé, 00:110 millor postor, del quiosc
i
I
ula.
número 12, situat al moll do
Dergantf goleta espanyola
ant Bertran, per la quantitat
Elc..)queatriEs,..?..6 1, 35
"Monte. Carmelo", amb càrrega

Cornerç

Navegació

Pürt

LLET

E

eg

N fig

t

in

general, cup a Cartagma

Pailebot espanyol "Joven Pagado", amb eZarega general, cap
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el seu
cap a la mar.
Vapor espanyol "Hurte P.ipa",
amb cara.sa general i trànsit,
eap a Cette.

Velar portuguas "Salita Mar-
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Diumenge i tots eis dies de 6 a 8, Te Concert

De 10 a 12, CJZ: Concert 1 cant
De 1 a 3, Souper Dansant Tzigans

DISsabte 18 de desembre de 1822

LA MUS I C A DEL MUNICIPI
LICEU: Ciegismond Zates'al en "Doras Cadah off"
' Encara recent la interpretad()
digna i severa del protagonista
de la forMosa obra de Mussorgsai pel hariton Ivanzoff, se'ns ha
donat amiaSia, de Segismond Zaleski, un xic mes decantada cap a
t'astil brillant ilaliä, ;paró, no
abstant, axeeLlent per tots concaptes.
El bariton Zaleski na vingu't
precedit de gran fama i hi havia
veritable interés per sentir-lo.
Des d'un principi, l'artista s'Una°
sä per la seva veu de timbre agradús j per les seres remareables
facultats d'actor dramätio. A mes,
Zaieski canta en italiä amb tota
claredat, la qual cosa permet al
pabilo oopaitz frases patétiques
senceres als moments mas intensos en que intervé el protagonista, despertant aixf millor l'intetaa del drama.
Zaleslsi palesà asar un ani.saa
de gran latent, donant un fort re_
Ileu a la figura del tsar Boris
ara toles les sa yas angúnies. El
públic l'aplaudí entusiàsticament
cales erroeinnants escenas fiaals
del primer i segon actes, en les
quals aquest baríton notabilissim
estigué magistral.
La interpretad() total de 'Boris Godunoff" fou, cont en les veJades anteriars, excel.lent. Les
senyores Sadoven i Davidoff, i senyurs Kaidanoff i Ritch es fermi
aplaudir sincerament un cop mes
en llar tasca notable. Es varen
bisar, segons costura cstablerta,
la dansa de Warlaana i el duo del
jardf.
El mestre Kusseitzky eltrigt obra arta) teta fervor, essent aria
dat a reseenari.

Es agradable fer constar Pintares creixent que la bella ópera
de Mussorgski ha anal, dasper. tant en el públie. Aquesta representad(*) que ,els cartells anunciaven cont La darrera, fou escoltada
anib veritable delectanea. Per
tant, es de desitjar que l'empresa na abandoni "Boris Godunof f"
a lsbiil i que la torneen a sentir
ea temporadas futuras.
1111quel Llobet
• En el varor "Reina Victoria"
relornä a Barcelona l'eminent artista calalä Miguel Llobet.
La campanya realitzada acr
aquest gran rnestre de la mitarra a l'América del Sud, h'a pres
toles les característiques de verdadera mara triomfal, tota vepi.% que al nombre de concerts
que ha hagut de donar, próxim a
la norantena, duplica gairebé eta
que tenia contraetats abans
súrtir de Barcelona. N'Id ha proa
m'ab consignar, per fer - se clinccc de la inaanitud de l'exit asaOlit, que no obstant i luir anunciadas a Buenos Aires tres audicions, va haver-les de doblar, i
en lates- elles el gran teatre
(hieda resulté inaufielent per a
aantenir veritable allau que hi
acudí a les mateixes, quedant un
eran nombre de persones al cara
rer a cada cuneara
Sigui benvingut l'ill.lustre concart ista, nuvantant reconegut com
un (lela preabgis artística actuals
mes positiu.
X x
Al eaneert que l'Orfeó Graden,:
dallara en bomenatge a l'eminent
mestre compositor En Josep Camitas i Riba demà, diumene, a
la larda, s'exceatara un interesan( proararna, compost exclusirautent d'ubres del citat rnestre,
donant- ,hi algunas primeras audierons, entre les eran% hi haurä
la superba liarnionització a vetas
mixtas de la caneó popular "La
filia del marxant".Sún mollea les
personalitats significades al man
literari i musitasl dada nostra ciutat que han demostrat desig d'assial& a aquest :late en honor del
mestre Gurnellas i Ribó.
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LA-;PUBLICITAT

Les Exposfetons crArfCatalà

El sopen

volum de Sipllingrafla Catalana

.a l'estranger

LS TEATRES GOVERN CIVIL
ELDORADO

el cartell periódicament per la notable com.--.••••••••- e111111.....
Ahir 'va visitar l'alcalde, sepanyia Orlas - Leonis -Gallego,
els artistas holandesos aplegats a essent un continuat Uit la seva
nyor marques d'Alella, don FerLa participad/S adenartda dala cataran de Sagarra, per a fer remesa lana en els Congressos cientiics estrain la Sociable centenäria "Arti et Amici- aetuacide.
a l'Ajuntament del segon volum gua, rateada de l'Orieä Catala a Pa- titile'', que és la flléj prestigiosa d'HoA "Serafin el pinturaro" va.n
de l'obra "Sigil-lografia Catala- ria, o isana endavant a Berlín o a Lon- lauda i que fea la que invita i cstatjä seguir les .sarsuelas "La balsa de
na", premiada en el Coneurs dres, o allá on vulgui; la ceicbracia amb tot luxe els postres artistas, ja ha- aceite" i "Amor bandolero", reMartorell de l'any 1912, i que es d'acurades exposicions anyals d'Ad Ga- vien confessat llar grata sorpresa en- presentadas amb tal enema en
tala a les principals delata d'Europa o sers el nostre Art i la llar admirada Ilur conjunt que sembla una espublica per acord consistorial.
snvia, dcmacrntica i 'liberal trena i no una ra,presa.
El segon volum compren les d'Amèrica, han d'ésser per força esserias laicales, aixó es, comtats deveniments transcendentals per a la vi- organització que l'Ajuntament de BarAval, dissabte, a la nit, es tord'Empäries, Pallars, Rosselló, da particularitzada de la nostra estima- celona halla dispensat als artistas cata- n a a posar "Ea cara del minislana; i tant
Cerdanya, 1 Urgen; Procuracid da Catahneya. El nostre Ajuntament respecte
la és aixi, que en explicar-ne tro", obra pródiga en situacions
reial i Govern general; llocti- s'honora portant la veu cantant de te- el tnecanistne al burgmestre d'Amster- perque l'eximi Orlas mostri la
dam, aquest prometerendre com exemnents, Mestre racional, Battlies, ta la terra catalana en aquestes
seva insuperable comicitat.
Consell Reial, Vegueries, Parla- festacions artístiques, patrocinant-les i ple el Reglament de la nostra Junta
Denle, diumenge, a la tarda,
a
Municipal
d'Exposicions
d'Art,
per
menta, Generalitat de Catalunya, pagant-les amb gran lliberalitat i, en
es posaré "Pepe Conde", salaret
clutats, viles i lloes; estudia, conseqüència, recollint-ne els fruits, que establir quelcom de semblant a Amster- en el qual obtonen un trivial Orgrarnis, consolats i particulars. no sien gres menyspreables, com es Sau- dam a favor de l'Art holandés, tan las, la gentil Leonis i Galleguito,
E! senyor Sagarra, reiteré el ra pel detall que volem oferir als Ile- aviat com l'actual crisi económica que i a la nit "La balsa de aceite" i
seta agraiment per la proteccia gidors d'aquest diari, scgons rescensió pateix aquell fornida país come/mi de "La cara del ministro".
que Ii dispensa l'Ajuntament i el de l'Exposició d'Art Cataln celebrada desaparèixer. •
S'explica, dones, les preferenL'interès que la iateLlectualitat de tosenyor alcalde ami, a son torn, cnguany a Amsterdam i repetida a Grocias del públie per a la compates
les
ciutats
holandeses
prengué
sobal senyor Sagarra la seva aten- pingan.
nyia Ortas, que, davant ele la
Aquestes Exposicions d'Art C,atalä tadament per les activitats de la nostra manca d'obres novas representa
cié.
Subhasta celebradas en terres d'Holanda, com les inteLlectualitat en trobar-se davant l'Ex- les millors del repertori ja condArt Catalä, es tra d ui tot sesagrat.
Di dia . 2 -del provincnt ganar, celebrarles a París i a Lisboa en anys posicia
en intercanvis erambdues intel.lcca les dotze del matt tindré lIce antariors, tenen la vireut primordial de gun
TEATiblE DE L'CRFE0
tualitats, intercanvis de gran vahea no
Irr
obrir
els
ulls
sobre
la
nostra
cula les Cases Consistorials la subsolament pel valor intrinsec de les enGRACIENC
tura
a
la
gent
°Mesa
que
visiten
en
turhasta per a -la construcció d'un
titats artísticines 1 científiques qua enPer no haver-hi temps sudmur de cehtenció de terres a la res estrangeres, i té a la cegada la sub- traren
de
institucions
en
relació
amb
les
Rambla del Carmel i Roe deno- segitent virtut de despertar una atenció, la Comissió de Cultura del nostre Ajan- cient d'acabar-se el decorat per
minat "Salt de les Bruixes", sota un respecte, molt rabiosos sobre aquest tamant, amb la Junta Municipal d'F.xpo- a la tragedia "La Gioconda",
nostre pede i vivaç país mediterrani, del
oiaa que havia d'estrenar-se dael tipus c1 3 52.173'59 pessetes.
d'Art, amb l'Institut d'Estudia
rá diumenge, dia 17, i que l'emEta placa de condiciona han qual, abasta de la visita dels nostres ar- siciens
Cafalans, anib l'Institut d'Orientació presa vol presentar mal) luxe i
tistas,
no
sen
sabia
res.
Aquesta
mand'ésser presentats all Negociat
Professional, amh el Museu del Teatre.
propietata queda ajornada
municipal d'Obres públiques flus dó la vessa l'estranger cultivat, no so-amb
dels nostres principals tab- trena per al próxim mas. En
a la una del dia 30 de l'actual; a !amares sobre cl nostre art, sima, de re- lees, algun
etc.,
sanó
pel
caräcter
de
contil'esmentat Negociat eslan de ma- taja, sobre totes les nitres particularitats nuitat, de perpetuitat que aquestes re- sub.stittició per a diumenge, senifest els documenta referents a de la Catalunya activa d'asad dia; i lacions han de tenia ja d'aquí en anda- gona d'abonament, se represenalai s'ohté per a la nostra sena una
tara l'obra mestra d'Adria Gual,
la subhasta.
Les instiencions artisnquea i cien"Misteri de dolor", encarregantLa fina de galta gran simpatia que no seria pagada ni sant
tifiques
holandeses
que
a
conseqüencia
amb tots els diners, ni amb teta
se de la protagonista la senyora
Els ntercats de gaita d'indi es- asan:ida
d'Acostarl'Exposició
d'Art
Catalä
de
del món.
Nicolau.
taran situats al paaseig de la In- relmaiancia
establertactiva
caldeeni
daos i Groningen
L'esnaci6 i l'entusiasme que en onrir permanent
amb lahan
Catalunya
dústria.
una Exposició d'Art Catalä a restranLes paradas d'aviram a la Ilarn
intel.lbrant, són /as segilents: ()llana eS
es desparta entre aquella llunyans
bla de Catalunya, des de la Gran. ger
L'Obra del Bon Mot
pública d'amateurs i d 'artistes, es cosa del Municipi d'Amsterdam (serablant a
na de Les Corla Catalana das al
nostra Carnissió
El diumenge vinent, dia q, a les cinc
que enarnora, i si els nostres artistas tatlaartística
'*Arti de Cultura); bandecarrer d'Aragó.
et Amicitiae", d'Ams- de la tarda, al local de la Joventut Case'n volguessin fer arree, no serien tea
Les pararles de pessebres, a tan
vor
Bervcpakeuze",
am;
"Bureau
d
tólica, tindrä lloc a Mohos de Rei, raa trametre-hi Ilurs obres o també d'Amsterdam;
les Places del Pi i Sant Josep bé esreacia
cl professor Enseba nunciat miting en pro de la cultura del
donarien de ntcnys de tnametrcOriol,
de
la
Universitat
d'Utracht;
el
doctor
si
lleuguatge. L'Orfeó Patria, dirigit pel
i Nenes o banals coI la fira de joquines a la Gran- ses, celo estudia
Feliz van Raalte, d'Amsterdam, i
mesera seuyor Blanch, en obsequi als
acostutnen Co Ilur tnajoria.
vis do Les Corts Catalans, des L'exit
aleshores seria mujer i més frui- L'iliversitat de 9roningen, pel que atany oradora i concurrents, obrirà Pacte arnb
del carear de Muntaner fina al tós en tots contentes.
a orientació professional; la famosa re- un repertori de cempodcions escollides,
dTr,g211.
Aquast any l'exit ha estat superior al vista d'Art i Arqueología "Oud Holseguit faran its de la paranla, els
La vaga de menudalres
d'ama anteriors, parqué els artistas s'han land"; eta Mesana de la Marina, d 'Ams- sean:mita scnyors: fluía Maria PuigLa part de menuts, en bon es- asieran tnés; també parque a resculp- terdam i Rotterdam; la Reial Societat gmi, per la joveinut Católica; jame
tat, que no (oren retirats de l'Ex- tuna i a la pintura shi afee; una sec- de Ciencias i Arts, d'Amsterdam, amb Lleal, per l'Obra da! Ron Isfet; josap
corxador, amb motiu do la vaga ció d'Are aplica!, en la qual hi candil !es a seres nombroses ftlials i correapon- Serra Ustrall, secretari general deis Pod'alguna dependents de menu- el llibre d'art. L'enit fou gran a Ams- delicias escampadas per tela la terna mella de »veten; Manuel Mass5 i
deries han estat repartits entra terdam i a Groningen asearle d'estimar naerlandesa, cl detall de les quals es Llorens diputat provincial; Antoni
alguna e.stabhments benatics, per sobre tot, reacit de Premsa i de públic faria tal vega% pasat; rentitat "Expodiputat a Corta, i leen t'Escora
acord de la comissió de Escor- que ces afavorí a Amsterdam, no sola- sitió del Teatre", d'actis • inat incessant;
Al miting que se celebrarà a los tres
la Univarsitat de Leyden; loliciuta d'En- de la tarda a Ciaban (EmP erdä /, fa
xadors i Mereats, sancionat per
ment parque aquesta es aria de les mes senyament prima-ti del Municipi de GroMociona a la Corrassió de
Fomcnt

Davarit la Comisan.) de Foment
han formulat una moció els senyors Cararach, Materna i Eseolä,
parque es destinin 2.000 passetes a la coll.locació de vorades,
passes empedrats i rehala de la
cateada al carear d'Amilcar, en
el trajecte entre. el d'Arc de Sant
Martí i passeig de Maragall.
jUn fulletó
Cena a record del viatge que
realitzaren a Mallorca el pasaat
mes de juny els alumnes premiats de les classes d'ensenyament artiatie de les Escotes municipals Complamentäries d'Ofieis, aLa publicat un fulletó que
canté treballs literaria i gràfics
dele alumnas que concorregueren
a l'esmentada excursid. El follet
ha estat editat per En «loan Capó, jnspeetor damsenyament primari a Balears, que acompanyar
als excursionistas a la seva visita per la isla, el qual s'ha dedicat a la Comissió municipal de
Cultua.
El fu lletó conté articlas del regidor En Joaquim Maria de Nadal i deis alumnas En 'tictac!
Blanah, Francesc Poz, Joan Martí, Josep Valles i de l'inspector
aanyor Capó. Conte també alguna
dibuixos d'En Money, Ginesta,
Fort, Borrits, Poz Valles.

XX

Al concert-homenatge al mestre Cumetlas j Ribó que l'Orfeó
Gracienc ha organitzat per a
dentà, diamenge, a la tarda, s'executarà el sezbent programa d'Obres ile Pesmentat mestre:
Primera part.—"Cants d'infantesa", per la Secció d'infanta;
"Salta, miralta", "Sol, solet", "SI
Sant Josep ho vol", "Bim, born",
"Ral a ralet • , "Plou i fa sol", "Escarabat, Mari bum", -Obriu, que
voleen entrar" j "Aria, arri, eavallet".
Segona part.—Pllar nula f. o re un , i Joan efolinari, pianista:
"La lluna blanca", "Cabed d'abril", 'L'enrasa, parla", "El poeta", "Trista", "La mara, malalta"
"Muntanyenca.
Tercera part.—Orfeó Graciene.
"El dinioni eseuat", "La gentil
Margarida", 'La Sileta", "La filia
del manara" (primera audició)
"L'hereu itiera•.
X X -Befa retan el prospecte de la
"Revista Catalana de Música",
qual (són paraules seves) "vin• drä a omplir una necessitat fondament sentida pel poble de Cata..
lanya, avui uhandonat, quant a
art master'', a les seres própiee
!orees, ve que fa que naced sanmusicalitat tan arretament
lat en la aeva äNifila es perdi ei,

la utAs setenta passivitat 1.er

manea d'una educació apropiada
que l'orienti 111 assenyali el cual
a seguir".
Cualaburadorst ande rtinaud.
—Hiaini Anglas, Pbre.—Franceee

oi4fll6,Pbre.--Joppp Barben'--

Universitat de
Barcelona
EI Rector ha signat títols de batxillcr
a favor de josep Sala i Blanes, Linie
Van CrelICZO i Angel Marín Rubias.
— lían estat noma/ate meseras substiente de Vallfogona (Girona) i Sant
Feliu de Codines, els scnyors nrIgnasi
Carrigre i Josep Pararntuit Tibau.
— El Rector ha autoritzat En Josep
Daroca, per a establir i dirigir una
classe d'adults a La Riba (Tarragona),
i a Dolors Ros Tarruella, per a diri.
aj e un calteg i no oficial de noies a

Vilairanca del Penedes.
— Ha estat nomenat aje/dan de Religió de les Normals de Girona, el re-

verend Tomas Noguer, prevcre.
— En Josep Pascual Vila, que feo
auxiliar d'apesta Universitat ha pres
possessió de la càtedra de Química erganta de la eniveraitat de Salamanca.
n
•nnnnn•nn•••••

Pau Casals.—Ernest Cervera. -I ',obert Gerhart.—A gu sti Grau.—
Juan Eamote de Grignon.—Wanda Landowska.—Eduard Upé::
taiavarri. — Frederic Lliurat.-Joan Llungueras.—Joan fdassia.
—Fr e derie Mompou.—Alaratel de
Moutolau.—Josep Maria Pagas.—
Jaume . Pahissa.—Joa q uim Pecanins.—Joarruim I Pena.,—Alexandre Ribb.—Alfred Romea—Kurt
Selt indler.--.To step de Subire. — Je
ron( Zanne i altres.

Direcció: Agustt Grau.—Cond te directiu: Ernest Cervera, Joettp Mafia Pagès, Aguatf Grau,

Manife sta c lon s del senyoe
Junqult0
Ahir a migdia el secretari del

Va renovant-Se

viven, -mis actives i mes refinadas tiatats d'art que moaernament i amiga- itingen; l'Insti(ut de Zoologia, d'Ams/pan s'han comptat a Europa, Sii 1 (5 l am- terdam; el "Schoolniuseum" de la mas
salaz no
cintas
i atina que
en aqueet neobé parque sha de saber i entendre que ment
recordara.
Encara
1 dureza
la crítica amsterdamenca es una de les hora hi hague ocasió de fu reprendre
Inés rigoroses i agressives que es coneile; relaciona interrompudes entre les
xen, tot i esser una ele les més
Secietats de Biología d'Amsterdam i
genes. A l'oficina de la junta Municipal
Barcelona i, per fi, posar en contacte
d'Exposicions d'Art s'hi pot comprovar
la
secció d'História i Arqueología del
rammt èxit d e Premsa en els
mateixos
diaris i resistes d'Amsterdam
i d'al- nostre institut d'Estudis Czaa/ans amb
tres ciutats holandeses que s'ocuparen el "Victoria und Albart Museum", de
Landres.
de la nastra Exposició; amb els peritaA tota aquesta falaguera collita de
(Fas, el nostre palia hi poda fullejar
simpaties i relaciona, la bona ordenació
les traduccions al frunces.
L'èxit de Miblic s'ha manitestat en de la qual ha d'ésser regulada per la
la quantitat de visitante, tots amb es- graciosa mediada, dal ininisteri d'Instrada paga d a i que, segons les estadía- trucció pnblica de La Hala, segons proligues de la Societat es t atjadora, "Arti mesa del Director d 'Ensenyarnant aret Amieitiste", ha estat superior a la tístic, Dr. De Lund, s'hi ha da fegir
suma de visitants d'altres exnosicions l'estima més adatirativa que assolírem
obartes continuamunt en aquellos es- par a la nostra mara amb
pendidas sales. El favor del pnialic d'un centenar de grane fotografies del
sha palesat han espontäniament i fer- nostre primitiu art pictóric i esculptótic, les guata tlesprés -la riostra junta
vidament en el fet que
vegadaa
aquesta
cem- arExposicions donà a la biblioteca de la
s'haura presentat C0111 enrares
sia d'atraure mes nombre de visitants Societat "Arti et Arniailitte", d'Amstera mida que s'acostava el dia de clau- d am, on per a sampre hi restaran COM

Govern civil manifesté ala PC- Modistas que no sabia en, abtolut
qui seria dl substitut del general
Ardanaz i que no tenia cap notar
ola oficial del nomenament, de
don Salvador Ravent6e.
vespre repetí - fea nfietttellea
deelaracions.

L 1 Exposici6 internacional del Moble i Decoració d'Interiors
Arab assistència dels comissa4
ris senyors Pida i Cambó i sota
la presidencia del tinent d'alcalde En Josep Barbey, es reuní
ahir el Comité Executiu da l'Exa
posició Internacional del Moble i
Decoració d'Interiors d'aquest
important certamen.
El Camita va assabentar-se
dels treballs realitzats per la
instaLlació de la Seeció Retrosa
peetiva que prasidaix En Manuel
Vega i March en la qual podran
figurar una serie imporlattlfssia
ma d'habitacion,s antigues com.,
pieles, gräcies als valuosos oferiments que han fet al Comité
distingides fantflies de Barcelona i d'altres poblacions d'Espaluya. El Gomita es va assabentar
da la cooperada oferta pel rel
espanyol disposant que s'exhia
xt en aquesta Exposició una sea
rie d'escollas objectes d'ad dea
coratiu de la Casa Reial.
AixI mateix es va assabentar
de 12s nombroses peticiona de
stands presentarles a les ofleines,
tan d'industria% do Barcelona
cona de eapitals d'Espanya i all.
treu !loes de l'estranger, cosa que
fa suposar que finit el terma
d'admissió el 15 del próxim aras
da gener, l'espai disponible rea
saltaré insuficient per a totes lea
peticions.
Hom acordé lambe la immediata celebració d'un acta a Ma a
drid en coadaboració amb la Societat d'ebenistes que acaba de
constituir-s'hi, antilla que estä
organitzant la concurrencia cola
lectiva deis industriaba d'aquea
Ila localitat.
Finalmant es doné possessió
dele cärrects de alambres del Cotrine als regidora senyors En
Joacluim Maria de Nadal i En Fea
liu lloure.

ús de la paralela eis senyors Mi--ran
guel Trayeé, 'matra nacional; Joan Florí, presidan dal Poma' de joventut
"Linitant"; Enric Garriga, Ignasi Dias
i • el reverend Carlea Vidal, de Figuerea Convocan el noble al miting, l'Obra
del Don Mot ha de repartir amb profusió una vibrant alloanció signada per
les autoritats i elements preseigjoeos de
Cistella i la comarca.

PALAU DE LA
GENERALITAT

Crönicaludiciäria
ASSWIYALAMENTS PER AULII
AUDIENCiA TERRITORIAL
Sala primera.—No té assenya,
lateent.
Sala segona.—Coprepció—le-.
cident: Productora de Force.
contra Espanyola de Construc-.
CIORS.

•

Sala tercera.—Les Drassanes.
—Major quantia: Sociatat Anóni,
ma Santas Creus contra Lleú Gata
Despatx de les seccions en la Ilard.
reunió del Cunsell permanent
AUDIENCIA PROVLNCIAL
deis dies 13 i 14 de desembre de
(l'arrió primera.—Las Drassa1922.
nes.—Quatre ()l'ab per furts i
Carreteras, enmlns 1 ponlas tala,
Secció segona.--Continua la
Iteconeixernent i, en son cas,
de la causa, per delictes.
recepció t'adra dels treballa de vista
electorals.
de -ti als quilömetres 1 a 5 del
Secan) tercera —La Llotja.—
proveiment de pedra partida al Tres
per estafa.
cana de l'estada de Monistrol
Seeeiti quarta.—Srint
a tila i testimoni da (lastre impeti es- Moneslir ci p Montserrat.
sura de rExposició.
Assassinat: Manuel Ventura ...1upiritual.
Itecepeit) total deis treballa n le rat.
Aguase exit rcssurt mis en parangoFine aquí l'inventari dels afectes poproveiment de pedra partida en
nar-se amb cl que obtingué una Expositius de la nostra Ersposició d'Ata Ca- el tanni de Sant Privat de Das a
sició d'Are alemany modern organitzada ta a Ametenlarn i a Groningen. Les
la carretera de Santa Colonia a
a Amsterdam alhora qua la nostra; aqueExposicions d'Art catalä mt !'estranger,
El paludisme al Baix
lla exposici6 d'art atsmany, atole tot i enin totes les coses d'aguase món, no sea, Sant Joan de /as Abadesses.
Aprovación dels prajectes
esser orreanitza d a a teta despesa pel
pas perf ectra, encara que -• poden acosLlobregat
proveiment de pedra partida ainb
mateix Govern alemanyrao atenyé ni tar-se cada dia més a la parieran. Les destf a la carretera de Vid) al tíla meitat de l'atenció ni deis negocia
Continua
arase resoldre's del tat el
nostres exposicions municipals d'Art tamit amb Oirona en dirrenió tt
que la layara meresqué del patilla i
nate tarnba eis sena afectes ne,gatius; San( hilan, quildmetres 4 a 7; a problema de l'endemia palúdica del Data
Llobregat, pro d uida tal gran part, pela
la Premia d'Amsterdam Els matemos d'ells ens ocupsrem en tal segon i d ar- la carretera de (baldes de Motalegats dcl Gavera alernany, CUIllidats
el
coneus dc rarrós dcl Pret. Es asatunprer article dedicat a l'Exposició trAtt hay a Sant Celoni, i al cand
pel dclegat de la nostra Junta Muni- Catali d'enguany a Holanda.
te de gran interés per a Barcalena,
nal de Maullen a la Cilla a i acord al terme municipal de la que hi ha
cipal, a visitar l'Exposició n'Ad Ca). S.
d'anunciar les respectives sub- llague malalts ja; urgeix, donas, de tots
talà, el professor Dr. Waetzold i el
pintor Paal Hans °limera reconegueren la sunerioritat de la nostra Exposició i olIese de la nostra organitzacie.
Una alma ocasió de satisfaccia tingueren els nostres artisees en saber despertar interés, àdhuc fora de les chitan
on l'art Ilur hi era exhibit. En afecte,
com la Premsa ja fa, saber oportunament, les chnats holandeaes i
La lisia, trameteren oficialment
cisnes avantatjoses a la 'matra junta
'd'Exposiciona per a traslla d ar-hi els
nostres quadros, esculturas, 'libres i
altres objecees d'art. Malauradament no
fnu possible accedir a tan gentils convita.
sUna bona i alta consideració per a
la nostra empresa artística, bou la que
tacitament li donaren amb Ilur presencia els burgniestres d'Amsterdam i Groniegan a l'obertura d'anda:Mes Exposicante, pula que cal tetür en compte que
Inutoritat burgmestre és quasi superior a la del mateix ministre a les
viles holandeses. Sabre-tot, la mäjor
mandó i la mes estimable, lote la que
vnIgué tenle la Cort de IA Han' enyeta,
els nostres artistas, anant S. 1.1 la reina Guillenteta, el priman) de Mecklt • mburg i la Princeseta, junt amb el burgmestre, a clausurar la ilustra Exposi-

ció d'Amsterdam, visitant - la minuciosament, interessant-se intelligentment

Sa Majestat per qiiestions nene/mozas
referente al nostre Art i presentant pú11:camera als artistas holandesa:1 l'acció
dels artistas catalana cota un exemple a
seguir i a emular.
Cal advertir que, ja asans ae la retal

hasles„

CARNET DE LES
ARTS
Avui, a les cinc de la tarda, s'inauguraran a les Calarles Laietanes, les
exposicions de pinturas deis artistas senyors Aureli Tolosa i atarla!' flema
El jurat nomenat pel Circol Anístic de Sant Lluc, per a atorgar els premis destinan als autors de les figures
de pessebre, ha emes el següent fall:
Primer pecad, a les figures de tea
tantea deis germana don Pere i don Josep Fa; segon premi, d'originalitat a
don Laureä Teresa; tercer pretni, a don
Joaquim Besa i mencione hennifiques,
a don Joan Diemicró i dan Manuel
Galicia,
.11•n••••••

avisos
"suplicados"

Cornunicats i

!km rebut comunicacians i avisos redactats en espanyol. pregant-nos Ilur publicació, de les entibes segarlas:
Camina Oficial de la IndAstria.
Comissió Mixta del Treball, en el
Contera de Barcchma.
Fira Oficial de Mostees.
Acadetnia d'Iligiene de Catalunya.
Insitucin Ilispano-Amaricana d'Intercalad rientific i económic.
Unió de Sindicats Hilares.
No eta publitmem parque tea aliapusem

de Liara per a trada.iralaa,

Aprovacia del projecte de eamf
venial de Sardattvola a la c ana tran de Cornellà de Tontera. per
Valbtatira, tros segon, perfrimiaa l ,t ni gan ta anneurs de subvenG:(1I'S i hestrelea.
Aprovacid del projecta de elauti rat dele quildmetres 7 i 8 de
la carretera de Cornellä a Fogäs
da Torciera, pritnera seceió.
Cultura
Organitzarid d'un tuesta d'asludi del alatoda Monteasori, destinat id personal deis Eatablimanis de Baneficeacia de la Mancotnunitat.
Dasignació de don Antotti Rubí i Sureda par a professar
cura d'amptitteid del roes arenaratori de l'Escota del Treball.
Teléfons
Adunisiei6 del material per a
i perfeccionament del
servei.
agricultura
Treballa de les secions de
Terra ,Campa, Arbres Fruiters
Aeció Social Agrària i Viticultura
i Etiologia,
La campanya antipalúdica

Avui, dissable, a les once del
luan, titadrä lloe a la Generalitat
la II Assamblea convocarla per a
tractar de la qüestió del baludtialä

t

JJauzl4obregaL,

ala ciutadans la intervencia).
Aval. a les unza del tutti, al Saló
d'Actas de la Diputació preciada! de
Barcelona, se celebrara una Assemblea
per a examinan la tasca pareada a terele per la Cordsein nomena da rany
passat i marcar les tarienraciens per a
la continuació de la campanya emnresa
pels pobles i entitats rnea directatueut
afectats, en bé de la sabe pública-

Noves religioses
Avui, Sant Eusebi, biaba i
Santa Adelaida, cmperadriu.
Quaranta horca: Airad. a Yesal:Sala
de Salte Sever llores d'expesició: De
dos guares de vuit del luan a dea (atarla
de sis da la tarda.
La missa d'asna Saat Euala L'ah"
i mártir, color vermell. e
Cort de Maria: Avui, Nastra Dona
del Carnea, a les jerónimcs, a Sauta
Anna, o a Santa Maria de la Mar .di
Adoració nocturna: Avui, Tora 'SI
Sant Miguel Arcàngel
Vetlles en sufragi tIc ks animes del
Purgatori s Avui, a la sena capella, Escorial, 155, (Grolls). Tosa da la Vera
ge del Calme.
— Demit, diumenge, predicarl a 14
Catedral el canonge doctor Portales.
— Eis aquesta secretaria de Cambra
s'han saben adietes dele hisbats de Compostela i Oviedo, coniaxant op ,skiau a
tata rattoagia u tn), berkilvt de sepaista,

resaectlegga '

__—

-

aaManallare"

"`a"armaarraMmaa^,--------

Didgetik 18 *fe dolerle%
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

Angora, i5 —El gencralissim, Mustafa Kernal Paixà, ha rebut els periodis
tas, als guata ha declarat que en sser
signat el Tractat de pau pensara dedicar-se per complet a la reconstrucció
económica del país. Espera Kemal que la
simpatia que disfruta a Turquia i als
altres Estats islàmics, sera un precita
auxiliar del seu pla de reconstituci6

Les declaracions de Pólicare a .la Cambra fran-

eesä s'66Wla ‘reuiii6:detondres

El cap del Govern francès es mostra content de la Conferencia de Londres i optimista per
la de París :-: Parlen després Briant i Tardie :-: La sessió a la Cambra deis Comuns: Discurs de Bonar Law - La pròrroga de les sessions

París, 15.—La sessió de la
Cambra s'obre a les tres.
Les tribunes són plenes de públic. Assisteix a la sessió la major part del Cos diplomätic.
sonómica.
M. Poinearé puja a la tribuHa afegit que Arria dirigit ja a
na per donar cumple a la Cambra
diverses persones competents. d,
ded resultat de les negociacions
llur collaboració.—Havas.
de Londres.
Diu que aquestes negociacions
LA CONFERENCIA DE LAUSANA
es desenrotllaren en un pla de
ES PREVEU LA SIGNATURA DEL
gran cordialitat i que seran re'TRACTAT PER MITJANS DE GEpreses el dia 2 de gener. Aquesta
raza
cordialitat no sera interrompuda,
Lausana, 15. — Segons els delegats
puix les acusacions d'imperialisturts i anglesos, esta prevista per a
contra Franca no
mitjans de gener la signatura cht Trae- m e llançades
han trobat eco. En la seva nota
tat de pau.
del 13 de ,desembre, Alemanya
Turquia i Anglaterra negociaran sodemanava noves moratóries, pera
bre la qüestió de Mossul un cop signat
no donava noves garantida.
Tractat de pan.
Aquesta nota era inacceptable.
A la sessió celebrada aquest matí per
Franca, que ha pagat molla mi!a subcomissió de minories étr.iques i
lions per les reparacions, no pol
religioses, s'ha acordat que els aliats redeixar de cobrar eh que Alemadactin un projecte que serveixi de base
nya Ii deu. França deu tretze mil
per a la discussió. Els turcs han deme- milions als Estats Units i den mixannest projecte s'insnta que les
lions a Anglaterra.
pata.
gdrin en
Aquests crèdits foren gastats
1--Havas.
per Frailes a l'estorç per obtenir
la victória comí'. Per primera
LA QtiESTIO DE LES MINORIES
la Conferencia de LonLausana, 15.—La sots - Comissió de vegada a dres
eliminat de la disbainories s'ha reunit aquest mata, estu- cussiónolas'ha
qiiestie
deis delates in-.
diants els diferents Tractats curopeus
teraliats.
existents sobre aquesta qüestid. Es noHavem ( l'esperar, per tant, remenaren diverses secciona que estudiasulltats satisfactoria.
ran separadament les qiiestions de 1'amEn qualsevol cas d'arranja:sis-tia. garanties, protecció, emigració,
França accedir a
Ilibertat per a sortir del territori, exen- ment no podra
la reducció dels seas crèdits, ai
cions del servei militar i Miestions ecle, r- no se li dóna, en canvi, garanties
siastiques rclacionades ard•
melt segures.
ae ectiménic, el qua'
El test del tractat dóna fe d'ai id i nosaltres a ell ens atindrem.
mis inIIIRIET PAIXA NO SEN ANIRA
Si Alemanya no ens
DE LAUSANA
cautarem de les garanties i dels
' Lausana, 15.—En vista del caire op- bens alemanys necessaris per a
fer efectius nostres crèdits, det'alista que han mes les negociacions
Lausana, Ismet Paixa per tal de no sitgem en aquest terreny naturalretardar les susdites negociacions, ha ment obrar d'acord amb els nos.renunciat a realitzar el seu anunciat tres aliats. No pensem en anexione territorials si no es obligar
ylatge a Angora. —Ràdio.
a Alemanya a pagar el que ens.
deu.
IXISTES CONTRA LEGIONARecordo la cordialitat de les
VIOLENTS
PS DE FIUME
converses de Londres i espero que
INCIDENTS
QUATRE FEaquesta cordialitat sera aneara
/BITS -:- 32 LEGIONARIS DEmes estreta el dia 2 de gener.—
TINGUTS
Roma, 15.—Segons diu "II Radio:
Paris, 15.—(Cambra dels DiMondo", ahir ocorregueren a Miviolente incidents entre els fei- putats.) El president dell Conecta
atetes i els legionaria de Fiume. senyor Poinearé, después d'haver recordat que els bens dels
Mes tard, una reacció dele feideutors saín sempre garantia dels
Xistes armats, acompanyats de
afirma que França no
piärdies relate, penetraren en un creditors,
ha tingut ni tindrà mai la idea
local on es trobaven nombrosos
ligionaris de Fiume, essent de- de procedir a expedicions miliaanguts 32 legionaria pels guàr- tara ni la d'infligir castics
Alemanya.
dies reials.—Havas.
Vol úricament ésser pagada en
MUSSOLINI PROMUNCU1RA UN
la mesura possible i solament
DISOURS A SULA
ha pensat a salvaguardar,
' Roma, 15.—"La Tribuna" diu
en interès coma dels aliats, la
ene el president del Consell, se- riquesa d'Alemanya.
Ayer Mussolini, tornarà a Milä la
Volem, va dir el senyor PoincaIsetmana de Nadal i pronunciara re, obrar en coLlaboració amb els
aquella cinta t un gran discurs arliats.
politic abans cremprendre la
Insislarem amistosament en ob
vaarca cap a París--hayas.
tenir aquest concurs i sentirient
vivament veure'ns obl igats a
' MORIENAMENTS PONTIFICIS
Roma, 15.—Monsenyor Mar- obrar isoladament per a prendre
eetti Selvaggiani, Nunei que fou a mesures de salvaguardia, ja que
desitjarfern fer mai alma, sind en
(Viena, ha estat nomenat per la
Becretaria de Propaganda en comú.
Freno, si es veiés forçada a obrar soSubstitució de Monsenyor Biondi, nomenat delegat apostòlic a la, reclamarla expontaniament el oontrol
deis seas amies respecte de les mides
Washington.—Havas.
raga

Política social

L'organisme internacional
del Treball
-

En la pacifica Ginebra, la ciutat
la Societat de les Nacions, hi
Ea de nula gran moviment interRacional. Tot just terminada la
Aseemblea que allí ha reunit a la
majoria dels pobles civilitzats,
tornen a acoblar-se aquests en
faenat cosmopolita per a celebrar
aa Quarta Conferencia internacional del Treball, cridada a contia
ruar la tasca iniciada a Washington l'any 1919, i proseguida empenyadament per les dues dameres Conferencies reunides a Gealoy a i Ginebra els anys 1920 i
'de

(1921.

D'Irlanda

Entre dues Conferencies

Els projectes de Mus,lefä Kemal Paixà per.
it-quan estigui signat
el Tractat de Pau

Es digne dobservar-se de prop
obra realitzada pel Organismo
permanent creat en la Part XIII
dei Tractat de Versalles. Pot ferznament assegurarse que de tot el
contingut del famós acord, la part
mes viva, la Inés forte, la menys
donada a modificacirms i criti-.
ques, As la que havem citat, en la
qual s'estableixen els esencials
principis del Estatut internacional del Treball "eonsiderant que
Ja Societat de les Nacions té per
objecte establir la Pau universal,
1 que aquesta pau no pot fundarse sino cobre la bass de la justicia social."
A excepció d'Irlanda 1 Egipte,
Gua AD és srgige
liPoßar &Siria

ea eit

TELEGR AMES

D'Orient

la

"V^

un dia no Ilunya en la comunitat
internacional denomiada Societat
de les Nacions sols manquen ara
la lluita de Membres del Organisme citat del Teclean, el següenta
Estats sobirans: Estala Unite„
Mèxic, Turquia, 'tesela i les Reptil:diques soviètiques associades;
certs Estats de petita importancia, com Liechtenstein, M'ancle,
Sant Mari, Fiume i alguns altres
de significació industrial poc
apreciable, com Abisinia i el Nepal.
En total, el nombre de membrea
actas es fins avui de 55.
La Memória del Director de la
Oficina internacional, repartida
als membres que prenen para a
les tasques de la Quarta Conferencia, constitueix un docum.ent
clar i per demés interessant, que
aporta un acoblament immene do
dades sobre la prodigiosa activitat desenroUlada per aqueia
institució durant el periodo trans.
corregut des de la darrera Cona
ferencia.
L'extens document dóna de-.
tallat compte da tots els problea
mes d'organització general, dele
resultats Ingrata en l'esfera de
la Ilegisladó internacional del
Treball, i, en fi, do d'obra eientf496 rPalitaada per 191.040,

que podria adoptar i sempre procurarla
expressar que no esta guiada ni per un
espera mitimrista ni pel desig d'anexione
territorials.
El mulvi de punta de vista que tingué
Roe a bondres ha estas molt tramitan
amistós i estranya In eonvied6 que l'Entena cordial no sofrira cap entrebane.
Seria preferible .com declara el aenyor
Bonar Lea, arribar una ahsìti6 esmann.
Fou d'acord unanime entre els ali its
com es rebutj la proposicie d'Alemanya.
No seria convenient—afegt el senyor
Poineard—revelar el contingut d'aquestes entrevistes
Deserta el 'tensan Poinear4 declara
que no podia afegir res mé.3 al que ha declares i que es contioulria tractant
resoldte les qüeetions pendenta amb el
mateix esperit de jnstfein i ara?) la matejan i comuna valuntat de realitzar-ho
paelfieament.
Si la Cumbre té eonfiança en el Gabinet, aquest defensara de la millor manera possible eta interesaos de França,
que sdn inseparables dels interesaos d'Enropa i del món.—Flavas.
DISCURS DE Al. BR1AND
Paría, 15.—El aenyor Briand es felicita després d'Imver po gut mentenir igualment la bona inteliigincia entre els
alisto, guau els fets de Ihisseldorf, Duisburg h Ruhrort que, en vista de la bona
voluntat d'Alemanya. fosen ocupats.
El Reich, afegt el sensor BrianO. va
sotmetre's davant les mesures coercitives
que forro adoptatles i quan raig deixar
Poder, Aletnanya havia executat tots els
seas compromisos
El senyor Briand apuna deanes les
deelaraeions del senyor Poineare referente
a la manca de sedvneia d'Alemanya 1
acaba dient que seria impoosible avui
treb-.Ilar en coma entre els adiete si no
s'havia salvaguardat la sx-va aliança e n .
interés de França i de la pan del atan.
aL Ganabra continua el debat, reprenent la discussio de les interpealaeions
d'assiimptes interiors que mancaren d'interés.—Ilavaa

PARLA NI. TARDIEU
Paris, a._-Després del discuto
M. Briand a la Cambra, M. Tardieu
fa ús de lh paraula dient que el programa del president del Consell no sha
realitzat. Va dir que no acceptaria paraules d'Alemanya i aquesta, fina ara,
ha pagat tan sols amb paraules. Diu que
allana de prendre mesures de cankter
financien, cal tenir en compte la repermissió que aquestes mesures pugui,, tenir. Si es rolen prendre mesures de caractr fiscal, val més prendre-les sobre
els territoris ja ocupats que no incoatant-se d'altres de nous.—Ràdio.

L'INTERES POLITIC DE LA
SES310
París, 15.—Es gran l'interés que hi
ha per conèixer el resultat de la sessió d'avui de la Cambra, en la qual
Poincaré explicara les seres gestions a
Londres. Per malta que sigui la insistència dels diputats, es negara a tota
controvèrsia que es vulgui entaular sobre aquesta qüestió. Després es discutiran les interpellacions sobre política
general. El president del Consell no
intervindra en el debat, que acabara
amb un ordre del día pur i simple que
implicara un vot de confiança al Gol
vern.—Rädio.

les anquestes portades a cap sobre diversos punto d'especial importancia, i de tot el referent a
la fundó centralitzadora i distribuidora d'informacions que el
Tractat assignä a l'Oficina en
particular.
Efectivament, tres anys de treball 1 d'experiència han puma
a l'Organisme Internacional arribar a un estat de madurilat i
de preparació que assegura eds
mes feliços resultats per al pervindre. L'actuada de l'Oficina de
Ginebra arriba ara fins els Ilimits
mes amples qua llurs recursos li
consenteixen
En 1921 va fundar-se en el el
seu si la sección russa, que ha
aconseguit reunir i coordinar una
valuosa col.lecció de documents
referents a l'organització de la
indústria i condicione de traban
en Aa Rússia dele Soviets. Victima de ll'abnegació a l'obra que
Ii fou confiada, mor! el director
de lasseció, professor Guido Par-.
do, all contraurer el tifus exantematic en la regia de la fans,
que visitaba no fa molla mesos.
Amb ala Estala Units les relacione de l'Oficina es despleguen
mes de dia en dia. Funcionaris
d'aqueall nacionalitat demostren
la mes gran competencia ocupant
Importante Hoce en l'Oficina, i la
gran nació americana fa ostena
seu creixent interes
xible
l'Organisme Internacional (lea
.Treball, enviant-li abundants ala
formacions i demanant-li, en
canvi, detalle do la més variada
papOje ippperte al ubjemate

París, 15.—EI grup radical socialista I
es rettniri avui, abans de la sessió de
la Cambra.
/d. Herriot esta encarregat d'intervenir al debat sobre les reparacions i mesures coercitives per a ailbr rattitud
del Govern, demostrant així el caracter nacional del partit.—Radio.
LA PREMISA FRANCESA
París, 15.—Comentant la suspensió de
les converses de Londres, (sean "Le
Figaro" :
"S'aconsella per uns i altres, prudéncia. Es tem que se'ns Ilenci a alguna aventura. Oint a alguns diputats es

té la impressió que hi ha un impulsiu
al front del Govern i que tot ho havem
de timer de la seva tervolincia. Oint-los
millor, s'admira que demanessin del Govern energia immediata quan tenia les
mana lligades, melare que ara que pot
moure's aixequen davant d'ell un mur
d'objeccions i d'advertències.
L" Avenir " :
"França esta tranquilla; tan tranquil.la com pot estar! Es preparen esdeveniments que afcgiran tal vegada pàgines d'agitació a la nostra história. No
es farà res per a apressar-los ni retardar-los. S'acusa a la República de lli
les mans als seus capa política per-gar
a impedir-los-hi la sera acció. Aixó
pueril, pulse França els hi dóna la sera confiança i els seguirà. Esta tranquil.la perquè se la pot gormar amb
bon sentit.—Ridio.

LES REPARACIONS A LA CAMBRA DE COMUNS
LLOYD GEORGE SOSTE EL
CRITERI DE DONAR LAUV
Londres, 15.—A la Cambra dels
Comuna el primer ministre Bonar
Law. prdnuncia un discurs a propósil de la qüestió de les reparacions. nxpressant l'impossibilitat
de renunciar els credits cleguts als
al.ats per Alemanya poix are()
imposaria que Anglaterra hauria
de pagar les enormes sumes adelantarles pele Estats Un its.
Aenhä el sen discurs afirmant
que l'actual situació d'Europa solament pot solucionar-se mitjaasant una acta rotnü franco-anglesa.
A continuada prengué la parau la el eenyor Ramsay-alacdowai, el qual proposä que fossin
disminuidos les reiviralicacions
framo-angleses fespecte d'Alemanya, perque creu que aquesta
no esta en dieposició de poder
pagar el que dota
Protesta despees de l'ocupada
eventual del Rime pels aliats, estimant que aquest fet podria esser susceptible de fer reviure la
monarquia alemanya.
Intervingue en el debat ore,
Robert Cecil, el qual feu ressortir
les divergències existerds entre
França i Anglaterra sobre les sumes que es capae d'abonar Alemanya i suggerí l'idea que es nomeni un tribunal per la Societat
de les Nacions que solv.mti tals
divergències thant les sumes raonablement exigibles a Alemanya.
Fiunalment s'aixecä Lloyd
George, el qual aoroba les deelaracione del cap del Govern, senyor Donar Law. — Hayas.
Londres, u5.—En el dircurs de prórroga de la Cambra de Comuns, el rei

de caracter social en els cremes

paisos.
Entre l'Oficina i la rederacló
americana del Treball no s'estronca la relació. Recordis que
En Samuel! Gompers, president
d'aquella Federada', ho fou lama
bé (12 la Comissió de Llegislació
Internacional del Treball, que
elabora la par( XIII del Tractat
de eVrsalles, danant aixis la seva Constitució a l'Organisme per
manent, que aval pot considerara
se com la constitució mes
portant de les que integren la
Sociatat de les Nacions.
Al començar el presea any,
l'Organització Internacional de
l'Oficina de Ginebra foil modificada d'acord a les exigències dels
nous serveis que la practica acon
eellava crear. Es compon al present l'Oficina d'una Direcció general 1 tres grans Divisions o sigan: la Diplomatica, la d'Estudis generales i la d'Informacions
1 Relaciona.
A Franca, Gran Bretanya, Atemanya, Italia i Estala llene funcionen altres tantee Qfleines corresponsals, saviament organitnades, tentäculs, per dir-ho aterís, de l'Oficina centrad instalada a Ginebra, i que tenen al seu
arree la l'electa immediata entre ella i els Governs i des Associacions patronals i obrares lel
pata respectiu, com també l'abtonel órapida d'informacions especials i el contacte amb els orgues de la Preciase.
El personal de l'Oficina de Ginebra ea, responent al caraeter
Sla la

WteLlas.konal1

d'Anglaterra ha manifestat que la solució de la Conferincia de Lausana era
ja próxima i que esperara que la pata
a Orient seria aviat un fet. Les converses que han quearinterrompudes a
Londres seran aviat represes a París.
L'estabilització d'Europa ha d'ésser ob-•
jecte de tota la nostra cura i ella pot
esser obtinguda amb la cordial collaboració dels nostres aliats. Arada a la
Cambia l'aprovació dels credits i acaba expressant la confiança que la nora
Constitució irlandesa obrirä una era de
prosperitat per a Irlanda i per a Anglaterra.—Ràdio.
ELS TREBALLADORS DE LA
SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, 15.—La Comissió permanent
consultiva que entén en les qüestions militara, navals i aéries, ha acbat els Sella
treballa.
Els assumptes tractats per Retuesta cemissió, eren: reducció dels quadros d'informació destinats a ésser remesas als
diferents Govern per autoritzar a la
Comissió temporal mixta perquè porti
a bon fi les enquestes estadístiques per
la reducció dels armaments, enquestes
que li foren encarregades per l'Assemblea, i canvi de mires respecte dels
canvis de garanties mútues, que ha acordar d'estudiar el Consell de la Societat
de Nacionz.%
Pel qué es refereix a aquest pacte de

garanties mútues, la malaria dels Governs no ha donat encara la sera opinió, per la qual causa els membres de
la Cotni:isió no han pogut procedir més
que a un examen rapid, enviant a la
Comissió temporal mixta una documentació técnica, el mis precisa possible.,
per a procedir a ulteriors treballs.—
Hayas.

LA COMISSIO DE COOPERACIO
INTELECTUAL
Ginebra, is.—Les tres subcomissions
constituirles per la Comissió de Cooperació intellectual de la Societat de Nacions, celebraran reunions a París els
dies ala 20 1 22 d'aquest mes.
Aquestes subcomissions estan cocarregades, respectivament, de les següents
qüestions:
Biblioteques. UFdversitats i Propietat
intellectual.—Havas.

TXECOESLOVAQUIA 1 LA LLUITA CONTRA LES EPIDEMIEs
Ginebra, 15.—Un comunicat oficial diu
el qué segueix:
El ministre d'Afers Estrangers de
Txecoesloväquia, acaba de comunicar a
la Secretaria de la Societat "‘ Nacions,
que el seu Govern posa un milió de corones largues a disposició del Comité
d'Iligiene de la Societat de Nacions per
la Iluita contra les epidémies.—Havas.
EL PROX1M MATCH CARPENTIER-SIKI
BATTLING SIKI
LLUITARA PER L'HONOR
París, 15.—Battling Sial ha eignat el
contracto pei match amb earpentier a benend deis laboratoris científica.
En el test del contracte declara Siki
que la data sera t'izada 015 8 endavant, pere que haur d'estar compresa entre el 13
do febrer i el 15 de marc. U matih sera
u 20 rounds de tres minuta, amb q guants
de tres unces.
Siki l'altura per l'honor, cense premi
ni remunerado de cap mena.—Radio.

pertany a 29 nacionalitats
tintes. Les funcions de conseller
juridie de la mateixa, de cap del
griip de 'lengua castellana en el
servei d'Informacions nacionals,
i de secretad d'aquest servei (ema
carregat, com el seu nona indica,
dc Lot quant interessa als paisos
d'idioma castella) estan a dirime
d'espanyols. Un funcionad xile
dóna ah.f mateix els seus serveis
en el citat grup.
Segons la Memada a que ens
referim, el total de mides 'legislativos adoptades, propostes o
preparados en els diversos palsos, amb el fi d'aplicar els projectes de conveni i les recomanacions que votaren les Conferencies internacionals del Treball,
ascendeixen avui a 172. L'activitat Ilegislativa, en general, pel
que toca tant a la ratificad()
com a l'aplicada de dits acords,
dóna una altea de 356 disposicions.
Des de l'any pasma la nemetarta general de la Societat de les
Nateions ha rebut comunicació de
Št ratificacions, i com els Parla-.
mente han autoritzat altres 15,
po s consi derar-so que, practicar:1dd, l'augment durant l'any
transcorregut es de 36 ratificadone.
Es impossible l'adatar, ni tan
sols Ileugerament, en el reduit
esp.. d'un article periodistie, els
nombrosos capitols compresos en
el "raport" de M. Albert Thomas.
Les qüestions de conexió amb la
jornada del treball, el descans semanal, l'atur l'oreaos, la emigraareball %latan ale tg 4Q, aaó,

Les darreres trape
angleses son acornii,
dades amb entusi4
me pel poble irlane
París, 15 —Comuniquen
Londres al "Matin" que le aa,
pes britàniques, animes que qua„
daven a Irlanda, han abatido%
definitivament Dublin. La ana,
titud les acomiadä amb entusie.
m e.—H ayas.
UN COMBAT
Dublin, 15.-1Les trape neo..
nals han tingut una topada ara
els irregulars. Aquests han ta.
gut tres morts, sie ferits i ene
presoners.—Havas.

Ktuamazs DESNIENTIT8
Berlin, 15. — El senyor Rana
president de la Unió Inclusa%
Alemanya, ha declarat que ta
inexactes, els rumore que 817,,,
fe l circular que ele industrial'
no sostenen la politice de ra,,
tual Govern—Havas.
El- PROcES PER L'ATERPTA?
CONTRA BARDEN
LA SENTENCIA DEL TRIBNAL

Berlín, 15. — El Tribunal e
carregat de jutjar els autors
l'atemptat contra Maximilia
den, ha dictat sentencia a la ta
de la matinada.
Jurat contestà negativarnla
I. es preguntes concernents a
temptat, pena aprecia als eme
tats un delicte de lesions.
Per consegüent, s'ha condal,
nat a Greuz a quatre anys,
mesos de presó, i a Weichar adra
anys i non menos—Hayas.
ELS SOUS DELS FUNCIONAM
ALEMANYS
Berlín, 15. — El mes acto'
s'augmentaran en un 44 per neu
els SOUS dele funcionaria...4a
UN NOU BITLLET RUS
- EL HUELE EFECTIU
Moscou, 15. — Aviat es lle
rä a la circuladch un nonata"
de Banc d'un ruble erecta', as
valdrá per un milió de robles ah
tuals.—Radio.
EL PRESSUPOST DE LA Mala,
NA FRANCESA
París, 15.—Durant la discussió
Pressupost de Marina, presentat a
Cambra, el ministre d'aquest raes me
nifesta que aquest pujava 1,045224.4
francs, mentre que el d'Anglaterra ö
de quatre mil milions, el dels Esta
Units de 4,450 milions i el del 195
de dos mil milions.—Havas.

CARBO TXECOESLOVAC PERU
LORENA
Praga. i5.—S .alltInCia que les rmu
del districte d'Ostrawa-Karvin han ca.
certat un acord segons el qual hará
de proporcionar a la Lorena dos ata
vagons de carbó diaria. Segoos
termes d'aquest acord, llaman das
lliurats a la població de Thiomille ta`
Ore cents mil quintara de carbó,
de fi d'any.
L'execució d'aquest acord topa :0
les difivultats que posa Alemania
pretén no poder asaaretrar el pal
solament seixanta vagons diaris.
Es creu, amb tot, poder lince aqt&
tes dificultats i complir el convele
el temps establert—Hayas.

na, la protecció d'aquesta abad
després del part, la admissió de'
nois al treball, la higiene industrial, l'estatut deis treballadal
de la mar, la protecció als obrad
agrleols, etc., són tractats
el majar deteniment en la sed
fase actual.
Parla la Memada en la sea
tercera part del referent a lacea
tralització i preparació de les informacions en l'Oficina de Ginen
bra, enquestes, e0111iSSiORS egal"
tivitat (paritaria, marítima, relh
sultiva del carbuncle, d'emigra*,
ció, d'atur forçós, d'higiene, dala
segurances socials, de qüestiota
sobre els mutilats i mixta stai4,
cola).
Un resum circumstanciat sobrt
les relaciona amb els principia
organisnies interessats en la ges'
lid de l'Oficina del Treball, i e
les intervencions per clec59.
portades a cap en diversos sia
sumptes de notaria importancia
social internacional. Taus
brillant report, que tant en fi
seu text com en els anexes V'
el segueixen, cridarà de segla
Valencia deis estudiosos Q ue ei
preocupen en tot el món del plat'
tejament i resolució dels prob ames socials, nascut del febrds
desig de millora experimental per
la humanitat a conseqüeneia de.
recents hecatombes produida
per Poblid o el desconeinaleat
voluntad d'aquella principia
justicia, igualtat i fraternitat'
indispensables ja al conjunt
les classes socials i a la tornad'
tat de les agaelgwi Púlela
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La qüestió del Marroc
denota 'dele actes del Rei la fixa el el semen . Alba, no ha pogut veu- aquI, fest erlde en alta mm, que la erra podrian coritraeaar aquest pro-1
venir
president, no he tingut altre re- re'l el eenyor Zulueta (don Jo- entrada al Gorern obste: solament al dr mesa, estimo millor co la
dota,
lluny
Ja
presenciar
des
de
mei que acceptar aquesta expli- sep) que, com el senyor Caballé, alg d'acomegair que ela reformistas
-bandoctievl. beració amb simpatia i amb an- Una
ha anat al ministeri d'Estat, ami)
El Consell de Ministres
Dan arribat a mes, par surte:ea que hel de l'Un més complet.
Encara que En Pedregal no ha l'objecte de tractar amb el minisacabdilla Wilt conjura per tal d'impedir
Suposo que ole reunits no mial general
concretat en les seves explica- tre d'assumptes comerciaba
timaran a deseortesia la meya
que s'es:la-silba lea renponsabilitats.
cions sobre els fons deis nomeMALAGA.--Un pthi
Amb tal renda barretea ela non» del actitud, molt al contrari, assegudel
naments dels alcaldes de R. O.,
L'ALCALDIA DE MADRID
opta-secretad de Gräcla 1 Justicia, l'ex- ro a tots que 53'n1 cregui espíe blies un rumor que se considest
estera assabentats que aquesta
En la eessi6 celebrada avui per
na fantästic.
de
facultad s'aplicarà tan sois en l'Ajuntament l'Alcalde ha fet un ministre Argente, del redactor 'U cap ritualment al seu costat; es mis:
Diuen alguna viatgers arribats
del Diario Universal 1 del general La- estic cert que co que facin sencasos
excepcionals
i
no
com
a
discurs de comiat, agraint el que.
A les sis de la tarda han que se l'assistència de persones ca- de Melilla que alguns moros de
norma
general.
Beni-Urriaguel
addictes a la nosconcurs dels regidors en el peleohat reunits ele ministres a la PreTot el que es die no pana d'és.ser ama racteritzades en política coca jo,
Quelcom es tractà al Consell de del seu cälrec, i despees els
tra causa, narcotitzaren el (genesi däncia per a celebrar Consell.
Invencill,
pula
el
cantee
de
Romanonee
valdrit
socialment
molt
més
que
ral Navarro, el coronel Araujo i
regidora socialistes i maurins
El de Marina ha dit que havia d'assumptes del Marroc.
El general Burguete arriharä protestaren contra el propesit del no intervd per res ni d'apeno ni de Ruar lo que acordessin amb la meya set oficials i els traslladaren a la
rebut noticies de Cartagena sobre
lamentar-ho.
1
de
el
primer
de
assistència.
a Madrid el diumenge, i aquell Govern de nomenar alcaldes per
l'arribada del transport "GalaDe tetes maneres, es cert que as parla
Acaba desitjant un bon resul- platja, embareantelos en bote per
e elalas dar-los a la plaça d'Al-.
tea", comprat a Italia per a con- mateix dia, abans de sortir a la decret
molt de reuesampte 1 que Jaba traman- tat da la reunió, ben necessària ha uteram
nit
l'Alealä
Zamora,
acompanyant
El regidor maturista Colom
vertir-lo en escota de mariners.
dit als diaria.
en els dies presente, generadora
el
Rei
a
Almeria,
celebraran
un
L'embareació feia aigua i van
Cardany va demanar als seus
També arribà d'Anglaterra la
d'una revolució que e 'està trae
d'impressions i al seu re- companys tiberals que exposeshaver d'eixugar-la, donant lloc
'draga de doble gänguil, pra a canvi
de
tothom
1
que
DE
LES
JUNTES
MILITARS
vista
mitant
a
la
torn, el dimarts, es reprendran sin el seu criteri sobre aquest
la guàrdia
aquell arsenal.
El Pueblo Voseo, de Sant Sebaselä, P u
acabarä amb dies luctuosos per a a que els descobrís
converses.
i els tiroteges.
afer, peró l'Alcalde declara acaEl de la Governaci6 notificà lesDesprés
Espanya
si
abans
no
aconeegueix
b
l
i
c
a
u
n
f
o
r
m
e
,
t
a
l
s
se celebraran una se- bada la eessió enmig d'un gran
Sortiren alares embareacions, .
haver rebut un telegrama del gode Consells per a determinar aldavull promogut pels maurins ques de lee dissoltes Juntes de Defensa fer-la útil una persona enèrgica que recolliren e-ls presoners, tore
vernador d'Almeria dient que ha- rie
Militare.
i
sincera.
concretament la politice del Ma- q ue ceden que havia de contieia pres possessió del càrrec.
La Mesa de l'Assentblea que- nantalos a Aydir.
Explica el fet del tInent Guillem Rala,
Els moros que preparaven 1°-'
nuar-se la sessió perquè els ele- pertnusent al Terç, ferit dues vegades
El de Foment digué que no por- rroc en tots ele seus aspectes.
dà elegida aixi: president, CarTracta
l'Alcalà
Zamora
de
doments de les esquerres monärama al Consell cap aseumpte,
en (Mar traslladat a una guarnicf6
ies Mendoza; erice-presidente Va- y ació hqn estat fortament castimàxima funei6 integral a* (migues expOsessin el seu ende- que
nar
la
gats.
Res s'ha fet contra el genede la Peufasula, ela companya d'iafan- lero de Ninias i Giménez; sacremanifestant que tole els minis- l'Estat Major Central, per tal que
ral Navarro I els altres captius.
ri a l'assumpte dels nomenaments teria 11 negaren el salut, per resis- taris, Poza i Fuentes Pila.
tres estaven d'acord en la provagi estudiant tetes les qüestions d'alcalde.
quan els partidaris d'Abdvisee dalle cantees i designatir-se 3 exprearnr Ii sera adhesi6 a les
Demà el mate hi haurà sessió perquè
orgàniques i de caràcter tècnic
el-Krim els recolliren estaven ene
'cinns d'alcaldes per R. O.
— En Ruiz Jimenez, que acep- Juntes de Defensa.
es
reunirà
el
ple
de
i
diumenge
que han d'afectar a la reforma ta l'Alcaldia de R. O. de Madrid,
cara narcotitzats.
Aleshores fon <Plan Fin Saelle3 Cae- l'Assemblea.
En arribar En Pedregal, del
l'exercit, reservant el minis- diu que el seu programa consis- TM te dimoldre les Juntes.
El motiu de donar-los cli narha aproqual elia parlat tant en el refe- de
L'Assemblea
maurina
tre el poder aplicar mesures de tele; Urbanitzar l'extra-rradi, fer
cetic ha estat que tant el general
Malgrat d'alió continuà la pereecocid
rent al nomenament d'alcaldes, caràcter administratiu.
vat la ponencia d'En Colom
Navarro
corn els altres oficials
obres per a aprontar les sigiles 1 el tInent Ruiz alta est obligat a de- Cardany que conté apestes afirmanifestà que portava uns expeHa desmentit el ministre rohan declarat que voten Asee els
diente de poca importància, fi- tundament la noticia recollida per residuals i regar amb elles tres menar el !tea trasllat a l'Alrica.
macions:
última d'ésser alliberats en acone
Eit surtir anit cap el sea destl solament
xació da capitals i crèdits per a un diari sobre reducció d'esqua- mil heotärees de terrenys; laxar
1.—Espanya es un ésser únic
el preu del pa segures el del blat, racomiadä en enpitä, gerra del tinent i vivent, amb varietat de ralees seguir-se el rescat.
earenar vaixells.
de cavalleria, assegurant laxar també els demés artieles coronel Coezelez Tablas.
Les autoritats declaren que res
—I de politicae—li pregunta- drons
histórics.
que ningú no coneixerä els seus alimenticis i, en general, fomensón reellitats saben sobre aquest intent de sale
2.—Les
regions
ren.
fins que siguin infor- tar en el possible ele ingressos,
LA "GACETA"
innegables dintre de la unitat na- vament dels captius.
—Res. Fora que ho porti el projeetes
mate per l'Estat Mejor Central.
EN BULLAN ASTRAY TORNA AL
El diari oficial publica:
minvant
les
despeses
per
a
evitar
etornte de Romanones.
cional.
Es ratificaren en el Consell els
Reial decret del ministeri de
SERVEI ACTIU?
—Jo ja no sec politic—ha con- nomenaments d'alcaldes de Ma- els impostos.
— es la forma
3.
Foment autoritzant ei ministre jurídica que pot resoildre el prokstat aquest en arribar.
El dilluns pendrä posessie
Ha pregat als periodistes aquest
drid a favor d'En Ruiz Giménez,
d'aquest departament per a con- blema regionalista.
1 El ministre del Treball ha dit de governador civil de Bercelona cärree.
mate ee ministre de la Guerra
tractar mitjançant concure enque portava un expedient cenen- a En Raventós i de governador del
4. — El regim politic de la re- que tractessin d'esbrinar la notie
tre cases o enritats especialitza- gid sarä formal per un governa- eia que publiquen alguns periaL'ACADEMIA DE JURISPRUhint un crèdit de 500,000 pesse- Banc d'Espanya al comte de Sades, la construcció de les obres dor, representant de la nació,
tes per al Congrés del Comerte
DENCIA
dice, dient que al tinent coronel
gasta.
espanyol d'Ultramar.
El diumenge s'inaugurarà el d'electralcació de la línia de Ri- per una Diputació regional. Aques senyor Mines/ Astray se li havia
poll
a
Puigoerdä.
Abans del Consell ha parlat SESSIO SOLEMNE DEL CON- enes de la Academia de Jurispruta es compondrà d'una assem- tornat la petició de retire
Reial ordre del ministeri de blea elegida per sufragi univerImb el marques d'Alhucemas i En
—Aixó—ha da ei senyor Alca-.
dencia fent, el seu president, En
Foment
aprovant
la
relucid
de
SELL
D'ESTAT
lä Zamora — se substancié en
tenantee, cap dele integristes.
Farcisco Bergamin, el discurs les bailes obtingudes en les eu- sal i un cos de prohpms.
A
aquestes
quatre
conclusionS
temps del senyor Sänchez Guerra,
inaugural, que versarà sobre el
Ha estat molt solemne la re- tema "Les resposabilitata dele bhastes de reparació de les car- s'hi afegiren les següents pro- 1 jo m'he trobat amb un fet
NOTA GFIGIOSA
unió en pie celebrada aquest ma- ministres i el castre regim cons- retenes da la. "provincia" de Bar- posades per En Calvo Sotelo:
cutiu,
celona.
A dos quarts de nou Ita acabat te pel Consell d'Estat, perquè titucional".
1.—Que s'arribi a la creació
EL VESCOMTE D'ETA, A LA .
Anunciant que el Govern de d'Ajuntaments parroquials a Gae
prengués possessió el non presiei Consell, donant-se del seu reDEFENSIVA
Txeco-esloväquia s'ha adherit a lícia, eficaç miteit per a combaeultat aquesta nota oficiosa:
dent d'aquel] alt ros consultiu,
GAZET1LLES OFICIOSES
El vescomte d'Eza, en un ex-'
record per a la creació d'una ofi"Els ministres d'Estat i de la senyor Villanueva.
La Direcció General de Cornii- cina internacional d'Higiene Pú- tre e4 caciquisme; 1
Guerra continuaren donant
A l'acte hi han assistit el cap nicacions ha putillcat aquesta
2.—Que es prengui la (unció tens article d'exculpació, ,publle
blica.
eompte de la situació en mi; han del Govern i tots els ministres. nota:
electoral a la Comissió provin- cet en "El Imparcial", contestant
Anunciant que el 'Diario do cial, Intima-la a les autoritats a un altre del senyor Vivero, anua
El marques d'Alhucemas ha
erobat, ele afers del Marroc, l'es"Contestant a certa noticia que
cia la publicacie d'un llibre que
dudi deis quals quedara ulti- pronunciat un discurs fent un s'ha publicat en llegues diaris so- Goberno" de la República portu- judicials.
estä preparant, molt docuneene
enat un cop el Govern hagi vist elogi del senyor Villanueva, la bre suposades dificultats pel co- guesa ha publicat un decret estat, de teta la seva aclueca:, al
a l'Alt Comissari, que arribarà tasca del qual al Consell d'Estat brament de mesades del personal tablint l'impost que s'indica per
QÜESTIONS ECONOMiQUES
ministeri
de la Guerra.
ha estat sempre la garantia de dc Correus, aquesta Direcció Ge- al reconeixement, per peras mi-.
a Madrid l a setmana que ve.
COMERCIALS
LA RENUNCIA DE LES SENAla defensa mes severa dels inte- neral manifesla que no hi ha cap !itere (l'armes de fea impeetades.
S'acordä sotmetre a la signaNomenant amb caràcter pro- DEMANANT UN TRACTAT AMB
tura del Rei els Decrets comeressos del Tresor.
DURIES
mota] que justitlqui aquesta elle.EI senyor Villanueva Lambe ha macas, feta sens dubte amb el vieional Na Maria de la Enear- LA REPUBL1CA DE PORTUGAL
nant alcalde de Madrid i goverEl senador !liberan duc de la
Cover,
directonació
Torresva
j
Comerç
de
Made
La
Cambra
nador civil de la "provincia" de parlht després per a saludar els propesit d'alarmar, i que el perRoen, publica una lletra al "Diaconsellers i dir-los que en la pre- sonal de Correus que ha estat ra de t'escota graduada de noies drid ha trames un escrit al mi, ri Universal", a promesa del cas
- Barcelona.
nistre del Treball lamentant que Berenguer, dient que les renünEs despatxaren dos expedients: sent ocasió, si be honorat pel Go- readmès 1 que va rebre una cre- de Tornagrossa (Lleyda).
Nomenant amb caràcter defi- malgrat no haver-hi cap obstaUn ampliant el crèdit per a ca- vern ami) el nomenament de pre- dencial seguirà cobrant les Reyes
de senaduries vitalicies s'han
nitiu a donya Ceudola Viña Gar- ele insuperable, no hagi concertat eles
rena i reparació de vaixells i un sident, no considera aquest morepetit moltes vegades, i recorda
de comformitat a la ca- cía directora de l'escoila graduamesados
ment sine com una prolongació tegoría que disfrutaba abans del
allre fixant el capital pel qual
ja un tractat de comiere amb Porles
ocasione
en que aleas es va
han de tributar diverses sociode les seves tasques ja antigues conicte, que es la que s'ha Un- da de noies de Corbella (Barce- tugal, des de 1913 que vence fer.
lona).
sil tractat de 1893.
eats estrangeres.
al Consell d'Estat.
De Foment. Adjudicació
Ha anunciat el seu propòsit de gid present per a Eabonament del
Creu que un tractat de comene PER LA VIDUA D'EN CONZALEZ
Es convingué promoure el nesou."
TABLAS
d'obres
al
ferrocarril
de
Lleyda
a
el
criteri
de
pracamb el país gerrnä no podria liper
tal
d'arbien
cessari expedient
perseverar
co y a pare la Din-te—
Per
le
Saint Girons.
mitar-se per altra part a l'esEl 'Diario Oficial del Ministae
trar recursos per a atendre el ticar, arnb l'aent dels altres memfet
també
ha
cle
d'Ordre
Public
trictarnent mercantil; hauria, pel río de ta Guerra" publicarä demä
primer Congrés Nacional del Cobres d el Consell, la mateixa tas- cirenlar una nota desmentint la
LA POLITICA DE LES °RETES centrare de rebutjar tote els aluna R. O. concedint a la latina
merte d'Ultramar."
ca de sempre.
noticia
publicada
per
alguns
diaEn el Centre de Ferroviaria tres aspectes econ6mics i fins els del coronel d'Infanteria Santiago
Mai com ara s'impon, a judi- ris en la qual es deia que havia
D'UN ERITIESIRAINENT, AL PASs'ha celebrat la reunid prepara- (amaines i artfstics, respecte dels Qonzälez Tablas la pensió anexa
c i del senyor Villanueva, la necessitat d'una gran precaució en estat tele grafiat En -Josep Do- tória de l'Asseniblea anomenada quals existeixen o poden existir a la creu de segona classe, do
SEIG DE LA DUANA
mínguez
Manresa,
ronsultant-li
si
"San Fernando" que el final pose
una comunitat d'interessos.
de "Politice social".
les despeses.
El nou governador civil de la
Es constituiren aquestes sis
Les cläusuees del convela haue sefa(
L'economia nacional travessa acentaria la Comiscaría General
"provincia" de Barcelona, En Sal- moments diffcils, de gran dificul- de Madrid . Aquesta cotilla es fal- seccione: Regina potaje i admi- cien d'estendre's, dones, a part
NO PASSA RES
nistratiu, Regirn del Treball i de la regularització de l'intercanvi
vador Raventós, va anar ahir a tat, i davant la pràctica de l'es- sa en absolut.
El commicat oficial de la nit és de
Denia per a assistir a l'enterra- campall eontinu ha d'oposar el
la Propietat, df Foment de la comercial, al regim de pesca, a tense novetat en tot el territori.
L'ASSEMBLEA D'AGENTS
ment d'un diputat provincial d'a- Consell d'Estat el seu informe de
riquesa nacional, politice 1 tri- la propietat industrial i literltNOTICIES DE MELILLA
butària, Aranzels i Traerías, En- ria, a la millor utilització dele
quell districte, i demà tornarà a prudenciar i les seves Relate adCOMERCIALS
MELILLA —Quan passi el temporal
aladrid.
vertències i fine el seu vot conEn la sessió d'aquesta tarda de senyament, Beneficencia, Sanitat rius, al sistema ferroviari penin- ea fas el convoi ala dos penyals
pele vatrari, que si no eviti els errors l'Assemblea de representante I i Politice de consume; Defensa sular, etc., etc.
Compren la Cambra de Come/te pore "Alerta" i "Espada admero 5" i
AR1PLIACIO DEL CON82:LL
del Govern, almenys salvi amb el agents romerrials, es discutiren nacional i politice internacional,
Estatuts.
que hi ha dificultats per a un quatre motoree de la Comparyia do
seu consell les responsabilitats
treballs realitzats per les secEn el Consell d'aquesta tarda de les il.lustres personalitats en- els
Es va Regir una carta de l'Os- acord absolut, peró de moment Mi r.
cione.
— Almas de mamar el ministre
estat molt fàcil l'acord.
carrega d es d'il.lustrar amb llore
Foil elegida la ponencia de la serio i Gallardo, de !a qual es podria arribar a un acord co- fij Itenmuee ha dit que tecia molt DoLa deliberació es perllongà per deliberacions aquells acorde del que
són aquests fragmenta:
mercial eh més ampli possible
ha
de
tictaminar
sobre
Du
ieal d'examinar un expedieut dC Govern que, tancades les Corts, nes i ferrocarrils, contestant el
"El que coneix tan fraimament Pe r a la concessió de mulos nes impressimts respecte el rescat delta
preconoce.
caràcter administratiu i com que poden produir una pertorbació en president a les observacions que el meu pensament, pot donar per avantatges no extensibles als al
— El soldat Jean Parida Sil" que
ha
quatre
Ort el si del Govern hi
CullY1
que
l'afilian
el
descomptades
les
preguntes
que
paisos,
Ines
el pressupost general.
se l'h i han fete
advocats, tots elle exposaren el
deis predi/Mies de Portugal i les esteva a 'l'hospital Decker en obeervase'm dirigeixen.
També ha pronunciat un disper ataca d'enagenaria mental, aproeme criteri.
cure de salutació el senyor Pérez
Amb tot el programa de poli- seves coldnies, amb segun pro- eiö
ROMENATGE
Han quedat esvaits els tomors
als que Es- fitant un desviit dele infermers fugt, titice
social
amb
els
motllos
per
a
duele
industrial
per
Caballero.
de
l'InsEl Consell (lee Patronat
que assenyalaven alguns diaris
seva organitzacie i actuació, panya mostra una ca pacitat ex- rant-se •1 pas del tnet de la Companyia
titut de Previsió ha acordat un la
de lee Mines del Itif, que lt seccioni el
sobre actituds radicals del repreEL GOVERN I ELS REGIONALISestic plenament i absolutament portadora.
als
senyors
Ma
testimoni
d'afecte
tentant dele reformistes en apreDenles ha d'aplicar-se un re- peu esquer, estaut gravlssim.
de conformitat.
TES
i
drluquer
i
Moragas,
publicant
-- Ha arribat de la omitió d'Afma
ciar certes qüestions de Govern.
No podia desee d'altra manera, gim de llibertat per als productes
fundint els seus treballs a favor
jalifa de Guelaya
El mateix Pedregal explicä
parque en ella es troba teta la agrícoles 1 ramaderia d'ambdas el Bis
"El "Sol" acull la noticia cir- de la previsió popular.
que avança la construecid de paseva posicie en examinar-se en
substancia
que
tants
anys
he
depaises.
culada ahir als centres politice
Al senyor eloragas, director de
rapeta i la cisterna, haveot acabe la de
el Consell els nomenaments d'altole
els
s'activin
fensat
amb
les
nieves
campanyes
que
que el marques d'Alhucemas haDemana
la Caixa de Pensions j Retir de la
canijas cohorte.
caldes de R. O. en aquests tervia ofert el Govern civil de Bar- Vellosa, de Barcelona, se'l propo- mauristes, en les guate, aixf com treballs per arribar a un acord
A ravamudilla d'Aíran hl ha pan de
nes:
en l'adhesió i reverencia. a En comercial aviat,
celona al diputat regionalista sesa
por
a
la
gran
oreo
de
Benefiha harca amiga de Guelaya i a la posici6
S'han mantingut—digué— d i- nyor Bellota.
Mama., em ratifico ara i amb tot
colle ja indfgena la de Beniaaiel.
cencia.
PELS AFAMATS DE RUSSIA
versos punts de vista. Jo segueiel que he proclamat amb la paDiu el jalifa que elli repta tranquilixo amb el meu, que es contrari
DESCANS MINISTERIAL
Al
Palau
de
la
Nunciatura,
i
raula
i
amb
la
ploma
en
les
acBOMBES A BILBAO
tat i que eta moros es dediquen • sea>
als nomenaments d'alcaldes de
per monsenyor Tedes- bita.
BILBA0.—A dos quarts d'una tuacions tetes seta la me y a me- convocats
El cap del Govern no ha desReial ordre.
ehine
es)
reuniren
el
~ores
ponsabilitat.
— Aquesta tarda ella celehrat reode la matinada salan sentit en
No m'han convençut els argu- patzat amb el Rei.
Sobre de tot (tetó hi ha en el tote els capellans de Madrid. per terrament del lineal Utli9 Yanguas Dice.
la vila dues explosione.
Ha acudit al seu despatx ofimente dels que s'oposen a que sia
tractar
de
l'oreanització
deis
programa
punto
en
els
quals
no
te,
uart al votar el COUVOi • Ticai-Autt.
Aviat es tineue esment que de
guin de Iliure elecció, però sal- cial a primera hora, rebent-Iii,
he tingut ocasie de manifestar- trebaqs encaminats a donar rea— EI general Losada 1 el coronel
sota el pont que hi ha aprop
aneas visites, la del marfitat
a
la
iniciativa
de
S.
S.
a
fame,
pecó
que
trobo
atinats,
jusvada la qüestió de principi, com entre
d' Estar Mejor Despajo% han (quitare-al
les cotxeres dele tramvies aquesques d'Olèrdola, i els governaque els acorde es manen per matos'i útills per a 'interés palio. vor dele farnolencs de Revela.
al deatroier "t'ademo" per a viaitar 14
tes havien tingut 'loc.
tumbe
a
la
reunió
el
bis
joria, no he tingut mes remei dore de Màlaga, Palencia,,Ponde
tot,
no
assistird
u
Assisti
Malgrat
posieid d'Afrau.
En presentar-se la guàrdia elbe
de
Medrid-Alcalä,
arquebisbe
que acceptar la proposta del tevedra i Guipúzcoa.
l'Assemblea,
com
no
he
assistit
« destacada per allí, trobaren
Aquests governadors han pres
preconitzat te Valenoia, (lector
Consell de ministres.
tampoc
a
la
matutina
que
s'acacomiat del president per a mar- una tercera bomba amb el blä ba de celebrar. La ra6 es moll MeloDE CACERA
Es clar que les raons aportaAlcalde.
A les nou del mate eil rei, artib
El
Nunci,
despees
d'esposar
tus
des en contra del criteri exposat ear aquesta nit a llurs respectisemilla.
Per
a
mí,
la
politice,
no
Les explosione originaren desvos "províncies".
per mi s'han basat en qué el Goes una vocació, sine un delire. reunits quins eón els desigs den alguns aristeerates, ha cortit en
En acudir els periodistes als perfectas de poca importància.
vern no pot (Resentir en un que
Per aixó no em cree autoritzat a Papa en aquesta obra d'evange- automebil de Madrid, marxant «
que
l'objecte
que
cerSembla
departarnents minisprovocar la formació d'organit- lització i apostolat, digue quo com Toledo, on avui s'hi eelebrava
considera in d ispensable posar en respectius
el
pont,
caven
els
autora
era
volar
no
han
estat
rebuts
pele
terials,
präctica per a aconseguir un fi
zacions I es suggeri a ranga a :ama que la missió pontificia en- una cacera a la fiaca que el eome
1Mpedinti
la
sortida
dlele
tramcap acluació, ni a moure cap y o- viada a Rússia per la Santa Seu te de Mora posseeix a Layes.
elevat de doctrina política. Aixe ministres.
Vies.
elle
havien
acudit,
a
les
Segons a manifestat (apesta
Tots
per a repartir ele socors no te
tot.
Els autors no han estat aga- luntat perque facin el que es- rarttcter transitori, saló que ro- tarda el sots-secretari de la Prec
onze,
a
la
reunió
del
plo
del
Conpontäniament
no
es
trobin
reCom al venal t. de la visita que sell d'Estat, 1 deslieres a complifats.
mandra allí mantee les eircums- sideneia, l'excurebe s'ha fet selle
un ajudant del Rei va fer al gesots a fer.
llurs resSi en algun moment jo noto läncies ho reclamin, convindria 30 novetat.
neral Berenguer amb motiu de mentar els infante en
TRAVETA
D'EN ROMANO NES
LA
que tino pollticament nous deu- constituir com fe d'anche a les
celebrar la festa del seu Sant, pectives residencies.
D'u el diari Informacionct:
A Governació han parlad els
ciutats i en ele pobles perquó EL, PITIIIMI8mE D'EN MAURA
s'ha dit lambe que entre els re"Dir contra el Comte es dir contra el res a comedir, als complire tant
periodistes
amb
el
sots-secretari,
Complint l'acord dete'Assemblea,
mantinguin viva la caritativa cam
be
com
Den
em
doni
a
entendre,
formistes havia produit el fet un a qui han preguntat si seria el
mute de Romanonee, puls ui din el
panys i s'encarreguin de la co- els maurins tan visitat don Ancert disgust, 'En Pedregal explicà senyor Reventas el governador de
Comte no neeessita elegir mes per- coro he fet totä mi veta. El que lecta d'al/manes.
toni
Maura per a expresar-li kit
no vull es esser novament forjaJa seva actitud dient:
que SC Rplgfl que es trieta del cap del
En dies sucoesius es proposa manta de les seves deljberacious.
dor de cap cosa.
—Vaig anar ahir a la Pretil- Barcelona.
partit
llibernl.
El senyor Gullon no ho ha desEl senyor Mauna els va rebrs
monsenyor 'Pedeschini celebrar
Cona que la nieva paranla i fine
'ciencia i el cap del Govern
Alguna tenor) lit maula de tirar contra
amb gran cotuìplaenç i ele va
l'Assemblea altres reunirme amb aquest fl.
la nieva presenela
formà de la nota comunica d a als atenta.
1 ara dluen per
ell,
viogul
o
no
a
tomb,
Per no trAar-fi e a l gea.eleaPatx
tne rioelaeieee I 4 9 113 ame la trillige4-

D'ESPANYA

Ilegenda referent
Nav rr

Marroc
S'ha tractat
i afers d'Hisenda

e

I

6

r

4
"ireteralfeetar que no els fallarla la
'tova cooperació a les organitzailltOui politiquea a y o s'inspireslea arree ~trines.
•
•
Sapote' que aplaudia sense reUrna tot ço tractat i resolt a
,l'Assemblea , i que si bé la seva
.altuacia actual difereix molt de
la dels componente de l'Assemhiera evidentment es (robaran alguna vegada, ja que porten la mas
tejare direcció.
El senyor Goicoeehea, en nom
• deis assemidefstes, pronuncia
frases -que acusaven el desig deis
maurins d'arribar a una abaolu4ert identificada) espiritual amb
te% eanyor Maura, perqua tenen
Inés confianfla en ell que en ells
tnatelxos.
—Dones aquesta identificada
as-replica el senyor Maura—screc
'loe no ha de fallar, ¡tenue fa
pena la contemplada del panorama politic. Ve gin vostès l'aetuai
Cayena . Sembla que Espanya hagi
anal a vestir-se a casa d'un (trapalee. Res clima la sensació d'estrena, 1 el pitjor es que aixd no
sola 51,:ta a la vista, Binó que entra a la caen, quan veiem abandonats els interessos pública.
Els assembleistes, que sortiren
beolt valisfets de la visita, Rivitlren el senyor !amura a presidir
la inaugurada del Centre Maurf de la barriada de Bonavista,
Fez-president del Consell resDengue:
anira, i a mes els diré algunes paraules.
UN MINISTERIAL A BARCELONA
En l'expras d'aquesta tarda
anrt cap a anee:lona el presi-

den: del Cense!) d'Estat, senyor
Nula nueva.,
l'objecte de! viatge e s assistir al casament d'una filia seva.
Estera a Barcelona el dissabte
diumenge.
MOVIMENT BURSATIL
Fas fons Detalles es negocien
ealrnosament, seguint la partida
ale l'Interior a 71 per cent.
Les Cedules Hipotecarias 5 i

9 per celar bailen 20 cantims.
t La majoria de les Act j üns ban
caries catan sostingudes i les fearoy iäries desanirnades.
Fluixeixen les S'ucranios perqua
creu que el dividendo que unan
'ea a percibir no es cobrara per
ara. Les preferents baixem 0. 75 i
¡es ordinäries 050.
Els franca s'animen en vista
tie la baixa de la llag a a Paris,
pasant de 45'30 a 46'75. Els bel pes guanyen 10 cèntims i les
iures cedsixen 3. Els mares queden després de l'hura onda' a
ØQ0 1 0'0975.
El. CONTROL OBRER
La Correspondencia de Es/infra" diu que lantent del control
obrer es sena dupte, el problema
mes greu i de mes transcendencia que s'ha produit a Barociona
en materia
Es tracta de la inspecció obrera en la producen:1, substituint
als antics delegats de taller per
Comités obrera.
Es fiarla la nota de !a Federada Patranal de Barcelona, que
despees deis últims aleillats qua
han tornat a ensangnanlar els
carrers de la el:1bl corntal, prerenta al Gavera una renillat viva
que haurà de salvar amb procediments i mides que no poden
deduir-se d'una actuad() encara
no iniciada, p2r6 que denme respondre a l'essencia del partit IliAaeral, que es el respecte a Lote
'gas drena, amb la mes pura justicia, pel enargic 1 inquebrantable cumpliment de la Hei.
, Estima que l'agreujament d2I
problema social de Barcelona és
All d'un assaig, d'un tanteig, per
apreciar les intencions deis goarernants.

1L1S CARRECS VACANTS
' Per a cobrir els alas canees
guante s'indita, encarta que no
acord del Gosern, a Fax-miiplstre NaLali Rivas, per a la preasidencia dél Consell d'Instrucció
'pública i a l'ex-ministre Pares
Caballero per a delegat regi del
Canal d'Isabel II.
"

ESCRIPTOR MALALT
Es troba maleta d'alguna gra-

I, yetat

l'escriptor Josep Oraaga
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GIRONA
Sota la presidancia de l'alcalde, doctor Con i Turbau, va tenir fiat, davant
nombrosa i selecta concurrancia, la cona.
titució de l'Ateneu de Girona.
Obert l'acre, En Joaquim Pla, en nora
de la Comissió organitzadora, va donar
compre de raprovació governativa del
Reglament de rAteneu.
Parlant de la qüestió del local, va dir
que la Comissiö havia deixat per la
Junta directiva que es nomenes l'acabanieta de les gestionas iniciades amb la
Cambra de Comete per a ocupar part
del rnagnífic estarle de la mateixa.
Proposa que, atenent a que la installacia de la Biblioteca de l'Atente,
d'ocasiunar despeses considerables,
i que apresta no podria obrir-se fins el
mes de febrer propvinent, degut a les
obres d'habilitaci
ó els senyors socis les.
sin el petit sacrifici de pagar les quotes corresponents als mesos de desertas/te
i genere essent acceptada apicara pronos
Remarca el doctor Pla que l'iza indiscutible que la idea de crear l'Ateneu
havia assolit a Girona, era prova palesa que la inquiettud que suposava la
seva creació i la necessitat de compara
amb un centre cultural d'aquesta nataralees, eren arreu sentides. Els bieladors no han tingut altra cosa a fer,
dones, que donar forma a aquesta aspirada, que romania cota adormida al
callo de la chilla
Afcgi que ractuació dels Ateneus,
com a recollidors dels batees de l'opa
nió, sol marcar moments de mäxima activitat en la vida de les ciutals:
a Paris, de vida inteLlectual tan fosensa, mai ha miovat la puixança i crciseenea de la urbs; a Barcelona, apees
l'actuació esplendorosa del seu Ateneu
a les darreries del segle passat, culmis
nä la sida ciutadana en la magnifica
Exposici6 de l'any 1888, i, actualment,
es veo culminar també la puixança urbana asaolida per Madrid amb una acteació cívica i acurada del seu
neu

Acabà el senyor Pla fent vota fervorosos perque l'Ateneu de Girona, que
sota tan bous auspicia neix a la vida,
signifiqui també per la nostra estimada
ciutat una plenitud i una fortalesa, i
aixó es tradueixi en un augment de la
seva civilitat i de la seva bellesa i
el seta engrandiment en tots els ordrts.
Les paraules del senyor Pìa foren
acollides amb grans aplaudiments.
Seguidament, el mateix senyor va declarar que la Comissió organitzadora
hacia acabar la sera comesa i que_ per
tat/t. s'havia de procedir al nomenament
de la Junta directiva de l'Ateneu, fent
ús de la paraula alguno senynrs, en el
sentit de creare que la mateixa Comissió hacia de funcionar com a Junta
directiva.
Aceeptada per unanin/itat apresta proposició de confianza i havent-se de procedir a relecció de arrees, completant
la Junta amb un altre individu, de con,
formitat anal el Reglament, es va susprendre la sessió per brame moments,
por tal de posar-se d'acord i, reptes raes
te. va asad- elegida per aclamada la
Junta directiva en aqueesta forma: President, don Caries Rahola; vice-president, don Joaquim Pla; tresorer, don
Esteve Colominaa; bibliotecari, don joscp junquera, i secretara don Cassiä
Costal.
Tot seguit, el setayor Rahola va pas sor a ocupar la presidencia, pronunciant
sentides paraules d'agraiment, en nom
dels seas companys i propi.
Comeneä dient que rpetides veyades
se ni havia insinuat que ell havia de
presidir Fa Junta, i sempre s'hi havia
opones, entre altres raons, per creure
que dintre de La Comissió organitzadors
i entre cha senyors adhcrits, n'hi havia
d'anees amb multa mes mereixements
per a desempenyar el càrrec; peró que,
havent - sli negat abrimateix el; mes indicats i havent rebut el seu nom la saneiG unánime de l'asamblea, no podia refusar aquesta prova d'afecte, i aixl acceptava reconegudissim la comesa que se
l'hi confiava, malgrat el sacriici que
per a en representava i el seu natural
apartament de tot el que pogués amblar una ostentada personal; convençut
que ata l'assenyat concurs dels seus
dignissims companys de Junta i amb la
cooperació entusiasta de sois els components de l'Ateneu no l'hi seria dificil de reexir en la seca missió.

Alludi el senyor Rahola a la tradició
cultural de Girona en rEdat Maja i,
sobre tut, a la segona mcitat del segle
darrer, ea el qual una generada de gi.
rutina illustren, mereixedors d'ésser
sempre recordats i honorats per la dutat, excelairen en diverses disciplines de
l'espera, deixant Ilur obra definitivament
plasmarla en la memorable "Revista de
Girona" i multan arnb Ilurs investiga.
cierna el nom de Girona per tot arreo
on lii baria algun nucli d'estudiosos.
Scmbla, afegi En Caries Ralada, com
si aquesta iniciativa de crear l'Ateneu
°beis a una llunyana suggesti6 d'aquell
honorable estol d'investigadora i de patristes, a un conjur indeclinable per tal
(ole llur tasca fecunda sigui dignament
continuada. A aixó crec que ve singularment cridat el nostre Arenen: a continuar aquella obra en bé de la Pätria,
relligant una tradició cultural malauradament estroncada en MI conjunt. Es
aixi com serem dignes continuadora da.
quells meritisshns patricis, i es abd com
els palesarem ragraiment de la chane
mostee no ens manqu il'escalf de la
mateixa, sense el qual cap obra que
s'intentes, arnb mes bona voluntat que
hi posessim, tindria eficiencia irradiació cspireual.
Afirma En Rebota el mes profund
respecte a totes les idees en cpu l'havia
d'inspirar sempre l'Ateneu. con' ja es
consignava en el Reglament; rernarcant,
pera, que ini ha qüestions humanes, una
versals, de les (mala cap roble, cap entitat. ni cap home, podría noblement
deseatendr4 i a lea guata per tant,

prestarla riateneu, sempre que os n'e,
cessarl, la deguda atenció, pera, no d'una
faisó abstracta i per aixe mateix estéril, sine d'una manera ben viva, és a
dir, començant per l'amor a Catalunya i
al seu idioma glories i per la devoció
més férvida a la ciutat, l'enaltiment de
la qual era el primer phjectin de la
novella entitat.
Reiterä el senyor Rahola a tota els
presenta l'agraiment mda pregon deln Pktls
companys 1 propi per la eanfianaa que
(«a ta tracia atorgadn, 1 avabá rearaelant
tambe a l'honorable alcalde, doctor Col'
1 Turbau, per hacer gentilment eedlt el
aula consistorial per tal que pogueaain
celebre-8W les nsuulons preparateries de
l'Ateneu, decla es n t-lo Im mea a tam en t
eanstituit, en mig diun4nims al g andimenta.
MOLLERUSA
151 Fumen de Joventut ',Invente Pa.
tribtica", de Molleru.sa, can ha tramen el
vereehete del jurat del seu coneunr literari, del qual extraiem la següent Dista
de composicions premiades:
Composiciö 21: Oh caputs.a, caputreta.
Lema: Blanca caputseta.
Acessit a la 65, Visco Catalnuya timada. Lema: Un premi rnereeeut.
Loe gondietous ruerala. Lema: Sant
Joch.

Aeeassit a El boa pcmenista. Lema:
Virtut.
Composició 20: L'amor a Dlia cta. cta.
Lema: Amor, Plenitud, l'ida.
Are.es.,it a la 44: Inmor a Den i • la
Pätria. Lenta: Sagrat,
31enci5 honorIfies a la 43: ConaoliditZhCió. Lema: L'amor a AM eta.
Composició 53: Al tir Ode Catalunya.
Lema: Llarlre I butst
Accesait a la 1 19: Felip V.
1.5 compositia a3: Cartas i el seu espetar neeionalista. Lema: Malleruaa.
AccUit a la 25: Sentit uaelonalista
que tasca, etc., etc. Lema: Cataluuya
d'as.
I.a composkin Si: A la tramontana.
Leus: Vent da la terra.
Accèssit a la 43: La cullidora de flors.
Lema Imitant les eanç o ns enntlarx.
Mentir*, bonotlfica a la 22: Iloses.-Primorera. Lema : Amor.
Idern Ideo a
Pregäria d'un ¡afana Lema: Fe.
ComposiebS :37, del rom -lt de Joventat
"Mes Carmelitanes".
Aceaseit a la 47: Folies pomellistes.
Lema: DEn i Pàtria.
Menda honorífica a la Col.lecció de
Fulles "Flora de Maria".
Composiei0 3S: Fronteres. Lema: Patria.
Aceassit a la na: Perqua treballsnt,
eteatera, otearen'. Lema: Centilesa.
La eomposiin'S
Com es poden pastar les catites ditivern. Lema: Ressueitant les tradicions.
Aoeassit a la 49: LIPA aellles d'hiera/.
Lema: Reunions familiars.
Mandó honorífica a la GG: Com es poden pasme lea vellles Lena:
liar': de la masia.
SABADELL
Si tercer caneen( de l'AssociaziG de SI:laica d'aquesta eiutat, que fou confiat al
prestigiós Qunrtet de Corda de Londres,
va eelelsrar-se el pas.sat Tilines al teatre Principal, constituint an deis ¿cite
mea falaguers que sala guanyat la presa gasea cntitat centrada, a la qual feliciten' de ben bes grat.

REUS
EI pnesat dinatenge va leer lloc el
quart concert de l'as:edad Gde C'oucerts,
a c•rree de l'exceldent "hembra String
Quelet" i assoli un Z. .sit molt falaguer.

GRANOLLERS
Han estas terna de satis comentaris
entre els que s'ilitcressen per les qüestions politiquea, determinats feta esdevinguts a conseqüencia del miting d'a-

firmació nacionalista radical celebrat
dies enrera.
&milla que a la nit del dia del míting, certa persona, absoluta:mea Cesafecta a Catalunya i que ocupa un lioc
assenyalat en la jerarquia de "ciertos
elementos", va desfogar-se repartint arbitràriament un centenar de cups ma,
que no tenien res dancaixades cor Uds,
entre un nombre igual dc jo es tpie co
veuen obligats a coi/carece a llores la
ses a cert edifica els qu.:Is no tetas n
res que veure amas l'esmentat maing,
que segurament va Casar la ciara de
l'especial agitació que s'epa ¡era de la
pecosa tan desafecte a Cataetara
— Ila aparegut el pritmr multe d'una revista que, ad) el titsl ile "Paal e e' començat a pulsa ::‘ el Ct
lagi Municipal de Segun,' ensenyanca
qua dirigeix I ilaustrat professor Fe 1 ere Vagué.
El, propósito de la nova puliiicaci6
ne poden ésser mes 'loables, car s'encaminen a estendre fora de l'Escala, la

tasca cultural que afeaste realeza, em
mellar tia deixebles a que adquireixin
l'häbit d'expressar en bella forma llurs
coneixements i, antera, mantenir constant relació amb elle, quan acaba> 'Hura
estudis al CoLlegi.
— El dilluns proppassat, a la nit, es
donä una altra representació, al saltee
de la Unió Lliberal, de la revista "Que
es gran Barcelona!" per la mateixa
companyia de sarsuela que la representa dies -• enrera. 'nadie es represent
"El húsar".
— Al local de la rnateixa societat ala
celebrat l'anomenada l'esta del Nadal
del Soldat, a profit —diu l'alocucie publicada—dels minyons conveins nostres
que serveixen a l'exercit d'Africa i ala
quals, ja que una altea cosa no, voten'
endulcir els amargura que sofreixen per
culpa deis mal Governs d'Espanya.
La quantitat recaudada puja a eas
pessetes i será remesa en parta iguala a
cada un dels minyons granollerins que
es troben al Marroc, fent a la pàtria
inútil ofrena de la seva joventut.
—Fa tm fred com poca anys l'havena sufert tag ten
tau persistent.

Diaaabte 18 de derembee
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ORTS

FUTBOL.

DELS VINENTS PARTITS
INTERNACIONAL.,

•

El "M. T. oe a Baroelona

Cap altre Club del Confinen',
pot oferir el mana/afee record que
detenta Al famas Club de Budapest, el qual en els darrers set
anys, ha guanyat el Campionat
d'llongria.
La rara perfecció arnb cree
practiquen ele jugadors hongaresos el joc cientlfic de passades
curtes i rases, ha culminat en els
del M. 'F. K., que compta amb una
famosa Unja davantera, la välua de la qual encara s'es vist
aereixentada mb el reforç d'En
Shaffer, el colas dels dayanter3
de l'Europa Central I una de les
figures preeminents del futbol
mundial.
El "Barcelona" va a sotmetre's
a una prova durfssima i que formarä apoca en el anals del futbol catada.
Oferint als seno rtvals, garanlira d'imparcialitat absoluta, el
"Barcelona" ha obtingut que
s'encarregues de l'arbitraige d'aquests partits un juLge d'autoritat indiscutible; eins referim a
l'ärbitre holandès, Mr. W. S.
Boas, l'encert del qual s'ha posat de manifest en el transcurs
dels infinits grans partas internacionals en que ha intervingut,
campee a satisfacen) de vencedors i vençuts.
Anem, dones, a assistir a Multes memorables, de lee que, vencedor o vençut, sanan glorioses
al "Barcelona", organitzador d'aquests grans partits que tara
enalteixen a l'espora catete.

d'organitació arudelzen a les ollcines de la acacia d'Esports del
Centre per a solicitar llar ingrés
com a jugadora de rugby.
Sabem d'un equip que ha començat els entrenaments sota la
direcció de al. Laurent Etcheverry i que la Secció te sol.licitat el
seu ingrés a la Faderació Catalana de Rugby per tal de jugar
el praxim campionat.
Per la nostra para celebrem
l'apandé de la noca Secció en
les lluites esportives, tot augurant als atletes del Centre iguala
triomfs que dls que han sabut
conquerir al Rem, Tennis, Atletismo, etc.
MOTORISME
La prova per a equipa
Ahir es reuní la Cornissidi organitzadora d'aquesta prova que
se celebrarä demä, diumenge,
procedint-se _a l'examen dele
equips que han de participer-hi,
i havent-se aprovat alguns canvis proposats pels respectius capitans i d'acord amb la Corniesie
cementada.
Donara la sentida al Moto Club
el jutge En Josep It. Carees; ai
algara actuarä N'Ernest Antonietti, i l'arribada al fielat de
Sant Marti estera a tärrec d'En
Pau Llorens, auxiliat pel cronemetratior oficial N'Andreu Rodrlguez.
L'arribada, a Barcelona dels
priniers coneursants serä properament a les quatre de la tarda,
essent segur que, com de costana), el local del Moto Club es
veurà nao!: concorregut.

La prova de regularitat
Barcalo aa-Saragossa I
retorn

La visita del "1,1111ener"

Com ja tenim 'lit, per a les vanentes restes de Nadal, l'infadigable C. D. Europa ens prepara
dos extraordinaris partits que
hauran d'enaltir aneara enes considerablement ti formosa tasca
del popular Club.
L'equip austriae, que actual-

nient detenta el Campionat del
seu país, serä el que veurern a
en aquestes diades, essent el sepa n faq uir) d'aquell pafs que pasta
per rasa nostra.
El primor fou al napid, el qual
malora( les einreurnstäneles en
què tau la seca ealiihicia, deixa

un record imborrable a la riostra
i bo es remedar que el
"Wiener" e s venredor.
RUCCY
La formuló dels equipa a

ol Centre autonomista es
Dependents
Tantmetetx el futbol rugby ha
arrelat promple a la t'ostra clutat. Fou en la pasasda temporada que, mercas als entusiasmes
dels elements que °empollen la
U. D. Samboiana i els nostrea
clubs de vetada, Barcelona i
letic, que els esportius bandonin.s comeneären d'assaborir les
excenencies d'aquest vigoras esport que tanta adoptes tia Conquistat catre nosaltres d'ençà de
la so ya implantada.
Snara una Corla i atalantssima mitaat . que ja en les diverses branques de l'esport a que
dedica les seves energies, ene ha
palesat Hurs entusiasmes per la
causa esportiva de Catalunya,
acaba d'implantar la seva secció
de Rugby.
Ens referim al Centre Autonomista de D. del C. i de la I. j ulo
la qual cosa ja donärem roneixement en dies passats.
Segons les noticies, eón la
nombrosos els socis que amb Lot
i continuar encara els treballs
Cada dia—i d'aix6 ja en faalguna—,
term6metre baixa a sota g uro, havent
arribat ja a guatee gnus. Sortosament
de dia !luda el sol, fan mensa sensible
la baixa temperatura.
— Tal com hora partía prevea-e, el
concert primer del curo que per a la
present temporada d'hilara ha organitzat l'Associació de Música d'aspa:ata
ciutat, ha retal un alca mis, pera ele
earkter anistic. En Francesc Costa,
l'eminent pianista, i En S'ollas flux&
pianista i compositor excellent, han fet
fruir una vetlla d'art veritable, a tota
els que integren l'Associació. que tan
eficaçment labora per a elevar el nivell
cultural i artistic de la nostra ,itttat.
Aplegats devotarnent, desafiant la (redor de la nit, a la sala de (cates de
la societat "La Alhambra", han a ntit tota l'emoció que emergeix de tota
obra musical, quan l'art l'ha inspirada,
i en la seva interpretada hi posen llur
talent i l'ànima Une dos artistes ruin
En Costa i En Bine&
Els aplaudiments s'han sticurit a raeabament de cada una de les peces que
integraven el programa. bellamsnt cona
binas perquè agrades per igual als m/c
recerquen les difieultats del temiciinte
i el cpie no busquen cap abra cosa més
que remeda produida per la inspirada
musical que fa vibrar Ilur sensibilitat.
La Sonata ex la la major, de Casar Franela i un recull d'obres 'atabament seleccionades deis antors estrangers de mes reman, 'l'entre ins quals
sobressurti únicament la "Humoreda",
de Bah& componien el programa d'aquest esmera que serä recordat molt
agradosament per tots els pie tinguaun; la sort d'auhtir-14.—Q
cl

Entre el póblie que ° m a lla
t
el loca l ba Ma lt arta entubaste.
la minarla nacionalista reagaaaal
l'Ajuntruneut hi han &asista Cl es
senyora LOPC,kna r Pijo) 1 Pelase
regionalistas els reilidors
Segitatai
:es.
Tninbe hl l'avisa el dipasaa
Pech
tvanunItat &Palear Vidlella.
haLa conferancia d'En Bofill ¡ a aa.
aatat plena d'ideatisme i brnl
tHstie. C.atalanya, ha dit, mear, z..clava. Ila de recobrar el 55 •
obeint limperatis ¿tic de pertecas."4
Ha ezplitet l'obra realitzada c„,
'sastres corporacions eabdals i ha „ala
a tothom a eoliaborar-la,
Sil aaareeeneiant fat retal interroaat
mea savias pela a p laudiments de 134
'.
eurr aaa, que ha a
catar amb 1,2,44
atenció el parlament d'En LoGllildi
n1 que ha ovaeionat Ilargament
bar la conferncla.

El Moto Club organitza per als
dies 2. 3 i 4 del vinent febrer, una
Intu ya de regularitat, que se esterera sobre la distäncia esmentada, subjecte als reglaments generals de ¿a Federada Internacional.
Seran concedides per primera
premie medalles en or, que es
donaran als guanyadors de les
tres categories que hi prendran
para
l'itinerari a recarrer 42s el següent;
Dia 2 febrer: Anada fine a Saragossa, per Hospitalet, Sitges,
Vendrell, Tarragona, Retas, Falsea Gandesa, Calaceit, Alcanyis,
Hijita El Burgo; total, 344 quilo,
metres, poe raes o menys.
Dia 3.—Descans a l'esmentada
capital aragonesa.
Dia 4.—Retorn a Barcelona,
seguint el maleta itinerari que a
1 'amada,

Per iprendre part ten aquesta
frava seran admesos els corredora, en les tres categories se güents: Neafits, no experta i ceperla,
De l'aut6drom
Procedent de Madrid va visitar
les obres de PAutúdrorn el sea
nyor marques de la Vega Inclän,
comissari espanyol do Turisme.
L'acompanyären els senyors
cerera, director, arquitecte i ale,
personal de les obres, de les
quals va admirar-ne Forganitzacid i la, rapidesa que li produf la
disposici6 de les diverses mäquines i brigades en moviment.
Admira el panorama que es veu
i recorregini els jardins de l'esmental Olub de Curses, aja' cona
el jardinet dels tarongers.
XX
La Federada italiana de Sociatate de llena, organitzadora dele
Campionats d'Europa de 1923, ha
assenyalat per a la sena celebrada la data (tal 2 del praxim setembre, a Vila d'Este (llar, de
Como).
-•••••n111140.9.--- - -
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Fets Diveitos
Erre metal narnent
Fau auxiliat al Dispensad de
Barechmeta En JoaquimNovell
Ruiz, ele 36 anys, datad lintorer,
cl quai eslava eminetzinat per
liasen provat un produete quhnic
que confeccionas a.
Uil FEIT
Alar, a les once de la nit, es barallareo al carree de Sudare Eduard Nava..
reu i Nano, de 27 aro,, solter, jornaler,
Juan Glosas Slament (a) Paiet, :asea
tant el primer ame una ferida penetrant
grill a l'hipoeuudri eequerre, produida
amb un peal- walkie.
L'agmeor fou detingut 1 el feria despren s de curat a la Casa de Socore del uatleer de Bailara, asta tras11:dat a l'hospi'al de la Santa (‚tea.
MIS1111•••••n•nn••••n•

DE L 'ESTRANGE
POLITIC CREO MAULT
Nira, is.— Es traba eremita a.
/ab el conegut politic i luxe a,
grec, Basili Zaarov.—}lavas.
LA SITUACIO ECONOMICA 4

TXEGOZSLOVAQUIA
Praga, ts.—El sanies* Rasan, asa>
Ire de Finances, parlant a Parada,
davant d'una Aseentbka del pena ae.
cional-demberala, ha declarat eme ata
si económica va disminuiat rápies.
El nombre d'obrera en atur foaa
disminuit en quatre mil, durant el ea
de novembre.
El nombre d'adhesions a la risa a
Praga, molt superior al de rana aa
vor, és una prosa, ha dit el masa;
que l'activitat económica tendcil
normaliaza—llavai.
TOPADA DE TRENS Eltim
FEA-a-T.3
Allahabad, 15. — Un tren

passatgers ha topat sunb
mercaderics a Ilasulabad, res
tant tres morts i alguns Ter:
—Hacas.

TOPADA DE DOS TRASATLIN
TICS

New York, 15. — A conselau
cia d'una gran tempesre de nes
Cls trasatlänties "Mexico" i 'Ha
m'aten" toparen davant da La
werlay. El "llamaron" pegué es ,
trae a port. El "Maxico", que pa
ta a Lord 119 passatgers, sem.
bia que no corre perill imm:nest
de naufraga—Havas.
NARUTOWICZ EREN POSSaa
SIC DE LA PRESIDENCIA

CFOSI POLONESA
Varsevia, 15. — S'ha celebra
amb tole solemnital, la censé.
nia de trametre els poders de
m'aniden', de la República sise;
nyor Narutowiez, que fine mata,
via desenpenyat la cartera di
lees estrangers.
Acabada la cerimónia, el cap
del (J'avena presenta al nou pres
sident a dimissió de teta ele male
nistres.—Havas.
LES FRONTERES

rz aran0-

IUGOESLAVES
Bucarest, 15.—La comissió ros
raanesa a ingueslaca ha terma
nat els- seus treballs de delimita
cié provisional de la frontera fice
el Danubi. Algunes qüestions que
queden en litigi seran reselle
per una cornissia militar desea
nada per la conferencia d'Ata
baixadors.—Iladio.
LA CRISI EUGUESLAVA NO E)
RESOL

Belgrad, 13. — Sita calebri
una reunió del partit radical,
nant tole els presenta que no
dien acceptar la coLlaboraral
demacrates, la politice dels
es indeterminada.
En vista d'aquesta deeisiö,
censor Patata, enearregat de tob
mar Govern, ha visitat al rei, ala
nifestant-li que es veu ()Migala
renunciar l'enciirred—Ha as,
EL CONORES ISRAELITA DE

BUCAREsT
Bucarest, 13'. — Amb rasa
del Congrés israelita que s'eli

celebrant a aqtrasta capital, 4.
ministre de Cultas, senyor llana
ha prozranciat un discurs salia
dant en nona del Govern el Prt'
wer Coingres de la Unió bale'
lita.
Ha declarat el ministre que in
((Siestita confessional era intra'Is
pel Govern romanas amb un aaa
esperit Hilieral.
Els drets adquirits—afegt-e
serio' respectats. El propdsit
Govern es aplicar l'autonomia tes
cismal i la llibertat de cultes.
Ha afegit el ministre que II'
mentaba que el puble s'hagu és ea
tregat a umnifestacions antiSC.
miles.
La qüestió israelita ha aeabst
amb la guerra, durant la eilai
molts juetis han vessat llar sea',
per la pairja romanesa.-11avas4
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Darrera hora
La Conferència d'En
J. Bofill 1 Matas a
Reus
REUS. 12.—A le deu del vesec
senior SollO i Mutas l'a donat al Centre de Depenaeuta la ea a anunciada
con.112rgueia sobre ei teaut. U recubrauacut de (441atheyae

L'INTERVENZ.N.10 NORD-AlleFll•

CANA EN L. ASSUNIPTE DE L ES

REPARACIONS
Washington, la —El president
ding ha declarat que els Estats
es proposen donar ajut i Loira
per la solució del problema de les ge
paracions, i que una conferencia de aa'
casas analoga a la de Washingloa
chitaría e.questa saludó.
Aquesta declaració és interpretsaa
el sentit que els Esteta Units estar' deposats a prendre part activa en e; coa
sorts de les sis nacions.—Raaie.

GASETA 4LOCAL
05SERVATORI METVOROLOGIC DE LA
11.1%/ gRarTAT Dr. 91.0ILONA
DA 13 da novembre de 13=
ladres rPosereeetet 7, 13, 18
aar6roatre a O' :1 al nivell de la mar,

768'1; 708'0.
Termómetre sec, T'S; lil'S; 101) .
lornentetre 1 urnit, 1'5; ,l'S;
llumitat (Cale simes de atituracie), 81;

ee: 81.

Direcció del real', WNW.; S. calma.
Velocilat del vivit ea aten es per segon,
3; 5 ; 0Estar del (el, boira: quasi sera sera.
Classe de ntiv-ols, eirros-stratus.
Tee.reraturrai mitres:Ira a 1.smera
Mgaima, 151.
7 2.
bilaima arree de tersa, 4 . 8.
termouetrica, 79. Temperacib
Ua
Orgqtura mitja, 111.
Pr,cipitaci6 aguara, des de les 7 loores
del dia anterior a les 7 llores del dia de
bi data, 00 mil'amires.
Recorregut del vent en igual temas, 71

7..,

PUBLICITÄT

dissabte 11 de detener. de 1922

feiners, de vuit a 9 metí es confeccionarà durant la vinent setmana la Ilista següent:
Dilluns, arrees a la milanesa.
Dimarts, salmó amb salsa
"Iecrevisse".
Dimecres, pollastre a la "Broche".
Dijous, "Crauti" (col).
Divendres, "Lechon" farcit.
Dissabte, "Biscuit glaci Cardinata".
Peden assistir a aquestes llieons totes les queels interessi,
tant si san com no sedes de l'Institut satisfent 0'25 pessetes per
un tiquet que seas enteegarä
abans d'entrar a desee.

ati ;V,ine l r. e.

Obser‘ru'ons par n ietdars. boira.

! DEMA, A LA TARDA, AL PAi LAU, concert pel famos pianista ERDMAN. Programa
molt inleressant. Entre altres:
"L'arbre de Nadar, de Liezt,
"Quadros d'una exposició", do
Mussorgsky.

1

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO

Barcelona: Duna pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 7'50 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postad: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
--Avui, a les deu de la vetlla,
Eentitat Amtes de la Instrucció
(pelea de Santa Atina, 4), tributare un homenatge a l'insigne
pedagog mossèn Rexach.
Parlaran els senyors Josep
Barbey, president de la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament; Ferran 'alls i Taberner, del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat Josep Marin Llobera,
canang.e; Antoni Galés, president
ein l'Associaeid Barcelonina de
Me:-tres Oficials; Jcsep Puig i
Esteve, de l'Assoeiació Protectora de l'Ensenyanea. Catalana, i
Agell 1 Agell, president
tir Amic3 da la Instrueció.

Per a commemorar l'entrada
en la Relee Academia de Medicina del -doctor don Pere Gonzalez, els corte de la Societat do
Biologia i els seus amies li dediquen un banquet a l'Hotel "Martin", dilluns. dia 18. a les non de
la veilla.
Inscripcions al mateix 'Hola
correr d'Aribau, 5, doctor Alomar.
PARAIGCES

Ferran. 14, casa
--

ger, donant un total de serveis
dins el mes de novembre do dos
cents seixanta tres.
Foren nomenats membres de
l'al.ludit Conecte els senyors
Sänehez de Fäbregas i Figueroa
Porreta acordant-se que a la vinent reunió s'asignarien els restante coneellers.
Amb motiu d'una lletra rabuda
del delegat comercial del Coveen
mexieä a Barcelona, En J. Narväez, referent a la forma de desenrotllar-se la futura Exposició
Permanent Ibero - Americana,
que te en projecte la Cambra establir a Barcelona (record amb
l'apartat tercer de l'article primer dels Estatuts orgänies, non:lene una comissió per a l'estudi
i preparació d'aquest assumpte
interessantissim per al desenrotllament de les relacione comercials entre tots els palsos de
raya ibero - americana. Restà
constituida aquesta eornissiö de
la següent forma: President,
senyor Mita liebre.; vocals,
senyors Franz Jansees, Sobartes, Galceran i Fàbregas.

Saló do Te
cada din te dansant do 5 a 2/4 de
i dinar a l 'americana de 3 a 11.

La Comissió de Festes de l'Ateneu Ohrer del disiriete segon,
d'acord amb la Secció de Bertaficimeia del mateix Centre, tenen projeetarla per a la diada
Rete d'enguany una artística eaea da.
Aquest arte tradicional té per
objecte el recórrer l'esmentat
districte, fent entrega als nene
del mataeix de les joguines que els
anis Reis d'Orient les hi portin.
Te lambe un aspecto altruista
que es al de fer el present de
Reis a tots els nena pobres del
distriele.
Per a l'organització que enguany se porta, da- d'esperar un
verdader èxit. Eminente artistes,
entre l'eseenúgraf En Salvador Alarma., prenen parte activa
en l'organització de 4a mateixa.
Tainbe signilleades persones
del districte han ofert tal seva
valuosa cooperad&
La Secció de Beneficencia &a
resinentaL Casal fa avinent a i es
persones que simpatitzin i sentin
robra de carilat que fa l'Ateneu,
que en aquest (Mercaders, 38 i
40 principal), kan quedat obertes unes !listes per a els generosos donante que amb la seva
cooperació vulguin fer qualsevol
present par a els infants pobres
daquest • districte.
—

MONTAÑA
Vi negre 0'75 amp. litre

Collera ARNO & MAR1STANY
Anib motiu de l'aniversari de/
nataliei de l'eminent savi (rances Pasteur, l'Ateneu Enciclopedie Popular lia orgattitzat per a
alai, dissable, a les tito de Lia
vetlla, una sessiö pública dilomenatge a dila personalitat, que
séaa. rom modest ressó de la eerie de festes que internacionalmeta se li dediquen i lanibé una
drena al geni que amb sos descubriments ha donat motiu a
progressos tan transcendentals
en les ciancles meco-higieniques, determinant per la valua
de ton talent teta una época deper lo tant, espera que an
el acto que avui celebra, en quin
p arlaran eis senyors N'August Pi
i Sunyer i E. A. Bertran, director de fInstitut. Francés, no hi
mancare raasietencial de cap
pereona aman( de la ciencia 1 de
POS humea representatius.
—
El Crup Excursionista Catalunya te organitzada per a denle
una visita a l'Escota Industrial
d'aquesta celad.
ale de reunió, el quiose de Can aletes, i hora, a les 9'30 mate
enier:
icoaril
de petroli,
EST UFES gas, etc.
G ermana. Rambla de les Flora, 30.
A la desee de cuina de l'Instite de Cultura i Biblioteca PopuJeetaailedifflidietimit"

DE L'AGRESSIO A L 8

NIOSSOS D'UNA VAQUERIA DEL CAREEN DE
CALABRIA
. Uns agente de policia van detenir a la Fonda Prim a Josep Mar-

L'Asseeiació Excursionista Deportiva .Puigmal fort una excursió al Montseny, sota el següent
itinerari: •
Palautordera, Montseny, San!,
Marea], Les Agudes, Santa Fe i
Gualba.
Sortida, avale a les 530 de la
tarda, de l'estació de Frenen.

Forn del CIslie
FESTES DF.. NADAL

Esplimdid aseortit d'elegante
paneres i riquas eapses per a terretas i objectes monis per a tal
diada.
Artistics Massapans d Toledo.
Pelal, 38. — Telefono 2973-A.
El propvinent diumenge l'Agrupació Excursionista "Júpiter"
visitare la granja "La Ricarda"
i l'estada radiotelegräfiee, totes
dues instaleades al Prat tic Llobregat.
Sortida, estada) M. S. A., a dos
quarts de sis.

blicada el dia 1 del present mes.
excepte pele eme procedente de
Barcelona i Girona, que es vendran a 475 la dotzena i a 040 un
de sol.

Gran Te r tre Espanyol

ELS VAQUERS

A l'ombra de Montjuic

El Pomell de Joventut "Flore
Barcelonines" farä demà una visita a l'Asil de Sant Joan de Deu.
A les deu en punt, reunió a la
Playa de Catalunya, parada del

El "Centre de Viatjants
presentants del Comete; i de la
Indústria" celebrarà reunió general de socia el proper diumenge, dia 17, a les 15'30, al seo
estatge social, Canuda, 41 i 43,
per tractar d'assumptes generals
i procedir al nomenament de president i altres cärrees del Consell
Directiu.
L'Agrupació deanties
del Col.legi de Sant Julià de Vilatorta ha organitzat un dele de
conferencies al seo local social,
Ferlandina, 67, tenint lloc la primera el vinent dissabte, a les dea
de la venia, desenrotllant-se el
tema: "Anem a la fi de la guerra
social?", pel sed En Lluís G. Sue
L'acte serä

Vicente Ferrer y Compatlia
Pla g a Catalunya, 12. Telef. 112 A.
Llard pur, llamita d el quilo 299
Llonganissa extra, quilo a 11
Preus excepcionals, degia 5 importares i oportune aju,tos
hat reditada 1.5.‘37i

Dimarts proppassat celebre
la reunió ordinevia corresponda
al mes que som, el Consell de Govern de la Cumbre Internaci.dial
d'Intercanvi. Presidí En Joan A.
Mes Yebra.
La direcció dóna compte dels
serveis portats a cap per les SeccMnis d'Informada, Secció d'Inter
camvi i Secció d'Ultramar, a diferente signatures i entitats,
tant d'Espanya com de l'estran-

iä Teatre

!PUMA NUPCIAL

JOIES VERITABLE CCASIO
I objeotes usata de totes Glasees
Preu fix. Tallers, número 41
El "Grup Excursionista do Barcelona' ens fa avine,ut que en Boa
de la conferencia que tenia anunciada per al die 15 sobre "Les torres d'Africa", es fort una sessió de projeccions explicades pel
senyor N'E. Domenech.
Aquesta sessió tindrä lloc el
dia 22 a les den de la vetlla. L'acte serie públic,
DEMA, A LA TARDA, AL PA-

LAU, eoneert riel fatuos pianista -M'AMAN. Programa

mol!, interessant. Entre altres:
"L'arbre dc Nadal", do Liszt,
"Quadros d'una exposició",
Mus sorgsky.

Del ball que la Penya Pinya donarä el dia 14 de gener, a la tarda, a l'Ateneu Obrer del disidete segon, sie'n donen delalLs
local social de la dita entitat, ¡lee
Condal, 8 i 10, segon, segona.
En aquest ball (art el sea debut una orquestrina formada per
notables artistes de Barcelena.
El Foment Excursionista de
Barcelona fart el diumenge, dia
17, una excursió a Sant Miguel
del Fai per Caldee de. Montbui,
Sant Feliu dc Codines, Sant Miguel del Fai, Bigues, L'Ametlla i
La Cuelga.
bloc de reunió; Estació del
Nord, a les 545 mate
llavero rebut de la senyora M.
la quantitat de pessetes 25 per a
repartir-les als pebres, que han
estat distribuides de la següent
manera:
!tenerme Borres, Juan Blanquee,
82, primer, primera, 5 pessetes.
Maria Balas" Port Bou, 54, 5.
Emilia Esteva, Are del Teatre,
29, primer, primera, 5.
Joaquima Griteia, Aurora, 5,
segon, 5.
Dolors Sane, re del Teatre, 43,
tercer, primera, 250.
Vicente Monsalbe, Prfneep de
Viana, 20, primera, 250.
Total, 25 pessetes.

NORD

METRON

Plaça de Getalunya, núm, 17

cid, decora: especial per a ambdusi

obres. Dem2, diumenge, lerda I
I n11: El 'conde de Montecriete 1 La
camisón da los Jesultas.—Dla
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finitas, 18, nit, a dos quarts
de deu, Regona Vetllada de Teatre Selecto:
EL PAQUE1OT TENACITY

comedia en tres actos, de Charles Vildrae. traduceia de Carlee
Steldevila.
CIVILI TZATS, TANI C ATEIX1
un acte. original de Calles Soldevila.
Es despatxa a comptaduria.
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El castell dels :31
tres

Aval dissable, tarda, populzzr. L'obra del dia,

de den, Los sobrinos del Canjeen
Grant. Exit delirant. Interés.
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preus eorrouts. Grandiosa estrena
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Saló Catalunya
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V!CTORIA PINEDO
LLUIS BALLESTER
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Dilluns, 18 de desembre 1922.
DEBUT
del mejor suggestionador del
min. Professor

rabie opereta del muestre Guerrero, La reina de las praderas. Exit
olamoróe del dia. A tres quarts

IN

Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya:

E tellana 11.0jas-Capard. Avul. clissab- •
le, GIL a dos (muta de deu, el w
E! mea colosal,' dele programes de II
E la tentporadat Prirnes. Primera re- III
presontaeló del ramils drama en 6 •
artes, El tesoro del Cardenal o El
2 Conde de Monteerieto. SegOn.
apiudit Orsma IttlstGric en 3 artes,
E Carlos III el Ilbsral o La expulelen
de low Jesuttae. Illsgnfltra preßenta- eg

3

Demà, diumenge, a les tres:
El princep Nano. A dos
quillas de sis: Els pastorets.
Nit Fanny 1 eta sute crlats

18 Direcció: JOSEP BERGES E

per ésser la de més du.
rada i minim consum
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Compri sernpre la
Llàntia eléctrica
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CONVOCATORIES
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tramvia de Les Corte.

Corn en les anteriors visites,
resten convidats lote els Pomells
de Joventut.

de Juli Vallmitjana.

L'Associaci6 Radietelegräfica
de Catalunya avui, disabte, a les
set del vespre, celebrare nna reunió al sen local social, Rambla
del alig, 30.
L'Unió de Rabaseairee
Catalunya ha organitzat pel mes
corrent els següents actea: Dia
17, a la tarde-. miting a Teyä;
FEDERACIO D'ULTRA-. dia 19, a la nit, miting a CerveMARINS, QUEVIURES I lló; dia 24, miting a Lavern; die
28, reunió del Comité central a
SIMILARS
Aquesta Federada fa avinent Martorell; dia 31, mfting a Nilovi.
A tots aquests actes hi
a tots els selle federats que, per
ordre governativa, durant la quin- tiran ele senyors Companys, Duzena del 16 al 31 del enes que ran i Canvameres i Ferrer de
sena regirä la nota de precie pu-

La Seeeió Permanent d'Educaeió i Instrucció de l'Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de
la Dona comunica que deniä, diuinenge, a les den del mate tindran
¡loe els exercicis de dictat de
trances; a les quatre de la tarda
els de gramàtica castellana, uns
i altres segons l'horari anunciat. GRAN TEATRE DEL LICEU
A les once del matt: Lliçó de
Aaiii, 18 de propietat i abono,
lectura artística en substitució de a les nou. L'òpera en tres actos,
la corresponent al guate, diumen- Tosca.—Drmä, dinnienge, tarda,
ge, que no podre celebrar-se per Carmen.
tisser restes de Nadal. A dos
quarts de cinc de la tarda, llana •n•n•••n•••....OTEENENIEBIA31112CEiNeSIE/D
de cuina casolana.
El dijous, 21, es fort la visita ;4
a la Mentora. Si prendran pan
de deu a dotze associades. Queda
Cata!à ROMA
oberta la inscripció, que es tanla
a
del
carie el dimeeres, a les vuit
o
2
larda.
La
Avui
dissabte,
13
vespre o abans, si el nombre as PJ
E ceinedia en tres actes,
complet.
w
us
La Secció Permanent d'Econo- ta
la
mia i Proveirnenls demana a les sii
associades i Ilurs families que ii Ei t2 1 m g ti taita un itill 3:
E
desitgin servig-se del restaurant su
E
després de la missa del gall, que
Preus econamics. Nil, provulguin fer la inscripció a la segrama extraordinari, 5 aecretaria de la Secció d'Organitzatrae
dies
ció i Propaganda durant els
de
den
a
1
mate
i
de
21, 22 i 23,
LES JOIES DE LA ROBEN ia
quatre a vuit vespre. Passats
aquests dies no s'admetran !pa_
i la comédia de gran broma,
Cripotorls.

»1Es VILAN9VA oto,

CADA DIA
L'éxIt ras gres de l'any

Al govern civil es reuní la Comissió Mixta d'obrers i patrona
vaquera per a tractar de la qüestió que tenen pendent relacionada amb la venda de la llet.
Es celebrare una nova reunió
el proper (limarle.

tin Juncosa, de 25 anys, d'oflei
vaquera babilant al caree de Niepote, 97, cinquè, primera, ac e retari del Sindica( Lliure de Vaquera, el qual sei considera, engons deelaracions de l'agredit
eliqual Palau, com un dels egrese
sera dele tres mossos Josep Riera, Pasqual Orenga i Miguel Pelan, de la vaqueria del número
197 del carrer de Caläbria.
Com que esteva ferit, fou porBit al dispensari del carrer de
Sepúlveda, on 11 foren cundes
contusione a l'ull esquerre i cap,
havent manifestat que li l'oren
causarles la nit del succés.

Vi Mane. 075 amp. lit.
Cenen ARNO 8( itlARISTANY

RESTAUR.4PIT ROYAL

DElela., A LA TARDA, AL PALAU, rencerl pel famos piaeta ERDMAAI. Programa
r'celt interessant. Entre nitres:
"L'arbre de Nadar,. de Liszt,
'Quadros -d'una exposició", de
Illissorgsky.

CRONICA SOCIAL

CORDILLERA

CL AP ES

No deixeu de veure aquest admia
rabie espectacle.

N

.halaillMiliiiall1112111i1Maaltnalerrazionniv e

ARISTOGRATIC SALO

14 PALAU OLI LA CINAIIATOORAFIA
de g uljeicsologures7111,5:11,.ileviulitaisd.71,xed1,,oll

eapertert be 5itguel, Madame Reo somier (exclusiva', Uadmpte oe
torte, 0mal en les lutr4ntes de
Ptuiperl aspen-Unir, durant els
turbulents Mes de la Convenee3.

Crearld de la genial artista Yern
Colmarte, estrena del
3' gemid/Je drama. marca Selleba,
.
asee que el Si matee?. creamet de
Lucy Doralne.

tileäulliNflieeli18111111118••11111

Diana•Ar2entina•Exceisior
Avui, tercera, Els amos de la
mar, La oat/tatrota d'un poblat
EsuaIant al cal, a aaça 41è414(116A

Diellabte 18 de damero de te

LA PUBLICITAT
NIT DE LLUNA
COSTES DE GARRA!'
TERRAMAR
LLACS I JARDINS
mhilletRC-110„IEL,

Tciefor.

341, SITGES
Teatres Triomf i Marina
I CINEMA NOU
fidel erial, La
filia de la 1101, Els tres nlosquetara, segona, El capita Kidd.

Reapertura, demà dlumcnge

bomba va, El seu

12111111E1/10111111111ALBEEILII211131
sa

E

Restaurant del Parc
RESTAUNNT del PARC

a

REAPENTURA, DEMA, GIMENGE, 17. Nava direccio; CAREO
(Fill)

ii

Entre dos mena, per Normo Tal¡ruge.

DE TEATRE a casa SON.
TEMPS. Restaurant especiaL
Ostres 1 M ariscos. Quintana, 7.

Reapertura, demà diumenge

Avul, dIssabte, pro7-ramrs ex- a
traordinariesz A la casa d'anees; Ili
i La tragedia d'un pantaló; tercer I
..
1 últ.ms episodio de Els amos da la •
II mar 1 Els tres mosqueters I Eseslant s4 cal, gran CM, per Tom N
g 741x. Den.3, diumenge, oeSSIOns El
,,.
01
.• mati, tarda I alt. A /a de la nit, .4
estrena de La reina de la Ilum I El

1

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas seminales), cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, rerligos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Fs.2astenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las
Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente ales azotada% en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, peopie de la edad.

SOMA
Pela,

Gran Teatre Comtal i a
li
Gran Cinema
Bohemia eo
hl
---------

.

„4111".0.TEINCtAr

teegruogo-stxfúAtil

Restaurant del Parc

Avui, L'ombra esquinçada,

Vasta, S ptas. fraseo: Se6111. Rambla de /a3
Flema, II: l'aneada Gelart. Prinecig , 7 y principales
farmacias de Espnfia, Portugal y Amerier3.

Grane reformes

Esmorzar des de 750 ptes.
Servei a la carta I especial per a

•
Ii

1.1151111M,ni.1.1131CMCGr

Es 1a reina de les aftües r'e taula
la de la Val! d S•

Telefon, 2160 A.

Se

aimasacrruauaraisararzif

serveisen encanen a
enmielO

Depositan: JOSEP PAGAN: Ponent, 28

Restaurant del Parc
sit
, a1
•

Palace Cine

Reapertura, demà dlumenge

GRAN SALO DE MODA
Arlatocratiqusa testiont artietiquel
Programes oxtraordinaria
Avui, dissabte, A la caca

---ESPORTS---

e

d'ànecs; La tragedia d'un
quarta i última

/II pantaii;

1

jornada de La filia de Napoleon i Escalant el col, per
Tom Mix.—Demà, diumenge, sessions matt, tarda i
nit. Estrena en la de la nit
de Fals amor, per Casmel
Miers.

e

i

s

'

dona, del

Real Programa Aiuria.

::CONCERTS
• s

JAQUECAS
NEURALGIAS cs)
REUMATISMOS
INFLUENZAS

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Denla diumenge, 17 de desem-

grite concert a Barcelona del

fames pianista alomany
ED. ERDIVIANN

Programa: Obres de Eehardt;

Barcelona - Unió Esportiva,
camp Barcelona.
Español-Avene, camp Español.
Sabadell-Europa, camp Sabadell.
Per entrarles i localitats per
aquests partits al camp de joc,
el diumenge.

Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos,

afflommannumainitmad

esomptsmnseatts.

DIVERSOS

Putxinellis “MIRIA"
Rosselló, 2017, davant Frontó
Demä, diumenge, dia 17, a les
cinc
NOBLES 1 PASTORS
PASSATEMPS PEL TRANQU1L
Cali de Quadro. Dirnoni i Tururut
Entrada i seient, 1 pesseta.

ellendeissohn; Seriabin; 'liessen
Alkan; "L'Arbre de Nadal", de
Fr. Lista; "Ouadros d'una expoOció", de Mussorgsky.—Prograrnes i localitats: Magatzem Unió
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel. Cordicions especials per ais senyors socis da
l'Orfeó Catalä.

tia EA

A

1.4 Z.3

.....1.1nMrnIM11101/1

EDI.N CONCERT
12.--Gran hit de Candelaria Medina, Pilar Alonso, Barón Sanchez, i trenta bolles artistes Inés. Cada dia, Aperitif
Dancing i Tsbarin Americà.

LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos qua r ts de deu i de
les dotze a les quatre de la ma.
tinada.
Planxa
ondulada de
1201[75 cm.
Ptas. 7 • 50 rn.2

La casa mes Important
d'Espanya. Espectalttat en tapissos religiosos. Exposició
permanent de

(moros al oil,

gravats, oleograrles, etc. Fabricad° de mares 1 motllures. No compren sense visitar
aquesta
F. MONTFALCON
Boten, 4. 1150 1Portaterrissa.

Gran Basar
de Sastreria

n

Dr. BOA:,

unes grans reformes
la

i sota la impressió do

nostra visita a París, Londres, Berlin i Viena, de 1 a
qual hem deduit que

vAPADE
Al minuto.Cajal lrI
kalto . 28 Farmana

J'orlada do baixa
que va a anvalr-nes, la casa DAS-

PaiisIg de Greda, 11, ea
constituelz en avantguarda (Pena

Per mlua d'una liquidad() silencio-

realitzem totes /es
nostres extstenelea e menys d'un
GO per 1 00 del sea valor d'arul.
ea en /a (mal

= Urinaries
del Dr. Olmis0, Rambla
Pla Blomeeria, 6, 1.er

VESTITS

(entre hospital 1 San:

Sastreria confeccionada
Mies a 40, 50 1 65 ptes,

Patz)
TENER!, IMPOTENCIA,

SIFIL1S
Espacials tractarucnts per
al guarirnent rhpIrt de les
NIALALTIES SECRETES

Vestits i abrics, confeccionats amb la major perfecció, 1
cort nord-arnericti, des de 50 p3ssetes fins a 100 pessetes els
mes superiors. — Pantaló confeccionat i a mida, des de 10
possetes fins a 30 pessetes dio ines superiora. — Pel mateix
ordre confeccionarem paces d'etiqueta, esport i carrer, fines.
Les altres seocions de la casa guarden la mateixa retacid de preus.

PIATR1D,
PROSTATA

Consulta, de 9 a 1 0 I

de

8 a O económica per a
empleals I obrers.

Mitquina de cusir

Robzna central, nova, molt
barata. Urgell, 82, pral.. LY

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corte Cata,
lunes, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

11nMSSISttnSb

•

Molt superiors
SASTIXERIA D'ENCARREC

CA.MISERIA-Ganabas, des de cinc pessetes.—Calçotets, des de 350 pesse.0
les. — Pijamas, des de 10 pessetes.—Colls, des de 0'50 pessetes.

—C.orbateda, assortit immans i a qualsevol veta. Guants de
punt. des de 1'45 pessetes, i guants do pol i camussa, 100.000
parells, a 795 -pcssdes.— I00.000 barrets, des de 795 pessetes. — Mitjons de seda, a 2'95 pessetes, j de cotó, a 050
pos se tes.
T3nim Pn "stock" una multitud d'articles destinats a obsequiar al client, segons les compres.

f113111A19 sdurivilie

EnvIern a tot erren, mitjançant rsbut de OMO pesasteis en engalle, lee
Castres que eol.11eitin, eatileg, figurins. un oentimetre i un aletarna especial
que parrnot que un mateix se pugui prendes la mida.

a

PANYOS
1

J. MIR VIVES, s. A.
Ruda da Sant Pera, 15

Hospital, 41

• _

Imors.--mrttssates.

t2N1•n•

començar. Escriure re-

ferencies a LA PUBL1CYIAT,
21115.

Clínica Víes

lti

RHO

d

—

A LA TARDA

per a
num.

111'3NT:ce

FUTBOL

s

Deniä, diumenge, dia 17, a dos
iguarts de cinc.

El ustrsita mg[antgrifa
molt practica en espanyol
trances. Sou, 175 pessetes

g

&gens equips

Palau Musica Catalana

rstge 5 Indústria. De Moderna construcc10. Carrer
len, 189. linóz C. de Cent,
tio0, magatzem.

&si ma Nordamericä

lona.

E14111111211=14122118ABNiiila

Magatzems

per a llogar, propl per a ea-

Amb ocasió do pre-perar

Atlètic-Espanya, camp Atlètic.
Terrassa-Martinenc, camp Terrassa.
Badalona-Júpiter, camp Ba a-

IM

CASA BASTIDA

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de cine. Dos escollits partits de,.pilota. -Nit, a un quart
dotase. Grandiós partit a cistell.
Vermells, Barrenechel i Elgoibar.
Blaus, Vicens i Palau.

Primera equipa

Avul, dissatzte, E tres mosqueter. (tercera 1 última). per Donglas F.alrbanks, Oss11.10916, Pregrama Murta: Amor de mars; Odi
sagrat (segona 1 Ultima); La tragedia done pantalons, per litscot.
Actualitata Gaumond. flema, ses5 ) 0 matinal, de 11 a 1. 7ift, catrenes: El eaoltia Kidd, gran serie en
15 episodis, per Eddie Polo. Tata

i.

be

bre, a les 250 tarda:

Monumental i Walkyria_

número 24000 que passin
pel dom cill del nipositarl, que se 13 tornara l'impon
de les matelzeS.

Frontó Principal Palace

4aaaamineuiseimeasuelesi

1111•11•111131111111211111118111

Es SUplICII a les persones
Que linguln apuotacton6 del

Tapisses pintats

;

z

banqueta

Talgans, calefacció elèctrica

-a

Rifa de Nadal

RESTAURANTS

Gran assortit en Mellons,
Xeviots, Estams, Gabardines i altres generes per a
vestits i abrics de senyor.
Camusses per a abrics 53,
nyora i generes per a VCSLits jaqueta

Gahanys senyor, conP, de 50 a 150 PIS.
"
de 25 a 75
nen
de -50 a 100
Ventile senyor,
"
de 20 a 00
"
nen
O
"
de 75 a 225
a mida
Gabanys "
de 80 a 240
"

Aguila.
Marca
(Fonda« «1847.1
El Medicamento
Mas Maravilloso
Del Mundo Para
Uso Externo,

Elegants models per a nens
Grans existencies
Preus baratissims

Malicia a 25 pts. corte
Estams 45
Abrics 30

casa a Madrid: Fuencarral, 6
Tea Resfriados, Palman« ende1.1«.
ros Emehut. A!/cnek Limo de

Vendes a rengrás I al detall

led 01

n

reyentivo aoT como de u%oraril;
i vitse
''ge
d"r'
rea
oo

q

Retas el; diduns i divendres

Jai 121 "Ea ,eatt.

Plagues de 40 x 40
Ptes..5 . 05 no.

El Emplasto Aikock es el Kimitivo y legítimo. Eate Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizada .4plicadlo donde quiera que se sienta dolor.

crri-

PER A TEULAUES

Cuando necesiteis una pildora

Materials armats ab amiant exclusivatuent
JOSEP ESTEVA I Cia.
Portal de l'Angel, 1 ¡3, pral. :: Telefon 3344-A
Fabrica a Sarria

Puramenl.

T e T.1 Píldora Brandreth
Dasnasei ginites lidgestiís,
Pon Falreiimires,
I-.

(Fund. es

Bilis Dei« de Calma.
HOTIC. US.2. YUNISJ
VRMIt
Agentes en Espa 7 a-4. URIACH & CO.., Barcelona,

Ni

DA.RVELONA
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ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de

Barcelona 73

fan avinent que rúnic licor elaborat en aquel' Monestir és el que es ven per tot arreu amb el nom de

0 1112

.1SEGU

ffl

M

1VJE 0 elbT rafe

ffl

Me; :Ife Je*.
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PASSEIG DE GRACIA, 37
ca—arsawarsum&Gr

A

Exposició general d'articles
Assortits esplendids

per a

Presents i joguines
Preus reduidissims

