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contesta de Catalunya
Segueix "A B C" la seva campanya, no tan separatista corn
entès de
contestes que diversos periódica catalanistes Ii han publicat.
d'e j em que a l'articulista del diari madrileny ii hagin passat
alt cls caireles que han aparegut sobre aquest tema a "La Veu
Catalunya" i a LA PUBLICITAT. Peró seria explicable que
s'asaabentas deis articles de la Premsa comarcal Catalana.
el proaósit de facilitar la feina al "A B C", recollirem avui
dels conitntaris que el famós dilema del diari de Madrid
incl-eact,t a la Premsa catalana.
Tres diaris comarcals tenim a les mana: "El Baix Penedès",

ele primera articles; i sembla que no es dóna per

Yendrell: "El Gironès", de Girona, i "Empordà Federal", de
Jueces. vegem què diuen:
Ei Baix Penedès", nacionalista radical, creu que és tard, masts.rd, per a la fraternitat que "A B C" demana als catalana.
fraternitat—escriu—es un principi que es fonamenta en el
-ete muta; i vostas, els espanyols, no n'han tingut mai cap
r...specte e:tvers Catalunya; l'han vol guda completament sot ea, i així l'han tinguda... Es un cas perdut per la culpa de
ei de Catalunya espanyola; podran dominar-la materialet encara, pecó el seu esperit no el recobraran mai, mai."
-El Gironès", periódic que menté un ideari nacionalista, amb
asible independencia de criteri, tot pertanyent al regionane

1 La Ilibertat de
Pàtria
Celebrantla 'glä- Un llibre de la Moderna Poe- Finsla
ara, tothom eslava d'as
amb qua la patria deu ésser
sia provençal
ria d'En Joachim
independent, per manera que en
Du

"Empordà Federal" reprodueix un fragment d'un dels arteeditorials del nostre diera posant-hi al capdavall, per comen, les paraules següents: "Per la nostra banda, completament
acerd".
No san/ aquestes soles les contestes que en el mateix sentit
publicat la Premsa catalana. p ies enrera reproduirem en una
-etilla política el parer de "La Nova Conca", de Montblanch.

n dies successius recollirem altres contestes, les quals tenen en
:csts moments un alt interès, puix que revelen l'estat d'esperit

Ge va predominant en el nostre poble.

El dilema de "A E C" té el mèrit de plantejar amb una sien 1 amb una claredat extraordinàries el problema de Catanva. Es possible que no siguin sinceres en aquest punt les parauaparentment generoses del diari de mes circulació d'Espanya.

erG la seva campanya haurà selva almenys per desfer les ildutAS que a "Madrid podien fer-se sobre l'efecte de l'amenaça de
presälies ce:alón-ligues contra el nostre poble.
En altres ceasions s'havien iniciat campanyes per aconser que els espanyols no fessin comandes a la indústria catalana
consumissin ganeres catalana. Si aquesta amenaça s'hagués
litzat, les duanes que demana "A E C" ja existirien practicatot mantenint-se el reina de submissió de Catalunya. La
'rauda d'"A B C" és infinitament més avantatjosa, puix que
adeix a establir, entre Espanya i Catalunya, una frontera eneconómica i política.
Prengui nota "A B C" de l'efecte que ha fet la seva Carne -a a Catalunya. Ning ú , a la nostra terra, no ha exterioritzat
protestes d'espanyolisme que el diari madrileny demanava als
atamos. Mentrestant, dins del catalanisme i fins dins els grups
ederalistes s'han alçat veus sinceres declarant, amb tota cruesa

Al riu que li semita
per la prada erige:des,
la pollanereda broda
una cortina Cita,
no han; d'u/nenes cases
de austro punragut,
on pren el sol de dia
la molça de vellut
i on prtm de la vacada
cua la vaquera colla,
per qui les boros
com una cantarella.
I la dolçor de rartima
d'En Du Bellay s'estén
sota aquell cel do perla
i d'en,omniament,
que més tranquiLta torna
la trzuquilia quintana,
mes 1,1 a oca la floreta
mes tendra l'avellana.

Du Bellay, sostingut pel robust
pit i pel meravellós esguard de
Ronsard, pit i esguard on la tendresa prenia el caraeter d'un sfmbol de la sensibilitat francesa,
cumplí una tasca d'alliberament
de la Mengua materna, a qui ele
savis rnAs Ilibreseorzraleshores
refusaren tota dignitat literària;
el fonament d'aqueixa tasca, la
se sap, s'establi en el celebre manifest que Ilaneä Du llenar per a
la "Defense et Illustration de la
langue française", sota resten-

amb tota noblesa, quina es la tria que fan, enfront del dilema
'-ittejat per "A B C". Si la campanya d'aquest diari amaga alfinalitat política, cal dir que ha tin g ut ja des del primer mocat un èxit que no devia esperar pas i que constitueix una deta terrible riel' a les idees que representa,

A BÉLGICA

el projecte de (laman- I
de la Universitat de Gant
Carnbra de representante, és
a per segura la imptlantació
tons de earacter polftic, re-Cc i econúmic donaren naixenal reialrne de Belg,ica. Dura un cert lenes havia pogut
elenir - se la iltusiú d'una unibelga, d'una patria belga. Al
plavall la dualitat de reces i
e Ilengü e S ha dut a una evident
eparació espiritual. Flamenes
luns 'Oteen. cflguern-lio auf, en
maVix domicili. Perú Hura
er estan divorciats.
La tragedia de BMgica durant
auerra va donar una mejor
li..sió al patriotisme
'hacia dit que el martiri sofert
lhera per belgues i flamenca en
Is lampe de la invasió alemanya
via Iligat els dos trossos de
!pica amb una fortissima uni-.
superior. I heu's aquí que al
de quatre anys el record de
gran guerra s'afebleix, i toril a manifestar-se les diver-.
ineies que tenen per causa pro
Heils la diversitat,
d e la reforma. Manea el vol. del
Perú en aque. sta Cambra
4 fein una considerable majoria
católica, i no 1/i haurà grane
Acultats per obtenir una de!si.; favorable al projecle "fiaingant".
A despit tes protestes i de
manifestacions de carrer que
ha hagut aquests dies a Balee per part dels valons, cal dir
ie se/111)1a que aquests triin el
in 'arni, ei qual consiste'', des
Ilur punt de mira, a organitr a Gant una Universitat lliure
e llengua francesa. A q uejan re-.
'heló perfectament lícita i aria
, Ptable, pot atenuar de mol-fusca
irritad() que ale Vii421» lea

Bellay

El 18 de desembre va tenir lloc
a París, sota la presidencia d'En
Pierre de Nothat, mern:yre recentment elegit de l'Academia
Francesa, el banquet organdrat
per la revista "La Muse Française" en honor del poeta angerf
Joachim Du Dellay, nat el 18 de
desembre de 1523. Un fill de Catalunya , l'infrascrit, fou l'únic representant de la 'Premsa estrangera que shi troble convidat, joiós
d'assrtir-hi; i recordà la gracia
de la prada trAnjou damunt l'agitaciú del N'ent que tremola per la
capital d'aquí corte un mal esperit; i repetí aquella versos:

litat".
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organitzat, reprodueix tuaa gran part del primer article
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A B C". Ili posa el tito]. "V"ingal", i encapçala el retan amb
o ratlles on declara que els mots del diari espanyolista "ens
arten i sentins que el seu pensament no sigui una ben prompta

separació
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espiritual

produd la volad(' de la Cumbres
de Representante. afes val que
acuden al recurs de la Universitat
'hure que no pas que s'entossudeixin a obstaculitzar, amb procediments iDlegals o de violencia,
la transformació de la Universitat de Gant.
Si els valons renuncien ara a
les protestes excessives i a les
represàlies injustifIcades, evitaran a Bedgica una gravíssima crisi interior, que amenaçaria l'existencia de l'Estat. Tanmateix,
rn cosa inevitable es l'acceatuacid del separätisme espiritual que
ja existia fa Lemps a l'Estat
Dins un mateix Estat poden

conviure, per conveniències mútues, pobles separata per l'esperit. En aquest cas, l'Estat és un
cos sense ànima, i la seva vida

creaba de qualsevol sotragada
que trenqui per foca alió que esteva ja trencat per dins.
A. ROVIRA I VIRGILI
wiam103213.n

UNA BOMBA A LISBOA
Lisboa, 27.—A la porta de l'edifiei ocupat pel Consolat d'Itälia, unes mans criminals han colocat una bomba, que ha explo,
tat sense fer, sortosament, cap
desgräcia personal. A l'indret
mateix on ha eselatat l'artefacte s'ha trobat un paper escrit,
contenint, entre altre a amenaces: "La nostra venjança contra
el feixisme serte terrible." Nomes
per aquest indica la acolada creu
posseir la pista dels autors de
l'atemptat.
El ministre d'Afers Estrangers
de Portugal ha trames al Censolat d'Itälia un representant del
ministeri, presentant excuses
aitIvalgo ategptat.—

dard del qual lhuità, i amb 1:tetória, la Pleiarle. Per als catalana

d'ara aqueixa festa té un sentit
d'analogia amb la tasca que ha vern empresa de dignificarlé i do
rchabilititeiö de la nostra ama-

Fa dies que teram damunt
!ostra terna de treball, entre altres Ilibres estrangers, "La poesia moderna in Provenza", de
Luisa Greziani, fruit de fervorosas roca-Aun a les biblioteques
provenards. Per la seva triada dua
tiumentacrn, per la cura amb quie
esta escrit, per l'entusiasme i
hone.stesa critica amb que l'autora tracta d'aquella literatura
gloriosa. -aquest llibre no hauria
passar desapercebut a Cataluna*, lligada amb vineles seculars a l'espite/id:da pätria, amada del sol, del gran Frederic BiscalComença la Graziani aquesta
seva 'primera obra — prometedora d:altres produccions de gran
volada — amb unes justes consideracioas sobre les causes de
ia reanixenea literäria proveneal
al segle XIX, una do les quals fou
la centralita:real ofegadora, que
arribà a "preocupar les categories de persones menys sensibles
irts interessos materials: literata
podes, artistes". Sintetitza desares, en migues pagines la histaria del moviment literari proveatal des acli segle XIV, en que es
va fundar el Consistori de la
Gaia Ciencia a Tolosa, fins al segle XVIII, donant *una magnífica
visió de conjura de la tasca acometida pells trobadors fins als inicia del Felibrisme, que va donar
nova esplendor a l'antiga Ilengua.
L'obra dele principals trobadors
—Garros, Bellaud de la Belläudiere„ Goudelin, Bruyes, Sabolly,
Jasmin, el solitari que "uneix
amb un lligam espiritual els vells
als nous aoetes proveneals"—es
roncisarneet esposada, amb vera
laden mesa-atge i domini de l'asa
sumpte.
Dei Felibrisme — del qual, sepons el mot de Gasten Paris,
Rournanille fou el precursor,
Mistral el profeta i Aubanel l'apóstol — n'estudia la Graziani
descabdellarnent i els earaeters
generals, remarcant que, després
de Jasmin i de Roumanille, la literatura secular provençal va entrar "en un perioile de aova esplendor, pel nombre de grane
¡metes que la il.lustraren, per
rinusitat fervor amb que la llengua va esser conreada, per la
profunditat i el rigor eientiflo
amb que va Cesen estudiada". La
memorable data del 1852, Ilavors
que, g,räcies a Roumanille. va publiear-se l'araologia "Li Provea-.

dissma Ilengua; harem d'amar
Du Bellay, no sola com a poeta.
sinó com a profeta. Aqueixa, i no
filtra, foil la causa de l'enmeló fntima que ens solleva en aquell
banquet, un la figura revellida
Nolhar tenia tanta de consemblança arab el retrat de Du DeHay, a qui el nÙu academic—i
ahí, amb tata senzillesa, ho confessa — deu les ales del seu cant
i la nuísica dels seus ritos.
Si a la tanta d'honor hi havia
En Je aloffie, Ea Dorchain i En
Bazin, hi mancava l'Henri Chamard, qui conserva veritables
tresors de bibliografia i d'iconogratia sobre Du Bellay, al qual
ha dedicat una obra monumental;
h i mancara també—escru ixiuvos-en!—Condeline, que ha escrit un dels millors assaigs que
es coneixen sobre el poeta del
"petit Liré" i sobre Ronsard. Ye.
canvi teníem, corn a nota pintoresca, el sapat institutor del "petit Lire", institutor que als nois
del sen vilatge ensenya p is versos de Du Bellay, d'ençà de .27
anys.
secretari general de la
revista "La Muse Française", Ilegf unes quartilles en senyal d'oferiment de la festa, després
d'unes paraules pronunciades per
Contant; i l'Allern, arub un gust
informat pel sentit mes natural
qui hi hagi al luan de la senzillesa, estahli un paral.lel entre
Du Bellay i Nolhae, i fou alca
aplauda. Els altres discursos donaven una nota mes d'amorosa
crítica; pera realment de critica,
sense la qual no esdevenen fecundes les literatures; i mes que
els discursos, mes que els poemes
alausius a la festa, acicalaren i
de bellor sense defalliment resplandiren els versos de Du Bellay,
que es varen llegir: Llur plenitud romania, sospesa, en l'aire,
s'apoderava de l'esperit do l'oient
i Ida que cada mot reveles, immortal, de per sf, una substancia
secreta, una sabe fina, una gracia
subtil, les quals duien, sovint, sovint, ara una dolo malenconia
que posava el seu vol damunt de
la demagógica desordinació d'ara.
Fou la festa celebrada en el local do l'Escola Central una
d'aqueixes festes que mereixen
romandre en la memada i que
valen, sense exageració, mes d'un
fr_a_dia
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calo", amb versos d'un estol de

poetes de la França meridional

prefaciats per Saint-alene Taiilandier, la gloriosa consagració
del Felibrisme a Font Ségugne el
21 de maig del 1854. dia de la
Santa Stella, les normes que havien de seguir els felibres, promulgades per Mistral el 1862,
eón nitres tantes fites cabdals
d'aquell renaixement assenyalades
per l'autora.
L'obra dels felibres capdavanters — Roumanille. Aubanel, Mistral — ea objecte d'altres eapitols, cada un dels quals es un estuca acabat, sobre.ssortint les pägines dedicades a Mistral, que
traeten de la seva vida a través
de les seres interessantissimes
memóries, de. "Mireia" i els altres poemes del mestre de Maillane, de la sa y a poesia lírica i de
"La reina jovle". Capítol 'apart
decae:1 la Graziani a la Provenea
en l'obra d'alguns escriptors
francesos — "L'Artesiana", de
Daudet, i "Miette et Nord", de
Jean Aieard — arribant per fi a
la conclusió, en la qual, enfront
de les paraules d'aquest darrer
poeta, adversari del Felibrisme"fixem les coses provençals que
se'n van en la llengua que hauch
de sobroviureales... el "patois"
és impotent per expressar les
idees noves; es bo per expressar
la Regencia i la fe, no el pensamena que es una cosa aova" —,
afirma la perennitat de l'obra dels
felibres i de passada fa unes cona
sideracions d'ordre polilla — no
apare/brea, certament, a altres
pobles sotmesos — dient que
dins e; moviment felibrtstic no hi
ha, com algú ha dit un desig de
separatisme. sine, d'una autonomia administrativa, d'una independencia lingülstica dins una
gran patria que "es prou rica per
o posseeir dues literaturas",
Aquest labre de Luisa Graziani es per tots conceptes una ben
reeixida aportació a l'estudi de
la literatura provena:d. L'ere/dida Ei es discretament assimiiada; l'esta es bell i clac; la erftiei hi és exercida sense pretensions, ami) una senzilles e encisadora. Nosaltres, en regraciar-ne
la gentil ofrena, l'assenyalem als
doctas que encara no n'hagin tingut esment i el reromanem a Jets
els que es preocupen per aquests
treballs de pura investigació literaria.
- CARLEE; nArtor,s

dir llibertat de la patria s'ente nia ciaran/era que es parlava de
rúnica llibertat que a una patria escau, de la . seva independencia. S'entenia que una patria
sense independencia era una pietria sotmesa a una altra o be a
altres 1/Males.
Ea discutia—com se segueix
discutint—quins són els element4
que careeteritzen els nucas con/
a pelajes i es discutia — i tam,
be se segueix discutint encara — si tal o qual nueli
fruta dele elements característics de la pàtria. Pecó sera -a
pre s'havia convingut en que
una patria, per esser Iliure necesitava viure d'una manera independent quant a l'estructura i
actuació de Forazanisme del sea
govern.
Perxó es parlava cam si foc
igual d'autonomia i dernidepena
deneia dels pobles i dels Estats.
Perú darrerament, la paraula autonomia. a Catailunya, usant una
expressió vulgar, podriem dir pie
ha anat aigualint-se, be anal/
apropant-se a 'una significada
mes restringida i aixf des de f
poc temps — relativament—s'ha
,parlat d'autonomia a Catalunya
en el sentit d'un organismo de
Ilibertats determinad-es per a la
riostra patria.
Dones si autonornia de Catalu
nya ja no vol dir independencia de Catalunyn, caldrà que tots
eL, que sabem i sentim que Catalunya és da pàtria nostra, la patria dels catalans, bandegern
aquel! epitet i usen/ aquest quan
volguem parlar de la Ilibertat que
escau al nostre poble com a pise
tria nostra que Cc.
Es clar que la independena
eia absoluta no ha existit mai
que menys existeix en els nena
eivilitzats. Ni la Xina en els fipies temps del seu amurallament
vivia completament independent,
sense relacions i inter-dependen,
cies amb els altres pobles. Rk
nobles del neón, en e! llar viure,
estan Ilierats per relacions i de,
pentUncies de distintos menea..
Perú en usar el mot independencia de la patria o in nlependeneia de la nació (que es el mateix
pele que trobem que nació i patria es una mateixa cosa'. brin
clarament signifiquem la Ilibera
tat de la nació quant al seu goa
vernament, perú, en aquesta
fera det governament, ben plena.
no un conjunt dv Ilibertals pareials , sind la Ilibertat, la independencia. que suposa el viere
d'un poble governat per ell ma

Converses filo- Full de dietari
lògiques
XXXVI
Seria ja hora que, en el llenguatge
escrit, no uséssim corn a sittónims els
dos demostratius aquest i aqueix.
El Ilenguatge parlat no té necessitat
sine, de dos demostratius. Dos que conversen, per a indicar qualsevol cosa que
es a la vista d'ambdús, no necessiten
sin6 un demostratiu: un sol demostratiu de proximitat, acompanyat si conve dan gest, basta per a designar qualsevol objecte que es india prop dels
que conversen. Dach prevé que el català parlat hagi perdut, en unes contrades, el demostratiu oqueis, i en altres el demostratiu aquest. Parlant, amb
qualsevol d'aquests dos demostratius i
ens entenem perfectament.
quan la primera persona i la
segona persona tetan l'una en una localitat i l'altra en una altra localitat, Ilavors disposar de dos demostiatius dif erents de aquel!, Sss indubtablement
avantatjós. Dones laé, el català antic recorria, en witiest cas, al demostratiu
aquest: cquest designara la localitat on
tament distinta de la del demostratiu
aquest desitjava la localitat on
es trobava l'autor de l'escrit i les coses situades co aquesta localitat, i aqueix
designava la localitat on es trobava
armen a qui anava adreçat l'escrit aixi
com les coses situarles en aquesta locaEIs eseripters que actualment empren
llar aguda. dialectal com a sinónim del
aquest barcelord, haurien de renunciar
a aqucll demostratiu, substituint-lo per
aquest, i reservar aqueix per als casos
en que els anties l'usaren, ço es, com a
demosteatiu de scgona persona, en contraposició a apcst.

P. FARRA
complavent-se amb endolchnent
espiritual en el so que soneteja
dios el sonet:
flag ela qui mame time a bit un
Ibeau viyage
Js PEREZ JOMA

Recorts 1 reflexions
Tot davallaut als sumptuosos saetas de
la nova fotogrufia Areins, pennwa interiorment "Vet nqut. Ara prr anar - nos
a retratar ens cal deseendir fins a sota
territ. Temps p urera cus calla pujar fins
el terrat. IdI mea, tuattrialincut, es capgira".
I ilespres d'aquesta reflexie inicial, he
remirdat atnb veritable entendriment les
primores vegades que vaig immobilitzarm, davant l'objectiu. Cree que no eta tela
gaire il.lusió. 111.6s aviat em molestara.
La mä del fotkrraf, mes o menys tacada
pels liquide del laboratori, em produia un
cert malestar quan traehrva d'imposarme l'actitud de,itjada. El meo ros s'enravenava estranyament i els meus ulls
acb;uirien tittj finesa esverada i
culo.
Mes endavant. Ilavors de la primera
comunió, cree que la nieva vanitat, ja
desvetllada, va començar a revelar-me
delfeies de la fotografia. Vela: adoptar la
pose amb fe, comprenent tota la transomn&onda de l'acte. No m'havien fet arrissar
el caben—cosa que agraesc—oerd
uSen obert una densa impecable i vestia
una jaqueta a l'anglesa que potser no
ca'afaroria gaire.
Vaig esperar wat> änsla les provea. En
vaig restar tetisfet.
Fet i fet, el terna que he eneetat avui
no es tan trivial com pot semblar a primera vista. 'alome davant l'objectiu futogräfic, tal vegoda no cas revelarn Inte&rament lii seva Intima oontextura. Pire ens revelarte un rengle de febleses que
prAaldennent s'estimaria mes servar secretes.
Edu la prora. Fin mig de la reunió
menys encamarada, planten un objectiu
futogräfle. Tot soguit veureu que la concurréncia comtmga de maniobrar häbilment per entrar ,lins el foens: lee dones
cuitaran a arranjar-se el pentiunt 1 a TOs isar Ilur inrluroentAria. Eh, Ihnnew
eordarnit l'americana, trencen el pit enfora, somriuran amb un soutrls que vol
ass:e la flor d'una intedlig3nela ear,
En fi, tothom es bellugarA a impulsos
de la fecunda vunitat.

GARLES SOLDEVILA

teix. no per altres polides:
Ni l'expressiú iftgependéncia
dels nobles vol dir tampoc que
aquests visquin alible els une
dele allres. Iii ha en primer Boa
la situació federalista que no re./
pugna a la independencia nado.
nal. El federailisme es un pa'-'
te que calan s'estableix entre pables llames, entre veritablea na-'
1-ions independents, no trenca la
independencia de cap d'elles, de
la mateixa manera que en l'ordre
particular sin contracte privat na
repugna a la tlibertat dic cada
eontraetant. Gimes hi ha la sia
tuaciä creada per pactes i traea
tats internacionals que lampeo
tronquen necessäriamenlata rtalea
pendencia deis pobles mentro
cada poble mantingui la seva so,
biranih premia, l'organitzaeió i
actuara/ del sexi Govern , 1, altra,
mena la independencia de la tiä-r

tria tampoc repugna, linterna,
cionalisme que, en teoria ala

menys, es una superació del naeionalisme, no una derrota ni un
esmicolarnent d'ell.
Si Iles pàtries denen essee independents i si Catalunya es la
nostra patria, Catalunya.deu asser naire amb una llibertat dana
dependencia, i si autonomia, ene
t re nosaltres ja no vol dir el mea
tela que independencia, cal que
no usen/ ja els dos mote, Gatalua
nye auto/loada, rom si convina
guessin l'un a l'altre. El millor
es que aquest mot autonomia
deixem arreconat en el farcell de
curiositats histariques del nostre'
renaixement nacional, emarafR.
en canvi, el mot independencia
quan ene volguem referir a la Ili,
bertat de Catalunya.
R. NECRE-11.1I.F.T
vemeiserveisnmemeereasimmeem
VOS, NACIONALISTA,
que enyorareu Un diael Integralment naoionalista, ja
"LA PUBLICITA1"7
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F,NANCES I
SESSIO

11)1mM ESTRARCznce
Frenes. 4000.

DE BORSA I

Pleon belgues, 4240.
',Dures, 2052.
1 :res, 3750.

9ORSI MATE
Dele

Venta

70'33

71.10
70'00

Obertura AD

Interior
71 . 10
tiord 70'5o 7ola
Macada, 71,.30 70 . 3a

70 . .to
56 . 1.5 06%u

audaur.,cs 064

BODSA YARDA
Obartate

nota

Alt

Cetització oficia; de la
Borsa de Barcelona
Oil 27 da deeembre do 1922
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5085
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16'00

8470
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:5'50

Fiir. Zal; 1504

"
1578
•
C.. Gral. Tranaviee, 4 0/0
5 6/11.
Ferroctrrils Ce Cataluaya
ECrnpar yla general Perrols. Catalana
Con:palera Barcelonesa Eleetrrelral
Algeas de Barcelona 4 0/0
Catalana Gel 1 Ele( Utt. Ser. 2.
" F.
Etergie EiActca de Caial. 5 0/0

.

.

Andalo g ne 56.30 55 . 3o
Ifeiropoltra 117

73'i5
7010

562o

50.25

•

oa

ACCIONS CORISTA,'

Cattlarta Esa Elecirlellat
Sntld'iirgen
'Espanye industrial

, pult. Gral. Telefons.

Per

100

OLER

PAR/S /ANCA

eamvis Pobre LcInglrrs, 6389.
Irlem nelorien, 9150.
Ideal Evanya. 21035.
ldem Holanda, 547.
Idern llalla, ceso.
Plem Nora York, 13755.
'don/ Sne e ta, 370 ,
Inem Stoostr, 2g1.
Ileon Noruega, 261'77.
Ete rn Pi:Amarra.
00.
Inern 13-11in. 0'1E77.
Llem Praga. 4300.
1. 0 ures, 0390.
ress,tett. 215'7 5 .
0170FE63 '1101 70

/.1re 5 , 71'90.
DAlaro, 1775.
Franes on .o sna, AM.
Mares, 05975.
Corones, 1850.

47

Ve/Ancle
Pavono Marrare,
Jerez Mg
•
Vece8 de Sevilla
vers

47

45

56

43

tant irreparable perdaa, els sup:iquen que ji tributin un record en
llurs oracions.

;Una
Tora acr l-ste p resa eArl Per 100 vilo,
i per m rcat erla sobre carro.
Garete negra nora 1 vello
91

o
e i

•

Natatera

•
pc,cegat
" ROM

?i

letra

Per

Os
26 1/2

Macorea marea

"

DEEPULLES

▪

Seennel
•

neanero 4

73

.

Vtloons arr1t9: lenrd, 1 d'ordl.
e
Alacant, 1 clv., 5 ordi.
Atina»

LA

Bomba Moret,
"
nUrn 0?,
16,
Ben/Ineh O.

114
lOí
los

53
58
59

8electe,

Se/le ctim. 31,
1.

Ealous

62

180
130
1:8
rri

0499:001-03

07

Stromounna,
Coro pus,

r--•

73 1/3
60

SOLER I TOMIA GERMA 7.13

Danguers
DITLLETS

quIles.

01 4 1. 11 elS 44 bien"
Veres. de 21 o 25 p is 57 Mera.
Cuixes, de 19 a 20 p is els 44 Odem.
Patates, de S a 9 els 40 fdem.
Farina primera elesse, a 53 els 100.
Ste, a 890 els 25 Mena.

Menudet. a 1050 els 30 Ídem.
Cimenta 0S0 els 40 (dom.
Cor150 vegetal nIz l na, a 32 els 120 td,rn.
Idem pedra. de 31 a 39 la rana.
Pollastres. de 12 a 20 Mena.
Conills, de 3 a 11 tilem.
Iclem de booe. a G el parell.
Perdlus, a 8 (,bin.
Llebres, de 24 a 28 el pnrell.
Ons, a3 In dotzena.
Palla, a 12 elo 100 gorilas.
Sie), de S a 9 la roya.
Poeta, de 30 a 32 els 10 quilos en

0.MAN3

RAM! A DELS ETUD1S, 13; i BONSUCCES, 1

Francesos, 43'75 per 100.
Angh sos, 2 ) 35 14,,,19y,
Itenans, 3200 per 10o.
belgues, 4200 potr 100.
Soltamos, 11900 per 100.
Fortnguesos, 0'22 pessetes.
Alemanys, 0'12 per 100.
Austriacs, noo9 per tea.
Suecia, 1'55 pe ! -'eles.
Norueg. a, 1'06 pessetes.
Fr05000e000, 2'42 pessode8.
Dinamarca, l'IS pessetes.
Enmanta. 9'75 per 100.
Estala t'alta, 623 pcssetes.
Canade. 605 pessetes
Argentina, 235 peaseles.
t'olmo1s, 510 pesarles.
Braellenys, 060 pesseles.
Boliviana, 1'87 pessetes.
Chileno, 005 pesodes,
Argelina, 4175 per 100.
Egipto, 3925 pessetes.
Fillpines, 2'75 pesadez.

Mercat . de Tárrega
Blats bienes, de 4050 a 41.
Idem roirr torea, de 41 a 42.
Ovil, de 3050 a 31.
Moroso, de 31 a 32.
Pavens, de 44 a 4410.
Alfals, de 10 o 19.
Prens per pessetes rin 101 quilos.
Alas del pato, de 17 a 13.
Iden d'A ragt , de 20 a 35.
Akohol, de 200a 210.
11114elee de C11 a 70.
Anissats, de 130 00 320.
P er Pe t s els 100 litres.
()lis, de 7 a 750 el quartfi.
Olivos, do 14741 a 1:5 la ourartera.
0ous, de 3 25 a 350 la dotuna.

PUBLi C ITAT

PREDI; DE SUE2CR:PCIO
Darcelona: Dues pessetes cada
1102. Catalunya, Espan)a i Por1
tugal, 75 pe55ete9 tres mesos;
15 els sis idnrn: 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 00 un any.

MONTAÑA
Vi 'Legre 075 amp. litre
Al local de l'Associació Instructiva
d'Obrcr5 i Emplea:a dc l'Ajuntament,
Consell dr Crol. 283 pral., se celebraran les rennions se;;:ients:
Dia 23, a les cinc de la tarda: Aspirants a escribent.
Dia 29, a la mateixa hora: Ordenances d'Oficines.

.

Per la krtZ F.ea resta dels Reis que.
corn cada any organitza "Catalunya",
,Associació Autonomista del Districte
quint, a benefici i profit deis nens i nenes tid families mcessitr.dcs, són ja t sl
gran nombre els donatius que la Cornis5iö organitzadora ve rcbent, calculant
que a equeSts s'hi ajuntaran uns altres,
el g.:e fa esperar un afalagador èxit a
benciici dels pinits iiifants.

A fi d'organitzar nUllor la testa, la
Cdnirsit3 prega a teto o.:Is que simpatitzin amb aquesta altruista festa, remetin
el més aviat orillar, els seas respertiu3 dc,nallus a Festalgc social, Nou de
la Rambla, 16.

re-eriss...--umarc",~4x.e1
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VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem tots chs cupons ven .ciment 1 gener próxim

ERM ABLES

.

SUPERIORS

.'"1411:251'."*.~=~1.17~7~211taret=
etaxer,if_ealZaANcO7N=riZIM,-.7~."71/MAZIAr

Banc
PELAI, 42 - E$ARCELONA

Braus (Earcelouetn.)
Agèr1C:C3 a Girona i Mataró

MAATZRIS: An1iga Plaça

de

COMPRA I VENDA DE VALORS AL COMPTAT 1 EXECUCIO
D'OltDRES DE BORSA. NEGOCIACIO I COBRAMENT DE CcPONS I T1TOLS AmoaTrrzAIs.-cusrootA DE VALORS EN
DIPOSIT I EN COMPTE COltitENT. PRESTECS I APERTliRES DE cuEorr EN COMPTE CORRENT. COMPRA I VENDA
DE BITLLETS I MONEDES ESTRANGERS.
COMPTES CORRENTS EN PESSETES I EN MONEDES Es-

TRA:!..GEHES.
DESCOMPTES, ACCEPTACIONS, DOMICILIACIONS I CR11,DITS A LES PRINCIPALS PLACES DEL MON. PAGAMENTS
PER A IMPORTACIONS 1 EXPORTACIONS, PRESTECS SOBRE MERCADER:ES, SOBRE CONEIXEMENTS I SOBRE
"WARRANTS", GIRS. ORDRES TELEGRAEIQUES, ASSEGURANCES DE CANVI, CARTES DE CREDIT.
'"""~INg71/41~31MIGET7/M1/111~~1/11~~

rs

-117 t
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Aunncis Oficials
FERROCARRIL DE SARTZIA A
BARCELONA, S. A.
Es posa en coneixement dels se-

tenedors de les obligacions
enteses per aquesta Cornpanyla a
17 d'abril de 1915, que el din 8 d.-.1
vinent mes de gener, a les 11 del
matt, al domicili social, Placa
Catalunya, número 2, davant del
notari don Antoni Par i Tusquets
es verificara el setO sorteig per a
Painortitzarid dels 130 tfto/s que
segons l'escriptura d'ernissiú han
( 1 . (se 1 amorlitzats.
El dit sorteig s'efectuarà
jantcant boles que representaran
cada una un lot de deu
cions.
Barcelona, 27 de desembre
1 11 22. - El Director Gerent. F. Fra g or Lawton.
nyors

OILOIMIOMOB0.•••••M•1171171«••n•••,..t.e/OOloO•

81311ES NIGBERT S. ea C.
Negociara tota ele cupone venclment 1 (tener probeirn.

Rambla del Centre, número O

TelOfons 1230-1231 A
...,76111131,9111/MIRn«MMIS2.24321.1
•Nowammal•nn•••n•• aw•n•••••
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Escoraell; vocals, En Franeesc Feliu i En Lluís Viras: president de 4
Serzjii de Ciencies Geológiques, senyo.
retdea Maria Gemís; president de la
Secció de EienCicS Biológiques, senyore.
Sa Na Carme Pedreny; president de la
Secció de Fotografia, Excursior.s 1 E.
ports, En faume Franzi.

j

!i

CAMISERIA
SAS
N
11111 if ia l 32
üaii alu2

uz Gran assnrtit 07 irtgial4
R
nes. Vaixelletes de Cuina,
euinetes ecom.Oniques, lavabos;
per a rens , etc. Gabies i peus
de metal] en elegants modelo;
Llore-no Gns. Ran:bta de les Flors,
número 34).

Notable Exposi ció

en Ctlfheel

Visiteu la do jr , guines destlna.,
des als colecc;onistes de cupons
LA ITNION, al local exposició,
trilsol, 12.

:11.1nPO,

.10 1 11.73 VERITAELE OCAS70
1 cbjerdes usatli da totea classes
Pri:u fix. Tallero, número 41

CA T ..J ANO

Vi blare. 0115 amp. lit.
Cellers ARNO & MARISTANY
Reial Associació de l'Arbre de Noel
farä el repartim8d de joguirers i roPARAIGi i ES
bes els nens pobres, en el 11J1jestic HoFerran, 14, casa
tel Anglaterra, el dia 6 de gener vinent,
a dos quarts de quatre de la tarda; acte que cara tots els anys pronet &ser 1
Divatcoge vinent, a doe quarts d'ere
magnific donat el nombre dc lots que ei de la nit, CS donara un hall extraordirepartirä.
nari d societat "revellion", al Salud
Dcspr,"2s del repartiment dinen es do- Spart Club.
nari un "Te Dancant" benific , en hoA la llista de les farnilles inscritet,
nor do les senyoretes del Comité, acte
figuren ks Inés d'..stingides de la /ureque por referencia aal = scri un digne
tra bona Incictat.
fi de l'es-mentada ¡esta, ja que sólo nasaA les do tze se serviran els graris de
broxn les lamines que hAn sol.lkitat ra jen per a acomiadar Fany roy.:r.t. A mes
tiquets.
ks senyo.-ctes seis donari un m'unan
qor servirà per al sorteig de dos valuosos chicotes, prescut de la Carnissió.
Per a invit3ci9/3 i Inés dctalls, dirigir-vos a la Secretaria de la dita Comie
si&
Avui, dijous, a les cinc
Segons noticies que hern rece" la

CLAPES

de /a tarda, s'inaugurarà
a la casa Ilenart, Diputacid, 27 1, la reproduecid plastica del farnds
quadro ;Versan
"La fugida a Egipto",
essent

nn••n•••nn••••••••••••
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Dcmcla 5t. Pera. 7
Sta. Arsra2a,.9

Ple.va

E L. ele N A

El A

tlan:lea Menentil d'aqaesta eiufat,
que ala intereo t-t reito radement prop
del minist ri d'ittat per tal dtesitar que
la terin'aaelä del madure airead/ anab

st:NTA .,Pu ju de

näq ui n e s cosirja,

'

.

A

k ar , de

comprar el 1,,tiere
velsa
ti t oiatn'aebrriilc

1

Des del dia 1 le gener es ven,
dra el café empaquetat La Garza
aixf:
leo gramo, 095: 50 grama,
0'57 el 1/2 kg.., 4'70; el 1/4 kg,
2'40, - Llaunes esmaltades de
1 kg., pesetes 10; de 1/5 de kg"
pesstes 5. - Tot pes not, -Cafè
pur.
Als colmados el venen.

Saló de Te
cada dia te eansartt, de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

p csitiant cl Courite Exccutiu de l'Exposició Internacional del noble i Decoració d'iuteriars, que tindra, Roe a la
no.ttra ciutat durant els /Ilesos de maig
i juny de 1923, que la concurrticia
d'expositors de Madrid assoleixi el grau
d'esplendor que es Inercia, ha organitzat la celebració d'un acte que tindra

seno date veritable importäticia.
En aquest acte, que se rcicbrarä al local de rAgrupació Patronal del gata de

.

eAlemanga oessioni perjudide considerables ale Cr.r....erekalts
tenien contrortada la coi...pra de mereaderiet ea acuella
nació amh aateri, riese al 20 el* *serahre data en qu' el eeor,rt fiel, ha rebut
- ti 4ai nt telegrama:
"Afiui3tre d'Esta( t rsid.-nt Comben
)l rven:11.emir:Lao:id al seu
grama erl omplase ..11 confirmar II cola0111416 d'un
notes QUe. trY3Ote.
:Lid la ntranürtat ILz'ra eranaeled
m'oh Alome:13a CO
a id ; de grato, espere
qua perd 1.r3, iorios,r, atoan d'squcera
data a una soliatiA mea "Asen:cut i
radera. 57 antoja,"

dirmrame nl 8.
e
e

pr

«'aovO dc

les protegeixen i donen ruillor I
SUapetlesiú, ADADAL. Arag,S, 239

l

RiNnni

Per a demi, divendros, antmria ! Si tezI u mal do FA
ta Socitlat la celebració de Junta general extraordinària, El Consell direc- Demandr_lo a Os rermar,es I ltda. Seal
38, tArinhCia Arig0.
tiu seuria ami) gust la majar aluciar-

rinda dels socio.
Per als dies 6 i de gener prÓXiin ha
orgarritzat una excursiO al ItIontseny. Els
detalls s'anunciaran oportunament,

J. relfd VIVES, Rd a. Sant PenaY,
RESTAURANT ROYAL

.

..

fr
"":,
apunes i peces. CARME, 4C.

FaaJe3 per a Salliestei
Denrd, divendres, a les set de la tardo, sera, clausurada l'Exposició de l'aisatges Catalans que 1 ;11ustre artista En
B. Gili Roig te oberta al Saló Pares,
qual ha estat elogiada per La critica i
el públic en general.

n•••n••n•

VAIXELLES I CRiSTALERIES
TOTES CLASSES
Jecs do rafe te i objectes per
a prosents. Esplèndid asscrti.
ment
I5IARI3TA94Y 1 CASALS
7, Ftaça Santa Arma, 7

CAPES

sse e

lEllt.'13/113fre5i2:120

R,»

la Fusta demä, klivendreS, dia 29,
latan Os de la paraula el serryors Gambó i Pido, en her onalitat de Contissaris de l'Exposició de Barcelona, pez exposar les li es generals del projectat
certamen i posar de relleu la scva transc*tdéocia.

Sin publicat cl número extraordinari de Nadal del magazine "D'Ad i
/'allá", que conté una extensa i variada col.laboració profusament iLlustrada i
uns magnífica suplements en color i fotogravat.

,

Preus

-

GASETA LOCAL

Rale
17
171/2
15

areent.
:regona
Itero

finat no s'avisa l'hora del enterrament.

.09..1111111MORM
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/.XT,AVV•22/730229497,33/3e..7,-,TM...cntergr

00
10

Usarles
I re. o pet trua De GO quIloS.

expressa voluntat

7a1 itaafe er~E11-i

9,

PrOs

¡eres

pa-

rer.ts tots, presents i absents en assabentar els seus amics i coneguts

Cellers ARNO & MAR/STANY

Mercat de Calaf
els

Josep 1 Antònia, germans, germans polítics, oncles, cosins, nebots i

Camines

Fluot ValAncla

Monteedeo, 41'05.
C g l i e. 3530.
!t e rne, 34000.
Cu p entraelle, 9219.
Ye / nema, 8131.
FA""lea, 55927.
Noruega, 25375.

La seva desconhortada esposa donya Antonia Rus, els seus fills

47

.E .e niola Ser1118
14111
Fetrenger

Herta

Medecina

(A. C. 8.)

94

se

Sta/larca,

5:1/9 11. :7'77.
('ortos-'!,
O rtrentina. 1E05.

TORRA

35

reja

Ordt
Fa Y ea Pral

CIDEONS

D71:7, gi'25.

Doctor en

59'I 0

Monoar.

CAlluies a-z e r.t:era, 40 1/2,
Exterior, 77.
tranca. 0,4377.
Nora York, 17429.
Es/M/1 g a, 20195.
Sul a sa, 21E51.
11C•92.

l'Ad. de 22.

99'50 SS
Compren Termo

Va g otts arr i bats: Nord, 9 de Wat.
Macant, 54,

BANQUERS

1

(1.1.ro
" nos/
Citada Extremadura.

97'15 op.

sera.

i

1370. UU. groa

Barcelona Trarilon and
7 per 100 (19211.
9977 0.11.
Idem, Idem, 7 por 100 10500 c. u.

BC111:N: DI.' MADRID
Mterto r romptst, 7:' 2fi.
ArnorPla g hle, 4 por 100, 8950.
Idem 5 /e . r 100, 0950.
Estertor, 0040.
frene d'Espanya, 590'00.
I s ern Espanyal
Crean,
limos ittu rie la Flato, 235'63
Ctdeles, 00.09.
Aladurls, 95150.
Nords, 57200 ,
Trenes, 4007.
Mimes, 29.42.

Ralle Casasa Vendrell

En

Alacant, 8.

CEREALS

VALRES QUE NO ESTAR INCURRA 5L
BUTLLEVI OFICIAL AL PRESENT 1 ES
COTITTEN A 8028A
Conos Mpals. E 9005 te/8, 6

zmnar~..degmmnruze_maer,Aznar,..

S

•

re n.,1

Idem eneroisatr, de 3 a 3170 la carosis-

l'emrsular 14em

Arnerica d'Electrieltet,

"carrera
Verme rrinbetst Nord, 19.

117

GollEnes, de 18 o 2.1 el parell .
7535 I

20detst Productora Force, Notriut
r,onnrany:a gmteral Tabas Fi5pine3.

•

7o'lo

63'70

9..

01"

7315

Macants 7u'In

76'77

.• 13
2,*
oir 11.

Sanea

27.0.

Ser.
"
▪
Ser.
• t.. Ser.
Es0 ec1;19 Pamplona
rriernal Barna.

U. E. A.

!tele

atuernarea -. vareo

" 1 95 9
Heme neferrust
V.M.. Sarna, Emput. n o 00 ,C 7 5 11.
•
0.50e, 2 03

enra cree: COLAnnal

;lit

randa

Obertura
70'15

Ple!.

76
74
63
62
54 (O
581 59

Corrent
Supernna superior

000001 gin

Al nrila

70.2n
76.2o
7031 7030
}Cera
lo9.10
75.10
Alareds 70 •20 7o2o
51) do
b(r4o
Ardalusos 56'60 5510
33.85
33.,10
,Caceres 53 so a 85
"
10 25 6325
t!..•
Ce/entals te 35
5deLrOPolltir .lit'5o tit95 Dese i 1 175
"

FARINES

Gran tersa
Mema "
Blanca

IbIlars, 839.
Corones, 00 1 50.

7a 35
St'bo

"42:;UZNMIMIEWnrMFngZMBIIIMEn=WgffnyP
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Mercat de Llotja

blern sulasos, 2040,

27 desembre de 1922

del

COMERÇ

älJotis 28 de 'dedeinbre do 1!"22
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Irill1E/111/171R111.11111
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O

Pastilles Laxaras Prats tiä

,

Sanfjä Tpt1 4Z

Eanyeras

JUS ii,ANOV A liNit), 6
La Junta directiva de l'iplec Escolar
de la Sxietat de Citicies Naturals de
Barcelona "Club Muntanyene", per Pany
1923, II queda t cuastituida cn la forma
aegüent:
President, N'Antera Cerc6s; vict-(‚ residrnt, Na Pepeta Orlen; accretari, En
Perc vicl•stcrctari, FIlJoscP
Patiatlü; contador, senyoreta N Mer-
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RADIO

EL FEIXISME ITALIA

LES REPARACIONS

"'l

lE1 sistema parlamentari italiä
Alernanya i -els goverinis
a1iat
+ ils
g

medis
Declaracions de Miguel Bianchi sobre els projectes de modificació
francesa
:
premsa
Unanimitat
franco-belgadel
sistema parlamentad Anirà o no a París, Mussolini? : Itàlia
mics : Comentaris de la
i la conferència del dos de gener
italiana : Romania i les reparacions
Represa de relacions entre el govern alemany t

Comuniquen de Pelin q ue les
negociacions entre el Govern
els medis económies reprendran
avui, dijous„ . havent acceptat el
Gabinet la tesi que nomas une
solució definitiva del problema

de les Reparacions, comportan!.
'emissió d'un emprèstit internacional, es susceptible de millo-,
rar la situació. Horn ereu que l'acord no ta.alarh a fer-se i que el
• Gabinet estarà en disposició
'formular proposicions positives
abans d'acabar aquesta eetrnana.
Es di a . que el canecller Cuno
trametrà a París el 31 de desembre una alemana expressant el
, parer que, si el deute de les iaepararions d'Alemanya era recluida a una xifra (encara no "casada) de ruin inferior a la fixakart per l'Estat deis pagaments
del 5 mear 1921, els medis inda.triaras, financiers, agríenles i en Enercials d'Alemanya endossarien
la garantia d'un doble emprasta
:Iota condició que una moratória
Iralguns anys sigui concedida a
1Alemanya, tant en em que es re
al t pagaments en or com-ferix
ale lliuraments en natura (Estires
ale desiiate a la reconstruccier
de les reglons devastatles. L'emprestit exterior es consagraría en
terament a Frenen i a Belgica.
L'empraelit interior serviria
les dues terceres parte per al mip aramera del mare; l'altre terç
es destinaria a les reparacions i
es posaria a disposició deis alíate.
COMENTARIS DE LA PREMSA
FRANCESA
• Parte, 27—El "Petit Journal"
Informa que el Govern fi anei-is
•estaria disposat, sota reserva de
la conformitat dels altres aliats,
a estudiar guantes preposielors
concretes i substanciades fee
.Alernanya per a endagar la qüestió de les reparaciona, negantse a estudiar tole fórmula que
.es decanti a negociacions enlre
' partieulars. El senvor Borrar Low
ha tingut esment äe la projecta-

da (remesa Tamícela nota

—Ha-

vas.
Parfs, 27.—Segons el matera
diari, el Govern franrae, després
d'haver consultat amb els res;tenle aliats. tren-letra a Alema n ya una nula sobre la manea de
'compliment en ele llaman-lente
d'azot previstes en el Tractat
arersalles.—Heyes.
Parla 27.--El "Pela iParisiea'
iliu que la Comísela de Reparacion s publicara probablement
aquest metí un important comunicar respecte l'estat actual de la
negociarla que li esta encomenada.--Havas.

medialement a tots els Governs
intereeents—Havas.
París, 27.—La confirmada ofi-

cial publicada per la Carmesí° de
Reparacions fent constar el mancarnent per part d'Alemanya en
els seus compromisos, es ref-ereix a la fletra adreçada a la dita
1Cornissió el 21 mane d'aquest
any als Governs inteeessate, nade
el fi de fixar els lauraments on
natura que Alemana havia leefectuar abone d'any nota
La 'letra deia que si els Ilin-amenls no eren tete per motius
dependents del Govera alemany o
del seu organisme, "cenan exig,its a Alemanya pagaments sualementaris a darreries del 1022,
en compensada deis lliuraments
no efeetuats'a—Havas.

Les intencians del primer minie!re bnilfunle

senyor Bonar Law

no eón encara del tot conegudes.
Cal, pero, adverlir que cap divergimcia no s e para BruseLlas
de París en ro que alary a la
qüestió de les Reparacions.
D'altra pa p i les tesis respectives de França i Italia s'aproximen d'una manera progressiva i
continua. Italia efectivament, admet el control civil en els bOSCO5
de dornini i a les mines escale
del Ruhr aixf com veuria amb
satisfacció la incautada de les
duanes, i remissió per part d'Alemanya d'un emprestit de 3.000
milions or garantits pele Bancs
i la indústria allemanys; finalment, Italia justifica l'aplicarla

de sancione,' en l'eventualitat que Alemanya manques als seus compromisos.
Aquestes sanciona en la lesi itahaurian desser sancione
autoniatiea

interaliades.—Havas.
Berlin, 27.—Els ministres interessats han comeneat els seres
treballs preparatoris per a la redacció de la nota que es refereix
a les noves proposicions d'Alemanya.
Es creu que aqueixes proposicions seran lliuraaes ale alíate
el dia 30 del mes actual.-11a-

La sessió de l'Ajuntament
sota la presidencia de l'alcalde,
senyor marques d'Alella, va
obrir-se la 5ss,j, que era urea.
nana i desea ona convouatOria.
Assisteixen a la inateixa la major pan dele reeidore. •
El seeretari va Ilegir I • acta de
la darrera eftssio, que foil apeoVade.
Tot seguía ee pas e e !ti
DESPATX oF IC1 A L
_
Horn aúna compte Si
ri de les seerients comeiiiefreieí
General
a
Una del Consolat
Xile agraint en non) del poble
del Govern d'aquella Re,itiblica
sentida manifestada de condol
de l'Ajunaiment per la e:airea-efe
ororregudit a emita' país i el donatiu de deu mil peeetes. acordat per la Corporacia_per a les
víctimes d'aquell suc--.
Ofiei del Govern civil atorgant
l'exempcia de aubliasta per a 1. - 1
ficar les obres de reforma a Ida-.
corxador general il'aliptola
tat.
Eis autómnibus d'Hospitalet a Sant Adriä
a En donar--' rempte d'un e cotriunicació de l'Alcaldía posant a
considerada de l'Ajuntament les
mesures adoptades respecte a la
circulació dun e autórnnibus del
senyor Soler i Moren, el senyor
Maynas din que els propietaris
d'aquests autómnibus han buriel
les disposicions de l'Ajuntament,
ja que prenen passatge dintre da
la ciutat. Altrament, la forma en
(1116 ip ti el ~Ved DO colmada

cae internacional ha formal el

idee de l'Entesa política hilarUNANIMITAT FRANCO-BELCA- alieda. Cal esperar que en la prd
ITALIANA
sima Conferencia de Brusealre,
Paris. 27. — Com a corlee- el problema de les reparacions
qilducia de les instruceaens
dehuries per Alemanya ja no sera
nades pel president del Censell més considerat sola rangle dele
a
senyor
Poineard
de ministres
interessos itlimitals o limitats,
la delegació francesa, la Comis- sin! sota PI deis drets iguale que
sió de Reparacions aprovà nhir pertanyen a lote els Relate que
la decisió presa cense reserva participaren a !a guerra del dret
pels delegals belga i ifaliä. era i de la Iliberlat.
correspondrä ais iiioverne ariete
el precisar les censeqüencies naturals de la deeisier, segons el
NOVES DE LAUSANA
Traelat de Versalles. el qual, per
Lausana, 27.—La delegarle huren desmancaments d'aquest genere, au- memela la internretaci6 que s'havia dotoritza les sanc:ons.
na! al vistes de Hassan-Bei a Ancora,
El senyor }a carreare donara a 9 ,,e s'arritmia l'enekrree d'explicar a la
conèixer el 2 del mes entrant
Gran Aosemblea que 'Pareittia ha d'aecepaltres alíate les mesures que . rar l'arranjsmeut tvlatiu al règim dela
França creurà necessari emprar.
Estrets o renunciar a In eonelusitO de la
Aqueefa nova situada a vingut pon. Dese t fermalnioat la delegació
a reforçar la les' de no otorgar Innert utie el vintge d'lloosan-Fiel no ea
cap mas umrataria sense
especialment, anda In celestiO deis

L'ACORD DE LA CON'IlSSIO DE
REPARACIONS
Londres, 27.—La Cornissiö
Reparacions aeorell el dia 6, per
tres vots contra un, fer constar
el mancament d'•lemenya en la
remesa de llenya i fusta per a ta
construceM prescrita pel Tractat vas.
de Versalles.
El vot disident Os el del dele- RUMANIA I LES rtspanrectoNs
gat anglès. senyor Brailbury, e! I Comuniquen al "Temps' dies
(mal es decidí de notificar-ho irn- de Bucarest que :a prúxana re-

- A lee stH melare c;ne minuta,

unió de la Conferaneia que ha
d estatuar sobre (les reparamons
i els deutes interaliats, preocupa
l'opinió rumanesa.
DI punt de vista rumanes és
exposat pel "Vittorura órgan oficias del Govern, és aquest: Sense dupte en el moment en qua
veus autoritzades han abocat
davant la Cambra rumanesa l'estat malhaurat de les noslres rea
gions devastades. el Govern Considera que te el deure patriótic
de reivindicar amb errergia els
drets absolluts de Rumania a les
reparacions que li san debacles.
radmissiö natural dels creL
(rits deis petits pajeas realitzaria el bloc económic i financier,
aixf rom l'adraissió dc llur ae-

demanà a la instancia presentada al (aoven/ eiit, en la qual es soalieita perinis
servei .les
per a estahlir
l'Hospitalet a Sant, atril)
diles soles pandee per a baixar
aquells passatgers que volguasein quedar-se a Bareellona, pera
que no pendrien passqtge dintre
de la ciutat.
El eenyor alftvnes segueix fent
hieraria del; trändle seguits des
'de la preeenraela Irs primeres inslimoies per a establir
serveis il'autiíronibu s , i demostra
que robjeele de la meta/tela presentada pel senyor S,11 . !1' i Moren al Govern civil era solament
establir tina Ilnia d'aulámnibtla
arel, el que

dinlre .le la ein! al, prescindint
.le luu1,,r'ilci_u'm
Im rAjontament.

Afegoix que la minerissiii he se-

t al atorgada pel t;,:tVern civil i que
contra ella ha reeorregut
ttonent davant del ministre Me
Fornent, que es el que en talthe

erine 'reune de reeoldre.
El senyor Soler i aloreu ha
adreeet una cornunicacia a l'Ajuntamena donante!' comple
la concessa6ide reernentat servei
pel Govern civil i demanant sels
hl assenyali sil canon que ha satisfet, a la qual cosa va contes
lar la Comissiá dient
que no pot fixar cap arbitri car
no estan assabentats que existeixi tal concessió.
Diu que s'ha presentat una
proposical er,caminada a salvaguardar ela dresta ala l'Ajuntament.—

• — —

Estrato. Fa notar que lernet Piase 1 -11.stein totes les instruceions i teta els tunder necessaris i snficients per a traerar
tant del r¡etim dolo Estrets com de qualseco! Mera
Lnusano, 27.—La rp, en.
tr'n en l'assumpte del rand de poblao14 I
del Patriarcal ha nit al representant de
Grej cia, el total ha expressat que minesta no podia arce/dar les proposktions elela
representants ute 'Yurquia tetes en lea duermes tleclaracions.
i
•
El delega! de Grètda ha exposat les
s
per
o
qualg
raons histerignes i religios
Patriareat hacia de permanCiner

Constantinoble,
onatla que Gr 'u es nmark a tot
que signifit t ni allonyament del snedit patriaren de Cousantinoble.—Ilavas.
ERSISal'a DE BILLETS A GRECIA

Govere ha signat un
conveni arnb la Banca Nacional, prr
Atenes,

l'ernisió d'una quantitat de bitllets per
valor de 600 malora de dracmas.
La supressió de les legacions de Grècia a Tokio. Rio de Jatteiro, Brussedles,
Estokolm, Viena, Budapest, Berna i Madrid. obeeix a raons d'econotnia.—Havas.

PER LA PAU OIRLANDA

Ladres, 27.—Telegrafien dr Diddin
que el Govern té el propósit de convocar un congres per establir una pau justa en el país. Probablement, seran convocades per al 7 de gene-, totes les corporacions sinn-feiner, per tal d'estudiar
els mitjans que petetiin concluir a aques-

ta pan.—Idavas.

Segons telegrafien de Roma a l'A-

Barreteen, fent presoner a 22 a tels era
es trobaven al temple, amagat set d'as
sota l'altar.
Es (l'u lambe que Mussolini no-- El sacerdot que dirigeix aqueiza esesta pas del tot disposat a anar a glésia hacia autoritzat a les susdites tro.
París per un simple canvi d'ob- pes per tal que podessin efectuar In,
is ervacions, o per compara els esmentades recerques.—Havas.
punts de vista divergente. Els
ASSASSINAT AL CAIRE •
ambaixadors basten per a abra.
El Caire,
eatedrktie de la pa
Mussolini ha dit que calla que cultat de Dret, senyor Rodson, h.
un acord cornil de principi, da- assasainat a tres de rerMver per tros
nirint la base de les decisions que dfgenes. mulla tmnava a caca s eva m bl•
n'adra prendre a Paris, existas eieleta.—Ilavas.
abans de la seva partida, si es que
L'EXPORTACIO AMERICANA A
tii havia interés d'evitar que
EUROPA
aquesta Conferencia continni esW ashington, 27.—D, procede.ncia sr.sent una nova perdua de tenme
per als representante dels Estats glesa es diu que la Casa Blanca ha de.
que hi participaran, i una nova clarat oficiosament que els Esta!, Linits
decepció per a taminia pública comer/carien aviat a exportar a Europa.
—Hayas.
deis diversos platas.

no hi ha gaires esperances que els aliats

gencia Radio, el senyor Miguel Bian- j es posin d'acord ca principi, fins any
chi, líder frizista i secretari general del nou.

ministeri de l'Interior, de pas per a Floréncia, ha dit (As proicetes del Govem

a propósit de la reforma parlamentaria:
La próxima legislatura italiana tia.
drä una tasca histórica a realitzar.
El Gosvrn feixista té la intenció de
restituir a la Cambra la seva funció puramcnt política i de scitstraure a les
arces atribucions la solució das problemes tecnics.
Crearen ha dit el serven Bianchi,
consells nacionals técnica els quals resoldran les qüestions referents al tuball, la producció, etc. Esperern aixi donar als productora el rnitjn de resoldre,
amb la competencia qtte els es própia,
problemes que la Cambra, órgan purament poi:tic té el costura d'examinar
amb un excés dc Ileugeresa.
Evidentment, l'adopció d'aquest sistema comportara una doble consulta electoral del pals: Hi haurà na vot politic i un vot leerle, per6 per aquest darrer, no s'emprarà el sistema del sufragi universal.
El vol politic sera acordat a tots els
ciutadans, pe r6 nomes els procInctors podran participir a l'elecció dala Consells
nacionals. Industrials, obrers, agricultors,
enginyers, aix6 és, tots anuells que produeixen, emetran un doble vol: un vot
politic cota a cintadans, un vol
cota a productors. Els que no treballen
i viera notnés de la producci,3 deis alaltres no rocinal prendre part a les eleecions politiques.
Roma, 27. — El rti.uri "Il Mondo" anuncia que el parir fei,:ista ha aprovat un
projecte de reforma constitucional pul
qual es pors al Pz:rlament rl dret den.
derrocar el Curen, i intrcdttittt el principi de la inviolnldlitat del programa
qee el coa el e ctoral asigna al president
en el moment d'inaugurar les seres lancinen. El president del Consell seria solamcnt respons7.h!,, deis seas actes davant del Soldra —Hayas.

COL.LESIONS

elegrafied de Roma que durant les
restes de Nadal han ocorregut
segriants i coalisions entre teleletes i cotnunistes en diferente cinc
tate d'Italia. El Son fou especialment impartant a Bah, on foren
Parts, 27.—El "alalin” Ii

detinguts xeixanta erianunistes.—
Havas.
CAMISE3 NEGREE I CAMISC3
BLAVES
Segons telegrafien de Milis al
'Journal du Geneve", una de les
lasques mas delicades del Gavera
actual as la dissolució de les organitzacions armades que s'han
formal_ despeas de la guerra. Fora Ilei, hi ha els legionaris de
Fiurne, els cpiales reconeixen coni
a cap suprem el comandant Gabriel Di Annunzio, alguns grups
tranties combatents, eas Arditi
del "Popolo", i les guärdies vermelles comunistes.
Mes nambrosos san les carnises
blaves organitzades pel partit nacionalista, i mes nombroses encara i nsolt mes poderoses les eamises negree que han fet la revolucia feixista i el cap superan
de les -qu'Os es el senyor Mus-

MUSSOLINI A PARIS
Roma, 26.-2mtalgrat de Ics negatives,
hora assegura, en certeza esferes, que
Mussolini anirá. a Paris per a la Conferencia del ade. c..-mr. A aquesta conferencia és probable que Mustolini
drä presentar re y es proposicions, paró
sempre basades en el sen rritrbvnnclurn.

solini, actual president del Consell.

les infonfiacions dr1
de les esquatires de camises negree se'n trenrat 70.000 escollas per fi mar
la milicia nacional (le que ades
es parlä en el Consell de ministres aprovant-ne el projecte de
la qual el general de Bono en sera
Segens

"Giornale d'Italia",

ITALIA I LA CraaFEREireaStA DL
2 D7.: GaSNER
Rema g6.—Us cerdea gov(-rnamen-

nomenat comandant suprem.
tes les altres organitzacions ermades o de tipus militat honran
de desapareixer pròximament o
ines tard a darreries de gener.

tals es mosteen molt pessimistes en co
que is refereix als resultats de la Conferencia de París.
rna nota seraiedicial publicada per la
"Tribuna", remarca a prop64t d'aixó,
que cada Estat interessat aportara a la
Confcrércia el seu propi pr..j,cte. Ultra
el projecte italià, que esta actualment
en preparació, s'estan elaborant projectes anglès. Dances. alcmany i 'germano.
ameria Aquest proetteliment conduirà al
caos per tal com cada Estat s'esforcarä d'afavorir el si: propi projecte.
En aqueixes caudicions hom es troba
rá en la impossibilitat de finar una base comí] que permeti a la Conferència

EL CENTENARI D EPASTEUR
Parto. 27 . — El pred 1..ut de la lte paLt-

senyor 31illerand, ha presidit atril
la cerimenda Mi t -tal edmmemorativa
centenari de Pastear.
Antb aquest motiu ,han pronnnelat diferents discursoo ene.mliksties.—Ifavas.
ea,

LA QUESTIO DE TANGER

Parts, 27 —Binen de Londres que d
(leven' britknic es proposa plantejar
ht ree P e ra entrevista de primers
tres alints, que conmençar a Parts el 2
de gener. la diseus .‘ 1.5 de la oil e RtiG de
Tánger.— Radio.

EL DEUTE- ANCLES ALS ESTATS UNITS

Londres. 27.—.1 l'entrevista celebrada
abans de mamar a Nora York amb C2
retlador 1.1:,ning Standert el m a celler de Le Citeuleur, songo'. Sraley Ve!.
sine, declara que la misrd6 qne II enekrrec de renlitzir als Estnts Valla ti
per object o obtenir que el Govern de Wile.
bington eunsenti a arraniar definitivcs
ment la mi e stie deis deutes d'Anglaterrt
attb els Flatats Cuita. &lúes que, com
!babel', s'eleven a 5.7t3 tuilidno de lijara

En senvor Stanleg en acaben ra dir:
Si pur portar a bou :eme In meta mlss
ajá courio qn eels r. 3. tats tnite es nuotrama ben disieisatx re s pecte a la
sió ra9lt 111k3s, important pie el senyer
Borlar Law est ka punt d'eprrndre I CI.T
en referetx o te' Repera4.... — Havam.

CONTRACTE COMERCiaL Mea
ROSSIA
17.,c.stl, 27—Acaba de cel..lrar-se on
curi.'es contracte entre el Sindical del
rara textil i el; rriagatzmist(s de cota
estrangers. El Sindicar obtindra la primera materia á cridit i hatea, de re- meter les mercaderks marrafac..ura7ea,
qual cosa li proporcionara nous credit*i aixi, succe5sivament. D'arpa pocs

dies s'efectuarà /a primera provatara
d'aquesia muivaliiat de prciiiiciii,5.-11.4-

dio.

LA FAM A CR1MEA

L'IRREDENTISME HONGARES
Budapest, 27.—El moviment ie r e d•
tista hongarès pren viuda dia mes intensitat. En mollea de regidos els eamperols
s'han reunit, acordant demanar a celebraci6 d'un plebiscit per a votar la devolueiú de los regions que han estat arialoiçades a Ilougria.--Radi,).

Raza, 27.—Inferui ene ares
bad e s de lteis een an , ;11Heil que
Comissió creada a Rasera per IN
"liquidacia de eit farta", ha corra
provat
:sijamont de la si1. 11; i ïiö pPl . te :asufR;nmli. ia de la
colilla.
Es pet Ir qma eelealment la
meitat de la poblaeia de Crimea
pasea fam. Per al peeveiment durant els la)s prim e r, mesos. de
autoraa l s tot just
Fans. lar.
, -iteras i•inqiianta
dierme e ,

de París de resoldre asá èy it el pro-

CAPTURA DE REBELS IRLANDESES A UNA ESCLESIA

blema de les reparaeions.
El "Corriere dila Sera" declara que
a l'oficina d'Afers estrangers italiana

netraren diumenge passat a l'església -de

mil "1, ,

procedente i revoqui !a eonce3sia
en ras de reincidelicia.
Quart. Es comunicara 11,17.,.dialament al minietre de la
.!onepleal
y er/rada
la coneeesit) Soler Moren. fent remarcar les invasions de le satea

nes seria

Intervé eri el debat el senyor de les regles de policia de circuRemeta
lada. tinguent cura molt espeEl senyor Santamaría diu que \ cialinent: a) Diutue no e'expenno intereesa als raseloes la Cons- guin filtres bitllets que els corpetilmeia existent entre els soresponents al $ tejerles especie
nyors Antiiih i S'oler i Moneo, Reate en el deeret, de l'Alcaldia
pene que rajuntament ha de vol-- de 22 del eurnout mes, o sigui
llar per a que siguin respeetats ara desla a alguns dels pobles
els actirds munielpals.
principi de trajoete —Sant Adriä,
Prega a l'alcalde ener- Hospitalet — o procedente dele
eie i faci re s pectar l e s prorao.: dits pobles.
aalives ud afunieipi, m'II) la sehl Que els passatges procegurelat i le que 1,,r 51 Consistan dente deis esmeneats poldes o que
estera al seu costal.
es dirigeixin a aquells, no baixin
El senyor rtd11 , 138 es moefra
pugin mes que en punt d'atur
(record amb ele exlrems. de ra ni
del Sat6 de Sant Joan, davant
proposicia presentada.
l'Are de Trionif o al de la placa de
El senyor 3 1 ayndi rectifica
robat algunee manifestacions del la Universitat. e) Que els autólnnibus no cireulin per la riutat a
amyor barar de Viver.
Reetifica el senyor ROMPU i mejor velocital que la permesa
ilift que si el servoi establort poi pele Reglamente.
• Segen. Si en asee!' aviente el
s e nyor Soler i Moreu as ¡talegas
lo que procedeix f' n que l'Alcale cobrador o el conductor per a que
no cometin lee infraccions reme
ilia suspengui aquest servei.
Novament reetifiea el senyor probades, no afollen al requeríMeynas, i per fi (',1 aprOV%•ja la mera i continúen completa-lee.
proposieM amb el vot en eonlea seis obligara a que retirin ele
autámnibus sorvei, i si no ha
del senyor R01121M.
fan així seran fletinguls per desLe proposicia din alai:
Propostei6 dele senyors aley- obedi nmcia i resistricia a la autom'as , Harbey. Santamaria i Vize: ritat i peseta a disposició del jul.Primer. Per que laljuntament jai de guardia. L'autóinnibus cenit
acordi: Primer. Cense que naire- P ort a l. al diaa e it municipal
sentí un reconeixement n t ireele :traer del qual disposin els agente
ni indirecta!). total ni parcial de de la entorila'. munielpel I manraulorització concedida pel Ga- cant aquell per un reifer munivernador civil respecte la circula- cipal.
'Ferrer. De leo infrneeions que
da dele -autainnibus solicitada
pel senyor Soler i Moren, els ins a corneta) i de les denancies a qua
pectore de traceia urbana i ele donguin lloc, aixf con) de lee inguardies urbane, pujaran a dits p ídemelos que oeurreixin per tal
autórunibus per a comprobar d'impedir la seva conlinuacia,
eonstantment la forma rom so fa se'n donare romple a raleald;a
el seraei 1 per a impedir i denun- permite les cesligni amb 'ahciar les infraecions Al pelarais xim de la multa i al (loar/madre
civil per a qua ansael Lea arerallea
A t.".g.a.t
. ggYere 9 1. vjlt . Pffl .c9M

Dublín, 27. — Les tropes nacional; que
constitucinen la guarniciO de Tralee, pe-

1

bir1.--Itadio,

taxi

ides

i •-

DICTAMEN3 DAMUNT DE
LA TAULA. LES CASES
BARATES.
Es amirest el primer dietarnen
que flgura damunt la !aula.
El senyer efay»as din que ha. Ve k L -. 8-e kr e St: Pi. S. gU4t9.41

:amen
per dta el se-.

•

por a a r milar l'a

j11(21 äll11) all 'es depondenles del ministeri de pernee,.
intervingum ¡a i . meterles propie
(IP la juriedieeió municipal com
la eoneossiO d'un servei d'antaranihus el miel. solearen' en eparienele, es . un errara intertnibe.

C.,-

aacerda

nio s de in:

asSi-!ir 3 tu 1.3113,'.1•
171PlitS
celebrada a Madrid uI incs .P ., ,t-

resposta al inieslionari
pel ministre de la GovornaMA per
baso, foliatal de deliirminar
nointals
vida municipal Me los geans
late. 12.tlealdia er i 13!':1
de lote els .%juniaments solo.;
fol de qua ment re I In e 11'1
errara enp disposieM,
leS dilos bases fonamentals
entre les que llguraven
elons itult cempletes en tot PI
relatar al ragira i le
por la via
autoritals de pendents dol tninisleri do la

ve'tttir se la

ee e..-

de. compotrncia tt l'.Aiuntan : '79 i
rinfraecia de Ilcis vigente, pr o gant-li (leal les oraba t ratees-tarice per a restablir au „Imita 1 a.:
facul I ale municipal.,:.
Cinqi gi. Es 1`1,111111111`,11*`111
tete 000rroguts a bits el.. trieta..
lubre dr 1919

,nient Pa soepens
iraht. cinc minuta

la
per
que ;
tM s s ,. ,',n de f

1
tic

.1

ee
, r reEo pet

sos, .i.11.1.. a .. . .1 ,
,or dostiruides

creo,

1,1 seny.e; Durae.

lant es
en el scn., ere mee
dise
. aras.

a armara
:
din que la ma
nalitats: !a q t .‘
r e collit propasa: t !
per evitar la subsis.i:
linida do barra:pos en
Irles i una altea a la qui: ,:t (iC
/ni ssió pot e s s e r, per manea n'ex.plicaeions no Ita presta! la de e
anda ateueita Ee feseta d'evitar
l'ineonvenient que pegues reeule
lar del fet que en solare on les
barraques poden- ésser. previere.,
nalment lolerades, algurss pro'
alelaras lugalilr.in la saya extene
taa tauild
alfa iseasalaXilagui
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
El Consell de Ministres

La citlestió del Marroc

PREMSA ASSOCIADA
: C OR-RÉSPONSALS :

dimissions collectIvee, una regada esta e la Societat d'Autors, qud sem -,
ruin vitimate ele trelaalla d'organiteabla no rolen complir l'acord sigei6n
nat amb la Societat Espanyola

nombrosos Ilegiclors de Catalunya 1 de
la resta d'Espanya.
Voleas amb aito5 rZalitzar el nostre
propósit que aquesta sigui una campanya d'opinió, un despertament a Cata-

UNA MEMORIA QUE ES PERDRA d'Empresaris d'Espectacles el 17
J 'octubre últim, i amb la qual
En Buruete
g
ha demanat a.o.or .
tapaba el confliete teatral que tan h u a sa de la conciencia espanyola i un
eorretgeixen els aburització al -Govern per publica .afirmament en la resta de la nació del
greus caràcters revestia.
la -Memòria que remete, en arriLes citades bases foren si,g- propósit d'isolar d'aquest problema tota
quIzenes
sos
bar
a
Madrid
i
que
serví
de
bsee
Pon despee de les dnes de la tarda gues de la asateixa Coz:allende dividas en
nades pel president de la Socio, violóncia, tota apcl.lació a la força arper a les deliberaeions deis mitat d'Autors„ don Caries Arni- mada.
han començat d'arribar ele ministres al diversitat de materia i per rivalitats de
crubernatives
nistres.
che,. don Tomäs Barrera i don
Ans que tot, cal que s'acabi a Poes'maques que se celebra al ministeri
preponderancia.
Quan el general Burguete i el semen:
-,
El criteri del Govern sembla
1
Miguel Ramos Martin.
tranger aqueixa Ilegenda falsa d'un
tat
No crea de fae2 realiteacid el velan- que es de 'no antoritzar la publis
yillanueva han sortit del ministeri d'Esque
Preveuen els empresaris
irredemptisme català i d'una tirania esEl primer d'arribar ha estat l'Alt Co- tarad, puta a Espanya manea entusias- meló d'aquella atembria.
tat, el president i els ministres han pasde seguir canal tan poc seriös els panyola i cal que a Espanya es parli
misaari eles-te, senyor Villanueva, juetifi.
me i a restranger s'aprecia com molt
ee a la sala immediata, a le d'AmbaiA MANCA DE MEMORIA, DECLA- autors, es repetirá el conflicte amb franca i ruda claretat. Nosaftrcs
eant el retrairnent d'aqueste dies, per has
dura la campanya del Merme.
xadom, reunint-se en Censen.
RACIONS
ver rebut maltee visites.
amb mejor gravetat que el seterne preferim cent vegades, fins semblinf- nos
.
Per consegiient, no será poseible una
Aquest ha anhat a les sis de la tarda.
Com s'havia dit, aquesta nit tare, puix allavors l'Assoclació criminal, el Ilenguatge precie del senyor
Desprea ha manifeatat que l'han ene.
repatriado en les prolearalmat 1 amb la
El cap del Govern i els ministres del
comptava amb uns cent (catres 1 Maca., el qual no recata el seu idcal
ares ele anuncia publicase a 1. Premia, rapidesa que el Govern desitja. Molt més eurt cap el -alarme el general
Treball i d'Estat han manitestat que el
avui pasea de treseents.
segons els guata mareara avui al Maseparatista, al llenguatge si n uós, tortuós,
fácil és el reelutament indígena i per Burguete, on restará poca dies.
Consell s'havia limitat a l'estudi i desBona din que els empresaria, vagues, solapat, hipócrita, contradictori,
rose, puix no ucase anar-seaa tan aviat.
El aeorniadaren el cap del Govern
tant m48 ràpid, pe ra, per desgräcla, 120
pare d'expedients de diferents departaveure's
burlats
pels
aucas de
Es natural que abans ragi al Palau a sen pot fiar, percaté quan s'ha de Iluitar i els ministres d'Estat, Guerra i
del catalanistes que ditren una cosa a
mente
tors, publicaran un manifest'que Madrid i una altra cosa rnolt diferent
conferenciar amb el Rei,
Marina i En Villanueva.
eorneneen les desercions, les protestes per
Tarabe ha aprovat el Comen les
d'una
liuda
pas
se
será
el
primer
En
tornar
En
a Barcelona, que són a Madrid cera
afegit que domant l'apat hi hnuria
les-escisions
de
contreetes,
les
mauleBurpmete
a
&Mis ordres proposades pela ministres °ansia i motiu de parlar de tetes les
Ilarga i energin con.' sigui ne- els altera ministres espanyols i després
ea- rica, i tot el que fa d'aquestes forces ar- n'anirä a Salen.
Gracia
i
Justicia
per
de la Governació i
.« que depenen
Abans de marxar féu aquestes cessari, per a defensar Ilurs le- sembren l'odi a Espanya en e/ cor
ma ele dificil maneta i d'esclusa eficaN'arree.
a evitar rahusiva aplicació de l'a rt i cl e
gitirns drets.
Creu que mamara del 2 al 4 de geeretlul i noble pelle estala.
deelaracions:
cia.
22 de la hei -provincial relatiu a les
ner, dirigint-se direetament a Tetuán.
Crea lloable restabliment de reserven
—El meu viatge ha donat lloc
El dilema que nosaltres plantegem
quin cenes.
1 ara-ha elegir-hl raig sonalloanen punta estratègica del nostre litoral a comentaris per mala inteligenEL TANCAMENT DE LES ACA- d'una extrema claredat: germana o esEl ministre da la Governació ha arma- ment ; pera Maga es recorda de tantee mediterrani, i encertat el notnenatnent eia. Vaig demanar permis per a
tranciers.
DEMIEs MILITARS
ciat que les Reials ordres es publicaran
d'En Castro Girona per a cap del gabi- sortir el dilluns i em digueren que
vegades com raig anar-hi .relladarnent.
Encera entern eaperant que sean mesPremantat aquesta tarda un ministre
a la "Gaceta" demà mustia diem:eres.
Poseer per haver-hi anat aleshores bi vaig net militar de l'Alta Comissaria.
era ennvenient converses amb Eh
sobre la noticia d'un proper tancament testi pel senyor Camba i la sera cohort
Sobre aquest assumpte, ha dit lambe'
ara.
•
Villanneva, i per celebrar-la, s'Ira (le les M'ademas alilitars. ha dit que amb la mateixa claredat.
LA. SATISFACCIO DE DESPRES
Cl (Inc d'Almodóvar del Valle que lee
El ministre de la Guerra arribä, acemCelebrat l'esmorsar.
aquest tuaumpte no te rap relacia amb el
D'ESMORZAR
rit•pasicions tosen un sentit francament
panyat de lea- Alt
Comissari, general
Estie iden.lificat arnh el (lomarres del Merme, que ha estat abjeete LA TASCA GOVERNAIYIENTAL
lliberal.
A les 4'25 ha aortit del ministeri d'Es- vern, i durant el meu romandaBurgnete.
de les deliberacions del Censen i que, per
El president del Consell ha confirmat
tat el general Burguete.
El cap del Gavera s'ha limitat a maAqueat ha dit que no hi havia res i
ment al Marroc he esludiat el tant, no es neeesari dir que no taba mes
que el general Burguete mareara aques- per tant no podia fer cap manifestasió
En voltar-lo els periodistes, lat dit
nifestar a migdia que el seu despatx
problema i he presenta/ al Goactird sobre aixe.
res.
Animase
nit
me'n
ta nit al Marroc, amb l'exprés de les
-No
pite
dir
als peno-listen.
vern diferentes solucione.
El que podria pastar. 1 en no es res amb el Rei ha durat a penes eint míSao. i que el senyor Villanueva sortirà
nale; que a les dues de la tarda se
•rdg ca p a Teman.
El president del Consell ha confirmat
Una irelles, potser la mes enpotser una
mes
que una presumpcia,
- Ne ens pot facilitar cap referencia
el dimecres. esperant-lo a Algecircs l'Alt que ultra la an eat l e• del Merme es trata
celebrava l'esmorzar del Gavera amb
certatia, es la que s'ha elegit. Be
M que al ter-se una Ud
opiniA
dels asetunptes trames a la retroie?
Comissari sortint.
taria en el Consell de la qüestió de les
re parat aquesla solució com en de reerganitzaciú de reabra que el Go- l'Alt Cornissad; que el Consell d'a/lime- No, percuta aloe es secret de Go- fenia
quinzenes.
tenia d'altres, i l'element militar
vera es propasa presentar. al marga de ta tarda tractarà de les Reials ordres
de Governació i Gracia i Justicia sobre
El cerote de Romanonee, que estere vera.
- UNA VISITA I UN RUMOR
l'acellira molt be.
mateien. alune n &apresa pera en
Sit
res
Bureneral
rnM
el
g
ea
present, ha afeglt:
En Villanueva es el que millor
data no propera, es rnimvi el nombre de les quinzcncs i acabará a les sis de la
-D'aqueas assumpte parlarem molt en am e ',
tarda.
•
pot exercir el earree, ja que te
El ministre de la Guerra ha rehut
placea a les conrocataries.
Moments despres ha sortit el sena« coneixement deis afees africans
el Consell anterior i seguirem tractantarel,t mas: ele perioelistes per a negar
- El duc d'Almodúvar del Valle, en
lo
avala
si
tenias
ternas..
gaudeix de prestigi polític, apart
Y ilany ' va' estranyant se que encana roy ermases a la not:cia que acull algun
melare aquesta tarda els periodistes ha
LA FIRA DE MOSTRES DE
manglassin alll els periodistes.
Els
ministres
de
Foment
i
Instruceid
seves
dots
d'intedligóncia.
de les
Peri(olie del rantt afirmant fine la visita
manifestat que la tranquil.litat segueix
- 1, • nidea cosa
puc (tiraos es que
tiam,nard at iimecres qüe ve.
BARCELONA
que fan ahir e l repite general de Cata- pablißt portaren expediente.
essent complerta a Sota Espanya.
estat sueulent, com tots
l'esmomar
de
pos-,
seu
Ara
prepararé
la
presa
al
reunit
Chapaprieta
haya, marques d'EatelLa_ al ministre.
En
EZOLARACIONS D'EN BE R EN- ele d'E-ant.
-lía llegit les denúncics que formut- sessit3 d'En Villanueva
diu lomatice ene hanate
Central
i
ens
oficial
al
Cornitä
abole a pesar-In en anteeedents d'allane
despalx
len els periadics sobre la forma en
GUER
tut mear ese
Bareca qua s'examina a les senyoretes que focreuarern
a Algeciras. El mateix
asanmptes inipaetata de les regions de
de
la
Fina
de
Mostees
de
El Debate publica unes deelameions
— Quln roerla a Tetona?
vaixell le guerra que em porti
Catalunya i
lona i que presideix.
ren admeses a Correus arran de la vadel general Berenguer, en les quals aquest
- El dio 3 o el 4. Matiz dit, el 3, mi e)
no irä ell a Ceuta. Allí
- Pite assecnrer-la n13 el ministre— comenta els acords de l'O/tire Clonsell de
Fou entregada al ministre una ga ?-ha preguntas un periadista.
perqué 5,511 els dies d'expres. lo cree que
les Ultimes Impresions breo comunicació de l'Alcalde de
canviarem
de la manera mes eolemne i rodana que
ministres i diu que considera emeertat
—Si; he Ilegit aqm2stes de-s•
el Gomera em permotra passar Cap-trAw;
donare comple de la nieva Barcelona satisfent-se de que hai
darant la r'-tra entieeren ne es refala
regirn i no ere', que ti hagi lifieultats per
nuncies — ha contestat el minisarnt la mes-a família.
gestii) d'aquests dies.
Consells tre—i
el apila ceneral de Ontalenya a cap no- a la sera implantacie al alarme.
aquell
portat
als
gi
sigui
a
reBerauete
he cridat el director gene- Laaattarra lao
El problema está ara ben en- de la Corona i conflant que prestta ia inquistant u cap sentir.
Recorda que essent MI ministre de la
taan?
va muní de solueió satis- din/ el Comité Central donara a la mal de Comunioacions per a trans'
degat
i
El que ims-a Co que. cmrresponent x
Guerra. en 1918, sotmete a la signatura
- No; m'esperara a Algeeiras.
metre-li aguo:des queixes.
factbria. El que sal fer es
l'earea epi e jo fu le, en j usticia. dels seus
próxima Fira l'a/enrió i ajut qual
regia tia decret establint el proteetorat
Al mialsteri d'Eetat, despres de la
Conve insistir—ha afegit el
'-ins a in-mi:alar/eta requereix.
ritar aprontar l'eraaiú de la cecivil ami, independéneia do les comandan- reunia amb el Gavera, han conferencie político n ° ho In'enguin baraduo d'Al m odóvar clo1 Valle— en
per a les seres
„lata
5 ,i-ita per n expnaar-li 01 meu pensaTumbe se li Iliurä una eninunieles generals, amb un Gabinet militar as- separe-lament, duran( 20 minuta, el &e- ptorma
que
en aquest assumpte es mans
a: al en aleens aaeurnptes que afecten sessor o exectitor dele plans de l'Ah Cocatió sotserita pel director de la
" es ' ambici°"• Es asumpte
illaneva.
u
r.s1 lturguete i el senyor V
molt delicat i que pot emnietzi- Eira, alabant la gestió del Co- te ola equis- oc. puix es un exala, Ii ii le! eemendament i en general missari i que ell quan bou designat Alt
ELS 'QUE DEMANEN RESPOM- nar-se„.
t', prsideams d'actualitat.
rnite Central i fent algunes con- men de suficiencia 1 hi ha eleCornisearl ho fon amb caraeter civil. Sale
ments interessats en sostenir
aeaopjad, : 1 eihnisaia al reneral LoenEra necessäria una auloritat sideracions.
SABILITATS
quan hagoé d'opensr sobre Xatlen, amb
civil que posee d'acord els ele¿ti r;mandr:1 a la romand;;;;ei de
Es traetaren diferente assump- ques as tracta d'unes oposieions.
S'ha reunit lbssemblea de la raiga Naforres de diles eomandancies generala. se
Le.: ene s:cui nomenat ii substituteionnl Pro-Responsabilitats, suta le Me- ments civils del protectoral, no tes relacionats arnh la mateixa,
Ii coneedf el earree de general en enp.
solita ilel Col. 1•'.1s militare, per m'un la constiturió de Comités
11
que a Stures hora de la
senyor Peealva.
Crea tMaertat el nmoenament del eidanain
;Ja
::Ist el rumer d'una copole- orea designats per ale carrete del ro- disciplina, han de fer el que els provineial.s. impresione trameses,
sensor Villanueva.
sa -la setunvM mlstrriose en la qual es fa
mita exerutis els segasen:e senyors: Pe- manen, i per part d'ells no troba- avaneements d • organització i del
CoMeid,-ix amb aquest en apreciar cona
lot-rl oir
a•eminate demente.
a soteat i Inexplicable el cartel de politi- ¡Salva, preeident; Clames Izquierdo, vire- yä cap tliriCtIllal el nou Conos:se- Congres nacional Comerç es-.
VISITES :: EL PRZSIDENT
El (lit -Ji,
o respon de la veracitat
ce de l'anterior Gabinet respecte- el Red- president ; Badenes, Lozano i Fachen, se- ri, en aquest perlode de transi- panyol a Ill'rrintar que es celemaraone i dels avords deis sus- : mina Ea litigué instruecions de no pactar
cióCentre el regint militar i el po- hrará al mateix temps en profit
rbina, Zais
BurueDE LA MANCONWA/ITAT 1
eretaris ; Bullic
(Te
era i sn in riernertbe,
litio.
;a, Pineda i Laso del Olnas, vocals.
recorto:uta d'Espanya.
sina la submissie 1 aennsegut que l'actual
EL, GOvERNADCR
m que tot esta', desprovist de fonaCOA1UNICAT
D'ANIr
EL
es
nornenart
En
la
propera
assemblea
cap moro tractes d'obtenir la sera mar— —
Alta
el senyor Reventas cebe diversee
O.
atatnt
pur
una
,
A
NI.
1;110
el
dia
fou
Comite
administratiu,
que
s'encarregael
seva
eiturtela
la
ea vers Orient, perqué
LA MANIA DE "A B C"
risites de salteaba.", de eorporaeiaus i paren feta insostenible 1 el sea orgull ti im- rä de recaptar els toas necessario per a partida de 'ladres el poblar n 10 humusen
les
sanes
pro11
C"
ftuisteix
'A
ticular,
LIANIFESTACIONS DEL MINIS- pedia ile sotmetre's; I despees ha vist que eontinuar /a campanya pro-responsabili- ten, que es defet,a auviliat ver torees
testes que la seva eampanya contra el
Entie acuestes visites cal es mentar b
de polieia, tenInt renemic un usu. t per
tats que faca la 1-liga e Iota Espanya.
As el propi Raisuni, segons es desprtM del
TRE cZ LA GUIJRRA
és
una
n/
niohra
politino
separatismc
feas
del president de la Ilancoumuitat, En
Ileu.
S'aeorda invitar tutee les coltectivi- part 41t•is repto/yola nn policia
que ha dit el Govern, qui garautitza la
,letnostrar-ho
que
per
a
ca,
i
afcgeix
Josiep
Puig i Cadafalch, amb .1 sea secrement.
tate i inclividus de "produces" que atatrunquiLlitat al camp.
• 11 ,ern
a rAlenlä Zamora i parEl mateas dia una partida( de 30 inafge- bastaria recordar que defensa el senyor tad particular. senyor Canal. TingueAleó dificulta (mea la practica del pro- guiri cooperar a aquesta obra de saneja.i'mairas rumor, ens hs dit
asee attconal a que tratnetin Ilur ad- ne', comandada tu -e All-n-liagin-alohan, Manra i, per tant el senyor Cambió, en ren una cordial entrevista, en la qual cl
teetorat i el desenrotilament dels plans
- No suil i -ter constan:une desmenel de les responsabilitats contra rapinió senyor Puig el canvidä a visitar alguas
als yemas de El-Butrack, habiti' In 5 . : • n -71.1 der que els flençut. sind del Gavetas, perquè sera el xerif i no Es- h -e sia, per a Proced i r a la con-talluda' de atara
drat serveis de la Mancomunitat. lente al Saeta resaltant l'enfalde amb un del senyor Cierva,
¡maya qui almas h el desarmament ele les les agrupacions i camitas provincials.
quo danyen ril.terZ,s púber.
Els que velen presentar la campanya
Tumbé rebe la- visita de l'al ealde de la
tes adhesions han désser [remeses a mort, que tou reeallit pele espsnyols, 1
ese:ales, i aixa bu rara a la eeva manera
Solument da lira que estan mancats
con,
una
maniobra
política
chite.
nota del preside-a h de la Lliga Nacional a un ferit. que fugf. Dels yeman resultaren ere% O C"
i conveniéneia.
tu ateadut de fixament aquisto rumairs.
mas
que
una
tram.
-diu-no
realitzen
danos
i un heme ferits.
l'Ateneu de Multa], mentir no donin re- tree
Tampoc seran els • omies del protesta• Ein to-apaao dominar als periodistes
OIMISSIO DEL CORONEL
pa per a ellgatiyar el tobte cauta, disIlan distninuit lea emboscades del trant
les gestione que es fan per adquique em s sil n al lainistari que els des- nt retreta en el, grans usas-lis de pobla- sultat
.
,
havendetan
anal molts indigente treient-lo percaté no medid seriosament
soenema
rir
un
que
do
domicili
laaul
serveixi
ESPINO
da els qui raen:tila' les funcione proea, titeix:n tertaatentesent.
a Ben I' rriaguel. sobre la situada creada pc1 desIligament
rial.
tectores sobre les cabiles. que sois Seat
El coronel Espino, cap de la Delegació
A la ,ona oecid ntal, sense novetat.
dambicions dele professionals de lo- li
El 'Limite ~día eonsiderat pruran la influaneia, eertatnent no molt eiUN PARTIT DE FUTBOL
guvernativa de Subsisténeiea, presenta la
envera Espanya. 1 aiegeix:
dent no donar publicitat a la resta dele
vilitzadora i tal atienda poc favorable a
Desvela:exuda aquesta calúmnia, ene den:asió del sea earree.
aceras ectOptats per l ' aSsenlblea en vista ENTRE EMPRESARIS I AUTORS
L'equip an,triac
Espanya de rantic rebel. I Os malt de
ha lt un partit,
El governador, 'en vista que el acece
fui majoria deis empresaris,
disposem a contrastar en próxims nat as pel Coreen
lamentar que davant la infrangible tena- del ca ma de taetiea adop
enesnt tarda, ami. VAllare•
Espino no es presentava al despaitz, noen el problema del Marrec t ha antelas- partieularment els do provincies, meros els judicis que en pro i en concitat d'ayude cap, que per ella manté els
(km dels dn jupa be. muplatant a tres
mena
el sets sesentas.
ene
han
expressat
orestan
disgustats
per
l'actitud
de
tra
de
la
nostra
tcsi
tat el sea presidern per a presentar les
setas prestigie, ea troban ele propia
par/idea.
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El banquet inaugural del Cornissariat civil

DE BARCELONA

s• ió le terreny apte por l'edificaÇ N) a tutti altura rcti dellnitivantent perjudicada le , r l'exis-

lóncia d'unes guantes barraques.
• El senyor Maynes as-gura que
Sto s'auturizarä leXiitliilia aß
earraques en qualsevoiga indrct
sense que s'adaplin a un plan

Krurbanització per rudunentari
qui sigui.
Rectifica el senyor Duran Rey/mis, dunant-se per saustet
la seguretat donada pel senyur
lidaynes.
Intervenen els senyors liara de
Yiver, Nadal i Quirós.
El senyor Martf Esteve explica
l'abast dtt resinena a la base ferera de Eanex tercer que mes
s vull transerivim 1 després sie
breite explieacions del senyor
:Mayruls, que . salisfan als firmant4
gb l'esinena, el aenyur Esteve la
retira.
A conlinuaM6 s'aprova el dic¡amen següent:
Les .esmenes presentades i
jandes pels senyors Estuve i Dirima al dietamen de la Comissió
Especial do Cases Barates, són
les següents:
Que s'afegeixi a la base terCera, de l'anex número 1 les se-.
alienta paraules .: "o sigui, proc urant deixar en • 'interior del
polar on es construeixin les earetes, un espai }Hure per estar-.
(Fou aceeptada.)
Que se suarimeixi totalment
fuel número 2 que fixa les
"Condicions per la toleräneia de
barraques construidea per par-,
lindan", substituint-lo pel se,
güera extrem: L'Ale:el:tia, d'aoord amb la Coi:tiesto:1 de Gaseo
parates, podrà:
11) Autoritgär i g eonp_Kgeg.»

per particu l lars de nuclis de casetes del tipus aprovat per per
l'Ajuntament, o d'altres tipus
anàlegs acceptats per la Conils-:
siú, previs ela informes oportuns.
b) Prendre les mesures que
en cada cas judiqui pertinente,
per tal de ter desaparäixer Iss
barraques o nuclis d barraques
construidos fine avui, l'exist è ncia de los quals lio pugui easer
tolerada.
c); fixar les condicione d'aeord amb les quals paiPaIs esser
transfurnials per llurs proptetarie els tiucl is de barraques ac tualment existents en les rones
un la so y a permanCncia pugui
ésser tolerada. (S'aeordä incorporar al dictamen l'esperit
l'es puma 011 el sonlit explicat.)
A la base ttercera de l'anex
tercer chiles afegeixi: que du-'
rant els 25 anys a que es r efereix el paràgraf anterior, si es
ereguös just un augment del lloguer fIxat. s'entendrá sempre que
aquests augments no podrá beneficiar al concesionan de la
subveneió, sin_ó que serä sempre
en beneflei de l'Ajuntament, destinant-se al fon especial per a la
cOnstrücció de cases barates.
(No fou acceptada.)
Que es substitueixi el primer
punt de la lletra E de la base
11 de l'ane u tercer per aquest
altre:
La subvenció, augmentada en
el deu per eent establert com a
penalitat pel cas de infringir-se
les condiciona de la subvenció,
• estará, garantida en primara
hipoteca sobre l'immoble por assegarar la devolució pels casos
en qiie aquesta P"estableix. (S'ameya .4•
esed4 redactar Maja

caräcter general aeeeptant
perit del que es proposa en la
transcripta.)
"Que. es modiflqui el comeneament de la Iletra (0) de la base
11, de l'anexe trree.e. en forma
que dígui:
'rudas las condiciones impuestas por la subvención peearán sobre la tinca". etc. (Fou aeceptada).
A l'anex 4, base S.', del dictamen de Cases Barates:
On diu: "las circunstancias
la base t i, letra f del anexo número 3", s'afegirä: "modificada.,
únicamente en el sentido de que
si la primera hipoteca garantiza
un craidito i11555 del 00 por 100
del valor del total del inmueble. la
cuantía de la subvención municipal que Se garantitzará con segun
da hipoteca, se reduzca en la pro_
porción necesaria para el total
credito hipotecario no exceda del
90 por 100 del valor del inmueble". (Fou acceptada. Aquesta va
signada, deines, pel senyor Massot).
Que s'afegeixi a la base 7, de
Panex tercer, després del segon
punt del primer pära g raf, el següent
"Aquesta utilització intensa no
podrä eser mai en perjudtei del
infnitn que s'exigeix lliure per
jardins de jocs i del necessari airejament". (No fon aceptada a
l'anex tercer, per6 si a l'anex número t3)'.
• Adició a la base primera de l'anexe número 7. "Que s'afegeixt,
per a formar part del patronat,
un representant de lee entitats
d'estalvi ettlablertes en aquesta
tellIPS Plana que

l'Ajuntament determini". (Fou xos per tal de comprovar si estan
(hidra de les condicions aruvaacceplada).
des per l'Ajuntatnent i si, en ge" Que se subst itueixi la paraula
barraca per la paraula caseta o neral, retineixen tots els requialtre equivelent sempre que os
sits necessaris.
vulgui designar l'habitació que
Per tal le sortir al pes de qualc
construir ,evol dilieultat relacionada atol',
l'Ajuntam ent ',olecta
d'acord amb eagles evades a l'informe, aquest quedará contlat
t'anexe número 1". (Foil aecep- a una delogariti de tres veterinaria
Lada).
municipals. (Darntint la (aula).
El senyor Piala. que presidelx,
Una altea dele senyors Barbey.
pregunta al Cousistori Si s'ha de Esteve i Santamaria porque es
sospendre la discussió dels dietä= concedeisi una prórroga d'un mes
mens damunt la tanta — per al Jurat que ha de fallar el conhavec transcorregut les borre recurs de projectes per a la cotasglarnonläries — passant al des o trucció del 'reate:: de la Cinta!.
patx ordinari o sla de prolon(Aprovaila).
gar la sessió.
Un'altra dels senyors
El senyor Domenech ilemana Mas. sot, Piala i Blajot perque uva
que siguin ilegits els dlelärnens representació de l'Ajuntament asqueno siguirr susceptibles de sis- sisteixi a la.festa religiosa que en
eussió deixan i els altres per a la honor de Sant Sebastià es celesessió Vinent. S'acorda així.
brar/1 el dia 20 do gener
Tut seguit san aprovats alguna a la parróquia dels Salas Just i
dietämens que Iii havia damunt Pastor i perquä es subvencioni
la tanta quedant-ne d'altres pen- l'esmentada testa amb 200 pisse de/1(s de diseussió,
tes. (Aprovada).
A dos quarts de deu i no haDESPATX ORDINARI vent-hi mes assumptes per trael ar, va alear-se la sessió.
Räpidament i sense discussia,
t'oren aprovats nombrosos dictämens que figuraven en el despatx
ordinari. Els de major interes van
quedar damunt la taula per a
eser discutas la sessió vinent.

Humanitat del Nacionalisme

PROPOS IC I ONS
El secretari dóna eornpte (le les
se,qüents proposicions:
Una dels senyors Olivella, Retira i Casajuana perque, abans de
destinar-se al servei els automóbits per al transport carne,
a'ordepi per l'Alcaldia una novß
infipeOeitl . yeteri g ilr j a át}s ÄnatEla

Conferencia d'En Josep 111.
pan a l'Ateneu Pi I Marpan ,de La Biaba!
En Josep al. Pou i S'Arder, preslaent
de l'Agrupada d'Eatudiants d'Eaquetra"
i de In "Assoetació de Joventut aleguerra" ha donat una nona cantare:4 a

l'Ateneu Pi i Mare.all de Le IlIabal sef•
bre "llumanitat del Sacian:tasajea.
Eu resana En l'ou paria de la necee
airee preaent d'una honrada e(aupenetracid de tots els pobles , per a °brear resultara positia, . en Vonteutin, la sitial
cal resoldre abans el problema de lea naeionalitata. 1 arta-observa-ele abren,.
malauradament. lIlI s'intetessen pel
Unqui ve In 1),:e›siint de pne
curar que l'obrer sonegui el nacionalizame, a fi que el ,enti, van no As Kiwible parlar de omaienetradono havent-hi
opressors i oprimita. Per aiX1:1 Ss kr01:1111.
deanes huasa naeionaliatne. I per
tantease Munsuaat no hi ha prou ¡madi-

caca; es el retarda de tenises que per
no han de tornar ;
esset- masas,
quelemn que mira vera l'avente, caustituint una espera:la:1 d'arriaar a terupei
willors. •
Parla extenatatent de la puritat ti c les
joventuto, qts. oren que ,An Una e.9pe•
ranea d ir redemmia per es aprimits perqua els joves no toma intereaaos 'avale
ni prejudieitt laborne neix ho, perú es caer:llama per 1,1 sarietat. Aqueat as el
alaaius perill, ml tle deixar-Se carral:ame
per l'auibient.
Iteierintave i.noretanwilt al plet obree
Mata. ereu que .1 at solucioaarse a bum
de la mejor cultura de l'ober, anutrant.
ee dall'Ord en niKtí amb la eampanps d'Ea
reataaa_ lis lirans ute divstaus arrima
poden dormir tranqnils en at ntir la ven
de la revolució, din mentar la ;avente I
ola lloes de mal viure fOSsin llar elida
mätien de l'obrer. El acure Sie tots es
coatribuir a la CapaeitaeiS ampla i
gral de lea joveututa, a fi (le ama rema
guin alta que n t han sabut restare lea
generaelons paseadas.

L'ampla sala de l'Atetieu Pi t Marran
era, plena de gom a goal d'anditorl.
L'orador fan ovacione abans I deeprilis
da la eorderueia i interroutput pala
•plaudiusenas diverso
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El passat dia q dcl corrent se celebra
ranunciat homoriatge a honor del riostra
reverend senyor rector En Gaietä Viaplana, ;mb motiu de ses bodas d'argent
cn la parroquia] església d'aquesta vila.
A dos Quarts de den del rIlati C3 personaren a la casa rectora] les autoritats
i diversas personalitats amb la Comissia organitzadora, per fer remesa dcl
catre i tern amb que per subscripció
popular el poble l'ha obsequiat, en non;
del qual el senyor Akalda, en breui,
peró sentidas frases, n'hi féu oferimrnt.
Seguidament, el director de "Badalots" Ilagi un aiscurs historiant /a gestada del homenatge lias a La seva realització.
Després tingué Boa la solemne Misa a resglesia, a la qual assisti l'Ajuntamert en corporacia, el j t uga, ¡
nanicipals, caporal de &mamut, junta d'Obres i altres parsonalitats. Celebra el Sant Sacrifici l'homenatjat.
assistit deis reverends dan Julia Mar.
ti, don Joan flautista Mari i don Julia
Farivclis, fills d'avesta poblada .
Ocupa la can:dra sagrada cl doctor
don Isidro Goma. canmage rle la 1.1e.t7osislitana de Tarragana, fcnt una Illagi3tral

La capullo de rmisica de Vilafranca
rnitä la Missa de Sant Agustí,
Saacho Marrar°. Acabada la Misas. la nornhrosissiana
coneurrancia besä la mä del nostre rector.
A la casa de la Vila el saneare alcalde feu remcsa al doctor Viaplana del
pergarai en el cual se'l romana fill
ailoptin d'amcsta vila. L'acta resuaa
brinzatissina. pronunciant sestiles frases PalealIC i el din.ctor ski periadic
lord. Contesta Iliarnmatiat donant
eracies i prometent cominaar trebaliant mal ba de la pablacia.
— Als jocs la larala c.:1,brats1
aresta vilo, olatimma el premi d'En jos - n Ellas de Moler. En Josep M. Rovira per la sera raadalla "Els ocells
l'apricr ,nea". El diatitat provincial
se.r..,-ol Salvador Palau i Rabassó ha
e-slejat Una ealicia del mateix per a
Efs...r repartida entre cls nolt d'aquesta,
d'elagi.
se-se
La C.'sii33ii earaaainmelora deis jocs
Fl-a-als es arrean:a a les escotes per
a fer remesa Ida Ilibrets als alumnas,
el, gana; restaran rnalt agraits i
tras a ésser ferraras prenactors
or lee s.
La Cornisda or7an ;taadora cura de
la pal,:icacia d'un naire deis treballs
prendat: 1 qual es ven solamcnt per
pat• '5a pessetes,
s:aPe7n.:aairren
de 3
d • rieses.r_az fin % ea aja attim del
tra, acnuti al secramri En Cartas Mas,
FIGUZRES

Sita ceihrat la segona confcrancia
orgattitaat per la Comissió d'F.ducació General de la Mancmunitat sota el patrocini de l'Ajunt,rtnt, Ila anat a cartee del docter
jt . Ús 34. Bellido, el qual ha dissertat
ro72 higiene individual i social. La sera docta pecoracia fon seguida atentamant per un pnblia devot que empiemava la sala ,j 2 conferències de la Biblioteca I" ,p dar, i que va prendar la Rica
de! &czar anib una gran ovacia La tercera i última conferencia
(al cicle asirá a cirrec del doctor Puig
i Sals.
— Es tral,alla per constindr a la
r.atra ciatat un Centre Nadanalista de
rEmaarda que aplegui els nacianalistes
em.pordaneans, sense distincia de mansos.
— Completant ranteriar radeia, ham
dia que es das:a/lea la lijad Nado
liso de l'Alt Emporda, aval exii--se
tent, parana els Setli Es: - .111113 semala
que na denen pas el ti jspa que cal en
aprest; manents a v a racti,itat nacianalista a l'Empadlia
— El /mata e noii ataasan Iauls G.
Pla va tIpttar el ri-es,at 1:5a.ts, una curtí, ria.aia als E int . :k de joventut
Tienen ,. Dis=erta spare "Las dots espirituals de la javentut" i la seva
teiligst paroraaia ion mat aplaudida.
— La junta de Proteccia a la Infaacia !la ralracat una crida als liguereces par tal que rajtalia a celebrar
tamba enamaay la festa dels Reis com
en anys intereses i que tan simpática
ra•
— ti remarcar la puresa naciona1 da (n:e traspuan els t eorials d-Alt
FinporaP", elogiats per Ilur sinceritat i
llar exactitud pik nacionalistas de diversa er- ,..ee<lencia.
— Cada dia seit mes nombrosos els
ratula s en cataba existeats pels nostna;
correas. En les capes de la renacionalització total de Catalunya, fa de bol/
esmentar la pruija dels aitrietes cataE/1s en 055 volcr desmentir Ilurs sentimeats. nitre els darrers rétols i anuncia catalans apareguts, figuren els da
les següents cases i establiraents: Colis•gi Erapordanas, Vaina de R. Gartiga, F. Rapa Nards Flan, R. Pallisera, etc.
VALENCIA
La

resta de Ics Escales d'Adatan S

Les Escoles d'Art2sans cclebraten
menge passat la testa del repartiment
de prernis. Cridaren a N'Ignasi Villatanga, president de la Unió Vatencianisfer cl discurs de consuettal.
ta, per
Assistí en representada; de l'Ajuntatnent,
En Vicens Marco Miranda, primer timad d'alcalde i cap de la rnajoria republicana. Hl huelen tamaa altres represuitacion3.
Es Regí la mrmúria reglamentäria;
explica la tasca de les Escotes un acopie professor, i es concedí la paraula

a Ea VilIalunga.
Ea Vllialonga pronuncia un bellissim
diacurs, croa cscaient par a la finalilat de tacto. ea cl çni rerpleadi

'ESPECTACLES

*t'it444'aat

ancravellosament la idealkat valencianista. Tot el que va dir, va produir
l'afecte desitjat. Parla de les qüestions
tacniques damsenyanca, evoci els temps
gloriosos de la nostra Ilibertat, fIn mire cm les institucions de mas rallen de
la nostra terra no sin obra de l'Estat,
sitió del propi esforç, i escati cl timóraen de l'abundós analfabetisme que
s'observa a València. En tracen- aquest
darrer pum i reconèixer cara a causa
de l'analfabetisme l'equivocada pedagógica de donar l'ensenyança en una Rangua ene no és la dal trobà un
viu ressó de simpatia en el palie.
Quan aeabä En Val:donen, parta en
represcr,taciZ de la ciutat En Vicens
Mareo Miranda. Igual que l'orador artterioa, s'expressä en cataba. Anotcm
aquest jet com int deis mes significatisis de la transformada, ene estä cla-aaarant-se a Valancia. Fa molt pocs
ares. Muta fiarais go.li.t trencil cl
costtun de rúa del castellä a la vida °Ueitel. Saín molta cls antecedents que disten
que aquells escrapols esdevenen ja una
c a sa rialcula.

Entre: usted
y las enfermedadzs
de 1cs Mas It espirateriaz
PONGA SIEMPRE

NALAGGER
Dissartadamara. el 5:1nya Madrid encara ve a pertorbar-nos l'ea política
Des del banquet suara celebrat en honor del govern-alar que han nomenat
de la ciutat par anar a regir Oviedo
els comentaris palíties van a los-eire del
dia. Corren rumors d'imininents combiracions electorals, ara!) quarter a Lleida. Dermis s'anuncia l'arribada d'un te1, grama de Madrid que esclataria estrepias per sei i ens diuen que de ser
així eLs tecnics compten i asseguren que
contindria varias sorpresas, entre elles
en; sa.p si un batlle dc lacial ordre que
&tatua el poder de la majoria. Corre,
a mas a mes, el nona d'un ex-candidat
cani a probable contenaent dcl match
politic de decisiva influeacia dios la
miss/ electoral.
Tot aixa, per:5, no és dir res, ja que
tots estem acostutnats a naecgar amb
barra dios una mar revolta, perqua malgrat les acudes diertancies entre En
i Fo P.odis, linna no ignora que
l'un té iba, i En Rotnanonas l'altre,
i. si mes no, -cas podria arribar la recen'a a Què ens acostumen els braus
comeadents arregla:n-1m en forma que
"ttl daixaan Bistre ti mea papen i jo
la ja-aré el teu" ¡aquí acabarla "natural"
el piel ene va endarrarint Citialunya minant-la tic politiquisme eia-ore.

para precaverser contra los ineonvenientea
del, Fria, do las kiebtas, delallwmetlaall
contra los peligros
del polvo, da los miasmas y de los
mici•ohloo, para evitar los Constipiedee,¡
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Teatro cataiä Romea

Doler es Garreaste, Laringitis,
Ceon:odfl.s, Osizeres, arippe, egos
O tatlafliaa .nl. if AaPlakelfiliE

que coi:vra.-a eulteracale en Im Patinadas

z

fileathol 1502
Escslcutel a C::03
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;santa cap gravetat, ni solament prodmix dolor; a la ilarga, pera, és sua
mament molestas.
— El mercat celabrat aquesta setmana passada, anomenat mercat de Nadal,
no ha cstat tan concorregut cera anys
anteriors, degut, a la pluja caiguda a
primera hora i més que tot a l'alarmara depreciada dels fruits de la terrra d'aquesta comarca. Les transaccions
mes importants s'han fet en cl mercat
d'aviram.
— La vida esportiva durant aquestes
fuetes de Nadal, ha estat intensa. Al
camp de l'Aliada Vallenc es juga cl
dia 24 un encontre amb l'equip "Wanderers" de l'Europa; i en el del Valls
Dcportiu, el mateix dia test celebra un
amb l'Aguilas F. C. de la capital. La
PiPscipal del Camp amenitzi els encorares.

del Vinyet, es resi des d'ara en la Rangua nostrada. El senyor ccanorn ha
respost a acuesta comunicada, manifestara que acceptava la indicació de la
Joventut.—C.
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Avui, di jous, tarda i

la cobla La Principal de Bages, En
Francesa Joanola, ha cstat musicada una
sardana que porta per nota "Lleida"
que l'autor dedica a amtella entitat.

IGUALADA

LA CADJVIDN DEL

Dimarta, Im 10, tinguA lloe al sala
o
d'audieions dal Conservatori de l'Ateneu
d'igualada el primer dels deu concerts
present curs dedieats a l'Agrupaeió
¿'Anales de 11 Música, a earree del mai1,1
pl
Ire Borguaa i senyors Rafel Serra i Sant9 11/1
Sagrera, director i professcrs respectivaTots els dies, l'èxit Mad El
ment d'armen Canseradori.
gran del Teatre L'he CaD.2sprés d'un breu parlament del mes- El
011
Ire Borguria eaposent l'orientaria, d'atat“,
Dl
(mostea audiciens ansren desgranant el
es
Realce programa : Sonata, Veraeitd. per 10 p
« LI
Ei
salí quals obras foran inte Iretadrs anma
L
t
numera iteuraaissim, pels oalcaln i s urt Ates, .uur ,demo31c , ren ha .-er . M. t',1 Ho
arSittiCESMZEISSE3A13333sif
estudi ben serles. El Trio de Mozart çou
gairebé tot ell bisat, per a correspondac
StrEUEEttlEESSIEg35333rEEM
als insistents rplaudiments del públie.
Cada obra fau preaerlitla d'un Ileurer
TEATRE NOVETATS Al
comentari de la mateixa i do l'autor, sue
L1
laii
la direeciö T.1 aneo:matar a rinteLligent
cinc ketzsTr:E
2
E
violonaeLlista sanyor Saarera.
r;randlega cornrem y la d e ece. ven- n
as
c tota Gasean. Mol, «loes. tarda, a ea
guatas (le cinc. Matutee Intan- cal
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PLAZOSyALQUILER
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Avui, dijous, tarda, a les
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Mälutne de ter mitles
m'uf. núm. 10, es ven en
mult boucs eundieloaa. líendlanbal, 13, tercer.

Tisis-Tos
Curacld radtcal de la tos
1 orce pel Ilencumult, cocaraunt de la 1121, bronquitis.
tonta, debutiat ro sistema
artinent. Visita económica:
de 3 a 4 I du 7 n 8. Fesle s , de 10 a 11. Pelal, 7, primer. Consulta especial, de
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w fortant vermul punular. Ilnlca,la I tu
la butaca una pesseta. nitaar. El vu- t.3
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IR devil-recepta en O actos. Clfrdca Bu- bit
El talud. Segun. Esieram de la traga- pi
M: dia c a intea e:1 un actea La flan:a n
ea d'En Batista. ad . a les III. E/ gran o
e esa, A g ombra de MonAlute (en se- u
12 rey.), ! 11 Irni3 O1:1 de multa bestia mi
5 La flauta d'En Ballet".
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el grandios exttäs d a broo lila, la jti,:paina cOmica en I
II dos natos
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"futs els clics, El Goya.—
laiasaide, benet1ei de Roa-ati Luania.
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1 a dos quarts :le des. Si obres. O es0

e! trenes: Precr. Primera represen- fi
tarta de la comedia drarnalloa en
111 tres actas. La menonnea del león da g
hl ora. segon. Estrella d,•1 8111.(11,4‘1{
Ii 1701iliC0 lirleo-ballaie e:1 un ame,
EA original de C. R. A., La torunda d'En e
tinniu. Tercer. Estrena de la real yunta local, a ma ruletas- , en un o
ii arte, sis quadrus I apoteusl, urigl- a
fil aal de Darnat XInsola.
al estupenda pr,tsentarld, trua sor01 • •readenle, cos de ban, nulas do
'bengala, cte. — Inssabie, reposIck1
5 del fanal' drama en clac actes,
cairdano Brutto, el martir ele la In- 114
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:41 El lernerart domador Eischer amb
NMI3 farolees tl9res reata
m
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Ele 23 dalos polar.
1 cls Mtrell (urandablea atracc1ons. rd
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Teatre Non
comanda d'opereta, Farsitela i
revistes, dirigida per Enolo Maui.
Avui, dijous, 28 de desembre.
Festivilat deis Innodeuts.
'Parda, a dos quarts do cinc 1 nit,
a dos guaita do deu. •Prograina
especial. Jocositat. Novetats , I.
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LL UGI
De 5 a 7

De venta: en todas las Farmacias y Centros
de Especilicos.

CATARROS
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del Dr. VALDtS GlICid de Ilmbide3
Inrilutiteíblo para nutrir a los
déb iles y para combatir el raya! . Iti
llena, menta, tubareuio;:ir, y pa-.1 S
ra convalecencias. t
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dijous, dia deis 2;
Sants Innocents, nit, a les

magnifics exensplars de la seca cr.ca.
gepactscle sil/sita 1 eme:mana ."
Esit delirant a ¡atrancad mes el
real] de ran, pr, sentada Pel r al a- e!
Lee aomauer Oreen:tea
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DI:CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO DE HIERRO
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genial

ERMETE ZACONI
r,presenlant /es seves groas ereacionst
Diaons g tI, GII 8pettel, La monte ehtle,
Trisa{ anusri, Gen Pedru Carno.—Quela
0 ,0,1 l'abonamera a la Conadedurla del
Padre. Als senyors ahonals a les anterior'
temporadas seas reservaran les leves 10caltiats nns el SI desembre.
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ayMr. FortUnIO, anab cls seus teroly-43
LLGNS SALVATGES
Ei

e

Crtielä Romea

Esdeveniment trtlatto
dies S, O, 10 1 12 ce certer
Qualre Maques runclons per rentinent
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rumias, tarda 1 0,1, estraerdiu
nanas runetons.
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ExIt de iota la companyia. Ovam e5m-1, el 11'15s Intrepld dcLLs th,111:001.5
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Divendres, f unció a benefici
de la Germandat do l'Associació
de la Premsa Diària de Barceloe
na ; a les nou nit. Unica represen-4
taci6 de P6pera espanyola, del
mestre Breton, La Dolores, prenent-hi part, en obsequi a l'Ase
sociació de la Premsa Diäria,
l'eminent tenor Hipòlit LitZaP6
i la celebre sopran Ofelia Nieto,
i els aplaudits artistes Elena Luce
ei, Ghirardia, Segura i CuranMectre director: Itifrod Padovani.
Direcei6 escènica: flaçel Moraous.
Els senyors propietario podran
remitir les seres localitats
Majordomia, tots eis dies, a lea
l'Oras de costura.
---

A Lo mal visa Ossos arrObatcs, clrlIs-

s pbrv, /37..
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a ares guatas de deu, gran

ELS OSSOS COMEIJIA7T9

1,1913e,M2,,MICIM01.31

C. 1.74iADOS
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Pel tricstre manresá i component da

Dittmcnge pasea! es junra 21 camp (tal
C. D. Sitgetä un partit de carnpionat
entre els propietaris canal) i el Vilafranca, guanyant l'equip loca/ per dos
gols a un. Després d'aquest parda el
C. D. Sitgetà queda al davant del Carnpionat comarcal.
— Ha mort la respectable senyora
donya Eulälia Robert i Camps, mace
del jutge municipal En Josep Ferrer i
Robe rt.
— La joventut Nacionalista ha dirigit sos comunicat al senyor ecinom de
la Parróquia, demanant-li este la sabatina que es rasa en espanyol al santnari
a violi i piano; Sonata en re, Bach, per
n vitaancel i piano, i 'nao en sol, sie

viZ-41; (50
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Promet ésser sen Kit randicia que ha
organitzat ei "Foment de la Sardana"
per als dies de Nadal, en la qua! S 'eStrenaran sardancs d'antors de Manresa.

Mutidic

Vallmitjana.
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El

VALLZ
La setmana pausada foren donadas diversas conferancies sobre :1 Mina de les
cases baratas par agents d'una Campa:aria dedicada a aquesta mena de construccions. De moment, produireu afecte, havent-hi ja els peticionaris suficients per a tirar endavant l'edificada del primer grup, pecó certes dificultats sortides a darrera hora han esgarriat • el projecte sense esperança de
sulució.
— Ifa dasIlittrat un robust nen la distingida esposa d'En Ramon Guiase!' i Estrailer.
— Sin molts els veins d'aquesta dutat que Kan cstat tocata en pocs dies
d'una mena d'iudisposicii estranya i q is.
ha pres caracters de veritable "passa".
Consiateia l'esmentada marfuga en tenir, durant l'espai d'un a quatre dita
foil singlut, amb intermitències mes o

A ['ombra d

"Tertúlia Catalanista - : il
r
N
Uu
LA
rdiALVASIA
DE
SITGE3
3
11 Nit:

CANET DE rala R
Diumenga, al Cinc Canatenc actuará
la companyia catalana de N'Elvira Eremona rupresentant les obres "Esse Nou"
i "La Reina jora".
— El mateix dia el quadro escènic
de la Copar wava "La Canemnse" representan"El cor del poble", baix
din-ceja d'En jaan Pat.
— A l'eaeola iiecrtsltei del Patronal
ile Cultura, el dissaltte passat donä En
Pan !Zumaya una altra a ...ni:creada sobre
Ilistiria de Cataltaiya.
— Ha esta: censurat per tot el poble el fet qua reednom darquesta vila,
senrir Banacasa, va protettar pabli,cament de havcr estat nagida, a la
fcsta organitzada per la Congregada
Madama la paesia "Patria", d'En Claudi Ornan, fundant-se en que era una
poesia palitica.

CAZ.'11

L'hit mes gres do l'any

Els Pastorets
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en CAJAS con el nombra
ALDA.
en la tapa y nunca do otra
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PASTILLAS VkLV A VERDAT;EilAS

conii,kracles relaliVarlerd pe-

tites i, per tant, la riaita es t'ala passar cont a benigna, vencn de Tarragona
triplicadas o 111Z,3.
— El diputat a Corta N'Indaleci
Prieto, qua es troba a Barcelona, donará abans de retornar cap a Madrid,
una conferencia al Centre de Lectura.
Tarnba ha pronas desar-dlii una altra
En Miguel d'Unamnno.
— Denla, a dos quarts de tres ne La
tarda hi ha antmciat un partit de futbol al cm-cm del Reas D .:moran, entre
la Sclaccia Sportstnin F. C. Barcelona i una Selecci"t del Rans Daportin.
Tamisa jugaran un altre partit els
Aguiles clel R. C. D. Espanyol i el Redel Reus Departim

Ei

LS

Tenga V. la preracciat de no estar nunca

RZUS
Ha acabat la visita &lo investigadors havant abandonat la cintra, sense
ene aquesta els fes la mes petita
mostraciú de desenntent; pera ara scmisla que les mul t es Que itnposaven i
que eren

Diuntenge,

Avui, Rigoletto.
arda, Tosca.

Ellas son un

La cr.:rcnao16 de la Verga
L'actin poeta Josep Marit Bayarri
esta publicant una revista setmanal dedicada a les festes de la Coronació de
la Mare de Den deis Desemparats.
Anuestes fastas, que tindran una gran
importancia pel nombre d'elements que
interrindran, constimeixcn un rnotiu de
raMpaganda eapanyolista. El cartells,
les edles, tot es fa en castenä, fins una
revista de la Comissió organitzadora de
les fastas.
La revista valenciana d'En Josep aftaria Bayrtrri, ha vingut a contrarrestar
cficanment aquells afectas.

Don Juan Tenorio, representat
pels senyors Fuentes, Bañuls,
Garcia i Numbela i senyoretes
Gámez Rosell i Esquela. 3. L'ase
tracanada charlotesca en un an.te i quatre quadros, original deis
coneguts autors d'Esparraguera,
titulada La conquista de don Paco. 4. Un seto, Quo da gran Barcelona!, emb grana i originale
sorpresas. Si voleu hure de vee
res no falten avni a les funcions
del Nou.
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VALDA
verdadero talisman
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2. El quart acta del farnós drami
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)iana-Argentina•Excelsior
Avtil, 4, La reiría da la llum, No
hl ha Jocs amb l'auto% L'iusus
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igorta el volant, Vidua aprontada. La reuoncillació dais prome-
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Saló Catalunya
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a N9tstile acate:. Aval, Cl.lotts. pro- IlEl
Ir
ii gramo colossal, grandids eut del ti
— Pro g rama Apir!al 23 lores I miga 4
IN da pero" t'elidimos comedia, una •
: venia/91e preclosdal. Estrene s : du- a
a gant amb vides, illute,Ms elnn‘lln . 1
Etandall protector de dame, 1
lt nanf.
gran lamina. Viatge del Pilote!) de
.1,.. Gatee e la 'odie., primer eptsall. DD a
''. dilos c,trena- DiSraeli (Art istes
m., AssoCiatsl. Preas corrents. Prefeetemcia, 1 peasela. General. 0 60.

Avui,
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El onpltä Kidd, t' i 8:
eportunitat, Els Ileons de l'Harem, La ro y enja, On és la meya .
dona! : -La rehta de !a ilum, 3.
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Reapariciú en educa local de la i

eminent artista,
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NAMMOVA
en el illm artiste
Rtpertori IR. de Miguel
FORA CE LA POIRA
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ta el que 'niel prot
dos parSonatgeS dieren!'.
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GRAN SALO DE MODA
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Arietccrat I ouee ireniOnS artistiguel Ill
Pli
Proarames extraordinaria
m
Programes extraordlnarls I soler- IU
te3. Aval, dl.Paus, larda I all, rana :
. aos. La recOnctIlacia deis noria, el
Vldua aprontada, L'amor porta el le
volant, crcacló de Ossi Oswalda, i la
ul.heala de gran argument Llago3 ii

Retalls 013 dilluns nivelen

D l urrienge.

Pl.

Cinema Bohemia
Gran
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deserahre,

concert deis prcsont Cara.
RECITAL DE CANÇONS RUSESS
pela erninents arbstes,
Muro Dacilaff, ronlralt.
MAMA DAVIDOFF, contralt.
V. ANDOGA-IOURCFF, barilon.

I Gran Teatre ' Comtal
!

.

Vendas a l i engres 1 al dolall

siso

SLONIPISEY, piantsta.
Ohres do Moussorga g y, Clamanow, b.nishy-Korsakott-Gretchaninorr i Stravinsay. la maldria
les guals son'an prim o res /ballenana.
Dimana, 9 da gonce, do 11125
rectal do guitarra
pel un mesare eatall,

MIQUEL LLOBET
En programa les oh-ea Quo tn,s
han imutribuit als grans éxits de
la seva reCentlaSiMa tournée per

Sud-AmMara.
re deu en pant.
Eselusivainent per als soels

A tres (marta

PALAU BE LA MUSICA CATALANA
,..1n1n1•M

AssocilciA Int'ma Concerts
COLME('

N'Aumenta! Walkiria

Avui, dijous, estrenes: Ei
II capit Kidd, 7 i 8, por En

•

Lenchatkat,

por En

vídua
'a del pastor, Eiseetin s m'en dium, Triomfa la vida, Aefç tuatitr...ts Gaumont. --- DioWilliani Ifussoll: La

•

menge, nit, estrena do El

capità Kidd, O i In, i El bo-

• xeJador, Programa Ajúria.
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EDEN CONCERT
Asalto, 12.--'Grandi6s èxit dc
Paquita Alfonso, illary To pan, Les
Arthos i filtres importantissimes
atraccions. Aperitiff, Dancing
(Irán Tabarin americà.

Quartet Vandelle, de París . —Disballte, 30 de desembre, a do3
quarts de den nit. Conferencia
sobre els moderns composilois
francesos, per Mr. R. Vandelle,
Seguiila d'audicid d'obres pe!
Quartet Vandolle i el pianista
alex,ates Vi:atto

de cine tarda. A tldieiö do Sardanos per les eobles:
illentgrIns, de Torroella
Principal, ile Perelada
Barcelona i
ORFE0 CATALA

dirigits pal mestri sl,tufa MiEslronn d o la

CANTADA DE CAP-D'ANY

5
per
1'011/.6 i les tres cobles. Programes i localitats, ma7,aizern Unid
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal

del mestre Francesc l tjid,

e

l'Am-, el. Condiciono especials
per als senyors socis de l'Orftsú
Cal

Districte I Balboa, Matra 2, Barceleta. Tel.
A. 1895,

I Estafeta. Puble Nou, Wad- Ras,
236.—Tel , 233 S.
"VII Poble Sec, Campo Sagrado, nú1
»

tIl

mero 24.—Tel. 3400 A.
Sans, Canonge rinernaf,
!don 104 II.

VIII Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.

Carrer LLULL, 21, darrera el Parc
••••n•n••....,

riErtusnererCeZEMIbriEeiminniiä&BrillireNeffEllarezZzná
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CALÇATS NOVELTY

vaiel el que costal
En faba

da

Mb o nienys

pf311, pEr:.

Grau 1:tuiJitie rfälits
REGALS tots els dimaris i divendres de sabates cosides, de ENvellat per a senyora . . , a I 1

de muta

RESTAURANTS
Caree Eléctric

soRTI54
Pela, (»ares

MOYA,

1 Mariscos. QuIntans, 7.

g2I 20 al 59 019

es. 6'75

I, Plaça de Santa Anne, I

618

(Arib:u i Diagonal)

1

B

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

!MAUI;
BO DAlanas,

ESPORTS
Catalans! Beveu el vostre XAMPANY i VI DE TAUL4
Front 5

Principal Place

Avui. dijous, tarda, a un quart

grane partits de pilota a eistella. .Nit, a un quart
d'onza. Dos extraordinaris parlis. Primer, a pala. Badiola i
Jäuregul, cont l'a Quintana i Cantetb:la. Ser,,n. a eis l flila. Barrenachea i Urquidl, contra Gurucaaga i alEamend1.—PróximaInent, debut dais notables pilota_
misAr&quistaln i Oermans klarru.
n•n•n
••••••••nreapm....•
do cine. Dos

GRAN

F
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OUQUET

J. SEGURA-Castellnou de Seana (Lizyda)
Dipòsit: S. A. Monegal-Barcelona

FUTBOL
ESDEVE.XIMEXi' liEPORTIII

Dia 31 de desombre i 1 de ganar:
A. C. SPARTA, de Praga
rampiú de Xecosloväquia
once jugadora internacionals
contra

GRANS

MAGATZEMS

R. C. D. ESPANYOL
eaellp .10 'Es 1.111 : 245 tarda
Localitats: Estatge social, 11. C.
D. E., Caspe, 12, primer, 1.1etra
A. , de set a nou.

Servei Municipalitzat

TELEFON 2480—A

CENTRAL:

Cclçats per a Senyora des de 3'50 pessetes
5enyor , ,
13 OO
ff
„ caUreta primera ,,„
8'00

ti
quo os bou lamentat de la poca a
r
prcmsa catalana, que heu enyorat IIa
a
anys seguits un diari integra:Sucursal de BarcelonG •
ment nacionalista,
a
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a d Catal
Catalunya, 20
a
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3.—Cabaret continu
les att a dos quarts de den i de
las dotze a les mmlre de la rastinada.

11

1.em

dele nostros mostruarls que renovem contlnuament I calçats ame
petlts defectos de fabrIcael6

xibe

Un i(i d'Eneresaris de Feugs Fünabrgs3 83 ris
Plaça Santa Anna, 24,

CALÇATS

Saldem molt barat exIstäneles de calçat AL DETALL procedent

LA BUENA SOMBRA
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CONCERTS : :
AssocisciÓ Musrca Camera

SIMON I Ca

Gran assortit en Maltona,
Xeviots, Estante, Gabardinas I altres géneres per a
vastas i abrics de senyor.
Camusses per a abries
nyora i gèneres per a ves-1
tits jaqueta
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J. MIR VIVES, S. A.

els famosos dansarins russos

rieatres rriumi iMdrina

Dia 30<10 desembre

Telèfons 5125 14736 A.
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PALAU DE LA ctisEeda7Ce-ARIO rOGRATIO

PANYOS

la fastuosa rovisla de gran copec bale
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SUCURSALS:

Distriste IX sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.—Tel. 264, S. M.
IX Borla, Major, 27.—Tel. 99, S. M.
X Sant Martí, Muntanya, 37.—lekron 234, S. M.
Hospital Clínic. —Tel. 332 G.
Sarria, Reina Elisenda, 8.—Telèfon 107, H.
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ELS MONJOS DE MONTSERRAT i 1a casa J. FONOLLED.A, SERRA de Barcelona
fan avinent que l'únic licor elaborat en aquel! Monestir én el que es ven per tot
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CASA CENTRAL : LOURES •.« CAPITAL I RESEMES: Mes de llores estzrlines 13.090.000
lutersels: Darce!ona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, València, Paris, Nova York (aguda), Bradford 1 Manchester
24 SICIlfSaIS a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Urnguai
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