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MORT A L S 32 A N Y S
( A C. S.)

Els seus afligits esposa C o n c e p c i ó da Bruguera Fabra, fill, pare DIONÍS M I L L . \ N , pares p o l í t i c s Josep de Bruguera 1 M e r c ó Fabra,
germana Mercè, germans polítics Josep M . * Torres Taxeras, Josep M . " de Bruguera, Maria del Carme de Bruguera de Qrenzner 1 Joaep Qrenz*
ner, t i a , oncles, 1 ties polítics, nebots pclitics, cosins i demós parents, l a casa D. MILLA.N, i e l Consell d ' A d m i n i s t r a c i ó da l a «INDUSTRIAL
ALCOHOLERA, S. A.», a l participar als seus amics 1 coneguts t a n sensible p è r d u a , els preguen el t i n g u i n present e n llurs oracions 1 os serveixin assistir a la oasa m o r t u ò r i a . Ronda de Sant Pere, n ú m . 3, avui, d i l l u n s , a dos quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el c a dàver a l a parroquial iglésia de Santa Anna i d a l l i a sa darrera estada, Cementiri N o u .

No es convida particularment.

Noticies

+!
_

Totes les misses que se celebraran demà, dimarts, a les iglésies de Santa Maria,
' Sant Josep i PP. CC. de Badalona, seràn aplicades en sufragi de l'ànima de

~

a

•

m mori el dia 12 de febrerfie1911, baveit rebut els Sants Sagraments i la Beneticciú Apostòlica
( A . O. S . )
El seu espòs En Jaume Bibó Sayol, fills Francesc, Qraciela, Salvador i Jaume, fill polític Lluís Rodríguez
de Escalada, germanes, germans i germanes polítics, nebots, nebodes, cosins i demés família, agrairan a sos
amics i coneguts recordin la difunta en llurs oracions i se serveixin assistir a alguna de les dites misses,
LM

miMM que ea diran • U igléaia d» Sant» Maria, de Badalona, de dos quarta de noa
• laa dea, seran d'o ferí or i .

No es convida particularment

J , MARSANS ROF I F I L L S
Valors, Cupons, Qiros, Canvi, Viatges
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QUISTOS

que ptongui l'antiga i acreditada
J ^ I « , v e » pera bodes, baleips i profesaiona religioses. P A S T A P E C T O R A L . balsàmi» C S U C l U / L C Ea monteo panjoleres. Fàbrica: Sant Pau, 33 ca, expeetorant, demulcant i calmant de la T O S . Antiga preparació
Un OTDUTU'PMníJIUlJiPD MtlalUes U L L S . CONSELL CENT. 288. prop pal D i t A N D R E U . Fórmula p u UI. úiül
A f l M Rambla Catalunya, 11 a l i bores coavingudes blicada. - Demani s a laa farmàcies.

Cap

UI i illUn 1

ü n home que salava deplorablement borratxo, ea presentà a casa
d'un amic que v i u a una baixos da
la carretera de la Bordeta. l'insultà
OBSERVATORI METEOROLÒGIC de mala manera, 1 a l voler l'aitre
DE LA UNIVERSITAT. — Direcció: treure'l a fora, al eurda 11 enjegà tres
R. Alcobé.—Dia 17 da febrer de 1918. treta de revòlver aanse fer blanc.
— Hores d'observació: A las t u l t dat
L'agredit agafi aleaborea l l n o mati i a las quatre da la tarda.— Baròmetre a 0 ' 1 a l nivell dal mar: portú visitant 111 administrà una coTOS'SS; 'twas.—Temperatura a l'om- rrecció superba, causant-li contubra; TO. VO. — Direcció dal vent: sions de pronòstic reaervat al cap.
De 1 incident sa n paasà denúncia
N. B. S. B.—Humitat relati va: "0; 82.
Estatdeleal: Tapat, Núvol—Núvola; alJutjat. i
• iniaiiii
K. N..C. K.—Quantitat: 1;0 3—Enlea
vlnt-i-quatra hores. — TemperatuUn altra borratxo, de 38 anys, pia'
res: Màxima: Sol. IT.2 Ombra. U 3 . lor, ea presenta a la matinada al DisMínima: Ombra. 2'6; reQeclor. 1*2. — pensari del carrer d'en Barberà e q u é
Velocitat del vent: 2 ^ k. — Aigua II curessin unes lesions que tenia
evaporoda en mil·límetres: 3'18. — al cou.
Pluja en miHfmetrea: 3,1.—ObservaSegcma digué, passant pel earrer
cions parlicolara:
^el Cid. una homes el varen agredir 1
U prengueren V60 pessetes que duia
El matí d'ahir fou hivernenc 1 la a una butxaca.
tarda primaveral, d'aapecteal manya,
ja que no de temperatura.
Al passar un tramvia pel carrer
El mall, emplujat 1 fangós, féu d'en Pelei, a'encenguè u n fusible.
lloc a una tarda esplèndida i a u n Ua deia paaaatgers, Vicenta Fonellar,
capvespre daurat com ela d'abrli. de 51 anya, a'eepantà de tal manera,
Amb tot. la temperatura, que al dis- que ea Urà esverat a fora, caient 1
sabte donà un salt enrera, ea mantin- cauaant-ae lesions d'alguna Imporgué ahir notablement baixa i bastant tància al cap.
molestosa.
Va ésser curst a l Dispensari da}
carrer d'en Sspúlveda.
Da resultes' de l'agressió d'una
quanta obrers taplssers oontra el taller del carrer de Mallorca, fat del
Gap a laa duaa da la matinada, una
que ja varsm donar compte, a'han operaria de la sucursal del ges Lefet dues detencions més i l'autoritat bun. carrer d ea Balmes. van sorpenmilitar ha decretat la clausura del d re doa homes a n a pati o jardí excSlndlcat de l'Art d'elaborar fusla», terior.
ailuat al carrer de Santa Àgata, GraUn d'ella va podar fugir. L'aitre,
cia.
ve ésser capturat Manifestà dlr-ae
Pau Peredea Delgado, de 28 anya,
Ha estat detingut el contramestre sens domicili. 1 digué que el aau I n Josep Fàbregaa i posat a disposició tent era robar al que p u g u é s .
de l'autoritat militar.
Un municipal al portà a la delegació.
La policia fa diligències par a trobar ela autora d'un robo per valor da
• la matinada, n a vel del carrer
3.000 peasetes. comès al magatzem
de IVUnló espardenyera», Florida- de Sana. 100. sentí un soroll InsólU
blanca, 106,1 ela d'un altre de g è n e - al n ú m e r o 102, on h i ha una fàbrica
res de seda. coméa al magatzem d'En o magatzem de calçat.
Palomo i Vinyes. Auaiaa March, 48.
Advertit el sereno, anà a avisar
l'amo dal magatzem 1 es practicà on
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La història dels 18

;-.30o mtres. marca Cines. Bxciuslva
d'aquest Saló.i Veritable joia cinematogràfica, genial creació deia eminent actriu Italiana

Fàbregas i Recasens

Lyda

Rambla dels Estudis, núm. 4. - BARCELONA
Compra I venda al comptat I a terme de valc s de cotització corrent,
nacionals 1 estranger». Descompte i negociació de cupons i títois
amortitzats. Comptes de valors. Custòdia de vaiors. Compra I venda
al comptat I a termes de paper sobre l'estranger. Giros. Canvi d'or i
bitllets estrangers. COMPTES CORRENTS A DISPOSAR A LA VISTA I
A TERME AMB INTERESSOS. Informacions financierss. Subscripclom
a emprèstits, reposició de fulles de cupons, etc, etc.

Borelli

Bran Teatre Espanyol

PALACE CINE

Km preua Bohèmia)
GRAN SALO DE MODA.—Avui,
dilluns, ú l t i m dia de la colossal pellícula d'extraordinari ézlt
completant el programa les estrenes
«La vila b.ava», «Amor etern», «Salustlà i la Marquesa de Pompadour»,
«Revista Pathè». — Demà, dimarts,
grandiosa estrena de 1 extraordinària pel·lícula de l'acreditada marca
Tlber. 6.000 metrea, dividida «n quatre jornadas.

diari per 33 funcions i abonament a
gran moda par 8 funcions a dimajts
1 divendres no festius.—Administració del teatre de 3 a 7 tarda i da lu a
12 nit.

Vodevil. —Direcció: Josep Robert.
A v u i . dilluns, lards, a les cinc, matines. Butaca amb entrads,
cèntims; general, 20. Darrera representació del vodevil de broma «L'esqué».
Nit, s dot quarts de deu. Primer: «No
T E A T R E APOLO
en parlem més». Segon: i'ezllàs de
A v n i . dilluns, nit, a un quart de
la temporada, de gran broma, en tres deu. Exit soroiros «Amor de maactes, d'En J. Moiíné. «fil bè negre». dre (dos actes* i «Las Redimides»
Presentació esplèndida. — Totes les ^quatre actes).
nits. i ' e i i l dels èxits; «EI bè negre».
—Avisi, «Souper tango», d'En SanLu Junta Directiva del Reial Cir- Usgo Rusiüol.
col Artístic ha quedat constituïda
President, don Lluia Masriera; vi*
ü^president, don Enric Gaiwey; aecretari, don Joau B. Trias; vice-seurccart, don Eduard Solà; tresorer,
don Josep Compte Vlladomat;
temptador, don Gabriel Calbetó; biBllotecari, don Santiago Ferrer;
conservador don Lluís Santasusan a ; vocal de classe, don Carles
Ridaura; vocals: don Rai el AreAas, don Lluís Foix, don Erasme de
Lasarte. don Eduard Musté i don
Alexandre Ríbó.

BLOORADO
Avui, dilluns, tarda, a dos quarta
de cinc; nit. a tres quarts de deu.
Grans i extraordinaris programes.
Darrera projecció de la formosa pelllcula, sèrie de grans exclusives ael
popular programa Ajuria. bmada en
la famosa obra «FRO0-PR0C». Bxlt
dels aplaudiu acròbates còmics THE
JERLAVAL'S. ;Dsbal de la notable
ballarina, debuti

LUZ

Saló Catalunya

Oran Cine ds Moda - Notable quintet
Avui, dilluns. MODA SELECTA.
Grandiós esdeveniment. Estrena coioiSill

Pilea de la Hisiei Catalana
Pal pròxim dijous, a dot qusrts da
deu del vespre,

li Festival Manén

BDBN

EI tpiàngul gpoe
reconeixement. La porU del carrer
•ra espanyada. A d i n i tot esta Ta refirst, no fal·avs res però h l havia
quatre fardos de calçat i un de pelli
• punt d'endur, A terra fou trobada
una barrina de gran lamany. A una
paret posterior hi havia ona ports.
Es creu que els lladres ran entrsr
saltant per aquesta paret, i quan
terminaven la tasca, es devien alarmar, no se s-ib per q u ó , i vam fugir
espanyant la porta de fora.

— l eicioc A $14.

dsvassall de luxe I rl<;ueaa i presentació com en cap mès altra pel-lieula
s'hs vist, havent merescut erana elo- Solistes instrumentsls. Orquestra
gis de SS. MM. eis Rets d'Espanya (100 professors).— Direcció: Mestres
a l'ésser projectada al Palau Reial de P. Pujol 1 Joso Manèo. Programa:
Madrid. Altre gran triomf: «El da- «VANOS ANTICS* (orqu·strs', Ghavantal b a n c » per Susagna Grandais, varrl; «SüITE PER A VIOLI, PIANO
formosa pel·lícula <iue ha estat l'en- I ORQUESTRA. Manèo; «JOVENcant del p ú b l i c «Salustlà 1 ia Mar- TUT», concerto groaso. par a orquesquesa de Pompadour», «Revista Pa- tra i dos violins solistes, Manén.—
thé» i altres.— Dijous, «L'Ueréncia Locsiitau. Magatzem de música Cnid
del diable», pel·lícula en S episodis, Muaical Esoanyola (abans Dotesio' 1
marca Studio Films, impressionada i 3, PorUl de i'Angel.
a Montserrat; protagonista la s i m p à tica Lola Paris.—Preus corrents.

Frou - Frou

Telèfon A. 2248, I A. 3453
Direcció telegràfica i telefònica FABRECA
Apartat de Correus 568

temi de prea > lat taquilles d aquei! 3*15,

protagonista ei cèlebre artista Emili
Cbione. projeclant-se la primors jornada.

B I A I SALO CIMS DORS

CONCBRT

C oci Ca orf Asaitov u
TJtíoo A J-J5a

Graaa atiaccioa» l '&u* tahtrintfqBaa
Programo tÚKtkúnm. prcBeac-bl paït Is

LA TROÏ ANA

Vida religiosa
SANTS DEL DIA: Avui. Sant Stmeó,
bisberar.i la Beata Cristeta, w . Demà:
Sant MansueÇ bisbe, i Sant Ajvar, d s .
—Quaranta Hores: Avui, a la iglésia de
Santa Teresa de Rellgiosaa Carmelites
Descalces. Demà: A la mateixa iglésia.
Hores d'Exposició: De les vuit del matí
a les sis de )a tarda. — Cort de Maria:
Avui, Nostra Dona de l'Esperança, a la
seva iglésia. Oémà, Nostra Dona del
Roser, a Sant Cugat o a Montsió.—
La missa d'avui: del dia, color morat.
La de demà: Del dia, color morat.

Avui, dilluns, tarda I nit, extraordinàries sessions de Cine I Varlstés. j
Semans a benefici del públic; 6 grans
atraccions, 6 : Rruns, alambrista;|
Ardo's, acròbates equilIbrUtes: Pep
Marquès, popular carical, Alícia '
Wagner, cançonetlsts; Castellaní T i berio, cèlebre atleta, protagonista de
la pel·lícula «Quo vadis?» en el psper de «Drsui», i l'artista mès extraordinària i mès enciclopèdica A l ba Tiberio. L'esdeveniment del dia.
Tothom a veure l'Alba Tiberio.

Ahir va predicar a la Catedral el so-,
perior dels Dominics P. Pomer.
—El doctor Reig ha anat a Alella
per a conferir ordres sagrades a varia
P.P. Escolapis del Col·legi que té a dita població l'Ordre Calasanda.
—Ha complimentat al Prelat don
Lluís Duran i Véntosa.
—En la Catedral s'han celebrat funerals en sufragi del difunt canonge
doctor Sónchez.
£1 doctor Reig ha invitat a esmorzar
en el seu Palau al conegut sociòleg
Et despatxin localitats mimeradc* tot» eb don Victorià Flamerigne rector de Sande» de les ooie (igl mati tan* aag- ta Maria d'Olite.

Arpeu del món ban triomfat
per

aa l l o m b l a n c a 1 n o t e n t

l e s l à m p a r e s i piles

ALVARBZ

;Suecés de la eminent arlisti, succés!

Espectacles

RAQUEL

MELLER

Ni

Tots ela dies, tarda i n i t , RAQUEL
MELLER.

TRATRS VICTORIA

Direcció: PEP VINAS; Mlre. PALOS.'—Avui, dilluns, tarda, a las
einc. Butaca amb entrada, una pesEmpresa Fàbregas.—Direcció: En- seta. General. 80 cènts. colossal verric Giménez.—Avui, dilluns, a do< moutb de gènere xic. Primer: «La
quarts de deu, funció organitzada Trapera*; segon: «Gigantes y cabepels Mestres Sastres, a proSl de la zudos»; tercer: última de «La GolfeCaixa d Invàlids: cSenyora àvia vol mis».—Nit. a dos quarts de deu. Carmaril>,« actes. d'En J. Pous i Pagès, i tell suggestiu. Primer: «La Trapsrs»;
segon: l'opereta en 3 actes «La m u La casa de l'art Jer moderna».—Demà, dimarts, sord'En S. Ruslòol.—Demà, «La Terra» prenent vermouth. — Divendres, estrena «El bautizo del nens», gran
1 «La caaa de l'ari».
èxit a Madrid. — Aviat, Balls russos.

Teatre Català-Romea

TEATRE

NOVETATS

Gran companyia de sarsuela i opereta, procedent del «Teatre Còmic».
Inauguració de la temporada
A v u i . dilluns, tarda, a les cinc, gran
vermouth, preus econòmics: el sainet en un acte «Poca pena» i el sainet
en dos actes «Seraflo el pinturero».
Butaca preferència amb entrada, l
pesseta, totes le« altres localitats, regalades entrada general, 40cèntims.
Nu, a dos quarts de deu: l'entremès
«Noche de ànimes» 1 eslreas en
sqpast testre de la opereta en 3 actes
LA. DUQÜESA DEL TABARIN
ézlt extraordinari en el Còmic, magniQca preseniacid.—OlmarU, tarda i
nit, magnífics programes.

Teatre Còmic : : Circ Eqüestre
A v u i , dilluns, tarda, a dos quarts
de cinc, par última vegada obsequi
ala nena amb cavallets a la pista;
prenent-hi part tots els n ú m e r s s de
I la Companyia. Gran è x i t de Roblel dillo. fieby. Zizlne i tota ela ciowos.
i NIL • dos quarts de de deu. Benefici
de Zlzine, i despedida de la compa•7l«T E A T R E
C Ò M I C
Gran companyiu catalana ENRIC
BORRÀS.—Primer actor còmic JOSEP VERGES.—Inauguració dimecres dia 20 de febrer amb «Terra baixa» (Guimerà); «Gente bleo» iRusiDol),—Queda obert un abousment a

Abrics entretemps
Ermilles fantasia
i Botins
Grans novetats

i
1

LLUM A TÜÏHflUA; COMODITAT S ¥ S IGUAL i
Reflector» tubulars de mà : Làmpares planes de
butxaca : Llanternes : Psrs per a carruatges
VENDA EN BONS ESTABLIMENTS D'ELECTRICITAT i UPTICA
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Conflicte internacional
(PER" MARCO.NIGRAMAi

entre las fronteres d'Alemanya 1
Aúatría-Hongria, ja no estaran sotmesos a la aobirania territorial russa.
D'origen alemany
La futura sort d'aquests territoris
es decidirà d'acord amb ela seus poDaclaraclona de gaerra
bles i a tenor dels convenis qoe
KoeBig·wusterhaaaen. 16,11 alt. adoptessin amb ells Alemanya 1 AuaPeirograd.—El Sauat ha declatat U tria-Hongria.» .
guerra ala coaaacs d'Aslncbao.
Kuhlmann expressa la satisfacció
que tenia en declarar qua les PoVaixell enfonsat
tencies centrals eataven disposades
Bslocolm —El «Dagblatt» comuQí- a concessions reapecte l'evacuació,
cadsade Peirograd que el vapor auec però que havien de tenir la garantia
«.talia», de 17.009 loaelades. pene- del Govern de Petrograd de qu» evaseixont al Lioyd. fou enfonsat da- cuaria els territoris ocupats a Turquia.
vant d* Peletiead.
En quant a les Asland, manlfaatà
Canvi de presonera
que Alemanya ha de reivindicar als
drets qoe 11 corresponen, atesa la siLa Haya.-Comuniquen al «Korrea- tuació al començar la guerra, però
pondenz Buero» que el dissabte s es- que en aquesta ocasió no volia deixar
pera de nou un transport de preso- de aeoyatar els desics del poble snec,
nera alemanjrs a Rotterdam.
per al qual les dites illes, des det
£1 príncep Enric estarà dissabte punt d'obir etnogràfic 1 geogràfic, re• Rotterdam.
presenten un interès.
TrotiL·l replicà que da la mateixa
l i * darrera aeaaló
manera que Rússia retira lea seves
de Brest Lltowak
tropea de Pèrsia, les retiraria lambe
Viena, 17. 11*30 maU- del territori turc. i que an lo refeles ú l t i m e s sessions celebra- rent a lea illea Aeland. ce acabava
des a Brest L i l o w s k von K u h l - da compondre a quin mínim de drets
mann resumi el curs de les nego- es referia von Kuhlmann. Aquí os
ciacions amb l'intent de trobar la donà per acabada la sessió.
manera d'obrir c a m í p e r a una inEl 10 da febrer celebro sessió la
subcomissió nomenada, segons lo
tel·ligència.
convingut.
El comte Czernin parla de les
Viena. 16, 11 n l l
e s t è r i l s discussions de las anteDesprés d haver participat el preriors setmanes respecte a certes
modificacions territorials de les sident Gratz qoe en la sotscomltaió
s'havia arribat a cap acord, prefronteres russes i proposà deixar no
guntà von Euihmann a Trotzki si esen s u s p è n ? aquest assumpte i sols lava obligat a far comunicacions de
determinar si la forma d'aquestes tal naturalesa que condulaain a una
modificacions podia o no, en rea- solució iranquílltzadora.
litat, posar impediments i las
Trotzki manifestà que sa opinió ara
conclusions de la pau.
que deapres de tant llargues negociaEn T r o t z k i m a n i f e s t à que el cions havia arribat l'hora de Us deque el poble esperava impaque es proposà sobre la nova línia cisions,
cient al rasu.tal.
de frontera de Bús-sia, des del
Declarà demés que Rússia ja no
p u n t d'obtr m i l i t a r , havia de dei- podia seguir la gaerra i que no estaxar-se a la d e l i b e r a c i ó d'una de- va conforme a derramar la aang dels
legació m i l i t a r . A l parlar del re- soldats per riniarésjd'un partit; per
coneixement d ' C c r à n i a per l a tant, Rússia participava a t o u ela
Q u à d r u p l e , així com del tractat de pobles i Governs que donava ordre
pau firmat, p r o t e s t à de la c o n - de deamobiiitzar completament tots
ducta de la Q u à d r u p l e , lent obser- els exèrcits que linitaven contra Alevar que aquesta manera d'obrar manya, Auslria-Hongria. Bulgària i
però que el seu Govern rehavia d'excitar el dubte de si les Turquia,
fusava sancionar les condiciona prop o t è n c i e s centrals volien arribar posadea per Alemanya i Àustria Hon
a una intel·ligència amb el Go- ària.
vern federal rua i per lo mateix
digué, s'aparta, es veritat,
d e c l a r à que el tractat amb L c r à - de Rüssia,
ia guerra, per<.> no es creu obligania no tenia cap valor n i per al da a firmar el tractat de pau.
poble u c r a n i à n i per al Govern
Kuhlmann replica que enc que
de B ú a s i a .
s'havia sospés la ctuació guerrera amb
motiu de armistici, en cas de violarVon K u h l m a n n proposa que es se el tractat, no renovarien les hosticonfiés la q ü e s t i ó dels llmltsa una litats: que el fet de que una de lea
sotscomissió i l'iuforme d'aquesta parts dasmovllftzés els seus exercits
fos t i n g u t en compte per a ulte- no introduïa variació ni de fet n i de
riors negociacions basades en el dret. que demanava a la delegació
que aolicitès del seu Govern,
c r i t e r i popular de Polònia. Cur- russa
l u n t a m b la terminació del estat de
i à n d i a i L i i u à n i a , i la seva situa- guerra, que manifestés on començació h i s t ò r i c a i e t n o g r à f í c a . I rete- ven les fronteres russes
rint-ee a les manifestacions d'en
Demés, que per a renuar las reT r o t z k i , de que les p o t è n c i e s cen- lacions
diplomàtiques, consulars, j u trals senyalaven aquesta Unia de rídiques i comercials, era necessari
frontera amb segones inlencioas establir si ela comissàris populars
respecte a R ú s s i a , digué que la estaven dispostes a renuar '.es amb ia
base de la política alemanya es- mateixa escalo, tal com es deduia de
triba en tenir amistoses relacions la terminació de l'estat de guerra.
amb Rússia en sa nova s i t u a c i ó
Aquestes qUestions són co-ofidals
p e r ò sense i n t e r v e n c i ó en els seus per a dictaminar si Is Quàdruple havia da viure en pau o en guerra amb
assumptes interiors.
Rússia.
En quant a l'aciltud da las PotènTrotzki declara que ras podia afecies centrals amb Ucrània, adverlf gir a lo dit, i alia vora von Kuhlmann
von EuhlmanD que la Quàdruple proposà la sessió plena per al dia seha de reservar-se el dret de traciar güent a la qual ea donoria a conèixer
amb els Estats que cregui prudent a la delegació russa l'artitut de les
potències centrals.
reconèixer.
Trotzki respongué que havia agoPer ço que esgusrda al futur daatí
deia pobles veies ocupats, von Kuhl- tat ja tots ela poders que se l i bavlsa
i que conceptuava necessari
mann es remeté a les declaracions atorgal
tornar a Peteraburg par a consultar
fetea pela estadistes austro-alemanes amb el Govern.
tant • Brest L i t o v t k com als parlaDesprès, contestant a la pregunta
menta respectius. No obstant !a con- de von Kuhlmann sobre el futur cancessió firmada per Is Quàdruple, del vi d'impressions, respongué Trotzki
dret de lliure determinació d'aquells que a Peteraburg h i havia representerritoris, les pou-ncles centrals es- tants dels Estats amb els seus Gotan dispostes a la creació d'una or- verns i que per aquest medi es poganització política sobre una base el dien establir les relacions.
més popular possible, mercès' a ona
I s'aixecà la aeseió.
eisiemattca ampliació de las facultats dels cossos representatius exle- L actitud d Auatrla
tente en els referits territoris.
Segons n o t í c i e s de p e r i ò d i c s i
A la pregunta de TroUki aobre la de c o r r e s p o u d è n o i e a arribades de
delimitació de les fronteres d Lcrc- Berlín, les c o n f e r è n c i e s al QuarL·la, respongué von Ruhlmann que ter General alemany han c o n d u ï t
es procurà trobar on terme mig en- a la opinió de que per la declaratra lea Unies fronteres i la situació ció del govern de Petrograd «l'eshistòrica
Diu, qua guiat pel desig de con- tat de guerra ha acabat , deu
tinuar las negociacions, proposava quedar intacta la llibertat d'acefó
una neva redacció del segon article d'Alemanya.
Segons comuniquen de font audel tractat de pau, el qual diria:
«Rúsala pren nota de las següents toritzada, no s ha r e b u t encara
modificacions territorials que es por- cap c o n f i r m a c i ó oficial d aquesta
tin a cap amb la ratificació de l'actual tractat de pau, Bis territoris

LA

VEU D E CATALUNYA

noticia. Si aquestes n o t í c i e s a r r i bessin a confirmar-se, i motivessin com c o n s e q ü è n c i a ta renovació de les operacions militars alemanyes, això no tindria cap i n íluéncia sobre la s i t u a c i ó d'Austria-Hongria en aquesta q ü e s t i ó ,
an la qual regna complet acord
amb els aliats.

Subsistències Generalitat

R e u n i ó del Consell
Sense cap segell ni firma que l'autoritzi, rebem la nota següent:
S'ha facilitat a ia premsa la scgflent
«A tots els carnissers de bou i vedella, amb porta obena fora dels mercats, nota oficiosa de les reunions del Con*
se'ls convoca u la reunió general que sell:
Despaxà el Consell els assumptes
tindrà lloc avui, a dos quarts de cinc
de la tarda, o! carrer d'Àribau, 21, in- que figuraven en l'ordre del dia de les
Coman:cal alemany da la tarda
terior, per a l'aprovació dels Estatuts Seccions de Governació i Foment,
Koenigswusterhausen, 17. 3 tarda. pels quals ha dc regir-se la Lliga de
S'acordà l'acopi de 440 metres dt*
—Occident: Exèrcits del prino'p O-' /ri-.i . nomenament de Junta Direc- bics de pedra partida amb destí als qui*
Rupert: A Flandes j a l'Anoia ac- tiva i altres assumptes d'interès per a la lómetres 10 i Ui de la carretera da
tivitat d'nrtlOeria. En petites Dui- classe.»
la de Santa Bàrbara a la de Vinaroz a
te» d'infanteria prop do Cherisy i
Venta Nova per Ulldecona i Alcanar.
al sur de Marcoüif; bem fet prwo.
S'aprovà tacta de recepció defin!»
ners.
Amb motiu d'una recent disposi- tiva de les obres de construcció del ca*
Exèrcits del Krumprinz i del duc ció da la Junta de Subsistències de mí vel de San Cerni a la carretera
Albert: Prop de Tahare i Ripon:, a Lleida, prohibint la sortida de bes- d'Artesa a Tremp.
In vora est tí^l Mosa i « i e| Gund- tiar d aquella provincià en la que la
S'aprovà taüibé l'acta de recepcid
gau ha augmentat l'activitat d< l.i producció excedeix al consum i or- dels treballs de reparació dels quilò*
lluita.
denant que el preu màxim de les metres I , 2, 8 i B de la carretera de
Ris nostres aviadors varen atacar carns an canal algul el de 3*50 pe- Mollerusa a Bellcaire.
la nií passada Londres, Dover i seies f i quilo, quan a Barcelona es
Fou aprovat el projecte d'acupi da
Dunquerque, oixi rom forces navals paga a i'.fïi pessetes la de moltó i 4'15 305 metres cúbics de pedra partida per
enemigues a l a costa francesa i an- pessetes la d'ovella, cosaqueaense re- ala conservació dels quilòmetres i al
soldre el problema dat proveïment, ans 13 de la carretera d'Aiguamúrcia a San
glesa.
Orient: L'armictici acabarà el 18 be agrarant-lo, lesiona importants Jaume deU Domenys (tros primer),
Interessos de la ramaderia. l'InaUtut acordant-se els oportuns plecs de con*
del corrent, a les 2'IS de la tarda.
En els altres front» no ha canviat Agrícola Català de S«nt laldreba diri- dicions que deuran regir la subhasta co*
git a la Comissaria Generat d Abas- rresponent.
la situació.
tos una súplica de que restriogeixi
Es resolgueren varis assumptes reia»
les facultats de taxa i ai poder dictar
autoritzacions o prohibicions d'ex- cionats amb els serveis d'Instrucció
portació o trànsit de productes d'una Pública de la Mancomunitat
i altra província, perquè, dictades
rense un exacte coneixement dels
distinta factors que en totea t en caHeus'-aqui ei pla de les ponències dascuna de les diferents regions inteque han tfésser eStudtodes suara, i dls- gren el probleaaa, introdueixen greus
^ utides en el pròxim Gongrés.
pertorbacions en els mercats 1 constiPRIMERA SECCIÓ
tueixen un verdader atentat a la KOMEA. Ealrana da! drs mm «n Xrm
•olaa «La Tnrra», d'en Par* Ca»
1. De la personalitat i govern de propietat.
•all*.
lUniversitat.—2. Autoritats AcadèmiASrma l'institut que, de no acuques generals. Govern de les Facultats
Quan
l'estrena de La comèdia
dlrse amb urgència a la derogació
i Escoles Especials.
"MUT
.S j y v n i u t " .ligiiérum que
de
ta
Is
mides
i
a
evitar
queae
ndictln
SEGONA SECCIÓ
coniíictaqueds F.ri CavalM era lion»' u.' ir-atre. Per
I . Número i classes d'ensenyances altres'deaemblanta,el
dia
en
dia
ve
aguditzaot-se
adquiri- aqiielia producció uei-essitava més
uue componen ITniversitat. Exteníiioin rà proporcions d extraordinària
gra» del seu atUf-íxemcnl d^ l a trama
de l'Universitat.—2. Caràcter de l'en- vetat.
teatral qup Uu.del seu talent, per»
senyança.—3. Catalanitat de l'Univerqu»» l'aesumpta era m·-.s apropiat a
sitat.—4. Títols, Carreres j Especialila picardia que a k i reflexió Amb
tats. -5. Seminaris. Laboratoris, ClíHi ha entusiasme en la Federació el drtua La Tfrra En Cavallé lliga
niques i Tallers —6. Exàmen- 7. No- Patronal de Catalunya dels rams els SPU- gonelxeCoratà teatrals amb
menament de Catedràtics.—8. Obliga- de la Conatr'iccl'i per a la celebració H Hèti.taldtil i plajateja un probiecions dels Catedràtics —9. Lectors.— de 1 Assemblea Magna, el dimecres, mu (lilirllissitn p^l ipatre. perquà
18. Organització de la Biblioteca Ual- dia 20, a les sis de la tarda, al looal
mes de pensameni. d ideal, qu»
versitàtia. — I I . Ídem. del* estudis de de IX'nio Gremial, en la qual es dona d'iul'·nsitat dramatici
Teologia —19. Ídem. de la Filosofia.— rà compte deia actes ceiehrals a MaI .i qtieitlò planejada per En Ca«
13. Ídem de lletres.-14. Idem. d'Histò- drid el mesde gener per coosaRuir es
ria.—15. Ídem. d'Administració de Juv tsbilltat en els preua dels materials vallf amb «•! drama Ea Terra cau
ple ÍTI rt d'hisenda locals, o siricia Criminal, -h). '^lem. de DreL— de la construcció, per medi de la
17. ídem. de Ciències Econòmiques í taxa.
\ eul ÜPJS Muaiiipi- Semblarà uo
Socials.—18. idem. de Ciències Matesi« Mtrany mxò, irar-lant-se de tea*
Es donaran orientacions sobre la tiv»,
màtiques.—19. Idem. de Ciències Físi- implantació
però es »ina realitat de la vida
de
la
mateixa,
i
manera
ques.—20. Idem. de Ciències Quími- de posar-la a efsctlTítat.
catalana d»- l-ís mes pregones qua
ques.—21. Ídem. de Ciències Naturals.
puguin - \ i - i i i La situació actual
Ea prega als que vagin al referit d^ls Municipi- i la seva futura sort,
22. Idem. de Medicina i Odontologia. acte, portin el carnet de federat o preocupen mofo) bomès de talent, I
—23. ídem. de Farmàcia.—24. Idem. de l'últim rebut de quota de la seva res- la transcendència del problema que
l'Escola d'Enginyer- Industrials. -25. pectiva entitat
Els presidenta de les entitats adhe- jrfs planteja and» els M u n i c i p i a r r i »
Ídem. de l'Escola d Arquitectura.-26.
rides
a la Federació han de recordar ha a lea m^s elevades esferes de la
Ídem. de la de Veterinària.-v!7. Ídem.
als
conserges
de les entitats de que política directora del pals.
de la del Magisteri.
Sol^ nu home aple ja com En
siguin
sl
Iccal
mitja bora abans da
TERCERA SECCIÓ
l'assemblea, a 1 objecte da Cavalií* podia sortir triomfant de
I . Casa dels estudiants. 2. Beques. comentar
identliiear tots ;aquells fede- l'empr^-a. perquè d'altra manera,
— : i . Drets deis estudiants. —4. Deures poder
rals que per oblit o extraviament no un liomp pununent ideallta, perd
dels estudiants.
poguessin exhibir e:s documents an- no oóneixidor dte f^nlr», hauria fet
una obra buido, un llibre: En Ca»
teriorment citats.
valU-, t-n ••aofrf, ens ha fet i m drama viu qn • con:.' qua i tolu la übrst
qno n<"·«,·*'-il·Mi P'S drames péi J i n '
.Milorilzeu les iiotef: &
les
lere«;sar el priblk.
quals cn.t preguru la publicaL'Associació
La Inlerprm;'. i - .
r-TnaicabH
riu,
amb un segtll O una firppl
br.n ooujunt, partieninrmetrt
uní ifue ens siijui coneguda.
de ia P r e m s a pel treball d»» fc-s • nv.n.'i. - Fre—
munt i F'-rnés i ^ l s iíuy-M . Guné^
ne?. Vinya ^, Muilf R o « ^ Mir i Sir.
Ahir tarda va reunir-as 1 Assem- vent,
blea general de l'Associació de la
L'autor fou íustament nplaudili
Premsa diària, sols la preaídcucla p'I
públic.
del senyor Mainar i o é s tard dols
senyor Pérez. Carrasco i Gembús.
Constituït el Tribunal que ha de jutEl president efectiu no va sssistlrAssociació Protectora
/ar els exercicis de oposició a les deu hi com tampoc el secretari.
places vacants en el Oistricte municipal
E: senyor Dlas Retg va llegir l acta
de Barcelona, pel Dr. don Valentí Ca- de la darreia Assemblea i la Memòria de l'Ensenyança Catalana
rulla, com a president, els Drs. Martí- reglamentaria i el aenyor Rodríguez
nez Vargas, Callejo i Peyrí, com a vo- Codolà va donar rompia del movicals, i Francés, com a vocal-serretari, ment de càbala de 1 Associació coEl Consell Permanent de la Mancoha acordat convocar els opositors ad- rresponent al darrer any.
munitut de Cafalun;, ; a jimiciò de
mesos per la Direcció general de PriVa fer-se constar sn acta el p^-aam T'Asaociacií'» Protectora de l'Ense·
mRra ensenyança, '«gons s'Insertà en ds l'Associació per la mort dels oon- nyança Catalana • ha acordat terana
la --Gaceta • del dia 7 del corrent mes, soris senyora Soler! Casajuana. Prat edició especial de lu Uramàrtca Cata»
per a que siguin et dijous dia 20 del de la Riba. Albanell i Comas.
lana d'Hn Pompeu Fabra, darrerament
corrent a les quatre de la tarda a la
Dels 4U periodistes que sol·licita- sortida u llura, per • destinar-La alg
Biblioteca de la Facultud de Medicina ven
a l'Associació, sola- mestres Jc-I nostre país. Dita publicaa l'objccte de començar els exerdeib. mentingresaar
| se'n J va admetre cinc que ció serà un volum de la Biblioteca M i S'adverteix a tots els opositors, a són ela senyora Etlaa Juncoaa. de nerva o deK Quadern-; d Estudi q'H
eicepció dels senyors dón Knric Teje- LA VKL DS CATALUNYA; Aureli ja e-, reparteixen gratuitamem i
;
to, don Rafel Garcia Rodrigo, don Joaquinet, del «Nuticiaro"; León. de nombre de mesircs d'e.ií·t-in<in;a'pni
«-.Las
Noliclas»;
Marcelí
Domingo,
de
Emili Gonzàle/, don Alexandre Frías i
mària.
don Emili Galceràn, que en el termini més «La Lucba», I Bardi. del cDiario de
L a ' P r o t e m r a * ba rebut un donaBarcelona*
breu possible, deuran presentar nova
tiu ile fiOO pessetes d un -.oci qnt üesilcertificació del Registre de Penats per
Va passar a figurar entre els socis ja conservar l'incògini, per a contribuir
haver caducat el que figura en son ex- fundadors don J olla Claparà.
a la publKucio ueis llibret, docents. 1
pedient.
Habent-hi variea propoaicions pte- el Consellpr En Josep Botey ha ofert
sentadas
va
acordar-ae
conllauar
ia
El Qüestionari d'aquestes oposicions
mmbé 3X1 pt^-ete-j per a una s è m dtt
. - tara de manifest des del dimecres, Junta un altra diumenge.
Premij e^pe. ials en el vmeni VI. Coa20 del corrent, de 10 a 13, a la Secreur Nacional d ' H m ò h a de Catalimya»
taria de la Facultat de Medicina. El faque e? celebi araatiltim»- del maip proDi
cilitarà l'escrivent de la mateixa, don
\.inen;,
Lluïs Cortés, al qual deuran ectregar.
Enviev-noí,
s.
u.
p.,
en
UenA més el^soci i conegut publicista Ea
amb rebut, els mencionats documenta
Salvador Genià tia enviat 12 ozemoian
gua tatalana, lea notes dt les
i, adonés, les 25 pessetes que com
del seu nou llibre P, r mol-.t . f vs -'
drets d'inscripció deuen satisfer abans
•tuali n u pregueu la pubLcaaplec de felicitacions pròpies per z in»
de començar els exercicis.
ctC.
tants en les toieaBitais fs;-, A Z - .
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El ministre d'Hisenda a Girona
A esperar el m i n i s t r e
Girona, 18. lO'SO
Pols carrer» ço u ciutat comened
de noiar-se una çranúuimació Grups
nocebroaos de cluud&as omplen el
pont d'Isabel I I , «I carrer .sou i la
plaça del marqaes de Camps, atri*
gint-se a l estació per a esperar el
ministre. Tot fa «sperar una rebuda
entusiàstica que serà una ratificació
de confiança de la ciutat ducal al
ministre català, representant d'un
dels districtes rems, la vida del q u a l
és Int.mauiem lligada amb la de Girona per relcciona de car.' cter moral
> material.
La població éa animada com on
dia damercai o fira. notant-se la
presència • ae nombrosoa forasters
ve.ns de Santa Coloma i altres poblacions del seu districte. Tots ells maDltesten nua vegada més, Uarsatisfacció per veure ocupant al càrrec de
eónselier de la Corona 1 üotne que
durant tantes legislatures els ha repre^eotal digasmeot ales Corts del
lelaliae,
Beis pobles del voltant de Girona
a bi ha t a m b é nombrosoa veïna.
Molts: que havien assistit »l tradiciónnl mercat del dissabte, han fet n i t
a Girona ezptessamtsDl pei assisur a
l'arribada del ministre.
Es comentat amn froleió per la maj o r part dels girooins el paper deaairat qae tan ela regidora dels diversos
^rnpa que en U sessió possada de
1 Ajunlarnent s oposaren a la proposició d'assistència corporativa a la
rebuda del aenyor Ventosa i a que la
ciutat l'obsequies amhun banquet.
Realment la ciutat, rupresenladu per
la majoria dels se>is veïna, es prepara a rebre el ministre d'tíisenda català amb els honora que l i són deguts pel seus talents i per les sovet
Virtuts polítiques.
L arribada ,
Girona, 18. USO
L'estació i els seus voltants bullen
de moument i de vida. A la K^an
plaça del carril b i ba una gentada
immensa. La gent recorda altres vingudes a homes assenyalats. Un home
de mitja edat, al costat del cronista,
compara la gernació actual a la que
assistí, ja ía una trentena d'anys, a
la rebuda d'En Tictor Balaguer, que
formà època a Girona. Les gents més
joves recorden les d altres personalilats
A l andén no s'hi pot donar un pas.
Són poc mes do les onze quan entra el tren a les agulles. Una f o r m i - J
dable ovació atrona els aires. Se sen ten nombrosoa visques al polític
honrat, al català benemèrit, al cnostre mitiistre» i a Catalunya.
Lentusiasme dura gran estona,
produint-se al volt -lel ministre una
simpàtica contusió produïda pel deéig d'estrényer-li la mà.
El senyor Ventosa no té temps ni
espai per atendre a les demostracions da i,ona amistat dels que i'euronden L'animació és tan extraordiSaria i la gentada tan espessa, que
i s tasca Impossible anotar les persona itats i representacions aplegades
a i'andén.
Bos diuen que el aenyor Ventosa
é s acompanyat des de Barcelona pel
president de la Joventut Nacionalista, es-diputat provincial per Figueres i actual regidor barceloní, don
Cerles Jordà , per rez-tloent d'alcalde senyor P.osés, per l'alcalde de
Saota Coloma, per Vil·lustre fill de
Caldas de Malavella senyor Pla i Deniel, pel secretari de la joventut Nacionalista senyor Maasot. e l c , etc.
La confusió no ens permet comproTar-lio fins m é s tard.
El ministre és rebut per les autoritats civils, militars i ec'.eaiàatiques 1
per innombrables comissiona. El go•ernador civil, senyor Jiménez Soler,
i el delegat d Hisenda, senyor Ladrida, venien ]a amb ell. La minoria regionalista del municipi gironí bl é t
tota sencera. També hi ha en la seva
totalitat la junta i els socis del Centre Catalanista de Girona i sa comarca, una de les entitats més antigues
1 de més brillant història amb q u é
compta el catalanisme militant.
Feies entre empentes les degudes
presentacions, surten el ministre i
les representacions oficials a la gran
plaça del Carril, en la qual són repetides les demostracions d'entusiasme. Els aplaudiments ressonen I n oeasaots, com onades imponents.
Les persones congregades a la plaça
del Carril pujaven a alguna milers.
La comitiva empren a peu el camí
del centre de la ciutat, essent enronda; el ministre per lea autoritata de
la població el senyor bisbe, doctor
Mas, ei seneral Casca i ares governador militar de la plaça: el magistrat

senyor Morente; l'alcalde senyor
Bassols. Per estar presidint l acta de
proclamació de candidasl no ha pogut assistir a la rebuda el president
de l'Audièncis.
Ona immensa gentada a'aglopa al
pas del ministre pels diversos carrera
dne condueixen a la plaça de la
Constitució, en la qnal es situada la
Casa d e i a Ciutat, t formant-ne una
dependència, el teatre Principal, propietat de l'AJuntameat.
No és exagerat dir que el senyor
Ventosa és seguit pel poble en massa. 1. aspecte que presenta avui U
ciutat de Girona éa realment quelcom extraordinàri que imposa. El
senyor Ventosa n'està visiblement
commogut.
A Casa d e

la Ciutat. — A l
Teatre
Par tot arreu la m u l t i t u d s apinya
compacta. A la plaça de la Constitució és dificilfsslm donar un pas.
La comitiva oficial entra a l A j u a tament, on es realitza la presentació
oficial 't autoritats 1 comissions, passant tot seguit el senyor Ventosa al
teatre.
fil teatre Principal de Girona és
un dels orimers de Catalunya. Del
tipus del de Barcelona que ara s'està
enderrocant, presenta u n aspecte
molt semblant, tenint ona ampla
platea, tres pisos, i ona escala de
bellisslm aspecte 1 passadissos molt
egpalosos.
Al teatre espera al ministre un altre espectacle imponent. Llotges,
pati i públic són atestats, notant-se
la presencia de nombroses dames
<iue doneu a I acte una nota altament
simpàtica.
En disposar se En Ventosa a d i r i gir la paraula al públic, ea fa un s i lenci eapeciant que imposa.
El senyor Ventosa comença dient:
La fadiga de tota aquesta dies no em
permet ésser gaire extens. L'aplaudiment o censura que em dongueu
serà neta de trabea i de prejudicis,
perquè a aquestes comarques gironines i a tols vosaltres dec tots els
càrrecs i totes lea representacions
amb els quals be estat honorat. Vinc
a q u í per a ésser juljat, i és a l'amic
a q u i jutgeu.
Afegeix que ha portat íutegies al
Govern les idees que de sempre ba
professat, i , com les h i ha portades,
les ha mantingudes fermament ai
ministeri.
Recorda gratament el dia que en
aquell mateix lloc parlà, acompanyat d'En Salmarón. «Aquell moviment solidari de ilavores—diu—era
absolutament iijual al moviment reuovellador d avui».
Parla d'una autonomia que agermani totes les contrades i d i u que ha
constituït el seu desig de sempre per
creuré que la veritable grandesa de
Espanya ha de basiir-&e damunt dels
principis autonòmics.
La meva entrada al Govern, segueix
dient al senyor Ventosa, no ha significat n i minva n i tebior en els meus
ideals política. El treball enorme que
pesa damunt meu, jo no el prenc
com una càrrega atuïdora sinó com
un mitjà per a treballar activament
i conseguir les millores que crec necessàries al pals.
Ja ea dóna la primera empenta par
arribar a l'implanUció de les beses
de l'Assemblea de Parlamentaris i les
pròximes eleccions en seran ei primer resultat positiu. Bn la puresa
d'aquelles bases hem de sumar tots
els nostres esforços per tal que s i guin la veritable expressió del voler
popular. Bl dia que desterrem del
lot el caciquisme d'Espanya-, es podrà dir que haurem posat el sòcol de
l'autonomia de Catalunya.
Avui que quasi són totalment desfets els vells partiu polítics, fàcil ens
sembla el fer triomfar els nostres
ideals. Bl dia que el Govern 1 el poble
es compenetrin, serà consumada la
salvació d'Espanya.
La reforma de la Constitució en un
sentit autonomista, és cosa indispensable pel renaixement Ibèric.
Segueix l'orador estenent-se en
consideracions sobre els diferents problemes que més afecten la vida del
pala com el dels transports i altres
que s'hi relacionen.
Parla de la situació
finaneieraldiu
que l'acumulació de capitals al Banc
mes que signe de prosperitat, és
símptoma de manca d'activitat dels
elements economies del pols.
Cal impedir que tots aqueats capitals vagin a parar a torras estrangeres i a aixo tots bi estem obligats,
ja que l'Estat no és un grup de p r i vilegiats, sinó que és constituït per
tol» nosaltres. I hem de tenir ben

entès, que la responsabilitat de les
torpeses d'un Govern no cauen solament damunt d'eil, siaó qae van de
dret damunt dels ciutadana que amb
els seus vots eleTeo al Poder un
inepta.
Acaba dient el ministre, que U. I
seva més gran alegria serà tomar a
Girona, un cop cessi en la seva gestió ministerial, i veure que el poble
el •ebi amb la mateixa afectuosa benevolénça que l i ha demostrat en
aquesta ocasió.
ü a a aova ovació nodrida i perllongada com totes lea que l'han acompanyat des de la seva arribada a Girona, coronà el parlament del ministre.

Cultura
L a Revista

El quaUt-rn : « J'aqiic>ia publicació,
correbpunenl a la segona quinzena de
febrer, puhlka el segúcni aumari;
La Uignitat periodística, per Joan
üstelrich. -Elogi de la política, per R.
Rucabado. Iniorraacions de ' La Revista : Kiiqucsta universitària, J. Agell
I Agcii. Qüestions de llenguatge: «.Oi
m é s ^ p e r j . Ruyra. —Lletres: Uramàlica catalana, de P. Fabra, per P. Barnils.—Piauo infantil, de Narcií.a Freixas per Emili Vallés. Lletres u una
amiga estrangera, per J. Ferràn i Mayorai. -Arts plàstiques: XL" exposició
de cLes arts i els artistes^, per Eduard
M. Puig. Dietari espiritual.?
Continuant la seva acció desvetlladora dc l'activilat editorial cat&lana,
La Revista» anuncia la immediata impressió dins Ien seves publicacions del
llibre < Cantons d'abril i de novembre»
de Juscp M.de Samarra; i dins la sèrie
de Lírics mundials ics «Geòrgiques
cristianes» de Francis Jammes, traducció de Na Maria Antònia Salvà. Anuncia també una sèrie de ^belles edicions»
que s'inaugtirerà amb La Catalunya
pintoresca» de Xavier Mogués,'comentada per Francesc Pujols.

Campanya electoral
Proclamació de candidats
Ahir, al Palau de Justícia, va reunir*
se la Junta Provindal del Cens. per a
procedir a la proclamació de candidat;,
com detennina la llei electoral.
A les vuit del matí va constituir-se, i
va durar fins a Ics úotze, que va aiiecar-se la sessió, desçrés d haver estat
proclamats els candidats sense incidents dignes de menció.
En tota la província de Barcelona,
només hi ha una proclamació per. l'artide 29, i és el senyor Zulueta pel districte de Vilafranca.
La Junta era constituïda pels senyors Prat, Maspons, Arana, Vilaseca,
Pella. Teli, Vilaseca, Lamafia, Alcover
Costa, Alsina, Pons i Arola i Martínez
Vargas. Secretari, senyor Janer.

Arenys de Mar
Ahir diumenge, a les tres de la
tarda, tingué lloc u i míting molt
important en aquesta vila, capital
del Districte, a favor del candidad
regionalista don Gaspar Rosés.
L'acle es celebrà en la «Sala Mercè», el teatre més espaíós i aristocràtic, essent les llotges ocupades per
dames i damiseMes, les quals h i donaren un aspecte brillantíssím.
Presidí el candidad, q u i tenia al
seu costat el Diputat provincial del
Districte don Joan Ragué i el president del «Centre P.egionalista» d'Arenys, don Xavier de Prats i Subirà,
a més d'altres personalitats i representacions comarcals 1 de la vila. En
mig del major entusiasme, parlaren
els nostres a m i c s Carles Xena,
J". Fora, Francesc Nicolau, Joan Ragué. Àngel Cabotf i Gaspar Rosés,
essent rebuts els seus parlamenta
amb sorolloses demostracions d'adhesió.

Sant Feiíu de
Codines
Han sorgit en nostra estimada vila
una bona part d'elements que eh un,
per descuit i altre? per imposició venien fent el joc d'un cacic que venia imposant la $eva voluntat al pçble en totes les eleccions anteriors. Cada dia
van obrint-se pas les idees renovadores i els desigs de tenir una bona administració en profit de la classe obrera, havent-ne publicat amanera de propaganda electoral uas cartells amb un
estat comparatiu de l'últim pressupost
Municipal tal com lo va ter l'actual
Municipi i com vol ei poble que es faci,
recomanant al final la candidatura de
nostre bon amic don Joan Lligé i Pagès.
Preveiem el triomf del que és candidat en nostra vila per una immenaa
majoria,

Lleida

Lleida, 17. 7 Urda.
LJ. Junta p r e r i n d a l d f l cens ba
fet la proclamació de candidats,
aplicant l'article 29 a les Borgea
Blanques en favor d'En Francesc
Macià.
Són proclamats candidats: per Balaguer. Felip Rodes Baldrích, Josep
L l o r i Areny, Daniel Riu Periquet.
Per Cervera, Josep .Matbeu Ferrer, Joan Marians Fctx, Manuel
Florensa F a t t é , Antoni Ag^let i Romeu.
Per Solsona, Daniel Riu Perfil net, Antoni G a b a r r ó Torres. Isidre Valls Palmerola. Josep Llurí
Areny, Angal Vila Periqoei, Josep
L l a r i Areny, Josep Matineu Ferrer.
Per Sort-Viella, Fanili Riu P ^ r i quel, Eduard Ànn$9 Pteaz, Emili
Redondo P / í ez, Josep L l a r i Areny,
Podríem qualificar el m í t i n g de Daniel Riu Períquet.
Per Tremp, Josep L l a r i Areny.
festa de la serenitat i del patriotisme. Ni una agressió, n i una paraula Josep Rovira Bnigufra. Daniel Riu
d'odi. Cada discurs fou un al·legat a Periquet, Eduard Segarfa O n d r a .
favor del Nacionalisme, explicant
Pí»l districte de la . apital lluitadetalladament la seva obra construc- l ò . entroul d'en Mol^a, en Joan
tora. I Bn Rosés, després de parlar Marsal, síndic dels corredora de
profusament i documentada de lea Borsa d^ Barcelona, apoiat pel.- eleincidències pre-electorals en el Dis- ments dr* coalició m o n à r q u i c a
tricte, de dir l'e'.ogl do l'Escola que
és la Lliga Regionalista i de glosar
la tasca realitzada per En Ventosa
en el Ministeri d'Hisenda, trobà fet
Be M ú r c i a s'ha rebut al s e g ü e n t
de la manera més elegant l'elogi del
t'.atalanisme en la presència de do- telegrama de protesta:
nes arenyenques, Dors d'esquisida
M ú r c i a . 17, 6'3ó tarda
feminitat.
Ha mort el benemèrit ciutadà, Pre« D e n u n c i o a la o p i n i ó p ú b l i c a
sident de l'Agrupació Nacionalista de
La proclamaci<> de candidats efec- l'atropell que acaba de cometre la
Palamós, nostre estimadissim amic M . tuada el matí a Barcelona t r e g u é tot p o l í t i c a ciervista, per tal de p r o Vingut, persona de les més altes qua- aire de lluita a l'acte. Fora del nos- c l a m a r diputat per Yeola segons
tre candidat, ela altres q u i es prolitats i d un tracte exquisit i culte.
Era En Vingut un ferm nacionalista clamaren de fet, no ho foren amb l'article 29 el senyor Codorniu,
que havia actuat responent al més alt altre objecte que el d'impedir l'arti- c u n y a t del senyor La Cierva.
cle 2Í».
E n el moment de la p r o c l a m a sentit d'amor a Catalunya.
Era persona de probitat reconeguda
Així i tot Bn Rosés sedueix ardi- c i ó de la meva candidatura se
i una autoritat en les qüestions econò- dament la campanya, rebent cada m ' h a negat el dret, apareixent p e r
miques i sureres, havent treballat to- dia noves proves d'adhesió. L'entu- sorpresa una acta n o t a r i a l r e l i r a n t
tes hores amb fe i dallt pel progrés de siasme va creixent i pronostica, per a v u i eis poders, sense p r è v i a n o t i tant, l'esplendorós triomf que d i u lu terra.
ficació oGcial n i privada del p c La bona llavor que ell ha deixat, prou menge assolirà la candidatura del der-dant n i del secretari de la j u n nostre
distingit
amic.
La
jornada
de
germinarà.
diumenge serà aArenys per al Nacio- ta del cens.
nalisme una jornada de glòria.
L ' a u l o r material de la malifeta
ba estat l'ax-dlputat provincial
Amb un boa temps com si sos tro
senyor M a r í n Oliver, ami© p a l i t i o
hessim en plena primavera, s'han
del senyor .La Cierva.
celebrat les oullangueres festes del
L'estupefacció produïda p e r
Carnestoltes. Les diversions del Re17, 2 2i) tarda aquest alropell ba estat u n à n i m e .
tir uo han arribat de bou troa a
Sense protestes acaba de celebrar- —Carles B a r r a n c o . »
l'animació de molts altres anys. se la proclamació de candidats.
amb tot i voler imitar alguns n ú m e No més hi hagué article 29 al disros de l'altra Societat. Els adversaris tricte
dTufanta, essent proclamat d i del uostre entranyable amic, l'exdl- putat Manuel
Fernéndez Xàfiez, cierputat per aquest districte, don Jossp vista, regionalista
manxego.
Beilràn i Musitu, al guanyaries maL'Institut d'Estudis Catalans,
Als demés districtes es proclamajories ea less darreres eleccions muren
els
candidats
següents:
Ciudad
nicipals, a 8ò de bombo varen dir
amb la publicació d t l seu Voque farien un Carnestoltes monstre, Real-Pledra Buena. Rafel Qaset, l l i beral,
i
Francesc
Rivas
Moreno,
recabulari Ci'to.^rA&c i la Gramà1 pobrets. des da l'arribada fins el
seu enterrament, ha estat un verita- gionalista;
tica que signa En Pompeu Fable fracàs. Meolts diuen que la caus
Almadén-Almodóvar. Smllí Gonprincipal ha stat la retirada de la zàlez Llana, clervista, German Inza.
bra, ha portat el nostre idioma
casa d'un conspicu antic soci que lliberal; Miquel Morayta, radical;
se'n cuidava.
Dalmlel-Manzanares, Frederic Pla un grau prou avançat de j i
nllla. Independent; Daniel López, roEn canvi, la societat Prado Subu- manonista;
xaciú p t r g u è sigui una vtrgorense ba fet un lluït paper. Durant
Almagro-Valdapebas.Ssndali Ruiz
els tres dies de Lroma han desfilat García, independent; comte de Ronga en tot ciutadd el fet de no
pel sortós local un bell estol de s i m - manones; Ramon BriUo, romanoposseir el mínim de contitepàtiques disfresses amb capritxoses nista:
vestit d'un gust mol refinat. EI «clou»
Alcàzar.
comte
da
los
Cabezuelos.
menU que calen per escrivre'l
de la festa fou ei ball d'assalt, al qual datista; Oliveri Martíuez, regionavaren concórr er més de 150 disfres lisla.
correctament.
ses, produint un gran efecte. També
en el ball de les dues hores fou preEs ridiccl, per tant, excusar en
cís tancar les taquilles per la gran
gentada que s'hi congi egé.
el desconeixement de les regles
Bl senyor en Carles Padrós, que
De totes maneres el carnestoltes
gramaticals catalanes la redactots els anys va perdent la n o t i ca- durant tres legislatures havia repreracterística que requereixen aques- sentat el districte de Mataró, ha reció en altra üengua de les notirat laseva candidatura.
ta classe de festes.
Sembla que als lliberals del disHan vingut a passar aquests dies
tes fltfj ens són enviades amb
moltes distingides famílies de Barce- tricte no presentaran cap altre can[ didat « a sa sobslUació.
lona.
prec dt publicació.

De les terres
catalanes

Una protesta

Palamós

Sitges

Ciudad Real

Mataró

I
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Frartquéo eoncertado

El moment actual
i Tactuació regionalista
Conferència donada al Palau de la Música Catalana
per l Excm. Senyor
i

CALVELL

DON JOAN VENTOSA

el dissabte dia 16 de febrer de 1918

(A TaparèiMr «i senyor Ventosa aquelles anbies de renovació I d«
#• objecte d'una xardoroaa I Inter- justícia que commouen la societat
«xtaaWe ovació.)
espanyola, varen ser recollldea 1
prengueren forma en la memoraS i c o m p l i m e n t d ' u n d e u r e , ble Assemblea de Parlamentaris,
E l m o m e n t p o l í t i c . - D a t e a orgue civil d'expressió de la volunhiatóriques.
tat del país que va tenir tanta eficàcia, que molt prompte, en el mes
Fondament emocionat, .aenyora, d'octubre, s'enfonsava aquell règim
eçmenço la meva conierfencia. que de ficció amb el plantejament de la
fonatitueLx el que jo entenc el com- crisi, per conseqüència da la qual
p l l m · t d'un deure de patriotiame es determinà el fet de la nostra par4- de ciutadania, de] qual no- m'ex- Uripació en el Govern.
. flou, itaó que encara m'hl obliga
raéç, «J càrrec que actualment ocu- L a n o s t r a p a r t i c i p a c i ó e n el
p a Jo vinc a parlar-vos. aenyore,
Govern, imposada p a r l a
rom be vingut en altres ocasions
consciència
a la vetlla de les Hulles electorals,
Alguns dels que m'escolten esdel moment polític actual i a comp l i r un deure exposant al poble de tan enterats, altres bo presenciaren,
'Barcelona quina ha eeiat la nostra de què quan aquella necessitat de
participació en el Govern ee va conàclúàcíiS en el Govern.
. , Per a parlar del moment polític cretar a En Podés i a m i , vaig
| c t u a l , w a vegada que el tema és sentir un impuls de temor, l la priforça extens, jo vul limitar-me molt mera paraula meva fou de negatien l'exposició dels antecedents. Qua- v a Era al sentiment de l'egoisme
ai podria anunciar-vos com una me- davant del pes Immens que queia
t a de calendari recopilant algu- damunt les meves pobres espatDes.
nes datea memorables: la data del Però vaig compendre que no es deprimer de juny, la data del 19 de manava la nostra col·laboració en
iíúÜol, la d a t i de la crisi d'octubre. el Govern per les qualitats persofp'eDes vos en va parlar En Qacn- nals que puguessim tenir, que
j bó en conferència magistral. I l o aquestes, eo quant a m i , eren molt
no vuü cansar la vostra atenrió modestes; que se'ns demanava, que
volent reproduir aouf e) que va ex- se'ns requeria per a que hi entreeposar I • eo la forma que ell sim. no com individus aïllats, sinó
ho va fer. Jo: aquí be de dir com a. representants d'aquesta gran
eoíanjentque
aquelles
datea forca política que no ee limita sols
O a r q n é n tot un procés de trans- a proclamar l'autonomia de Cataformarió de la política espanyola; lunya, sinó que constitueix una esprocés de tran?formació que venia cola de ciutadania que s'escampa
slaborant-se des de temps enrera, arreu d'Espanya. (Molt bé.)

declaració ministerial: realització
d'una eleccions sinceres, atenció als
problemes econòmics que la realitat plantejava amb apreml Inajornable. I com que Jo vaig entrar en
aquell Govern en representació, com
us deia, d'aqueD esperit de ciutadania, jo crec complir amb un
deure de ciutadania venint equí a
proclamar davant del poble de Barcelona la meva fe 1 a expoear-vos
el meu pensament (Molt bé.)
La meva íe, quina ée? Crec quasi Inútil dlr-ho, perquè }o, senyors,
a l'entrar al Govern no m'ha donat
de baixa a la Lliga Regionalista.
(Aplaudiments.)
Per consegüent tot el que constitueix l'essència del nostre p r o grama, el motor dels nostres entusiasmes, tot això continua alenant
eo m l amb la mateixa vivesa.
Concretant, com a fórmula de govern de real'tzació precisa. Jo Unc
de ratificar el que vaig dir en el
moment d'entrar a participar en el
Govern. Allavora, vosaltres ho recordaren, al mateix temps que la
declaració ministerial. En Rodés '
Jo vàrem donar una nota, en la
qual fèiem constar la nostra adhesió integra al programa de l'Assemblea da Parlamentaria. > jo,
avui, en mig de la desorientació
general, an mig del silenci dels uns,
de les inquietuds i lea violències
dels altres. Jo vinc a proclamar la
meva fe a aqueD mateix programa
de l'Aaaemblea de Parlamentaris,
que crec la solució salvadora per a
Espanya (Molt bé.)

que s'havia manifestat en un divorci, en' una separació entre ela
governa i la opinió pública, en una
protesta quasi violenta, en un contrast que existia entre un podeí
basat única i exclusivament en una
ficció i us eptat protestatari d'opinió,
estat protestar! que ünlcaOtent podia tenir una eficàcia da
protesta, però que no tenia prou
força per a destruir aquell règim
que havia d'acabar, l ' m o l t menys
encara per a enlalrar-ne un altre.
Tot això existia dea de fa temps,
però la guerra que commou al món
va portar dintre Espanya corrents de realitat i vibracions d'inquietud ; i , amb elles, el que era un
' « t a t ' de protesta difusa en tot e!
eoe seda), va pendre forma violent a 1 peremptòria. I fDavors fou quan
•qneOe protesta, quan «quellee expressions, qúàn aqucQs ideals i

Q u é c o s a s i g n i f i c a el p r o g r a ma da l'Assemblea. - P a r l a
r a l o r m a da l a C o n s t i t u c i ó .

l

I vaig creure aleshores que no
tenia dret a resistir, perquè crec
qua no hi ha dret a agitar el país
amb predicaciona 1 que quan arriba l'hora de les responsabilitats es
puguin rebutjar. (Grana aplaudiiuenta.)
Perquè això fóra pitjor que una
covardia; seria realitzar una obra
anàrquica 1 pertorbadora. (Molt
bé. Aplaudiments.)
L a i n t e g r i t a t « l e c t o r a 1. - L a
n o s t r a l a e n e l p r o g r a m a da
l ' A s s e m b l e a de P a r l a m e n taris.
I aleshores vàrem entrar nosaltres en el Govern; Govern de concontcacK', en el qnal entraven homes d'ideee heterogènies, de diverses tendències, però «fus estaven
qnit« per determinades afirmacions
concretes que es precisaren en la

EI programa de l'Assemblea
en primer terme significa el que
sigui una realitat el règim constitucional, que da nom i sobra el paper, però en rigor com veritable
ficció, ve existint a Espanya. Primer punt d'aquest programa era la
formació d'un Govern que, par la
seva constitució, foe una garantia
de què no h i hauria pressió sobre
la voluntat del coa electoral, i
aquest primer p u n t per la formació mateixa del Govern, resulta
triomfant
Però l'essència del programa de
l'Asaemblea de Parlamentaria la
constituïa la reforma de la Constitució espanyola, proclamant l'autonomia de totes aqueDes regium

o odeious ibèriques que estiguin capacitades per a obtenir-la i que
desitgin administrar per si mateixee
els seus peculiars interessos aense
mer ma ni perjudici de totes aquelles atribucions qua com representació suprema de l'Estat deuen seguir confiades al Poder Central.
(Molt bé.)
Això no significa, senyors, separatisme, que per separatisme no aniríem a predicar aquesta nova par
les altres regions, l al nosaltres
fóssim separatistes no formaríem
part del Govern d'Espanya (Molt
éb).
Ni significa absorció, que nosaltres no pretenem imposar l'esperit
de Catalunya a cap altra poble espanyol, sinó que volem desvetllar
les energies de tota perquè pugui
aparèixer la seva diversa persona'
lifat amb les seves característiques
inconfundibles; que nosaltres no
creiem que Espanya sigui l'Estat, n l
que ho sigui una regió, sinó que
tenim una concepció més alta, perquè entenem que està formada per
tota els pobles d'Espanya 1 que no
és precís que cap d'ells renuncií a
la seva personalitat pròpia I ea ca»,
t r i n les seves pròpies energies, sinó
que, al contrari, ba d'ésser sobra la
lliure convivència de tota ella que
únicament pugui assentar-se la unitat moral que ele relligui (Molt bé).
Vine també a axpoaar-voa, com
us deia, el meu pensament El meu
pensament en aquest moment, per
raó del ministeri que desempenyo,
per raó mateixa de l'apreml de lea
eircumstànclea s'ha da referir especialment al problema econòmic,
amb tanta més raó en quant avui el
ministeri d'Hisenda no ea pot considerar únicament com un organisme d ' d i n a t a exercir una funció fiscal I recaudatària, sinó que s'ha de
considerar com el gran impulsor de
tota l'economia nacional. Per això
és que en aquesta moments té tanta importància.

En Cambó, en la seva conferència
ans va dirigir un càrrec, perquè
noealtree no bavfem acceptat o no
havíem manifestat que acceptàvem
al Govern a benefici d'inventari.
i Jo a això contesto que ela governs
s'accepten sempre a benefici d'inventari, perquè ningú respon més
que de lea pròpies culpes. No obstant, tenia r a ó En Cambó al formular aquest càrrec, perquè moltes vegades la opinió Judica lleugerament 1 a tots estén les culpes,
aense tenir en consideració l a ges^
tació i el desenrotllament deia fets; I
en aquests moments nosaltres som
els hereus deia altres governs i de
culpes passades. Nosaltres portem
al damunt el pas feixuc de tres anya
d'inacció, de tree anya de passivitat,, 1 podem dir ben alt que en
som ela menys responsables. Ja que
a noealtree se'ns titllava de pessimistes quan prevèiem que vindria
aquesta situació difícil per Espa,
nya, i quan els demés ea limitaven
a Invocar 1 a acollir-se a posteriori
a la Providència, nosaltres sosténiem la necessitat de realitzar una
acció perseverant i decidida per «
posar remei a aquell» mala qua prevèiem com a inevitables.
• i x i és com s'han pogut crear I
com han esdevingut en els termes
actuals de greus i difícils als problemes qua avui més ens preocupes
per la seva Intensitat a totarreuela problemes de les subsistències
Ee un problema general, de tot e*
món. Naturalment, respon a lea corrents de l'intercanvi, altra expressió da l a vida econòmica 1 a totarreu
ae senten lea seves conseqOènclea*
El nostre és potser al p a í s menys
perjudicat, per més que nosaltrea
ans sentim méa dels mals propis.
Però, així 1 tot, aquí potser hauríem pogut escapar millor de lea
conseqüències d'aquest problema si
hi hagués hagut a aon temps una
acció méa perseverant, m é s dscldfc
ds 1 méa previsors.

El problema e c o n ò m i c . - Els
dos aapeotea qua presenta.

L'afer d a l a s s a b a i a t é n c l e a ^
Importació 1 exportació

Problema econòmic. El problema
econòmic té dos aspectes: el que
podríem denominar circumstancial
o de guerra, 1 l'aspecte permanent
de l'economia i de la Hisenda d'Espanya.
En quant a l'aspecte que podríem
denominar circumstancial, de les
"dlflcultuls originades per la guerra.

EI problema de lea eubsistèndea
ve determinat en lea seves Unies
essenelela per doa grans factor»:,
les importacions i exportacions, 3a
una banda, que determinen Pintepcanvi d'Espanya amb altres patao^
1 el problema deia transporta.
El problema de les i m p o r t a d o m
En temps normal, el dèficit dal país

cobert amb les importacions de
les mercaderies i productes d'altres països. En la meva actuació
en el Govern he procurat fer en
aquest sentit el que estava de la meva m à : adquisició de blat de l'estranger i vinguda d'aquest blat a Espanya en tota aquella mesura que
els mitjans de transport permeten;
però alsò és un aspecte parciaL
Apart de la dificultat dels transports, h i ba el problema que creen
les restriccions dels altres paí sos
per a exportar mercaderies que a
nosaltres ens són necessàries. Per
consegüent, a m é s de la barrera d e »
transport h i ha fes barreres dfe
caràcter Internacional posades per
aquella països. Tenim, per exemple, el problema del cotó, el problema del petroli, altres problemes
que h l ha pendents, i això p l a n teja naturalment el problema candent dels convenis internacionals.
S o b r e els c o n v e n i s i n t e r n a c i o n a l s . — I n t e r c a n v i de p r o d u c .
tes
Ja compendieu que per l a Índole
del tema j o no puc entrar a tractar a fons i amb detalls negociacions que h i ha pendents amb
altres p a ï s o s ; seria m a t è r i a que
m'està vedada. M'he de limitar a
tractar en termtea de generalitat
del què signifiquen els convenis i n temacioals, i crec oportú fer-ho perquè les passions d'uns i els i n t e ressos dels altres han desviat i
han pertorbat de tal manera la
opinió pública en aquest punt, que
semblen molt
més expreaió de
veua o interessos estranger» que
expressió del propi patriotisme.
(Aplaudiments.)
Convenis internacionals. No crec
que ningú que tingui s à judici pugui dubtar, no j a de l a conveniència, sinó de la necessitat que h i h a
de l'intercanvi de productes entre
els pobles. Nosaltres necessitem el
carbó, el cotó, lubrificants, petrolis, material de m a q u i n à r i a , multitud de coses que altres països produeixen i que en temps normals
ens envien. En canvi, nosaltres ten i m minerals, tenim productes manufacturats, tenim productes de l a
terra que altres paJsoa necessiten
per a la seva economia. I d'aquí
neix la necessitat de l'Intercanvi;
però immediatament vénen les d i ficultata Les dificultats ee refereixen moltes vegades al problema dels
canvia Haureu sentit dir, haureu
sentit diferents vegades parlar de
ai era convenient que els canvis
fossin alts o baixos. Per m i aquesta
és una qüestió d'importància sec u n d à r i a per a Espanya, en la situació actual. No ee tracta d'alzO;
es tracta de què siguin lo suficient
perquè tant en importacions com en
exportacions puguem satisfer les
nostres necessitats; no que les necessitats hagin de eubordinar-ac ala
canvis, einó que el canvi, que és
una cosa accidental i movible, ha
nde subordinar-se a les necessitats
permanents.
E l s e x e m p l e s de f o r a . — C o n venis comercials i convenis
financiers.
— N i filies n i l ó bies: s e n t i t n a c i o n a l i p r o u
Naturalment, això ha obligat a
què alguns països, Hol-landa, Suïssa, Dinamarca, Suècia, quasi tots
els paísoe neutrals, hagin tingut
de realitzar, al costat dels convenis
comercials, convenis financiers, particulars, sense intervenció directa
de l'Estat, en els quals es realitza
un mecanisme que consisteix en realitat, én el fons, en una veritable
venda a terme al país comprador
de les mercaderies quo necessita.
Naturalment, considerada així la
cosa. tot ee redueix a una qüestió
de quantitats, de terminis, de garanties, dominades, a m é s de i'interès general, per la qüestió p r i mordial de q u è tots els diner? que
b inverteixin biguin en compres del
p a í s . P e r ò en aquest punt, a m i .

aüò que principalment m'interessa
és cridar l'atenció del poble sobre
la necessitat d'orientar l a opinió
pública en un sentit nacional, prescindint de filies i fòbies; que heu
de pensar que els que tenen el càrrec de negociar p e r q u è formen
part del Govern, moltes vegades tant
es veuen perjudicats per les impaciències i les demandes d'uns, com
pels recels i suspicàcies dels altres.
Pensin tots que al menys ens han
de reconèixer igual patriotisme que
a la generalitat dels ciutadans; l
no parlo j a d'aquells que més semblen rebre el mot d'ordre de l'estranger que del propi pals. (Ovacló).
Perills a evitar 1 precaucions
a pondre
En el règim d'importacions s'imposa, demés, una necessitat. Des del
moment en què la quantitat qut>
s'importa és limitada, hi ha un per i l l a evitar, i és el que pugui algun acaparador
quedar-se amb
aquelles matèries que s'importen
com a conseqüència de l'esforç i de
les negociacions de l'Estat i imposar la l l e i en el mercat, i això obliga, naturalment, a establir una regularització, a constituir un organisme, per a fer que el repartiment de les m a t è r i e s importades
es faci de manera equitativa A
aquest objecte, per exemple, nosaltres ens hem vist precisats a dictar disposicions, que jo he procurat
que no estiguessin únicament animades per l'esperit coercitiu del Govern, sinó que s'establts una relació i una coordinació, que jo judico necessària entre el poder públic 1
les forces Industrials i econòmiques
interessades. A aquest objecte, per
exemple, respecte del cotó, s'ha dictat un R. D. en el qual es constitueix un organisme integrat principalment per la representació dels
elements econòmics interessats, qut
pot constituir, demés, l a base d'un
veritable tribunal de comerç (Molt
bé.)
Respecte de les exportacions, tots
vosaltres ho haureu sentit i ho haureu llegit constantment, h i ha en
la opinió pública una gran desconfiança, s'ha sembrat tot un ambient de recels que jo no v u i saber
si eren o no justificats. Jo em l i m i to, sense atacar a ningú, n i parlar de ningú, a sentar quin ha estat el meu criteri en aquest p u n t
I el meu criteri ha estat el de què
totes les exportacions de subsistències que no fossin necessàries per
a l'economia espanyola, es realitzessin en virtut d'una petició Internacional perquè pugnés servir de
base de compensacions, i que, demés, no foesin fetes per acord meu,
sinó per acord i aprovades pel Consell de ministres. (Aplaudiments.)
No he volgut que en aquest punt
pugnés haver-hi la més petita suspicàcia (Molt bé.) Jo vos haig de
dir, demés, que, apart de servir de
base per a tenir compensacions,
crec que en el règim d'exportacions
s'ha de m i r a r que no quedin desatesos els que són mercats permanents d'Espanya, que eren mercats
d'Espanya abans de la guerra, conquerits per Teeforç dels nostres exportadors i dels nostres comercianta.
Em refereixo, per exemple, al mercat de l'Argentina per a determinats productes, com els olis de
marca, que jo entenc que no ee
poden deixar desatesos.
L a manca d'estadístiques i de
claracions
No obstant, en tota aquesta matèria, i en tot lo relatiu a les subsistències, s'ha de procedir m o l tes vegades amb vacil-lacions. Jo
us ho declaro francament: moltes
vegades m'he trobat en l a necessitat de procedir amb certa Inseguretat per manca absoluta de dades
certes respecto a la producció, respecte al consum, respecte als excedents ; l és que no h i havia esta-

dístiques n l s'havien preocupat de
formular declaracions que donessin
una base certa sobre la qual actuar. S'havia d'anar forçosament a
les palpentes.
Jo, naturalment, no ho tingut l a
pretensió, que seria absurda, de
improvisar un organisme que ha
d'ésser obra d'anys, però he cregut
que podria ésser un mitjà útil que
constituís una base per a una política coherent 1 definida de l'Estat
en matèria de subsistències, i he publicat una disposició que obliga
a tothom a declarar el que té respecte de les matèries que són i n dispensables, considerant i castigant com a faltes de contraban lo
que ©ra des d'aüavors una tenència
o una possessió clandestina en
quantitats superiors a les del prop i consum. No h i havia immediatament una sanció, però tenim nmb
això una base indispensable, o l a
tindrem quan s'hagi practicat aquest
inventari, per a poder seguir una
política coherent, en aquest punt.

qne el dia de demà quedessin eo la
misèria ta seves famílies. (Aplaudiments.)
Els interessos p a r t i c u l a r s i el
suprem interès públic—Pel
p r e s t i g i del poder. — L a i n tel-iigent energia

Per això s'ha establert el segur obligatori de les tripula dona Amb tot
això el que es nota a l'exàminar d'un
punt de vista general l'aspecte de la
circulació de la riquesa, de la economia d'Espanya, és nn contrast que deseegnida fra pa els ulls: d'una riquesa
acumulada en uns 1 de misèria 1 de
penalitats en altres. I a què ve tot
això? I què ee'n dedueix? Ah! Tot
aquest problema de les subsistències,
de transporta, com tots els altres, estan informats en la mateixa causa;
estan Informats en què els interessos
particulars no ban eaplgut estar, n l
han saplgut ser dominats per la necessitat d'acomodar-se l de etbordlnar-se
a l'interès públic. I a i i l Telem com per
la falta de prestigi del poder públic 1
E l p r o b l e m a de l e s s u b s i s t è n - com per falta de disciplina social, tots
els Interessos s'aixequen superbs dacies è s supeditat a l dels
vant l'Estat i quan aquest tracta de
t r a n s p o r t s . — E l s e g u r de | imposar-los-hl alguna cosa es resisteiguerra
xen i criden 1 no deixen prosperar
Amb tot, Bà&yors, és de lamentar aquella disposició. (Molt bé.)
l a mateixa desorganització. EI proI aquesta és Ja base, el que constiblema de les subsistències a Espatueix la divergència entre el que és
nya no existiria si no fos el prol'interès econòmic del país j el que és
blema dels transports; tot està i n el prestigi del poder públic, qne nosfluït pel problema dels transports.
altres reivindiquem, ja que sense presTots vosaltres ho experimenteu catigi del poder públic no hl podria hada dia en les vostres professions,
ver mal una verdadera economia.
en les vostres indústries, en el coPerquè economia és organització en
m e r ç ; i és que és un problema que
què tot interès particular tindrà una
té difícil solució; és un problema
plaça, però en què tots ells ee suborde capacitat de transport, és emdinen... (Ela aplaudiments no deixen
penyar-se en fer passar molta aigua
sentir el fina! del paràgraf.)
per un tub estret L a qüestió està
La gent quan veu les dificultats,
en eixamplar-lo, en trobar nous mitjans de tansport, i això sols es pot quan veu els abusos que per totes
conseuir, en l a mesura de lo pos- parts floreixen, crida, moltes vegades,
sible i dintre les dificultats que I demana actes d'energia. Ah! Si tot
h l ha aquí com en altres països, ee curés amb l'energia! La energia és
per mitjà d'un eixamplament i ma- necessària, però no n'hl ha prou amb
j o r adequació dels transports ma- l'energia, sinó qne es necessita orgarítims i amb una correlació perfec- nització 1 perseveràneia, perquè la
t a entra aquests transports i els energia és una força cega 1 no éa útil
terrestres. En aquest punt no m'in- la forca si no hi ha una InteL-ligèncla
cumbeix entrar-hl per l'objecte que que la dirigeixi. (Molt bé.)
persegueixo en la meva conferència, que és principalment donar L a q ü e s t i ó de l a t a x a . — L a t a x a h a de r e s p o n d r e a u n
compte de l a meva actuació en el
Govern. En aquests, com en els alsentit orgànic
tres assumptes, h i he hagut d'interAquí teniu vosaltres un exemple amb
venir fomentant el desenrotllament
el que passa amb les taxes. Es creu
dels transports m a r í t i m s per mitjà
que s'ha acabat el problema imposant
d'un Instrument bastant poderós,
les taxes als detallistes. Es com coque és el segur de guerra S'havia
mençar la casa per la teulada. (Aplauinstaurat a Espanya el segur de
diments.) Obliden que ha degut exisguerra, però j o crec que potser s'hatir una perfecta correlació entre tovia desviat una mica de la seva
tes les taxes i que si la taxa no coprincipal finalitat.
mença pel productor, pel que produeix la matèria, és una taxa inúE l s e g u r o b r a d'Estat. — S e g u r
til, perquè el que és, és absolutade g u e r r a i s e g u r m a r í t i m . ment perjudicial i pertorbadora.
—Per h u m a n i t a t
(Aplaudiments).
L'Estat no havia de practicar el
Els acaparadors, evidentment, s'ha
negar pel seu compte i com una em- de Impedir que puguin lucrar a expresa de segurs que basca nn lucre, penses del poble 1 de la salut del
sinó que nn segar en mans de l'Estat poble 1 de la fam del poble. Però jo
constitueix, o devia constituir, un ins- us dic que més perjudicial encara
trument de política comercial per a fo- que tots els acaparadors és una tamentar amb primes reduïdes aquelles xa injustificada Per què? Perquè
navegacions que Interessessin a la eco- lacaparador eleva el preu, i una ta^
nomia nacional, cosa que no pot fer xa injustificada produeix falta de
una empresa particular. Es el que l'article, que és la f a m (Molt bé).
havien realitzat els anglesos amb l'ex- Per això, per a evitar aquestes cotensió immensa de les empreses d'asse- ses, per a evitar, ademés, que
gurança; era el que no podien realit- en cada provincià s'erigeixi una
zar les empreses espanyoles 1 qne úni- dictadura i qne es fes en matèria ecocament podia fer l'Estat
nòmica un cantonal·lsme provincial,

ten en moments determinate. Pot tamm
nn regulador de prens, però éa una determinant de preus, qne sense on aprovlsionament 1 una perfecta drculadd
de eubsistèndea alimentfdea, pot rei
sultàr perjndldal i pertorbadora.
Jo crec que tot això és convenient
que se'n parli, perquè una de les coses
que més pertorben la acció dels governs és la desorlentatíó de la opinió
pública, que moltes vegades, afldonada a solndona almplistee, desitja actes d'energia, com el amb alsò poguessin resoldre's problemes tan complexes
com ho són tots el problemes econòmics. Jo per això us previnc 1 us parlo
amb aquest llenguatge que no és Den.
gnatge per aixecar tempestats d'aplaudiments, però que també crec que éa
el llenguatge qne tots vosaltres, sl ho
reflexionen, oompendreo que ée inspirat en el bon sentit 1 que si du el
convenciment a tots, és l'únic que pot
facilitar una aedó de govern normal,
coherent, 1 definida: que és l'única!
qne. sl no cura, atenua els mals qne
la situació mundial ens imposa. (Molt
bé.) I vaig abreviant, perquè no vull
avorrlr-vos (Veïu: No, no!)
N e c e s s i t a t s de c a r à c t e r p e r m a n e n t que hi h a a E s p a nya.—Les hisendes locals
En primer terme, parlo ara del pro*
blema de la economia en l'aspecte de
les circumstàncies actuals. Forma part
del nostre programa, ho hem defensat
moltes vegades, ademés ha sigut una
realitat proclamada per tots: la necessitat de resoldre ei problema de les
hisendes locals. Avui totes elles viuen
una vida de misèria I de vilipendi, a
Espanya. H i ha necessitat de dotaries. Jo, per medi d'un Belal Decret,
vaig fer alguna cosa, qne no és resoldre al problema; és únicament afrontar un aspecte del problema, donant
a les corporadons locals nn medi d'im.
posar, amb Justícia, les cargnes; és a
dir, que aquell que retira beneflds especials amb una obra determinada munidpal, pagui les cargues, desterrant
amb això el favorlUame de què els
fondos obtinguts del comú dels ciutadans puguin servir a q u i va a l u crar amb ella P e r ò queda íntegre el
problema de les hisendes locals, que
Jo crec que per la seva complexitat,
pel conjunt d'Interessos als quals afecta, no h l havia dret a eotstrenre'l ai
la dellberadó de ta Corts, perquè Jo
crec que aquest és el primer problema!
qne den presentar-se a la dellberadó
del Parlament
Problemes, deeprés d'aquest de c&r à d e r més generat El problema de la
expansió econòmica d'Espanya. Noaal-.
tres tenim necessitat de preparar-nos
per a lluitar amb altres pobles en ela
mercats universals.
E l s dipòsits francs.—Aspirac i o n s de j u s t í c i a . — P e r B a r celona

Millora reclamada en aquest sentit
per Catalunya d'antic, amb gran in<
tens!tat amb manlfestadons que havien emplenat els carrera de Barca»
lona, era la dels dipòsits franca Jo he
tingut la fortuna de poder firmar la
disposició assimilant el dipòsit franc
de Barcelona al de Cèdlo, establint una
aspiradó de Justícia distributiva entre
duta te espanyoles 1 consagrant aques.
ta aspiradó de Barcelona. (Aplaudiments.! He tingut axfmateix la sort
de poder firmar el reglament de la Del
Amb aquest objecte he procurat do- que ens hauria convertit en un pals de proteedó a ta Indústries que ve»
nar Is major amplitud possible al segur més desorganitzat que ho està Bússia, nien a establir la base del crèdit inde guerra, establint el reasegar marí- es dictà una disposició imposant la dustrlail del noetre pals. Crèdit Industim, establint primes reduïdes per necessitat d'una aprovació superior a trial qne tou la base de la expan,
aquella navegació que Interessés a Es- totes les taxes, amb l'objecte que po- sió econòmica portentosa d'Alemanya
panya I realitzant últimament el que gués tenir una revisió, l almateix abans de la guerra. Crèdit Industrial
he cregut que era. no solament política tempa, impedir que pogués cada un que en el nostre pafs ne existia 1 qne,
econòmica, sinó política dlmmanltat tancar-se dins de la comarca, establint amb la efectivitat d'aqueeta Del de
Imposant a tots el segur de les tripu- fronteres interiors que vinguessin a protecció a les Indústries pot arribar
lacions, per a qne aqaeDs homes que augmentar les dificultats de les mura- a disponibilitats extraordinàries de
nostre pafa
venien a exposar la vida per a serveis lles exteriors qne ens aïllen.
determinats assegurant els seus InteLa taxa pot ésser convenient; en
A més d'això. Jo puc anunciar dee
ressos econòmics I al mateix temps determinades ocasions és convenient d'ara que, probablement abans d'un
els interesses del pafs, no hl ha dret Pot haver-hi una necessitat de la taxa, mes, s'hauran publicat ta bases de
a què exposessin la seva vida deixant per a Impedir els abussos que ea come- concurs per anar a l'adjudtadó d ^

'orginíwnw que eadxnl encarregat
imatanrai el crèdit Indostrlai es el
joBtra petol a riquesa agrària. - Utillatge t è c n i c i
utillatge
e c o n ò m i c - Bis transports
i l a i n d e p e n d è n c i a del p a i s .
Crec que deurà anar-se a mée. però
s'han d'atendre harmònicament totes
les esplreftone ds taa nmiiirwitiíVew
de riquesa del pala; a la Instauració
1 al desenrotllament del crèdit agrícola- Jo en aquest pont m'he trobat
amb un decret del Vescomte de Eza,
Dés Inspirat en el boa desig que no
en l'acert i fins en la possibilitat
En ell es partia de l'aportació de
capitals que devien realitzar distintes entitats. Jo en llegir el projecte vaig creure, i després la realitat
bo ha confirmat, qne cap d'aqoellee
entitats aportarien els capità la I , na.
raraJmenc sense capitals no hl havia
crèdit H l ha, per consegüent, la n&cossi tac de partir de noves bases, l jo
en aquestes em proposo, dina de lea
Corts, realitzar tot l'eeforc que estigui
en lea meves mans per tal de donar
satisfacció a les necessitats de l'agricaltora, per a les quals en tots ela
polsos ela Estats realitzen esforços
econòmics extraordinaris i per a la
qual en la nostra nació no s'ha fet
absolutament res encara.
Però, després d'això, hl ha la necessitat de què s'estableix! tot l'utillatge
econòmic, sense el qual serà impossible que el nostre país pugni lluitar
amb els altres. La guerra ens ha portat ona ensenyança, entre altres, a la
que em referia abans: la de la necesBi tat absoluta, per a tota vida civilitzada, d'un sistema de transports adequats a les necessita ta del pela Escruixeix pensar, senyors, el que hauria
succeït al nostre pais si acàs, per
un designi de la Providència, ens haguéssim vist barrejats en aquesta gran
conflagració mundial; ai haguéssim deput avantposar els transports militars
als transports civils 1 realitzar una
mobilització. Miren les dificultats del
moment present i compteu còm haurien
estat aleshores centuplicades. (Aplaudiments.)
I alxf us convencereu qne sense un
materns de transports adequat, no solament no hl ba vida econòmica, sinó
que nl tan sols hl ba possibilitat de defensar la independència de la nadó.
Per això hl ba necessitat absoluta de
realitzar un esforç, per a l'amplitud de
les grans línies espanyoles, a l'objecte
que serveixin de col·lectors al gran
moviment ferroviari 1 després d'ells establir el sistema de complementaris I
de secundaris, que són Indispensables
per satisfer les necessitats del tràfec.
Jo no he d'entrar en aquest punt en
detalls. En altra ocasió n'he parlat;
fóra ara agè al fi d'aquesta conferència que m'estengués en això. L'únic
qne m'Interessa és afirmar que Jo entenc qne l'Estat deu realitzar tota ela
esforcis econòmics que signin indispensables per això.
Ba dirà: Ah!; però és qne Espanya
podrà fer-ho? Jo os dic que, després
d'haver estudiat la situació de l'hleenda pública d'Espanya, afirmo qne, no
solament pot fer-ho, sinó qne deu ferbo. (Molt bé.) I qne en això al hi invertim una petita part del que han
riem gastat en la mobilització o en la
acció destructora d'una guerra... (Bla
aplaudiments frenètica de <• concurrència no deixen sentir ei final del
paràgraf.)
Amb un esforç econòmic aconseguirem que els nostres fills no hagin de
lamentar els mato d'imprevisió o d'inedrla qne avui plorem nosaltres.
(Molt bé.)

k dlaereeM en c] càrrec qne
desempenyo so és virtut sinó on deure.
(Molt bé.) Pesà el qne na dic éa qne
en una forma o altra hi ha neoestttat
absoluta, ademée de procurar-nos
aquest utillatge eronòmlc indispensable, de procurar qne la riquesa que
exIsO-tT a Bspenya tingui Inversió en
el nostre pala; perquè si no la tenia,
ja poden posar portes 1 barreres, qne
es complirà ous Del de captl·larltat
aodal que tarà qne és riquesa del DOOtre pafs emlgrt
Al parlar d'això, senyora, na vindrà
tal vegada al pensament quina éa la
situació del Tresor. Paiiem-ne de la
situació del Tresor.
Ena trobem, aenyore, amb an presopost qne porta quatre anys de data.
(Rialles.) Qne quan es va fer era
una ficció. Calculin el que serà avui
en dia. (Rialles.) Va pwanpoet qne
no és un secret per a ningú—no revelo
un secret de l'Estat perquè surt tots
els dies a la Gac4ta—que ea salda amb
un dèficit considerable. I d'això, ser
nyora, al cap d'un mes d'estar al mlnlsteri, hl havia ena revista flnandera qne me'n feU un càrrec de la
existència d'aquest dèficit (Rialles.)
Naturalment Això Importa necessitats. Jo us parlava abans, de que hl
havia necessitat de realitzar un esforç econòmic considerable 1 alguns
també, perquè quan un està en el
poder aprèn la injustícia de molts càrrecs. Em fan un càrrec, dient: — Ah!;
però per a parlar d'això aquest ministre renovador ve a portar costums noves a la vida pública 1 a la Hisenda,
i el primer acte d'Importància qne realitza és emetre unes obllgadona del
Tresor? — I què volien que fes! Però
és qne es pot pensar, pot pensar una
persona sensata en la possibilitat de
emetre un deute consolidat de Importància, no sabent en què s'ha d'inver.
tir y sense un plan econòmic de conjunt? Tan se valdria demanar diners
a préstec per a tenir el diner tancat
a la caixa y pegar-ne Interessos.
Jo havia d'emetre deute del Tresor,
deute flotant per a atendre a les necessitats del presupoet en el moment
present; per a donar temps a què amb
el concurs de tes Corts pogués formar-se nu plan econòmic que Jo reputo
indispensable l aleshores examinar el
problema de conjunt 1 atendre a la
resolució del problema econòmic d'Hapanya.
I a propòsit d'aquestes obllgadona
del Tresor. Alguna m'han dirigit també un càrrec perquè dinen que aquest
ministre regionalista procedeix amb
criteri centralista, perquè totes les
subscrlpdone d'obligacions del Tresor té de realitzar-lea a Madrid. Jo na
dic que, en primer terme, ee deu
veure que la negociació no la realitza
l'Estat, sinó «i Banc d'Espanya, i la
operació la realitza en la forma acostumada. 1 després d'anunciada la operació, era impossible que es fes en
altra forma. Perquè qualsevol variació que s'hagués practicat respecte d'això, ens exposava a que ço
que era un èxit 1 una concurrència
pogués representar un fracàs amb
dany enorme per ai pals 1 per al crèdit del Tresor públic.

A més s'ha de tenir en compte d'una
part que mi repartiment entre les provfndes era Impossible de fer a
«priori», I que tot allòquepot ésser norma d'un e m p r è s t i t que es realitza
a un típu determinat, i en el qual
hi cap un marge de especulació,
— em refereixo al prorrateig qne
{s'estableix, prorrateig qne accepten
tota ela banquers qne acudeixen al
marge de la especulació possible—no
es pot establir respecte d'obligadone
del Tresor que a'emetiDi a Sa par,
al tipu de la par, perquè no porta
aquest marge de la eepecnladó 1 en
L a s i t u a c i ó d e l T r e s o r . - L a quant es dictés una disposició d'aquesn i v e l l a c i ó del p r e s s u p o s t . ta classe podria provocar immediataE s v a i n t e q u i v o c a i desfent ment una retrredó y per consegüent
un frada. I és qne és precís oonslcàrrecs injustos.
detsr ela aspectes qne tíodr-n totes
Je as poc pCHar, senyors, de me.
i lea dificultats qne poden
SHOts ai de ocajtaw. No poc parlar
1 las isipíiaaaHHIt«rB ea
tfemprestits petita o i gzaaa, perquè

que a'inoarrelz. I en cap matèria hl
ha rea méa delicat qne ce que ea refereix a la apel-Xadó al crèdit
D e a ta per m a l v e r s a c i ó i denta p a r c r e a r r i q u e s a .
Però, en fi; tornant al qne deia
abans, evidentment aquella altuadó
del Tresor 1 1» necessitat de realitzar un esforç econòmic porta en ai
una obligació en la gestió de la hisenda pública, que éa ta necessitat te
fer un presa post que, en compte d'ésser ona ficció, sia una representació
exacta de l'estat econòmic del país.
Amb referènda al presupost I al dèfidt, vull donar una explicadó, perquè
Jo en el primer moment d'entrar en
el ministeri d'Hisenda Ja vaig dir
que no m'asaustava, en tesi general,
un dèficit, un descobert qne es degués
cobrir amb deute; però foren mal Interpretades lea meves paraules. Jo
crec qne deu distingír-ee absoluta
ment entre dèficits 1 dèficits. EI dèficit qne pugui ésser produït per
conseqüència de una desorganització
0 d'un despUfarro dels cabals pública,
no de trescents milions, de un milió,
m'espanta. En canvi, el que pagui
ésser produït per a invertir el deute
en força econòmica per a realitzar
obra reproductiva, crear nova' riquesa
a Espanya, aleshore." encara qne fos..
(Aplaudiments xardorosos que ofeguen
la ven de l'orador).
Però quan ea trata del presupoet i
de la nivellació del presupoet — són
matèries bastant àrides, però permeten-me que us en parH perquè m'Incumbeix I be de dar-ne compte aquí—
quan es perla de presupoet naturalment convé la nivellació dels gestos amb
els Ingresso*. Bn gestos és precís, naturalment suprimir tota aquells que
paguin representar slnecurea, partides poc Jnstificadee, etc. que existeixen en abundor en el presupost espanyol. (Rialles.) Però, no ena fem
Il·lusions, en una reducció de gestos'
perquè, si bé poden suprimir-se moltes d'aquestes partides Injustificades,
hem de considerar que s'han de atendre moltes necessitats, per a la preparació cultural del pela I que per
consegüent nosaltres, al buscar aquesta nivellació, la hem de buscar de dos
modos: Primer, en una distinció entre ço qne éa matèria pròpia del deute
1 co que és matèria pròpia d'impost Establim què és co que pot cobrlr-se amb deute, què significa pagar
a pla cos, pagar imposant a les generacions futures una part de la càrrega
que sobre nosaltres pesa. Això només
se pot aplicar an aquelles obres o
aquella serveis qne representen un
benefici per aquelles generacions futures que deuen pagar-les. I per això no podríem fer una distinció, com
se feia en aqueD famós plan de la
reconstltudó nadonal en el qual es
deia: «Presupoet extraordinari per a
la reconstltudó nadonal», 1 començava amb el mobtatge de la Presidència
i una anbvendó per a la Exposició
d'aqul. (EiaDes). No!
N e c e s s i t a t s inel iudibles. —
L ' i n s t r u m e n t reoaudatori a
oraar.
Deu procurar-se establir perfectament aquesta distinció i respecte dels
Ingressos 1 de la vlgoritzadó deia ingressos, evidentment a Bspenya fóra
una necessitat anar a una transformació total del sistema tributari. Peró,
cal fer-ho en la oportunitat deguda perquè er matèria econòmica, com en tot
el demés, cap pala éa estrany a ço
qne passa en tota els altres 1 a lea
acciona en general del món; !, en segon lloc, hl ha la necessitat absoluta
de anar a una transformadó deia
Impostos obeint a un sistema més racional 1 piegreseln 1. a ta. necessitat
absoluta de crear abans l'Instrument
reoaudatori. I jo, quan parlo d'això,
em recordo sempre de què l'Estat espanyol en matèria tan eaaendal en
la seva sobirania, té arrendada la
cobrança de tributa
Necessitat de « a w sa InatranwnS

recandatort.Tal vegada és aquesta la
tassa més penosa, més llarga, però
tal vegada éa la méa profitosa qne pot
realltzar-se en el ministeri d'Hisenda.
Es tasca llarga, tasca de temps ea
ta qual Jo he procurat aportar el primer gra, qne éa l'inspirar-me en les
neves relaciona amb tot ço que afecta al personal d'Hisenda, qne éa la
base indispensable per a aquest organisme recaudatori, en un esperit de
Justída qne desterrés en absolut el
favor | IS recomanació en tes determinadons. qne Jo crec qne aval, sobre ta base de tots els mals de ta
societat espanyola, hl ha una set de
Jnstfda no satlsjats 1 qne en quant
ea dóna la senaadó de què per dadamunt <te tota prestàó s'obté en primer terme la Juatída. immediatament es nota com una senyal de gran
simpatia t ta força d'aquesta se sent.
(Molt bé.)
Per la moralitat administrativ a . - D e u r e dels c i u t a d a n s .
Es preds a dem és, al crear aquest
instrument recaudatori, qne pugni
funcionar I Infiltrar en el pals 1 per
això són precisos I seran predsos medis coercitius, hàbits de moralitat administrativa qne no exlatelTen (Molt
bé), perquè en el nostre pais el defraudador no es considera qne faci un
pecat. rAptandlments llargs.) I això
ée on gran mal perquè és senyal que
els ciutadans obUden que existeix en
tret tots els ciutadàns d'on Estat una
solidaritat sodal qne no pot rompre's
I que l'Estat no és nn ser abstracte
sinó «3 conjunt de tota nosaltres I
qne quan l'Estat deu atendre a les
seves necessitats, ço qne un defrauda l'aitre ho pega. I per consegüent és preds que tots s'acostumin
a considerar que és una veritat tan
elemental de moralitat una obra de
Justícia més profitosa qne ta qne pugni reaUtzar-ee amb programes pomposos o amb discursos retòrica en
qnè es perla de la plutocràcla I de
ta necessitat de anar oontra ella. La
plutocràcla se'n riu. Del que no so'n
riu és de Imposar ta subordinació de
tota els interessos particulars al collecüu, que és el constituir un perfecte
engranatge de l'Estat Perquè, qnè en
traurem d'anar a caça de beneficis
extraordinaris? Jo crec que més que
limitar els beneficis extraordinaris, convé aconseguir que els qui els realitzin
prestin una major aportació a l'obra
col·lectiva.
L e s p r o p i e t a t s de l'Estat. Imprevisió i desídia. - Nec e s s i t a t de l ' E s t a t M a j o r
econòmic.
Altres problemes, com el de les
propietats que té l'Estat abandonades, com el de les mines d'Almadén,
que podrien produir molt més del
que avui donen; problemes importantissims com el del Banc, que
constitueix l'eix de tota la vida econòmica de la nació, el problema
dels monopolis, etc. Seria massa
llarg anar ocupant-me de cada un
d'ella; m'interessa solament dir que
h l ha una necessitat absoluta de
què nosaltres des d'ara ens preparem per a la lluita econòmica que
s ' h a u r à d'entaular després de la
guerra. Nosaltres estem molt acostumats, en el nostre pals, a haver de
improvisar i a que se'ns plantegin els
problemes abans de que els haguem
previst, i jo crec que és precís preveure des d'ara que a la lluita m i litar seguirà, aspra i implacable,
una lluita econòmica i que en aquesta nosaltres no serem neutrals, sinó que, al contrari, h i podem representar el paper d'una Bèlgica
en la que es vinguin a ventilar
agenes lluites. Es precís, per tant,
que establim com un Estat Major
econòmic que estudiï tots els problemes en hipòtesi, de relacions
aranzelàries, de mesures econòmiques a pendre entre ela distints països; so fi, que prepari tot 4 pla

de les futures campanyes, perquè
si n ó tenim pla i no està constituït
l'Estat Major, serem totalment derrotats en aquesta lluita del demà.
A aquest objecte s'ha encomanat a
la comissió Protedora de la Produccló Nacional que realitzi t r e balls do preparació, i en aquest
punt, naturalment, no ea tracta de
coses que surtin a la superfície,
però en preparació obscura s'està
treballant en la formació dels factors que han d'intervenir en las
lluites econòmiques del demà.
L a nacionalització econòmica. - Coordinació o r g à n i c a
qne c a l e s t a b l i r .
Per al demà és precís que nosaltres preparem el que podríem anomenar nacionalisme econòmic, éa a
dir, fer que Espanya tingui una
plenitud de sobirania sobre totes
las seves fonts de riquesa; que aquí
moltes vegades la gent es preociv
pa de paraules, i quan ee parla de
sobirania i es discuteix, per exemple, la nació, les regions, i lea relacions amb l'Estat ea diu que això
és atentatorl a l a sobirania. Ah!
i al costat d'això, sovint escrúpols
de paraules, h l tík el fet de lo que
són orgues vitals de l'economia espanyola que escapen de tel a l'acció
de l'Estat i a l a sobirania d'Espanya. Tot això hem d'impedir que
passi, i tot això implica una acció
Uarga, que constituirà i farà precisa una major intervenció da l'Estat
No ena fem il·lusions. Tal com es
van organitzant avui tots els països, és impossible qua els individus
aïllats puguin lluitar amb èxit; no.
oeasiten una acció tutelar, impulsora, protectora de l'Estat al seu
costat, però d'un Estat previsor,
d'un Estat tutelar, que no sigui
opressor, que no ofegui, i per això
és indispensable també una menor
centralització dels organismes. Avui,
moltes vegades m'espanten tes coses que tinc de firmar i de les quals
éa materialment impossible que
me n'enteri. Això treu naturalment
eficàcia a l'acció, dilueix l'esforç,
fe menys eficaç l'obra de l'Estat
I éa precís, demés, que h i hagt
una major coordinació entre l'Estat i tots els organismes socials i
econòmics del pais; que comprenguin aquests que l'Estat no és un
enemic, una cosa apart d'ells, sinó
que ée el complement necessari de
la seva acció i que és, domés,un protector del qual no es pot prescindir.
I tot això, senyors, més que qüestió de Dels és qüestió d'aplicació i
de conducta.
Per Catalunya
gran

i

l'Espanya

Es una tasca immensa a realitzar. Jo no sé si podré tenir forces, dintre l a meva modèstia, per a
portar-la a terme, encara que sigui
en part. Em sosté, no obstant on
aquesta empresa i m'impideix en defallir d meu immens amor a aquesta terra catalana i la plana confiança que Unc que d'aquesta obra que
s'està realitzant que
d'aquesta
transformació que s'està operant en
el nostre pais, en pot néixer, en
naixerà segurament una eran Eepanya que podrà fer sentir la seva
veu en el concert dels pobles,
(Aplaudiments.)
A aquest fi va encaminada la nostra actuació que alguns qualifiquen
de perillosa, i j o os dic que, realment, l a nostra actuació pot ésser
perillosa; però és perillosa com una
operació q u i r ú r g i c a que realment
pot implicar algun perill, però molt
mér perfflós que la o p e r a d ó é s deixar el tumor -aaligne constituït per
aquell règim d'oligarquies, de partits morta, de caciquisme, en el qual
vivien l viuen encara, per desgràcia, sumides algunes comarques de
Espanya. I això era precís extirparho amb t-J nostre esforç. I Jo ua

q-M ea la nostra actuació 81 després del pruner de iuny no haguée
estat I» nostra actuació, Jo no crec
que Espanya hagués pogut escapar • commoclone violentee. Jo as
dic, penseu-hi cada on d* vosaltres, si després del primer de Jnny
a Et canya no hi haguée hagut mes
reserves que als dos partits morta
t.o els qual* ningú no tenia conJlanca, i creieu vosaltres que hanriem pogut eeeapar d« seriosa* rommockmst .
A acabar això tendeix la finalitat
primera d'aquest Govern, qoe és
la i«alltzac!ó d'ona cosa nova a
Espanya, (Tunea eleccions en les
quals està absent la pressió governativa Vo sé fins a quin punt es
codrà conseguir que squeetea s i guin nnea eleccions sinceren Es
precís reconèixer que en molta Hoc*
hi ha les organitzacions, establertes d'antic, que reaístelxen, 1 «videntinrnt seria obra d* taumaturga, seria on mlrecle, qoe totes aquestes
organitzacions caiguessin de moment i fossin substituïdes com per
art d'encantament pel superb palau
de tota l'obra de la ciutadania No.
Donarem un pas Estem en un règim d* transició i amb totes les dificultat» Inherents a tota ela règims
Ae transició, por això stmpoaa ona
acció perseverant i continuada fins
arribar a l'assoliment complet ds la
nostra finalitat,

traordinàrte E o eO. prob·bktaSDt»
eocarà en el reDotga d» I * història Vhors de la pau EB serà el
que haurà d'atendre tots aquesta
grans problemes que la pau p l a »
Hlarft.
Sobre el qnP eerA el futur Parlament
fao prooòetlgnee i Qns
aie nflcionaU a actuar de profetes
diuen que et tal grup tindrà tanta
diputats i tal altre tants altres. Jo
crec que això és ona qUostid ee.-undària, perquè el futur Pariameot
no s'assemblarà, par l a seva eatraotura individual, a lo que ara en
els parlaments pMents En eO no
hi haurà aquella disciplina dels par»
tits : en ell, per tant, no ea ncor
dulrà aquell fenomen de convertir
ei Parlament en ona aradàmia política en la qual s'obtenien triomfis
oratoris, però després dels quals
seguien les coses en son Uoc. E n
els antics Parlaments no es produfisn crisis més que per una acció d'nbetrucció, que és en rigor
ona subversió del ràgtm parlamentari, o bé per corrents subterrànies que denotaven intrigues potttfqnes: però orM per on discurs parlamentari, Jo, mentre be
«stat diputat, no n'he vistee mai. I
éa que la gent anava a l Parlament
formant part d'un partit i .fermament resolta a no deixar-ee convèncer. Jo crec que tot això resultarà
fondament variat an el futur Parlament 1 que, rompuda la disciplitm Importància
del
f u t u r na dels partits, aDÒ que era ficció,
aDÒ que tenia aires d'acadèmia, tinP a r l a m e n t . • P e r í o d e de
drà caràcter» de realitat vivent, i
traneioló.
aSavora, l'acció deia diversos grups,
podrà influir en la marxa de la poBI futur Parlament. E I Parla^lítica i en la pujada i en la caiguda dels
que sortirà d'aquestes elec-

per aquestes acdons d'obstrucció qoe
poden resultar hneeesaàrles. Maò per
les combinacions deis diversos elements qae integrin el Parlament.
Ea evident qae entrem ce m
règim de transició; Jo reconec que
poden haver-hl dificultats, que pot
moltes vegaden semblar que hi hagi una febre, però lo prefereixo siaixò perquè la febre ^s símptoma
da vida 1 la descomposició que hi
ha hagut fins ara era a n y a l I n equívoca de la mort del règim parlamentari 1 de tol el règim d'E·pa
n y a (Moh bé )
Bl r e a » o r g l m e n t d e l a c o n e oiéncia. - L'eficàcia cread o r a c o n t r a lee o o m m o cione eetérlla.
Jo, en tota la nnetra actuació, de
moment, bl veig doe fets consoladora Un d'ells és que per totes parts
sorgeixen nuclis d'opinió plana d'entadasma I que els que s'acoblen sots la bandera de renovació política són ela millora en intel·lectualitat 1 situació social ; 1"altre és qu»
tot aquest moviment ds transformació no topa amb obetarlce de cap
mena, i jo, com a home lleial, os
haig de dir que, des dd Rei a tots
els que ens volten, no trobo cap dificultat per aquesta evoludó transformadora d'Espanya, que só que tenen
plena consciència d'aquesta «Ara de
transformació que s'està acomplint
i que és necessària; i dins la missió
d'un Rei constitucional jo afirmo
que cap anhel del poble no troba
obstacle, sinó estimula (Molt bé.)
Jo dic qoe nosaltres podem obtenir tol allò que desitgem 1 mereí-

ofttfifi* S i la CORB«
an flatant^ a n f t ^ o r a e ona e U ^
dkadÓ, sinó ostentant ben alta )*
bandera que he ostentat sempre.
(Gran ovació.) I contra sis que %cw.
tenen que nosaltres naem on Que.
gaatga dHsraat segons ei lloc en qu*
parlem, os dic que aquí I afll tki%
e| mateix (Molt bé.); que s-Madriï
amb el meu Oanguatgs t amb fes
meves paraules 1 fina amb sl matetr
paper ds les meva» cartes, procla
mo s l meu amor a Catalunya (Eo
tusiàsdea ovació i adamadons .
i que, ona vegada més, afirmo aqd les
•teves conviccions de que aquesta autonomia de Catalunya, per la qual jo
Quito, par la qnal he Doltat d'snç*
qoe he començat, l a vida pòUtica,
que aquesta autonomia unida a la
de totes les altre» regions espanyoles que setlguin eepacttades 1 vul
guin obtenir-la. sn Hoc de ser un
ferment ds dlsaasodadó, otmstttoab
la base Indlspsnsakte d'amor t germanor 1 nibertat sobra la qnal td
d'assentares ona unitat moral qtH
pot ésser la base d'ona gran EspaDe la democràcia, senyors, {o n y a (Grans aplaudímsnte.)
cada dia n'estic més enamorat 1
I acabo.senyors i en aquesta obr»
més persuadit de que no hi ha altre règim polític millor; Is de- Jo hl aporto al meu modest osforc
mocràcia exigeix una perfecta har- i en tot d que faig (i afatò m'-abmonia de totes las forces material» solt si alguna tal ta cometo) n o s a
I •orals da ona nadó; la demo- guia cap passió ai c p concupiscèncràcia es tren de totes les energies cia ni cap altra sentiment qns na
individual» trnjtiw en un sentiment sigui d compliment d'un deure bon
de solidaritat per al bé comú. L a rós, però ben feixuc, creieu, ds pa
subversió que representen l'acció de triotísroe. (Entusiàstica ovació qoe dina
ona minoria que aterro ritza sl paí» llarga estona)
amb els sens procediments de pessM
i tirania, com se'n veuen avui en algun pela fnasstissiaiB exemples.
Per acabar, senyors, Jo be de dir
que tinc una veritable satisfacció
Impremta: Escuddler», 10bis.
Barcelona.
en presentar-me davant de voeai-

pteoa efiuhda. I qoe si ao obtenim moltes vegades on fruit, no
serà perquè ei ueguln o al detenata.
sinó perquè no sabrem allagar proa la
mà per a éoUMo de la branca qeesl
brinda generosa. (AptaadhesatsV
En aquest sentit Jo os dic, parlant amb tota sinceritat, que parlar ds revolució és desviar el poble ds] eenüt normal 1 del veritable
sentit da l a transformació política d'Espanya No s'ha de parlar
de Ttolànclsa. ni predicar l a violència enfront d'això. L a vlolènda pot
tenir eficàcia an on moment determinat per a destruir, per a rompre
ona cosa, però no pot tenir eficàcia
per e crear; que per a crear ès neosssària una acció perseverant t
continuada i orientada, i enfront
de la revolució oom a sistema nosaltres proclamem, Jo proclamo, la
necessitat d'una evolució salvadora I penilsten^ continuada 1 Inspirada en l'esforç I al trabaJL (Grans
aplaudiments.)
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LA VEU

Els aspectes de la guerra
Els fets econòmics
ESTATS PNITg
LS3 RE3TFJCCIOHS PKR LE3
SOBSISTENriga 1 EL CK&BO
Aquesta nació, si no amb la intensitat
de mehes altres que no tenen la seva
producció d articles de primera nece;dtats, sent també els efectes de la
guerra en quant a les subsistències i el
carbó, fet origirat principalment, no
pel dèfidt de la . ruducciò, sinó per la
exportació d'una bona part d'aquelles
raalèriesque més necessàries són als
altres països aliats, fent així manifesta
la solidaritat econòmica d'aquest grup
Bel-Bgerant.
Mr Qarfield, encarregat del control
dds tombustiblea, diu qae les restriccions floe s'unposcn a Amèrica obeeiicn al fet de què l'eicés de la producd ó per França i Anglaterra té ucupats
cls_ molls dels pc rts principals i el ser •
veide navegació no pot abscrvir-Ia,
il»er això el carbó e^ destina coma
principal consumidor a la marina de
comerç.
Les ordres del control ha ocasionat
l atur sdtmanal^o d'uns dies a la setmana, d'alguna ínct.jstría, estabünt-se amb
caràcter genera] l'atur torçat el dilluns
de cada setmana; no obstant hi ha moltes excepcions per la fabricació d'articles del ram de guerra.
En quant als articles d'alimentació
E han imposat restriccions, a l i d'obtenir un important escedent per destinarlo a l'exportació als altres aliats, i així
eo la proclama que Mr. Wilson ha dirigit al pals. es demana una reducció del
S) per 100 en el consum del blat i productes derivats, ique els magatzemistes
no tinguin un stock superior al 70 per
100 del que tenien els anys passats; al
mateix temps aconsella el missatge que
el poble es serveixi dels productes succedanis com cibada, ordi, arròs, etcètera.
Per aquestes disposicions, la vida
als Estats Units es regula en la forma
ségiient:
Dilluns.—Dia sense treball a les fàbriques, sense comerç, sense combustibles per als cçnsumidors ni per als
magatzemistes; els bars tancats; no es
pot vendre alcohol, i tampoc pa ni blat.
Dimarts.—No es ven carn; els teatres i cines tancats.
Dimecres.—No es permet la confecció ni venda de pa, així com tampoc de
blat.
Dissabte.—No es ven carn de tocino
de cap forma d'elaboració.
Totes aquestes restriccions imposades per la proclama de Wilson a darrers del mes passat, són molt sèries i
més per un país on la producció sempre çxcedeix al consum, però l'estat de
guerra ha imposat aquest sistema per
fa mútua protecció del poble- amics.
A. TIFFON V I L A .

var la seva actitud d'home a qui no li
va ni li va en la qüestió debatuda. Perú aisi qae emprengué la direcció de la
seva cel la, els guardians el ne desviaren per ler-lo anar cap Ü la 7.* divisió.
E r a u n q u a / t de vutt del vespre
Bn Bolo baixà del primer auto: havia
recobrat un xic ei seu aplom i entrà
amb un posat que volia ésser indiferent. Amb gcan sorpresa, quan s'encaminava cap ai corredor de costum
•Is guardians el feren anar cap a la 7
divisió.
—Però, no es pas cap aquí la meva cel·la...
—Ja ho sé—digué el g u à r d i a - p e r ò
ara sou un condemnat a mort i deveu anar al departament deia condemnats a mort.
Bn Bolo tingué una contracció de
cara ràpidament reprimida.
Lee ceHdea de la 1 divisió que tenen nombres senassos, són la major
part destinades als condemnats a
mort. La D d mero 1 óa pels guardiana.
La 3 i la ~ són ocupades pels soldats
Margotin 1 Pygmaleón. condamuata
per assassinat. La 5 l o3upa en Gnarrero, assassí d una uoieta. La 9 en
Nivergelt, condemnat a mort per espia. La 11 ée la d'en Bolo.
La 15 és buida; a la 11 h l ba M .
Ca illaux i a la 21 U . Loustalot.
Bn Bolo entra a ia cel·lda, però tot
son aplom desapareix quan els guardians l'obliguen a posar-se 1 uniforme dels condemnats a mort. Ja preparat damunt al l l i t .
L'nniforme és de iurell i és estès damunt del llit.
De moment, el condemnat '-torna en
s(^. Estic segur, diu, que en el meu
l'udki hi ha nombrosos casos qne exigeixen la revisió. Algú trobaré que me
els fad valer.»
Després de dir això, prega al seu
guardià que vagi a recollir-ll a l'antiga
cel la els cigars i cigarrets qne s'hi fia
deixat. El guardià refosa secament.
Bolo deixa d'insistir.
Li porten del restaurant el menú qne
acostumaven a servir-li. Es lo darrera
v^ada. D'ara endavant, Bolo-Bajà, el
mirlionari, serà sotsmès al règim comú. Igualment li serà suprimida la visita diària del barber. Bolo-Bajà serà
desposseït del bigoti i rapat de la testa.
Sona la hora de silenci. Entorn del
condemnat és feta bona guarda. Bolo
resta sol amb els seus pensaments. 1
aquí ve una altrs desiliució; res de
guardió per fer-li companyia durant la
vetlla o per fer-hi una partida de cartes durant el dia.
De? d'ara Bolo anirà a fer el passeig

Mentcas el tribunal militar delibera va, els acusdU Bolo i Porchere ba*
viea es lat portats a una ««ala de segur«iat» tocant a la del Consgll. En
Forchere, ensopit, cantat, anà a seure ft un bauc arrambat a la paret. En
Bolo restà drel. tragué de la butxaca
un puro gros, l'encengué 1 ea posà a
passejar fatmlment, llançant a dreU
i esquerra glopades de l u m .
Üu sergent de gendarmes l i digué:
—Deveu eitar impressionat.
—Impressionat' Gens ni mica. Veieu t l tremolo, — afegí allargant la
mà.
L espera va ser llarga: el pura }a
s'acabava, quan els guardians sentiren el soroll del consell d« guerra
que reprenia la sessió s la sala del
costat.
En Bolo es deturà 1 preguntà:
—Ja està?
—SI.

Bo i en el iDaleíx instant la porta
•'obri i entraren els advocat* defensors. Bn Bolo es piecipità cap al seu
advocat i exclama frisosament:
—Bs tel com volia el ttseal?...
M. Selle feu que sf amb el cap, i
afegí:
—Cslmea-Tos...
—Oli! Bstic calmat, ja ho veieu;—
1 amb veu un xic ennuegeda afegí:
—Voa demano que feu el que pogueu
per no alarmar la meva dona.
Uns instants després ell i En Porchère entraven de nou a la prssó de la
àanté- £J Bajà s'e5?orvava en conser-

reglamentari pel pati amb els grillons Les llengües internacional
a Tes mans i calvàt d'esclops. La demanda de revisió pels condemnars a
mort no és causa per sospendre la
aplicació integral del reglament.
Quant a en Porchère. la seva actitud qp ha variat. Tal fou eo el procés,
tal torna a la presó: abatut, l«s, gairebé atutt. Amb tot, nu serà pas sotsmès
a les regles chires que pesen damunt
La premsa (fancesa s'ba fet tteen Bolo i , àdhuc, ai lormalhza demanda de revisió, li serà conceait un rè- sò aquests dies de la intenció del
gim de tot leróncis i podré seguir professor alemany Oswald, de fer
de la llengua Internacional Espeusant els seus vestits.
ranto uca Uengui gurmat-itxada assequible a tots els països aliata de
Alemanya.
Un redactor del dlar« parisenc
..Excelslor.. ha tingut una entrevista umb el professor Mir-baox, advocat I president del Col-legi de
Advocats de Bcdonjra i un fervent
llatinlsta. el qunl s'ha proposat la
MAD.iME DE L A i l B A L L E
tasca de deixar als hoiues una UenLtirls entre cards, flírf contra fH- gna que els fos comuna i no cessarà fins que ho consegueixi.
ri. Ilipalia, madame de T.amballe...
—Ja està conseguit amb el RoL'Alexandria de les Buites religio- manal
— em diu.
ses, el Paris de la Revolució... Les
—Senyor battonter, — dic de e»dues blanques nvditafs deqrada~ guida — q u è heu
de l'Espedes... EU membres destrossats al ranto? Semblàveu entregat a ell
ens i ànima. E l seu inventor
Cinaron, el cap segat al cim de Ut amb
no Im tinxut pa4 cap lloc tinent més
pica... — t ' a í a í s han estat sempre actiu 1 fanàtic que vos mateix. De
aquell Alà, veridicantant, en sou
ats Uiris els convit de temps.
el Mahoioet. E a só-- tesilqioni.
Xguesl l l i r i era inconscient i im- vos
Uemés, a In solapa de la vostra
preoisor, com el simbòlic de l ' E i - americana, a la fotografia que m'hacriplura, agueü del vestit, que és veu ofert no ía gaire, h i veig l'esnuesa, mts resplendent que la glò- trella verda de l'Esperantisla. 1 m'he
pensat qui» «n aquest minut suprem
ria de Salomó? No va pensar en el el doctor ZamenhofI hauria d f l :
denui, no el va témer? P a s s à la vida uExpiro, però tuenlra en Mkhaux
tota Utugera entre perruques i va- visqui, l'Esperanto no morirà pas.»
no obstant, aquest pebre Espepors (Diu que es desmaiava a la 1,ranto,
ei voleu matar?
vL·la d'un insecte, a L· olor d'una
—Matar-lo.
De cap maneraI E l
toia. Davant cl tribunal es va esgalvanitzo, l i dono nova forca!
vair dos cops i encara es tornà a
—Alterant-lo I
esvair, rue du Hoi-de-Sicile, a
—Depurant-lo, volgut amic; desla rista dels cadàvers i de la sang.) infectonl-lo I
—Però...
Madame de Lamballe és a la vora
—Escolteu. El professor Oswaldha
o molt lluny d ü i p a t i a ? Es una dit
fa poc: uGermanitzem TEsperonraartre, o — íomen/aWMnent, però to. L'esforç s e t à peiil, per l a gran
desraloradammt — «na sfmpí* víc- quantitat de radicals germànics
tima? Cran problema per al judici que porta.» El complot d'aquest Oswald és mús que tenebrós: voldria
moral.
ter de l'Esperanto un útil de. propaLa recerca històrica contesta amb ganda purament alemanya 1 Davant
tna dada que ens esborrona i ent d'això, m'he d i t : oDesgermanitzem
l'Esperaato. Purguem-lo, netegemedifica a la vegada: Madame de lo, clarifiquem-lo.» En aquest senLamballe, la inconsciennt en apa- tit be creat el Romanal, llengua
riència, la lleugera, la dels somriu- exclusivament anglo-Ilatina.
res i dels desmais — ho eia fet tes—C u>eixeii les objeccions d'un collament, poc abans de la seva de- laborador d'i-Excelsior».
- Inüuitumrnt espirituals, certatenció,
ment; Però io no sabria discutir
XENIUS.
andí aqi'.est to. Es necessari parlar seriosament. L a qüestió és greu.
Drei« d* reptoduccU
No es tracta d'altra cosa, penseu
/traduedú r··snrai».

L'Esperanto
i el Romanal

ELS NOSTRES CANDIDATS
S a n t a C o l o m a de F a r n è s

Manresa

Barcelona

Del procés Bolo
Després de la sentència

DE CATALUNYA

DOD Narcís Batlle i Baró

DOD Josep Claret 1 Asols
Fabricant

Notari

DOD Francesc Canibó i Batlle
Advocat

M Pere Baliola i lolinas
Advocat

Don Magí Morera l aallclí

Mataró

DOD Carles íe Fortuny 1 Miralles

DOD Gaspar Rosés 1 Aròs
Advocat

DOD Francesc Uoicli 1 Caioueras
Fabriótot

DOD Antoni Miracle i Mercaíer

Advocat

aranollsra

DOD Joac Uigé l Pagès
Advocat i fabricant
Igualada

COD Carles t Caiogs i à'Olmelles
Hisendat

t

Don Santiago Masú i Talent!
Advocat
S è u d'Orgell

^

DOD Josep M, Trias i de Bes
Catedràtic

S a n t F e l i u de L l o b r e g a t
Solsona

Comerciant

Don ADtoDi Oflïarrú i Torres

Don Josei Blgoii CasaeoTas

Advocat

Industrial
Vilanova i Geltrü

Don Joseg Beríran l Mositn -

Gastelltersol

Don Fraccesc CanTuó l Batlle

Vilademuls

Sabadell

President de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics
Terrassa
del Pais.
A r e n y s de M a r

Advocat

Propietari i literat

Escriptor

Dod AWRflsíBoIí Prats

Don Joan Ventosa i C a M

Advocat i propietari
Girona

DOD BonaTeitora Sabater i B&net
Fabricant
Olot

^

Don Francesc Fàliregasl Mas
Metge i propietari

Puigcerdà

Don Eusebi Bertraní 1 Serra
Fabtíeaat

Sort-Viella

E M innús Pérez
Tremp

Advocat

Don Josep MralBragnera
Fabricant i comerciant
Roquetes

hi. que de fer vin'oles lr< relaciona
verbals entre I M nacions associades do demh o de després. Donca,
res mós viable que f l Romanal ppr
consegnir-ho. En deu di''s. em comprometo easenyar-vos-cl a fons. M i llor encara: tanqueu-me deu Ú Í K S
amb un portuguès, i un anglès, l'un
ni l'altze ao sabent cap allra Ile::cua que la m-i'erna, I juro (jne al
rap deU dea dies baure posat aquest
home en cor. ucions d escriure i parlar peTlectar.dnt en Romanal
I , ll-lusiónant-àe airb la seva fdea,
afegí:
—Nosaltres hem començat la n m
«estació aèria pel montgoiSer, després vingueren e i giob, ei dírigi—
ble, «1 biplà 1, per fi. el monopia
de caca extra ràpid. En lee lleaúe« auxiliars succeeix com en totes les invencions. S aguanten, í**o cada dia son peiíecuoutides. L<t
que presento al* aliats em « m h i a
extremadamenl faci!. Compareo4a
amb aquelles que l'han preoediaa
i escollin. Aixo S^ru cosa. d u n a -.omixsió competc-Qt, davtait la qual
m'btcUno des d'ara; però aanbem
d'una vegada amb aquesta anomalia de no voler millorar altra ooaa
que les >.amuQitf4cu/ns mate rials
J de retardar la incomprensió d t i t
que 1*3 utilitxeri.

Oficines electorals
CEN'TR/VL: Lliga RíglonaUata. Boters, £
DISTRICTE I : Ateneu DamocràtW
Regionalista del Poble Nou,
Wal-Ras, 208.
Delegació de la Barceloneta, car*
rer de Balboa, lletra H.
DISTRICTE I I : Mercaders, 38.
DISTRICTE I I I : Ateneu Auíono<
mista del Districte I I I , Caçador, i .
DISTRICTE I V : Lliga RegionalU.
ta, Botere i<
DISTRICTES IV I X : Carrer ds
Marina, 2i2 (Barriada Poblet).
DISTRICTE V : Associació A u t o nomista ••Catalunyau, Nou de la
Rambla, 16.
DISTRICTE V I : Ateneu Autoncmísta del Districte V I , Diputació,
mim. 195.
DISTRICTE
V i l (Hostaírancs) SÍ
Lliga Regionalista de la Creo
Coberta, Corts, 380 (Plaça d'Es.
ponya).
Casino de Sans, carrer de Sons,
nüm. 114.
Joventut de les Corts, P l a ç a de
la Concòrdia, 10 (Lea Corts de
Sarrià.
Poble Sec, Paralelo i barriada d»
Sant Antoni: Ronda de Sant Pau,
mim. 5, principal, primera^
DISTRICTE V I U ( G r à d a ) : Lliga
Regionalista de Gràcia. Salme*
rón. 73.
Centre Autonomista Català ds
Sant Gervasi. Passatge Mulet, U
(Sant Gervasi).
DISTRICTE I X (Sant Andreu 1 la
Sagrera): Centre Popular Catalanista de Sant Andreu, carrer
de Sant And-eu, 1A&.
Centre Català d'Horta I Santa
Eulària, P l a ç a de Santes Creus,
n ü m . 2 (Horta i SanU E u l à r i a ) .
Centre Català de Sant M a r t i , Pla»
ça del Mercat, 2 (Camp de l'Arpa I
la Sagrera).
DISTRICTE X (Part alta)T Centre
Català de Sant Martí, P l a ç a del
Mercat, 2.
(Part baixa) Ateneu Democràtic
Regionalista del Poble Non, Wad»
Ras, 208.
Ateneu Obrar Català de Sant
Martí.
Ateneu Obrer Regionalista de Poblet,
SARRIÀ : Centre Reglnnaliata, Saní
Antoni, 2.

Don Francesc Ripoll i F o M
Advocat
Tarragona

Dtt M M AMoil 1 Tlial
Advocat

ARBO

DENTISTA

P o U y o , lO.-NoU
de prens a la secció
—
de veodee —

Els Esports:
Esl Mfs k sol
i la T l is Mants
A l ressenyar la sessió inaugural de
curs de l'Acadèmia Mèdica de l'Institut
Kinesiteràjjic diguérem que soa vicesecretah don Antoni Botey llegí la
tnemòria dels treballs realitzats en el
finit any 1917.
Reaumir, com prometérem, en el curt
espai de que disposem, tan importantSssàm treball és tasca ben difícil, però
que tractarem de portar a cap.
Començà el dissertant entonant un
himne a la helioter^pia posant de relleu, amb minuciositat de detalls, les
excel·lències d aqueixa pràctica que
qualificà de < la més alta regla de higiene humana.
Esboçà ràpidament sa influència
en la història.
«Tan antiga com el món—diu—és la
pràctica helioteràpica. Areiem les cavernes prehistòriques, morada dei'home primitiu, orientades al cantó Est,
cercant el sol; el sclvàtk oceànic i africà barrejar la helioteràpia amb el sortilegi i la dansa; el grec, manar despullat-damunt l'ardent arena de la platja: l'Aventí consagrat al Sol; les riques galeries de insolació de l'Epidaure, i a Roma i Grècia no falta a l'eslendidesa de llurs palaus el predilecÏ «Solariunu'.
Compara l'organisme humà a una
planta solar, oue rep de la influència
benefactora de ses radiacions gran
part de les energies necessàries a sa
vida.
-L'acció general de la llum sobre
l'organisme —prossegueix —és evident,
prcdueiz una excitació local de les més
eficaces; els raigs actínics solars són alta 1-directament bactericides, essent
rars els casos d'afeccions cutànies produïdes pel microbi en persones belioteràpiques.
Com a conseqüència de l'acció bactericida les radiacions violeta posseeixen una acció resolutiva i esclerògena.
La insolació, com constata l'experiència, té un poder oxidant i destructor limitatiu de les reaccions produïdes per
les toxines. Amb freqüència observem
sa a c d ó eliminatòria i l'efecte enalgèsic de la cura solar és un dels primers
símptomes de sa acció local.:-'
Descriu la sensació de indeleble benestar, l'estat quasi paradiçíac, ocasionat pel .bany de Uum. l'acció tònica, l'augment de nodrició que provoca, sa benèfica acció en el sistema mrviòs perifèric i ei somni dolç, tranquil i
reparador que proporciona.
Tractà de la importància de la helioteràpia en la puericultura, dient que simplifica notablement les prescripcions
d'aqueixa ciència, i que en nostres dies
es fa quasi necessària, essent l'auxiliar
més poderós de l'educació física de les
criatures.
Presentà eh nombrosos 'Solarie •
establerts a l'Europà i Amèrica en els
últims anys amb èxit creixent i alentador.
Passà a relatar el resultat obtingut
aquest istiu al «Solaritum- establert
l'any passat a la platja per l'Institut Kinesitéràpic, en el que una colònia escolar de vint nois s'exerdtà en les
pràctiques belia-kinesiteràpiques. Tan
talaguer i sorprenent lia e?tat l'èxit
que el qualifica de meravellós.
Amb dades arrencades a rEstadfstica presentà els nois abans i després de
les sessions en nombre d'uns cinquanta, establint raonade-- comparacions
per a millor aquilatar els resultats.
Segaidaraertt tractà del problema de
l'educadó física dete pobles fent un estudi de son estat actual i de la importància que es dóna a aqueixa qüeüió.
Parlà dels diversos congressos i grans
festivals realitzats, presentant a nostra consideració la Federació Gimnàstica alemanya que ha celebrat son céntenari amb den mil societats adherides
i amb més d'un milió de socis inscrits.
A l tractar dels festivals de Berlín,
Hamburg i Leipzig, diu que es congregaren l'últim més de cent rnll gimnastes. Fa esment dels treballs realiízats en nqueis sentit a França, Suècia
i Anglaterra, relatant detalladament
son progrés actua!.

S

Passà a ocupar-se de l educarió fí-ica del nen, fa atinaües observacions
del que deu ser la gimnàstica; s-a vida
en la casa i en l'escola, 'deduint que
s"imposa una sòlida cuitura íísica per
alcsnçar r?quilibri de les,facultats risiquss. interiéctuals i morals.
' • Es mètodes d'educació ffsica deuen
seguir al progrés ús la íisiologla i ciències anexes, no immobilitzant-se en un
•v-tera í.ïclnsía i Iracícional, essent.

els exercicis gimnàstics una selecció
de medis de perfeccionament en un ordre lògic i conseqüentment científic.
L'educació física comprèn la gimnàstica educativa i l'esport. Aquella es deriva de I anàlisi i de la raó, aqueixa del
plaer i l'emoció. Tota gimnàstica no
aplicada dosimètricament és esports
Manifestà l'antagonisme existent entre l'atenció i la respiració; fa consideracions sobre aqueix assumpte, excitant el zel de tots a laborar per la regeneració físka del nen.
Tractà la qüestió sota el veritable
punt de mira, i acabà sol-Ucitau, en
nom de l'Acadèmia Mèdica de l'Institut
Kinesiíeràpk. el concurs de quantes
societats i particulars es signifiquin en
pro del progrés i de Is cultura per al
pròxim Congrés d'Educació Física Escolar que, organitzat per la dita Academií», pròximament va a celebrar-se

Futbol
Campionat de Catalunya
ESPANYA, 2; BARCELONA,!
Fer nn nessenyamem d'aquest parUt, jugat al rarnp del primer, davant d'una hnmensa u n t a d a , se'na
fa dlficilissiraa, tota vegada que en
•?ll ororregué tot el contrari del que
el-títol que encapçala aquesta secció .significa; el qual vol dir, en
tfirraps senzills i planera, qne durant l'hora i niltja de l'encontr*» no
pas^à de dnc minuts, els darrers,
el temps en qu»^ piescin-iàreíii íutbul En la primera pari succeí ço
qo* no h i ha dret que passi, qòe
ao es «i*u Ullera r que pa«Bi. sl de
mica en /nic-i no é s vol tonvenlr
el ídtbol en una Uuita insana, en
un joc del qusi s'aniran allunyant
tots els bons aflcionata, als quals
repugna la violència d e s e n í r m o d a
com a sistema. Aquesta íoa la tasca de l'Espanya durant el primer
temps; en poc temps foren golr^b*
inutilitzats tres jugadors de l'equip
blau-yrana, i ho foren, així ho aprecià la majoria del públic, sense escrúpol n i mirament, no atrevint-nos
a dir amb propòsit deliberat. Es de
lamentar que un Club que compfa
amb tantes simpaties com l'Espanya, íoleri i permeti que els sens
jugadors facin ús de procediments
renyits amb la legaiitat i la noblesa. E l dia que l'Espanya sigui regit
per una Junta no tan tolerant i condescendent amb els sens, rom l'actual, g u a n y a r à un cent per cent davant dels ulls del bon pAbhc.
Uns deu minuts feia que es... j o gava. que j a s'havien obtingut dos
punts, un per bàndol, acabant el
primer temps amb aquest resultat.
Poi-s momenf« abans d'acabar el
partit, consegui l'Espanya el punt
.ie la victòria, qro fou rebut amb
grans aplaudiments. No fem esment, ni ho considerem necessari,
dels diversos calents de la Uuita;
amb d i r que aquesta fou de Ijes més
dolentes d e l Campionat, està dit

tot.

- •aaytfc

L'actuació d*!s .equips fou desasIrcsa, iucolierent 1 insulsa, més
per j.nrt- del Barcelona que dels
seus odversaris, que, si més no, j u garen amb coratge i ganes de ví-nler, rases, una i altra, completainent absents de's jugadors blauprana. Solaniwnt én Rodríguez i en
Sagi i quelcom en Regueta mostraren enrert ^ n el seu comès.
L'àrbitre, senyor Alemany, estigui'' jTistísslm; però poc e n è r g i c F.s
fno5irà completament imparcial, i
si algunes deficiències es notaren
en :el seu arbitratge, foren degudes
a la diticilíssima situació ea què
fs troben Hs jutges de bona fe enfront úa les int^mperàncies d'uns i
ets apassionaments dels altres.
Els altres partits de Campionat
donaren el següent resultat: Atlètic-Espanyol, 0 a 3; Infer-Snbadell,
'. a 1 : Lnivf rsitarl-Badalona, 0 a 5;
Júpiteç·-Avenç, 3 a 0 ; Terrassa-Sons,
1 a 2.
Amb els partits jugats ahir, darrers entre els equips respectius dels
gruj.s A i B ; peri'.' no del Campionat, com a|gú ha escrit, la siUiaciú
d^l Campionat és com seguèfx : Espanyol, primer Boc; Espanya, segon; Barcelona, tercer; Sabadell i
Atlètic, quart, i Inter, quint, o sigui
ei d a n v r ; aquests del grup A. Els
del crup B. dfegut a protestes existents, no es pot precisar encara la
situació definitiva, eoc que és pos-

Futbol, Regates, Automobilisme, Tennis, Atletisme,
Excursionisme, Aviació, Ciclisme, Natació, Hípica, &.

Vària

sible que ocupi el primer Doc el
C. d'E. de Sans. Per t-am els situarem pels punts nmb què compten
actualment. Badalona & ; Sans, U ;
Terrassa, 13: Avenç, 10; Uni, - l , i ATLETISME
Júpiter, 2.
El diumenge, dia 94. tindrà Doc al
camp d'e-ports del C. A. de Dependents
FUTBOLRRIRS
del C. i de la lí, la prova corresponent
Sota la direcció d'en Josep A. Tra- al corrent mes del Concurs d'Atletisme
bal, individu prou conegut en el món i Pedestrisme, organitzat per la Secció
dels negocis esportius, acaba de fun- d'Esports i Excursions del mateij
dar-se. en aquesta ciutat, una casa de
comissions que gira amb el nom de TENNIS
< Tratel. Hormeu, Bellavi.-ta i C . ^ i la
estat constituïda definitivament
qual es dedica a fomentar l'emigració la Ha
nova entitat deportiva ' Club Lawnde futbolistes cap a Les Planes.
Tennis de Sant üervasi , situada al
- E l Legozpi' és un vaixell si fa o carrer de Muntaner. 470.
no fa com els altres; però té l'avematHa designat, per l exercki del coge d'efectuar la travessia directà de rrent any el Consell Directiu següent:
Filipines o F.spanya, I això el fa tan President, don Francesc Dalmau; viceparticularment interessant que no fóra president. don Pere Casas; caix**. don
gens estrany que cap a les darreries Pere Farré; comptador, don Àngel
del mes actual ens portés una sorpresa Nató; secretari don Marri Comas; vkesensacional.
secretari, don Domènec Casas, i vocals
- ' L a Oaceta dels quintas^ i «El don Joan Homs. don Josep Torres i don
Mundo Deportivo> es disputen, rabio- Carles Trujols.
sament, IVhonor* d'ésser el portamveu del - Canadienses Elèctric Pro- MOTO CLUB
fessional's Club». Es comprèn: mancant
Et Reial Moto Club de Catalunya cecom manca la pasta de paper els és lebrà
Directiva el passat dijous,
precís recórrer a un altra mena de en la Junta
qual e^ prengueren diferents
pasta' per a anar tirant.
acords,essent de mencionar, entre al—Ganga. Es subhasten oiue rellot- tres, el de contribuir amb un premi al
ges d'or, nous de trinca, premi ofert lli Campionat Nacional de Cross-counperla Societat -La Toia Pansida-al try que. organitzat per i El Mundo Deseu elenc artisiic i oue no pogué adju- pòrtivo>', es portarà a efecte el pròxim
dicar-se per culpa d uns ian-fumes bar- dia 3 de març en les immediacions de
celonins, que han tingut sempre la dè- Sant Cugat del Vallés.
ria (Taixafar la gnitarra al pròxim, per
Al própi temps s'inicià la idea d'oru8l motiu foren, ia, amistosament ape- ganitzar una prova motorista reservaregats. Raó: Centre d'Esports de da exclusivameot a l'us de substituta
Sabadell.
de benzina, acordant-se nomenar una
—El dimecres passat es reuniren comissió composta pels senyors don
els... jugadors òüe han d'integrar el Pau Llorens, don Rafel Bianchi í don
primer equip de l ^Elèctric, etc. etc-1 a Alfred Arroga, per a que estudiïn la
l'objected'escatirquin nom escaient po- organització de la mateixa i redactin
drien adoptar, apart del del Club a que son reglament. De totes maneres poestan llogats. Després de breu discus- dem afirmar que, cas de celebrar-se.
sió i molt rumiar acordaren per unani- serà aviat, i que constarà d'una carremitat anomenar-se:' Els Emigrantsi».
ra de pujada, havent-se indicat interi- Interessant pels que pateixen de nament la Conreria.
migranya. S'agafa l'embolic BadalonaEl Club ens prega fem constar que
Avenç-dos-punts-quatre.centes pesse- havent-se confeccionat els carnet» de
tes i es deixata en un vas d'aigua del identitat pels senyors socis, es serveiCarme; s'engoleix, i sl se l'empassen xin aquests remètre ben aviatel retrat,
d'un sol glop, millor; ja no s'han d'a- de taraany reduït, per a la entroga
moïnar de fer-ho en dos o en tres; des- del referit carnet, ei qual no serà enprés s'entrevisten amb la Junta del tregat de no complimentar-se aquest
• Terrassa^, amb en Palomera i amb els requisit.
cambrers que serviren l'àpet en honor
de I'-Umversitary», pagat pels terras- TROFEU JOSEP M.» ARMANQUÉ
sencs, i ja no tenen necessitat d'entreSegueixen rebení-sè inscripcions per
vistar-se amb ningú més. Curació ina la creació de l'esmentat Trofeu, la
fal·lible.
suma de la qual és ja importantíssima i
—Ens plau fèr constar que al refe- que és d'esperar haurem d'afegir basrir-nos, l'altre dilluns, a certes campa- tants donatius més.
nyes futbolístiques de la premsa saoaAquestes són: D. R. Cardona, 25
délleoca no volíem al·ludir per a res pessetes; D. N . Callicó, SsO; D. A. Gala-Revista de Sabadell , amb tot i és- llardo, 25; senyors Vailet i Fiol, 100.
ser aquesta redactada en bilingüe.
Total, pessetes 7.022.
CORRECUITA
^w^» r i * * *
Tres noves inscripcions hi ha que
afegir a la llista publicada per a contribuir a la creació del Trofeu, i amb
Unió Velocipèdica
gust le? deixem anotades: don E. Tarrida, 50 pessetes; don R. Cabot, 100;
U N I Ó VELOCIPÈDICA
C. A., 5.—Total: 7177 pessetes,
Ahir a la tarda, al local del R. EXCURSIONISME
M, C. de C. es celebrà el Congrés
La Secció d'Excursions de rAtenen
extraordinari de la Li. V. Tl., amb
assistència d " bon riombre de de- enciclopèdic Popular anuncia els acte-;
legats do Barcelona, Madrid i altres seeflents:
Dia 20.—A les vuit del vespre, conpoblacions.
S'aprovà la gestió de la Junta i ferència sobre Botànica, pel P. Joaquin
l'estat de comptes, així com vàries Maria de Barcelona, S. J.
Dia 24.—Excursió a Gavó, Brugués,
proposicions relerents a carreres i
altres punts, i es nomenà l a se- Castell d'Arampnmyó, La Morella i
Garraf.
güent Directiva:
Sortida: Pel Parador del Passeig de
President, Pau Llorens; vice-presidents, Joaquim Renom l iosep Gràcia, a les 5'30, tornant a les SO'dO.
Pressupost de trens: 2'35 pessetes.
Oriol; secretari, Ernest Anloniefíi;
tresorer, A r t u r Llpberes; compta- —Cal dur-se Ics provisions.
Dia 27. — Nit, conferència sobre Art
dor, Santiago Jaumandren; vocal
deportin, J. Ferran; vocal turisme, per don Jeroni Martorell.
el president del Grup Deportiu;
—Hem rebut el mim. 34, any IV, de
director Butlletí, C Vlamonte; 'Excursions:^, butlletí de l'Atenen Ensots-director, J. Oriol; cap d« Ma- cklopèdií; Popular.
terial, el president dei G. C. de Sar r i à ; bibliotecari, el del S. C. C.; CLUB MARÍTIM
mantenedor, el de l a , l i . C. G., i de
Ahir al matí es celebrà la prova de
propaganda, M . F. Creus.
desempat entre els yachts Ilse i AsComissió LKportiva: A. Alà, J. M . phodel per optar a la Copa Morató en
Marín, J. Vidal, P. EstaleHa i P. el trajecte des del Cüub als pràctics
(dues voltes, 4 1|2 mille-;.
ClaveU.
Des de la primera volta agafà venEn honor dels congressistes es celebrà al m a t í una carrera en puja- tatja l'Ilse guanyant en 5.Ï30 . (temps
da a Sant Boi, des de can Bori, 4 k i - compensat) portat per En MflKeri,
lòmetres de gran desnivell, amb bon P. Pi i Astell i empleant l'Aspliodel
temps, prenent-hi part 10 corredors 5507 ", portat per!Amat 1A- Mateos.
El vent era regular gargal amb teni arribant gairebé junts, dalt de
Sant Ramon, guanyant en Tresse- dència a llevant.
rras quatre primf-s ofertes, p w ò fiEl diumenge vinent es farà la segonalment éa guanyat per una roda. na prova de la Copa Hivern per HisArriben: Jaume Janer, en 17 m . panies. Retmit el Jurat, per resoldre
14 s.; F.. i resserras, 17 m. 14 s. 1/5; les protestes presentades per la priJ. Saura, 17 m. ?G ;-.; Llopis, A m i - mera prova, acordà ratificar el fallo
gó, Beyo, F. Tresserras i Punalla. publicat fa vuit dies.
L'n distingit $oci del Club ha ofert
Àcabaqa l a carrera, es digué una
missa que oiren els concurrents, una Copa per disputar entre senyoreaacbant l a festa amb un dinar qua tes en una regata d Hispànics.
£l nou Comitè de Rem ha confeccioestigué molt >niPiat-
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nat el programa de les regates preparatòries del Campionat dtspanya.
E i 17 de març i els diumenges següenfe es faran regates de canots per |
neòfits, canviant d'embarcacions i sumant els temps; les inscripcions es.rebran fins el dia 10.
El 14 d'abril i els diumenges següents
eliminatòries de yols a quatre .fpmers. AIUJ metres amb una virada, per
designar le^ tripulacions que representaran al Club en
nacionals del !«
de maig.També ^í-ran canviant de bv.u
i sumant els temps.
CONCURS DE PRIMAVERA
^ han fixat (Ca dates del 30 d,marc a 7 d'abril r * r a la celebració
del Concurs Internacional de Tennis, que es d i s p u t a r à enguany c
les pistes del Barcelona L. T. C
La organització es, com de costum, a càrrec de l'Associació de
Catalunya, jugant-se també el Campiunot Nacional d« la R. A. de L.
T. d'E.
Cal, doncs, entrenar-se per alternar degudament amb els altres j u gadors i mirar úf conqulotar el
Campionat.
SELECCIÓ PEL CROS3
A fi de seleccionar els atleles que
han de repre entar la nostra Re
§!••
la prova del dia 3 del mes
que v--, lu F. A C. celebrarà el diuni<:-nee vinent, a les dotze dal mati,
una cursa de 10 kllòmetres al Par.
Els primers classiflcflits formaran l'equip català.
P-T paodre part a aquesta prova, cal poínelr la llicència de ia
Federació, que es despatxa a l local
de l'emitat d^ set a nou del vespre.
JUNTA NOVA
El R. M. C. de C. ens comunica
que la seva Junta Directiva ha quedat ronstituída com segueix:
President, Francesc Coma; VÍOPpresident. Pau Llorens; tresopór,
Andreu Bresca; comptador, Alfrea
Arruga; s··cretari. E. Antoniettt;
vocals, M. Armangué. Josep B a n ú s ,
R. Bianchi, Josep R. Carles. Josep
Cldveria, Pere Estelella, A. Lloberes, E. Marlet. Joan A. Arús
Joaquim Vidal; capità d'excursions,
Carles Pizzala.
Els saludem afeetuosament. i
NOVA UNIO
L a prova de marxa que havia dd
celebrar ahir aquesta entitat, s'ha
ajornat pel diumenge vinent, a causa de la pluja, que posà en llastimós estat eis carrers pels quals havia de fer-se la prova.
POLO
A l camp d'eapors del R. P. J. C.
hi h a g u é ahir gran activitat, j u gant-se quatre partits de polo com
r-egueix:
-Primer entre c-ls senyors Satrústeg.il, López, b a r ó de Güell i Pattberg d'una banda, i Ferrfir-Vidal
(Lluís-), marquesos de Montsolís .
de San Romàn i J. Ferrer-Vidai
d'altra, quedant a 0 * 0; un Segon entre els senyors Satrústegui,
J. Bertrand, m a r q u è s de Monteolls
i baró de Güell contra López, marquès de San R o m à n i Ferrei^Videl,
quedant 1 :< 1; el tercer fou entre
Joan Bertrand, E. López, baró de
Güell i m a r q u è s de San Romàn i
i pquip lormat per Lluís Perrer-Vida), marquès de Montsoll.s, J. Ferrer-Vidal i Pattberg, guanyant els
primers per 3 a 0; el quart, entre
•^Is enyora J .Bertrand, baró de
Güell i marquès de Ran R o m à n contra Satrústogui, López, marquès de
Montsolís i J. F^rrer-Vidal, guanyant aquests per 2 a 1.
Al camp de salts s'hi feren dues
proves, amb els següents resultats:
Ensaig entre 6 cavalls amb 9 obstacles, g u a n y à l'-'Apache». de don
Eusebi Bertrand, montat per Sanz,
que féu el recorregut sense falta,
empleant 1 rn. 6 s.; fou segon "Divan», pels mateixos, en 1 m 8 a
GanadOTji'ntTe 7 cavalls, amb l í
obstacle^
vencedor uEÜncene»,
de l'Araeni Abad, per Sanz, sen?e
falta, en 1 m. 23 s.; segon, «Babueso.) (ex-MBoquerón»), d'en Sanz, en
1 m. 25 s.; 1 tercer, ..Avaló.>, de l'A.
Aparicio, sense falta també, ea »
m. ?fi B.
FEDERACIÓ ATLÈTICA
Pel dissabte vinent, dia 23, està
convocada la Junta gene ral extraord i n à r i a d'aquesta entitat per reformar els seus Estatuts i marcar les
noves orientacions per l a seva orientació futura
CORREDISSES.
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felegrames
telefonemes
les del viatge
d*En Ventosa
B a n q u e t oficial
Oirona. 18. 5 tarda.
DalTealre Principal i rebent pel
mi novas i inequívoques mostrat
adhesaió, t'ha dirigit «1 ministre •
ïotel del Italians, situat a poca disocía on ha estat obsequiat amb un
jai per l'Ajunlamenl i la Diputació,
nb assistència de les autoritats.
Durant el dinar, seguia congregdt
carrer de Ciutadans on nombrós
iblic. a ioslincies del qual s'ha
st obligat després el senyor Vengi a sortir al balcó,sent acullida la
•va presència per una esclats d'en• siasme que han repetit més tard a
jmpendre «1 riatge cap s Santa Goma.
Sn resum pot dir-se que la visita
Girona del ministre d Hisenda ha
itat un esdeveniment, el record del
nal no s'esborraré de la memòria
úi que ben llagut la sort de pre!aciar-lo.
A Santa Coloma
Santa Coloma, 18.
Acabada la conferència, el senyor
entosa rebé nombrosea visites i coIssious. A un quart de sis sortí
.;. a Santa Coloma en automòbil.
A la carretera Fesperaven l'alcalÍ, el rector, e l Jutge dtnstrucció I
ajuntament en ple. E l poble en
assa sorti a rebre'l amb atxes i
lislqnes. • • ~,
Immediatament es traslladà a l'Anlament, i el poble l'obligà a parr des d'un dels balcons, saludantentusiàsticainent. El ministre diié que sentia l'emoció del que es
üba enre família. El públic 11 ha
butat una perQongada i zardoroi ovació.
Després ha donat una conferèna al Circol, que era ple de gom
gom, predicant els ideals au ton oistes i dient que l'entrada dels mist res catalans el Govern tenia per
ilecte fer unes eleccions veritats 1 mantenir ferms els acords de
issemblea de Parlamentaris, que
tn de ser l a base del renovellaent d'Espa y a
Acaba dient que per molt honrós
te sigui el càrrec de-mlnistíe, no
ès m é s que el diputat per Santa
ploma
Aquestes paraules han provocat
i abrandament Indescriptible.
La elecció serà un triomf esclarit, obtenint més vots que mai.
Després l'Ajuntament l'obsequiat
ib un sopar, al qual h i san asitít representants de totes tes claai socials.
El viatge del senyor Ventosa ha
;at vivament triomfal.
En V e n t o s a a B e n s
Reus, 17, S'S© nit.
El banquet que es celebrarà demà
obsequi del ministre d'Hisenda,
ganitjat per les entitats econòmies, promet resultar un gran èxit.
A Just inicial, s'han cobert tots
llocs.
anifestacions d e l President
Madrid, 17, 9 ' 1 6 n i t .
El cap del Govern ha acudit
ui des de primera hora a la prellència visitant-lo els ministres
la G o v e r n a c i ó i G r à c i a i J u s t i b, amb ela quals ha conferen<t llarga estona.
T a m b é h i ha conferenciat el
missari d'Abaslos.
El senyor Garcia Prieto ha ma•estat als periodistes qued'ordre
iblio no tenia res per o o m u n i f, puix la t r a n q u i ü l a t és absols a M a d r i d i p r o v í n c i e s .
El governador de València ha
[agrafiat que per fortuna les feies del senyor Soriano no tenen
gravetet que en els primers
onients es c r e g u é . El metge que
ssísleix creu que la c u r a c i ó s e r à
en.
A s p r é s ha d i t el President
''Respecte a les manifeslacions
f e a p r o p ò s i t del torpedejament
' "Oiralda» s'ha cregut en el cas
| consignar «El Debaté», dec dir
er constar:
Primer. Qne no s'em r e q u e r í
r e I n t e r v e n i r n i he i n t e r v i n g u t
ï i establiment d u n dipòsit floot a Vigo, c o n c e s s i ó per a l t r a
T} perfectament legitima, puix
a «tttorilaa l a llei.

LA VEU DE CATALUNYA
I segon. Que no é s exacte que Blol Bullon, conservador; Vitlgudlles accions que j o posseïa fossin no: el marqaèa de Puerto Seguro,
Uiberades, puix VSÍR pagar Í n t e - conservador.
Santander. — Cabrèrnlga: don P^u
grament les 30,0'0 pessetes per
Gaioica, demòcrata.
les qualsTafgialeressar-meeorasSegòvia. — Santa Maria de Nleva:
aumplecomels a i t r e s a c c i o n i s l e s . » don Venceslao Delgado, lliberal; Cuéllar: don Marian Matesanz, alhiste.
Sòria.—Almazan: Lambert Martínez Asenjo. conservador.
Toledo.—Ocaíla: don Abelard Rodríguez, lliberal.
Sota' la p r e s i d è n c i a del senyor
Zamoro.—Capital: don Antoni RoOrtega Morejón s'ha c o n s l i í u í t dríguez Cid. lliberal; Bermlllo de
aquest mati a la Diputació p r o - Sayago: don Miquel Núóes Bragado,
igàu H*f*ï
vincial la Junta provincial del l l i b e ^ l ,
Saragossa.—Belchite: don Leopold
Cens, actuant oom secretari el de
Romeo, romanonista.
la Diputació, don S i m ó Vifials.
El total de candidats proclamats
No ha ocorregut cap incident, diputats par l'artiola 29 ara de 56}
essent l ï i n i c a noia comentada la distribuïts en la següect forma: l l i no p r o c l a m a c i ó dels senyors A l - berals, 29; conservadors. 16; maurisvare/. Lerroux, Menéndez Palla-' tes, 4; J iuminS. 1; reformistes, 3; narés i Besteiro, per no haver a c u - cionalUtes. 2; iniagristes, 1.
Després de faelUiades aquesles dadit ca: representant seu.
des < • reltiil a Governació un leleHan estat proclamats candidats gratno d'Osca donant compte d'cavar
per Madrid els senyors Maura, Be- esiat elegiu per l'article 29. per aquenavente, Vitòria i Goicoechea, lla caplial. don Miquel Moya; i per
maurins; Aragón, romanonista; Jaca don MàximBaeuar.
comte de Santa Ecgracia, albista;
No ht ha hagut apliçncló de l'artiPau Iglesias i CasIrovido, de les cle 29 a les següents províncies: A l esquerres; Diaz Valero i Selgas, meria, Badajoz, Burgos. Còrdova,
independents, i Gay i Iranzo, de Jaén, Màlaga. Orense. Palència, Tarragona, Terol, València, Valladolid
les Juntes de Defensa civils.
l Biscaia.
T a m b é s'ha proclamat sense
No a'han rebut dades de les seincidents els candidats per la pro- güents províncies: Ala va. Albacete,
v í n c i a de Madrid.
Càdlz. Canàries, Girona, Huelva, LoEs reben de p r o v í n c i e s n o m - groúo, Lugo 1 Sevilla.
A la Corunya no s'ba reunit la
brosos telegrames donant compte
d'haver-se celebrat la proclama- Jun'a del Cena per manca de vocals.
ció de candidats. No els recollim, Dea à es reunirà en segona citació.
Sa suposa que amb loies les dades
puix la llista és interminable, j a
manquen, passaràn de 60 el
que per la forma en q u é es v - n a que
nombre de diputats proclamats per
desenrotllar aquestes eleocioas l'arUcle 29.
seran molt renyides, disputant-se
A aquest propòsit es recordava que
els llocs molts candidats.
en las eleccions de 1910 foren proclamats pel dit article 119 diputats, en
Diputats per l'article 2 9
1914 se'n proclamaren 93. 1 en las
A les S'SO da la tarda ban fadlttat darreres eleccions 153; d i s t r i b u ï u en
a Governació la s e g ü e n t relació de 9S lliberals. 31 conservadors, 3 maucandidata proclamats d i p u t a t s a rins, i reformistes. 3 jaumins, 2 reCorts per l'article 29 de la Uai «lec- publicana, 1 cierviata, 1 regionalista
i 1 independent.
torat;
S'ha presentat al Congíés la pri•lacant. — Dolores: don Vicenta
Ruix Valarino, lliberal;
Oriola: mera acta de dinutat, la del dlatricle
don Trinitat Ruiz Valarino, lliberal. de Ocafia ^Toledo), per don Abelard
Àvila.—Arenas de Breros: don Rodríguez l Fernàndez Avilés, romanonista. el qual ha arribat amb l'aeEmili Ortufio, conservador.
Balears.—Palma de Mallorca: don ta, al Congrés, a lea 610 de la tarda.
Antoni Maura, don Alexandre Roselló, lliberal romanonlata; don Fernando Weyler, príetlsla; Comte de
Madrid, 17, lO'aO nit.
Sallent, conservador; i don Josep SoA la província d'Alacant es nota gran
eias, conservador.
entusiasme per la candidatura regionaBarcelona.—Vilafranca del Pene- lista. La lluita serà abrivadissima.
dès: doctor Josep Zuluela, republicà
També a Andalusia és gran l'enturegionalista.
siasrae per la próxhna lluita. A Sevilla
Ciceres.— Coria: don Marcel Rl- ha estat proclamada la candidatura re^
vaa Mateos, lliberal.
gionalista de don Miquel Sàrtchez Dalp
Ciudad Real.—Infantes: don Ma- acabalat agricultor d'aquella província.
nuel Fernàndez Taüez i Royo, conA Dos Torres (Còrdova) s'ha celeservador elérvlita.
brat un miting de propaganda regionaCastellón,—Lucena: don Vicens lista, parlant els senyors Sebastià HeCantoa, demòcrata; Vlnaroz: senyor rrero, Cristòfol Moreno, Rafel Omeya,
Saiz de Carles, lliberal; i Albocacer: i el candidat senyor Castejón. Tot ei
don Amos Salvador i Carrera, l l i - poble ha acudit a rebre'l.
beral.
Al districte de Redondela (PonteveCuenca.— Cafiete: don Enric Arri- dra) es cometen coaccions per a evitar
bas Turnell, meurista.
que es manifesti la voluntat popular
Granada. — Alama: don Joaquim pels mitjans legals. L'alcalde que a més
Montes Jovellar, mauritta.
és recaudadòr dé contribucions, i altres
Guadalajara. — Capital: Comte de funcionaris, amenacen amb recarregar
Romanonea; Pastrana: don Joaquim els tributs. A l'Ajuntament de Pozos,
Salvalella, romanonista.
els cadcs van recaptant vots revòlver
Guipuzeoa.—Azpeitia: don Mannel en mà.
Senantes, integrlsla.
EJ governador cTOrehse ha negat auLeon.—Murias: don Tomàs Rodrí- torització per a celebrar un miring a
guez, maurlsta; Ponferrada: don Jo- Carvallino, amb el pretext de possible
sep López i López, demòcrata; Astor- alteració de l'ordre i pertorbació de la
ga: don Manuel Gullon i Garcia Prie- fira. Els senyors Porteiro ^Calvo Soto, demòcrata; La Baneza: don Anto- telo indicaren a l'alcalde qué anaven a
ni Pérez Crespo, demòcrata; i Villa- celebrar el miting fora del lloc de la
franca: don Lluís Belannde, albista. fira.
Lleida. — Borges Blanques: don
El senyor Bertràn f Musitu ha visitat
Francesc Macià, nacionalista.
el ministre de la Governació per a doMúrcia.—Mula: don Joan de La nar-li
compte de certs ardits que es
Clerva; Tecla: don Joaquim Codor- preparen
a Àvila, a la capital de Pieniu, cierviata.
drahita, amb l'objecte de perturhar l'orNavarra. — Capital: don Mannel dre.
Aranzadi, nacionalista; don Víctor
M í t i n g s electorals
Pradera, Jaumista; i don Geledoni
Leyon. ma u ris ta.
Avui s'han celebrat a Madrid, al
Oviedo.—Avilés: don Josep Ma- matí, a la tarda \ aquetia n i t , difenuel Pedrega!, reformista; InGesto: rents mítings de caràcter electoral,
don Manuel ArgneUea, conserva Jor; organitzeu per les dretes i les esLuarca: Marques de Teverga, demò- querres.
crata; Cangas de Ttneo: don Fèlix
Bl més I m p o t u n t t'ha celebrat
Suarez Inelan, demòcrata; ITlneo: aquest mati a «Lo R i t Penat», orgaMarquès de Lema, conservador.
nitzat pel comíte electoral republlcàPontevedra.—Capital: don Bdonrd socialisla del dlslrlctp de l'Hoapiul.
Han parlat, en primer terme, els
Vincanti l Reguera, romanonista;
Gaulza: don Alexandre Mon, conser- senyora Rico i Sàncbez Ocafia, excivador; T u y : don Marian Ordóúez. Unt els electors a treure triomfant
conservador; Puente Caldelas: don la candidatura de les esquerres.
Raimon Fernèndez Villarerde, conDeaprés ha parlat Bn Pau Iglesias,
servador, Caldas: don Bernat Mateo censurant durament els partits poSagasla, lliberal; Combados: don Pe- lítica que han governat de la Reslau
re Seoane, conservador, Puenteareas: ració ençà.
don Mannel Fernàndez Barron. conCombat la candidatura maurina,
servador, León: don Angal Alvarei dient que sols despreei oeis bons
MondAZ», demòcrata.
ciutadans mereixen els que comprin
Salamanca. — Béjar don Filibert el vot.
Elogia al Comitè de vaga i excita
Villaiobos, reformista. Ciudad Rodri
go: don Climent Velasco, romanools. a tioballar amb energia pel triomf
ta; Ledesma: don Bernat Oliva Sàn- de la candidatura de les esquerres.
che», romanonista: S^uerat^ don I Finalment., iparia al senyor ' f i u -

La proclamació
de candidats

La campanya repalisía

li

trovido. dient que al poble se'l fé
de educar políllcamant 1 que els d i putats a lea CorU deuen acossar
valentament.
Critica lo gestió del Govern conservador en la vaga d'agost.
Diu que lea esquerres van a la
lluita elerloral, portant com ensenya
el casquei de presidari d'en Besteiro.
(Aplaudiments).
L'acte ha acabat amb ordre.
La concurrència era regular.
La « G a c e t a »

Instruccions electorals

conseguir es l acta de defunció.
Bl governador he disposat que s'oiv
ganitzi un servei especial de vigilàu-,
ela per a evitar que l'agressio d'Ba
Soriano tlngol uos seitona partt a
causa de la UulU entre radicals i eorianistes.
La policia sedueix la pUU per a
descubrir si 1 agressió obeïa a u n
complot I qui fou ei que disparà ela
treu.
On noi d'onze anys ha declarat que
va veure a l'agressor al moment que
disparava contra Soriano i creu que
el reconeixeria si I I presenUven.

Madrid, 18. 12-30 matinada
De la campanya electoral
La «Gaceta* publica:
Ciudad Real, 18, 2 matinada.
Circular dirigida ala governadors
El çeneral Aguilera i el candidat Ri»
donanl·loa les insiruccions que han
de tenir en compte en les pròximas vas Moreno, amb altres araks han sortit a fer actes de propaganda a Careleccions.
En aquestes instruccions s'hi i n - rión.
EU esperava tot el poble que en re* |
clouen les recomaBaclons segQenU:
brels ha esclatat en frenètics crits da
Que no es nomenin delegats.
Que es publiquin en ^butlletins» visca La Mancha, Aguilera i Rivas
extraordinaris de la provincià tots Moreno.
els nomenamenU dels presidenU i
El nriting s'ha celebrat a la Soderat
adjunU, especificant lea seccions en obrera. Han parlat els senyors Barenque han d'acluai.
ga, Pefiuela, Marrinea, Toledano. BalQue ela administradors de Correus càzar, marquès de Casa TreviBo, d
dels respectius eaps de districte pu- general Aguilera i el cand.dat Riva*
bliquin, amb temps, en el «Butlietl Moreno, essent tots molt aplaudiu.
Oficial» nota exacta de les esMetes o
En Rafel Qasset ha estat a Huerta»
carterlea úniques ea que, per baver de la Poblachuela, del districte de A I "
estat prèviament habilitades, poden óagra
rebre s i certlficar-ea els plecs electoRegna intensa excitació.
rals.
L article 89
Bs disposa la detenció de t o t
aquell qui Intenti comprar voU, esMadrid, 17, 3 matinada.
tlmanl-se com servei de la més a l u
A la matinada al minlteri de l a
aatima tota informació aèria l honra- Governació ban tauüut noves detdee
da que amb aquest motiu s'obtingui dels dlputate que ban resultat elei que ea pugui facilitat al candidat gits per l'article 29.
erjudicat pel suborn, pei a que la
A Alava, Lluís Urqoijo, indepen;ci valer en son dia davant el tribu- dent; L a Gomera (Canàries), Arw
nal auprem.
toni Oobrigue L&zaro, demòcrata.
Els alcaldes deuen abstenir-se de
£ 1 total de proclamats é s : 31 l l i nomenar guàrdies o agents interina. berals, 20 demòcrates, 6 romano-í
Deu posar-se en coneixement de oistes, 4 aibistee. un Independent^
l'S auioritats d'Hisenda els ajonta- 13 conservadors, 8 dervlstes, 4 mau-,
menU que exerceixin'pressió sobre rins, 8 reformistes, un republicà i n la voluntat dels electora amb la me dependent, un juuml, un integrtst*
naça de gravar la seva quote en els i 2 regionalistes.
repartimenU de consums.
En 21 provinctes no s'ba ttpbcat
Bs deuen tancar tes tavernes d u - l'article 29.
rant el dia da les eleccions, cumpllnt
la llei del descans dominical.
Essent el vot obligatori la llei ha
de complir ae.
Les auto r i u ta i agenU no deuen
intervenir en les eleccions.
La eircuiar acaba dient:
«Es clar que de res serveixen n i
la llei n i les instruccions per a executar-la, si no h i ha decisió del que ha
de fer-ho.»
També publica la «GaeeU»:
(PER TELÈGRAF)
Reial ordre fent extensiva a tols els
qne compleixen l'edat de 10 anys
dintre de l'actual, l'autorització per
D'origen francès
reial ordre de 24 de gene: pròxim
passat per actuar en les oposicions Un altre afer
convocades per a ingressar en ei cos
París, 17, l'SO matinada. -~ S'ha
de Correus.
dictat ordre d'Informar davant del
De Governació.—Relació de traç- Consell de guerra de Paris contra
uts, reingresses i ingressos de perso- dos oficials inculpats de comunieució o divulgació entro persones no
nal del Cos de Correus.
Declarant suspens d'empleu i sou qualificades de documents confidenl'inspector delegat don Josep Vidal cials diplomàtics.
Aquestes diligènciaB no tenen res
Cristóbal.
Trallats i ingressos de personal del què veure amb els aleta en curs. —.
Havas.
Cos de Telègrafs
Alemanya 1 Romaolm
E n Baroja, candidat
Segons dia un periòdic, diferents elePari:*, 17, 2*25 matinada. - Basiments de Frajja han pensat en l'escrip- lea. — Alemanya ha accedit a p t » .
tór don Pius Baroja amb l'objecte de rrogar fins el dia 22 d'aquest anm
que els representi en les futures Corts. el terme concedit a Romania per a
L'escriptor ha marxat al districte a contestar a l'ultimàtum. — Havas.
preparar l'elecció.
Subatltu'. d'en Robertaon
L'Unamuno, candidat
Paris, 17, 3'12 matinada. — LonSalamanca. — S'ha celebrat un dre£\. — E l general Henri WUson
miting organitzat per les esquerres, reemplaça al general Robert Son en
pronunciant nn discurs el senyor el càrrec de cap de l'Estat Major
Unamuno, dient qoe no era polític generaL
d'oflei, puix d'haver-ho estat hauEl general Robertson havia dimiria pogut ocupar en la política alts t i t — Havas.
càrrecs a canvi de vendre la cons• t a c aeri a Londrea
ciència.
París, 17, S'SO matinada. — LonL ' a g r e s s i ó a en S o r i a n o
dres, 17, a les 12'10 matinada • Ofl
Valencià. — Els periòdics dedi- cialj. — t na eaquadreta enemiga
quen extenses informacions a propó ha atravessat la costa del comtat dt
sil de l'agressió soferta pel senyor Kent l ha franquejat 1' estuari dei
Soriano anit passada.
Tàmesi-, poc abans de les deu de
Solament «El Paeblo» s'abstó de la nit, dirigint-se a Londres.
fer comentaris.
EU rald continua.
Despréo da declarar En Soriano a
Fins ara sols _e senyala una boml'HospUal, fou traalladst a l'bolel on
s'hostttja. Passà U a l l amb un xic ba tirada a Londres. — Havas
de febre.
Raptora
Cap a les dues de la matinada el
París, 17, B'W mati — ATOütermetge 11 hagué de fer una cura, per- dam. — Les comissions «te la yua
què una de les ferides presentava de druple han marxat de Ptítiogcad.
nou hemorràgia. Desprès s'adormí, I tornant als respectius països —
més tard demanà se l i donéssiu no- Havas.
tícies del que es deia a Valencià referent a la seva agressió i si 1 autor El rai d contra Londres
havia estat descobert,
Paris, 17, SoO nit.—Lon-lres, i ' , —
Aquest matí, a les deu, el doctor Segons una nota oficis l hali Ca cal
Garcia Bustenga aixecà l'apósit de Londres als avions enemics. T o U
lea ferides, declarant que presenta- ban esUt rebutjats excepte un que
ha iranquejat les defenses i be tirat
ven bon aspecte
En Soriano estava molt tranquil uca bomba que ha destruït una casa, sepulunt un oficial moisU. ia
durant la cura.
Al visitar-lo un republicà l d l r - l i : seva dona i dues criaiures.
A la coaU del cornut de j^ent ha
Ara té En Rodrigo Soriano asseguracaigut al mar u n gros aparell eueda l'acU. contestà.
—L'acU que he esUt a punt de mu,—Havas.
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1ATEO TO CATALUNW

FERRER, FISA I ALSINA
r

r

0

G R A N S MAGATZEMS D E CRISTALLERIA, PISA ï PORCELANA
0
B e b e m c o n t í n u a m e n t de les caies mès importants del
país i de l'estranger les últimes noTetata en C r i s t a l l , Piaa i
P o r c e l a n a , i Articles de f a n t a s i a . B o m b o n e r e s , M a j ò l i q ü e s pròpies per a regal, e t c , etc. Grans e x i s t è n c i e s en Taixelles, jocs de cafè, de dolços i tacaria blanca, ú l t i m s models,
decorant-se a gust del comprador en sos

0

0
0

TAULERS DE DECORAT

Joca de cristalleria de Baccarat i del País en llis, grarat, t a llat i decorat. Serveis per a Restaurants, Col·legis i Comunitats
religioses.

t

» SS U T A P S

0

Formes modernes
Decorat novetat
Especialitat de la casa

Jocs de c a f è I tfe
Vaixelles de Pisa
i Porcellana

0
0

MECÀNICS u u u u

V
EXPEDICIONS A PROVÍNCIES
Vendes a l engròs i a la menuda
Bovvell, 81 a l 83
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