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Todos los recién casados al coraenxar su vida maliimoníal tienea visioues de alegres horas con*nifios saludables y felices, pero, por desgracia, jciLlntas mujeres jóvenes que ansían
tener hijos se ven privadas de tal felicidad debido a algún
desarreglo de sus funciones que podria ser corregido con un
tratamiento adecuado! El Compuesto Vegetal de Lydia E.
Pinkham es justamente la medicina que se necesita para obtener el arreglo, como lo demuestra la siguiente carta:
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castell

dels tres dragons
s'estrena
DISSABTE AL TIVOLI

*. « o « . ^

A la fiJ>rlcB Ue bombenes elèctriques de Maurici- Bernal. Jcl carrer
d'Aragó, un engranatge ha agafat l'obrer Miquel Palk'rolii Cbmahello. urrancant-H la falangeta del dii gros
de la mà dreta.

S. A.

ACTUALMENT OBRRS
d'ANDREL' LARRAGA-CARME BALMAS-DARIUS
VILÀS - JOSEP VILLEGAS - LÓPEZ MORELLO
- MAX BESSANÇON - TOMÀS MORA GAS -

Ha Ingressat a l'Hospital Miliíafl
d'aquesta plaça el soldat dei quart
regiment de sapadors-minaires Manuel Matins Francès, quo formava
part de la coiumiïa mixta l que prop
de Mataró una motocicleta que rnuptffi'a tópà contra un guardnrrodea,
resultant amb uoa ferida per desgarrament a !a part interior de la regió
gldtea dreta.

Faixelles J . Llorens. Rbla. Flors. 30.

S1GLO

SALONS D E B R L L E S ARTS (Primer pis)

— Segons ens comunica el nostre corresponsal a Lés (Vall d'Aran), aquests
dies han arribat a ia frontera espanyola, procedents d'Itàlia, uns vuitanta
vagons de maquinària amb desli a la
Central i Salt de Clédes. que està aca»
bant la Societat Productora de Forces
Motrius en la dita regió. Aquest salt
és, en aquests moments, l'únic en construcció entre els salts de gran potència
que s'estan construint a Catalunya.

pujani, a un tramvia de circumvalacló, a la Honda de Sani Pau. davant
dei'carrer Ue lu r - i a , ha caigut Sants
Martin Gil. de 37 anye. produlnt-sa
ferides de pronòüu- reservat als peus
1 caderes, d.- les quals fou curat a la
casa de Socors de! carrer de Barbarà.

MAGATZEMS

EL

del mati del dia anterior a les set del
dia de la data, v'o mm.
Recorregut det vent en igual perio*
det'l km.
Observacions particulars: Boira molt
espessa al mati.
El director. E. Alcobé.

Criílílieríes j : u o r e o > .

lla», de l'Hospital de la Santa Creu, ha traslladat la seva consulta al Passeig
de O r i o l a , 83, p r l n o l p a L — Telèfon 3.274 A. — Visita de 11 a 1 i de 4 a 6.
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Puebla, Pneblí. Míxico.—"Tomí cl Compuesio Vegíl·l de Ljrdia E. PinHiam
par» dolores «n la cintura j en la cspalda y umbiín debido a que mis perlodoi
eran hemorràgia» y duraban míj decinco dias. Habia tomado olrai muchas medicina» tin obwncr «livio. üna amiga me recomendO «1 Compuesio Vegetal que
ella habia tornado. Ahora que eiloy curada le mani6e](o el agradecimiecto que mi
marido y yo sentimo» por Vd. He i»ao a lui una heimota rlna y ambai goaaos
de perfecu Mlad."—Sra. MARIA MACHORRO DE ROS*S, JoaaHfn Ruix'JT,
Tiend». Puebla, Pae., Mexico.
Hiohas de estat eartas prueban la iUcaoia del

Compuesio
De

L y d i a .

Afegetaí

E. P í n M i a m

UTOiA C PINKIUM MtWCINB CO, LYNN, M

El

castell

dels tres dragons
el cantaran
Sagi-Baiba, Bugatto I Vendrell

A carrer de Muntaner, davant del
mim,
13. ea tirar un terro els ope-

raris que treballen apariant el carrer,

han tocat el nen de catorze anys Ma-

teu Curto, produint-li una ferida d«
pronòstic reservat al peu esquerre.
JOI

ES

VILANOVA

U n i ó . fi

Als baixos del m i m Só? del carrer
de la Indústria, s'ha 8et m a l íi ba*
talx Francesc Ros Batet, d.? >. anys
que b i treballava, produint-:;? leifdes
de prcue&stic teservat al clbtell i a
l'esqueni.
— En època de malalties Infeccia•es molta metges recomanen beute
Falgua mineral natura». VICHY CA*
TALA que surt del manaotfal a W
graus de temperatura t està Uiurs
4els microbis.
.Al dispensari de la placa Sepúlveda
han curat a Eduvlgls Montrun Aparicio, de 33 anye. una ferida de pronòstic naservai al cap. la qual 11 havia estat produïda pel seu marit l a u t
Cera Vlladegut

Es detallen per litres i fraccions de litre en secció especial (planta baixa)
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Observatori M e t o o r o l ó g i o de l a
U n i v e r s i t a t fia Barcalona.—Dia 30
de novembre de 1922.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar:
766'9. 7(iu'6, ToSM.
Termòmetre sec: 77, Ió'S, ISU
Termòmetre humit: S^, 116, ICO

Humitat (centésines de saturació);

75./,

0.

Direcció del vent: Calma, ESE., SSE
Velocitat del vent en metres per segon. 0, i .
Estat del cel: Serè.
Classe de núvols: No-cap.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, ^s'ò: mínima, 5'':; mínima prop
del sol: Ü'O.
Oscil·lació termomèlrica: 12*8.
Temperatura mitja: 12'2.
Precipitació aquosa, des de les set

castell dels tres d gona I
és amb música del
MESTRE
M OR E

Un camió de l'Agència «La Pallaresa., del qual no e'Ba prés el número
per haver fugit, ha atrop&llat el neo
de nou anys. Eugeni Piferrer, aixafant-U un dit de lu mà <*qu':rra. al
carrer de Monistrol.
Un gos va mossegar, al ciirer del
Pont de Sant Mani la nena d'anze
*ays, Tomasa Arrufa Garcia, fent-U

Pàp.

7. — Divendres, i de d e < « n b r e de i g í a

!)na

eiida de pronàeiic resen-at a la

t A V E U DE C A T A L U N Y A

renciam, n?presentant ITInstltut d'Orientarió Professional.

— Desniamar les criatures. Les diarrees produïdes en aquest període de -Eetiaiia de prem fins el dia 15
la vida, així com en l'època de la den- en vaixelles porcellana i pisa. iocs de
tició, es curen sense molèstia amb l'E- cafè, cristall, útils de cuina i objectes
líxir Estomacal de Sàiz de Carlos.
present.
Cristalleria Esteva. R. Catalunya, 96
Al carrer del Siti de 1714, fou atracat Josep Cosla, de 50 anys, causantEl grup excursionista Barceloneti té
l i una lleu '.esió per arma de foc.
anunciada per al vinent diumenge
Foren detinguts com a amor*. An- una visita al lalleivmuseu d'En Lluïu
toni Vil&Ua i Miquel Andreu Sola- Masriera.
nes. «Is quals foren portals a la deleSonida de l'estalge social (Sant Migació ds policia.
quel, 3). a les deu del matí.

- TINTURA W I N T E R
Premiada amb Medalla d Or
Amb una sola aplicació desapareix
la canlcia. Serveix per si cabell,
barba i bigoti. Es prepara per a negre, castany fosc l caatany clar. Dóna
colors tan naturals i Inalterables, que
bé pot dlr-se que és la millor l més
pràctica. Vendia en perfumsriei.

Bisbat

—A les preguntes que ens han diriEl Col-legi d'Advocais fa públic que
seguint la pràctica acostumada i per git alguns «rnics sobre la data en què
tai de complimentar les disposicions sortirà el «.Devoconari Català», del
de les Reials ordres de 2t de gener i P. Antoni Maria de Barcelona, ens
A la sortida del Parc una tartana 1 5 de maig de 1895 i de l'article 15 plau' poder respondre que l'expressat
cavall guiada per Antoni Mana, fou dels Estatuts vigents, tots els col-l*- llibre es posarà a la venda abans de
atropellada per un camió, tirant a ter- giats que exerceixen la professió fl d'any, i que els ehcàrrecs eS pora el cavall i passant-li la roda pel hatiran de presentar a Secretaria du- den fer a la Llibreria Poliglota del
damunt, deixant-lo mort.
rant la primera quinzena d'oque^i carrer de Petritsol, que és la casa
mes, el taló del darrer trimestre de editora.
Els ocupants no sofriren dany.
contribució industrial 1 la cèdula per—El Cardenal-arquebfsbe de Tarra— UN LLIBRE COM N'HI HA POC» sonal, a fl de poder figurar en la gona, ha format ia Junta d'Acció poJa tia arribat l'Almanac Cnofolopè* relació dels que estan habllitais per a pular Catòlica d'aquell Arquebisbat,
dia do la vida pràctica (BalHy-Ballllé- l'esercki de la carrera, a la qual fan amb els següents elements.
re) per a 1913, el llibre espanyol de referènoia K?s citades disposicions. Els
Consüaíi. el doctor don Salvador
major venda de l'any. En ell cs con- advocats de torn d'oflei presentaran Rial; vice-concillari. reverend doctor
tinua el mètode de divulgació cien- l'tililm dels dits documents.
don Josep Vallés; president, don
Tiflca que l i ha donat tanta anomenaAJVÍ! Arnal; tresorer, senyor marqués
da, 1 el seu text i «Is seus gravats
Demà. a les cinc de ia tarda, s'inau- de Muller; v ce-trtsorer. don Joan Basón senzlllatnpnt insuperables. Com guraran a lee Galeries Layetanes les Ttt; vocals: ^on t n r l c Ventosa paísempre, es divideix en les seccions exposicions en pintura dels artistes cual. don Josep Armengol Torrens,
litolades; «L'Univeis», «Matrimoni í senyors Alexandre de Cabafíes I J. don Josep ilxori de Moragas i don
Uar», «Ciències vulgaritzades», «Oeo- M. Tamburini.
Joan VUà Canyelles: secretari, don
grufta», •Medicina». «AgrlculUnai,
Pau B r u Rosell: vlce sereretari, tlun
"Música i Belles Arts», «Història» 1
Uuls Nadal Dèihbbí.'
Els
Amics
dels
Goigs
Inauguraran
•Jocs 1 Esports», i ès segur que al- aviat, al local de l'Escola C.antorum
— S'han cursat les corresponents cirguns dels seus articles cridaran po- de Sant Just. una exposició de Ooigs culars
per a la clerecia d'aquesta ciuderosament l'atenció. Els col·leccio- de Sants barcelonins.
tat assisteixi a la processó de la
nistes 1 el públic en general rebran
Butlla d« la Creuada, que sortirà de
umb trust l'Almanac Bailly-Baililèère
Aquesta matinada, la policia ha re- la parròquia de Saiita Maria del Mar.
per a 1983, la presentació dol qual
el diu 3 del propvinent desembre, a
res te que envejar als d'anys ante- corregut els bars i tayernes del dis- les
nou del maii.
tricte IV per a veure si sorprenia alriors.
guna partida de Joc prohibit o algun
—Per R. o. de 25 d'aquest mes han
estat aprovats els Aranzels de funeI. Almanac Bailly-Balllière per a expenedor de cocaïna.
rària d'aquesta diòcesi.
19X3 dóna als comprador els acostumats regals i buns de rebaixa, i es
Un sots-caporal del Somelent va de—Ha mort el reverend don Joan
Véu a totes les llibreries i objectes tenir, a Les Corts, a un subjecte qua Borrut i Mayné, prevere, beneficial
d'escriptor:, com sempre, a * pesse- dormia, el qual manifestà dir-se An- de la panOquia de Santa EUlàlla d«
is en rústica 1 íTSu enquadernat.
toni Oómez Cortés, de 1S anys. natu- Vilapiscina. a l'edat de 47 anys.
Compreu aquest llibre abuns que ral de Màlaga, qui havia fugit de la
—El vinent diumenge, turnarà a
Casa d* Família del carrer del Car- Barcelona el nostre prelat, que és u
s'esgoti.
me, on l'haviu reclòs la policia.
Mataró, practicant la Santa Visita
Pastoral.
Ai Carrer d'En Salmerón un automòbil atropellà Maria Oïdtart BelAl carrer d'Aragó, 307. botiga, es
—Segueixen els dijous, a la tarda,
tran, de 56 anys. vidua. habitant al declarà un petit incendi, cremant-se les vislstes al temple de la Sagrada
carrer de Verdl. 107. reiulttnt umb un pilot de papers i palla que servia Família, per més que alguns col·legis
ferides al cap de pronòsik- greu.
per a les fruites.
han demanat poder efectuar la visita
Uesprés de curada a ja casa de
Es presentaren els bombers del al matí., en altre diu, assenyalat, per
uocors. fou pònada a la Clínica de Parc però no hagueren d'Intervan'r. tal de poder fer més complerta la 111r«Aliaiii;a>.
per què els veïns Ja havien sufocat çó religiosa instructiva, molc més havent de venir de lluny i ésser la tarda
rincehdi.
curta, i els ha estat concedida
Al mercat del Born hi havia un xiDarrerament han concorregut al
cot i una dona que inspiraven sospi- Temple de la Sagrada Família l'Estes, per la qual cosa dos guàrd'es cola Oficial que dirigeix Na Maria
els varen detenir, manifestant dir-se Baldó de Torres i dues seccions d'a\ngel Méndez (larcla, de 16 anys, i lumnes del Cal-légl de Filles del SanRoser Ayala Mateo, de 21 anys.
tíssim t Jmmaculat Cor de Maria, amb
El Méndez es va negar anar o la tres religioses.
dtiegacló, veient-se precisats
guàrDem-is, com a preparació de visita
dies u cercar un carretó 1 un mosío. escolar, a l'igual que féu l'Associació
Com que es queixava el Méndez Escolar Femenina, e] dijous, dia
fou portat a la casa de socors del les alumnes del Col·legi de MM. FePasse g de Colornb. diagnosticant el lipones. del carrer de Lincoln (Sant
metge que patia un tremolor de fred. Gervasl), tingueren una conferència
Després fou portat a la delegació, omb projeccions. La visita s'efectuarà
un matil, abans d'entrar a les festes
essent reconegut com a descuider.
de Nadal.
En passar el sereno pel carrer de
—La Junta del Temple Expiatori de
Santa Teresa, va veure que d'un bal- la Sagrada Fntnflia, convida per al
có en penjava una corda amb nusos, diumenge propvinent. dia 3 del propperquè el seu estómac no funciona i sospitant que hagués pujat algú, do- vinent desembre, a les senyores mesbe. I quan l'estónirto està descompost, nà avi:s a la delegació de policia, tresses, directores d'escoles oficials
la resia de l'organisme humà no tri- quedant allí V i g i l a n t ans que va ve- de Barcelona, a una conferència-v'siga en sofrir les conseqüències del nir l'amo del p:s 1 després d'un re- ta a les obres del Temple esmentat
coneixement no trobà res anormal. Ha estat encarregat de dirigir aquesta
mal func.onameftt.
visita, el vocal senyor Martí Matlleu.
SI els que patiu de mala d'estóAl moll de Ponent, en descarregar El punt i hora de reunió serà a les
mac i descuideu els primers símptomes, com Són, l'acidesa, mareigs, vò- un carro de residus el carreter Oa- onze del matí, ai local d'oficines tècmits, ardor, flatuiència etc, conegiu's- briel líoyo, de iO anys. es va engan- niques i domicili del capellà custodi,
siu abans el resultat d'aquest aban- xar un dit de la mà dreta amb una davant de la porta de la cripta. La
segona conferència, què tindrà efecte
dó, us apressaríeu a posar remei. Un cadena, quedant-li fracturat.
Fou curat al d spensari de la Bar- el dia 10, a la hora assenyalada, serà
estómac que funciona bé, que assimila
per als senyors mestres.
tots els alimems. és el veritable nia- reloneta.
nonlial de la salut més perfecta. ViLa
brigada
rnObil
de
policia
ha
de—Una delegació de la Junta del
gileu, doncs, de prop el vosire estó- tingut Vi subjectes que es dediquen Temple
la Sagrada Família visimac i al menor inü.ci de bilis 0 a cometre delictes contra la propietat. tarà el de
delegat
regi d'Ensenyament
d'ac desa, preneu una mitja culleraPrimari,
senyor
Lufugo,
per tal d''ndeia de cafè de
vltar-lo a presenciar alguna de les
visites escolors.
CRISTALLERIA
— El vicari apostòlic de Fernando
Póo. P. Nicolau Conzàlez. abans de
PORCELLANA
que en cinc minuts neuiraliua la bitornar-se'n a les terres del Golf de
lis i l'acidesa, restablint ^1 normal
KAIÒLICA
Uuinea, s'ba acomiadat per mitjà d'uíuiiCionamem. Contra la dispàpsia, la METALL
na al-locucló estampada en el darrer
« / i
indigestió I tots els mals de l'esiòmac
PISA
número de -El Iris de Paz», de tols
en general, la Magnèsia Bisurada qu* B L A N C
els protectors de les missions, does troba a totes les farmàcies, és sen- O R F E B R E R I A
nant les grücies per la cooperació
se rival: inilers i milers de persones
que presten a les mateixes.
que l'usaren donen fe d'aquest re- GANIVETERIA • COBERTS
*
sultat.
— Predicarà el sermó de la ButFANTASIES EN ARTICLES
lla, a la Catedral, el canonge doctor Vilaseca.
Organitzada per l'Inslilut d'Orien- O·ÜTBJTAT I ADORNO
tació iProfessional. el vinent dissab— —Aquest mati s'ha celebrat a
te, ei doctor Emili Mira. cap del la- PROPIS PER A . f J S l 9
l'església de la Casa de Caritat un
boratori mMlro-PsIcomètric, d'aquell
solemne ofici, a càrrfe del Cremi de
"
B A * » SeraJlers i Ferrers d'aquesta ciutat,
Instiuit, donarà al Grup Estolar «EOAL
RESTAURANTS
Baiwrus. una conferència desenroten commemoració de la seva festa
Uan: el tema següent: «Impressions
COMUNITATS, CTC
patronal.
«el I I I Congrés de Psicotècnica celeHa let el panegíric de Sant Eloi.
AMorttioeott coaxpittt •wdefV·
brat s MU&>. al qual aaslstt «1 wmf*.
amb aquella catalana •loqotacta que
— Fosfo-Cllco-Kola·LecItiDat, cara
aeurast^nia. E, Domènech, Ronda d»
Sant Pau. 71.

- No veu més que foscor
al seu voltant

Magnèsia Bisurada

Ha

l i és pròpia, el P. Ildefons Roca, de
la Companyia de Jéíús.
— A començaments d'any nou tornarà a Espanya el savi Jesuïta P. Cirera, fundador de l'Observatori Astronòmic de l'Ebre, el qual realitza un
viatge d'estudi per Ja índia.
El P. Cirera es proposa assistir •>
l'exposició del Cos de Sant Francesc Xavier que tindrà lloc a la ciutat de Goa un d'aquests dies.
— El bisbe de Tortosa, doctor Rocamora, tan aviat com l i sigui permès pels (ocultatius que l'assisteixe^
anirà a Castelló de la Plana per à
cercar on el clima benigne d'aquella
població IMI refrigeri a les seves dolen ces.
— A Tortosa s'hi ha celebrat un
funeral en sufragi del P. Albifianà. S.
J., que havia estat director de Ja revista «Ibèrica».
Ha oficiat l'actual director de
la publicació iP. Linari. i entre els
assistents a l'acte hi .havia tots els
redactors i el personal de confecció,
l administració de la revista.
— Ha marxat a Mallorca í « r a predicar-hi un novenarl en honor de ja
Immaculada, el P. Bolós, de la Companyia de Jesús.

Vida religiosa
Avui: Sant Eloi, bisbe i confessor, i
Santes Càndida i Natàlia, màrtirs. Demà: Sant Eusebi, prevere màrtir, i
Santes Aurèlia i Bibiana, verges.
Quaranta hores: Demà, a l'església
de Montsió, de Religioses Dominiques.
Hores d'exposició: De dos quarts de
vuit del mati a dos quarts de sis de Is
tarda.
La missa de demà: Santa Bibiana,
veree i màrtir, color vermell.
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
deh Àngels, a la seva església.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Sant Joan Evangelista. — Demà, Torn
de Nostra Dona dels Desemparats.
Vetlla en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn de la Santíssima Trinitat, a la seva capella, Escorial, 155(Qràcia). —Demà, Torn deia
Commemoració dels Fidels Difunts,
a la mateixa capella.
— Arxlconfraria tíe Filles de Maria
de Canta Maria del Mur. — El dia-de
la íeslivltat de la Immaculada Concepció hi haurà a les vuit missa de
Ci.'muniú general amb piiitica, pei reverend «enyor director de l'Associació, doctor N'Onofre Maria Bfcida, recUir. A les deu, Ofici solemne, l'untat
pe rla capella de música d'aquesta
parròuuia i paneglrltzant les glòries
de la Verge Immaculada el rewrend
doctor don Joaep Montagut.
A les ois. Rosari. TrisagI marià,
cantat pel chor de senyoretes asaoclades; «xercíçls de la Novena l sermó pel unaBeix reverend doctor don
Josep Montagut. S'acabarà aigb el besamans a la Santíssima Verge. Com
tots els anys. n i haurà Imposició d'ineígnies a les noves associades.

Cultura
•Dissabte, a les set del vespre, el
doctor don Emili Mira. del Laboratori Psicornèiric de l'Institut d'Orleniacló Professional, entitat patrocinada
per rAJuniament de Barcelona, donarà una conferència a l'Escola Baixeras, desenrotllant el segiient lema:
•Impressiona del I I I Congrés de Psicotècnià celebrat a Milà».
La Se.-ció Permanent d'Educació 1
Instrucció de ITostitut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona avisa
que el diumenge, a Jes deu dej mati,
tindràn iloc exàmens finals del primer
curs de 'Oactllografla.
El dia 4 començarà el segon curs de
Dactilografia.
Avisos per al dia 3.—Secció Permanent de Biblioteca Circulant i Pütolica; per ésser primer diumenge de més
romandrà lancada.
Secció Permanent d'Esports i Excursions: Excursió a Sant Mateu. Punt
de reunió: Església de Santa Maria
del -Mar per a oir misa de set. Preu,
S'55 pessetes. Els bitllets es donaran
a l'Institut el dissabte, de 6 a 9 del
vespre.

De Societat
Al Coliseu Pompeia es celebraran
dues funcions mensuals, organitzades per distingides senyoretes i Joves de la bona societat.
La primera de les dites funcions
tindrà lloc el pTOxUn d Uuos, dia 4,

posant-se en escena la comèdia •Corí
la música a otra parte».
Formen la comissió organitzadora:
Carme Ribas de Ros. Pau de Fabra.
Marlaneta Bufalà. Carme Serrate i
Núria Ferrater.
Els cabals que es recaptin es destinen à beneficència.
Les . m é s conegudes famílies daquesta ciutat consten a les llistes d'abonament, que ha resultat veritablement brillant i nombrós.
Passa temporada a Suïssa la senyora López Quijano de Bosch i LabrtW
I filla Rafela.
r.i a Paris la marqueía vídua de
Monistrol, amb el seu fill el comtt
de Filmes de Brabante.
Al Teatre Goya. amb motiu de donar-s'hi laquana funció d'abonament,
organitzat per la duquessa de Santàngelo. es va veure aristocràlicament
concorregut.
Es posà en escena «La casa cerca»
da» per la companyia Morano.
Ha estat demanada la ma de la senyoreta Fllomena Buró 1 Mas per al
Jove N'Albert Paioma 1 Collado.
A conseqüència d una caiguda s'ha
fracturat la cama la senyoreta M^rcè d'Alòs i Foatcuberta.
El dia IX pròxim se celebraran les
noces de la senyoreta Maria Lluissa
de Vigo i Fabra amb l'enginyet En
Carles Garcla-Maurlfio.
Surten cap a Madrid la senyoreta
Soledat de Sabater : de.Surrlera i
el marquès de Sant Esteve de Castellar.
Està a punt de sortir cap a
Alemauya. per assistir a uns cureets monogràrtes de les L'nlvetsltats
alemanyes a Hamburg, el jove Ramon Surlfiach-Olier. fill de l'amic 1
company nostre i vocal de la Junta
de l'Associació Catalana d'Estudiants.
En Surlfiach-OUer farà una bifurcació de ruta per a deturar-se u n í dies
a Londres, on h l té família.
PIVt

El

Congrés

Exposició

Mundial

d'Avicultura
Abans d'ahir tingué lloc a les oflciaes de l'Exposició de Barcelona la
constltui ió del Comitè Executiu del
Congres Expos ciò Mundial d'Avlcultura que ic celebrarà al Palau d?
l'Art Modern del Parc de Montjuïc
el mes d'abril de 192L
Presidi la reunió el delegat regí cte
Foment, don Leoncl Soler 1 March, el
qual representava el duc de Ballen,
president de l'Associació de ramaders, assistlnt-hi els membres del Comltò organltzadqr, marquès de la
Frontera, marquès de Casa Pacheco,
Castelló. Clarió. Laborde, Luque Garcia, Pujol i RTba.
Els dits senyors foren rebuts pel
comissari de l'Exposició, don Joan
Pich, el qual assistí també a la primera part de la reunió per a testimoniar als assistents la simpatia en
què la Cornissar.a i la Junta Directiva del nostre proper gran certamen
havien acollit des del primer moment
la idea de què se celebrés aquest
Congrés-Exposició ai Palau estuemat,
a l'ensems que l'entusiasme amb què
s'oíerlren a coadjuvar a la realització d'aquest projecte, quals resultats
han d'ésser tan profitoses pef la r'quesa nacional.
El senyor Soler i March, com a president del Comitè i ei senyor marquès
de la Frontera en sa qualitat de secretari de l'Associació de ramaders,
pronunciaren eloqüents paraules d'agraïment contestant l'efusiu discurs
dsl senyor Pich.
Es procedí tot seguit a deliberar sobre ela extrems més importants relacionats amb l'organització preliminar
del Congrés i de l'Expósició. A aquest
efecte es llegiren els noms de les distingides personalitats nacionals i estrangeres que han ofert Ja la seva entusiasta concurrència, així com «1
d aquelles terres que hauran dè constituir les diverses comissions o comitès
encairegats
dels
diversos
assumptes propis d'aquest certamen.
Foren llegits i aprovats els regiaments pels quals hauran de regir-se.
Finalment s'acordà expressar oficialment !a reconeïxença dels organitzadors a l'Ajuntament i a la Comissaria da l'Exposició i cursar afectuosos telegrames al Bel i al príncep
d'Astúries, els quals ostenten les presidències honofàrtes del Cotnn*.
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Pregunta perquè no es formà expedient a l'anterior alcalde, i fa una
< nova defensa d'aquefl.
•
Madrid. 90. $15 Urda.
Protesta enè-glcamenv contra les
Es veu que aquest compraatú—dUi paraules del ministre, que són la més
el senyar Duran l VenloM —ao '.'ha trista expressió de la mesquinesa potinguda el ministre d'iasiruocló públi- lítica.
ca. «1 qual no fa molt hagué de desisAssegura que el primer sorprès pel
Tir d"un projectat viatge a Terrassa, nomenament de l'alcal·le de Manresa
1 convé Moir pretent que qui setnbra íoa el governador civil de Barceleona
V«BtS reCUll leüyjei'.ti.
Contestant al senyor Cambó, diu
El ntínlsure d'LNSTHÜOCIO PUBLI- que es va convencent que és el més
CA aflnna que en intervenir ea ela Innocent en el Parlament car en això
llegat» feta per a ensenyament pel se- de la teoria i de la pràctica no h!
nyor Vila 1 Ccdlna no bo íéu Inspirat havla atlnat.
per un sentiment aaUcatalanista. que
Creu que ací el que sobra és la
l l i no té, puix eslima igualment a sinceritat per a eslalvlar-se molts distota Espanya, sinó donant una Inter- gustos', I que el millor és apendre
pretació toparolal a '.cs^disposlcions una assignatura que ensenyi a cam!del tettador.
•
{ nar entre futilitats 1 petiteses,
(El minletre, seguim el «eu oostum. l i El ministre de la GOVERNACIÓ. —
parla en veu tan Ualxa que no és S. S. parla de la lleugeresa del Govern, 1 Jo veig que, quan es tracta de
possible senUr-lo de» de la tribuna.)
Par a Juitíflcar la Intervenció del les coses de Catalunya, no és el Gomlnlsten d lustracció 1 el nomena- vern qui enverina le» coses, s^nó els
ment del Patronat, dóna lectura a la ressent ments entre vosaltres. (Protesíorma en què el senyor Vüa i Codina tes de l'Unió Monèrqu ca.) Sí; I , sl no
perquè parleu del caciquisme de la
réu els llegats.
U ga....?
Afirma que un ministre que en
El senyor SALA. — Doncs, contesti
aquesta qüestió només s üa preoc-m a t
de complir leadi^josldocu del tesia- S. S, concretament a les meves predor i de la ilel,' no mereix ".es censures guntes»
que sc U «tan dirigit.
El ministre de la GOVERNACIÓ —
El marquès de la HERMIDA. — S! Dexl'nj discórrer, que S. S. no és
això és una punxada, no se nlia do- tan camild com ens vol fer creure.
(Rialles.)
nat cap a Catalunya.
Nega que ell hagi ofès la persona
El ministre dlNSTRUOCIO. — Evidentment que no. Què te que veure ai- de l'anterior alcalde de Manresa: el
què he dit és que el Govern no el
xò amb el problema català?
considerava apte per a les elegaAcaba Insistint que la seva Inter- cions
i la representació del Gorem.
venció no ha estat imposada per idees
El senyor PRIETO hi intervé 1 diu
àatlcatalanlsfs.
qqe el problema que aquesta interEl senyor OUK.OÍ I VENTOSA roc- pel·lació
planteja té molta importènUflca.
cla, car és tracta de les facultats per.Encara'que el senyor mistUtre s en- què pdgul ésser destituït on alcalde
testa a demcairar una altra cosa —% de vot part cular I de la facultat de
diu — en el Ions de la qüestió Ixi ha nomenar-lo de Reial Ordre.
ur Impuls de polliloa anücatalana.
£1 que ba passat e Manresa, amb
Rebutja «l supòsit- que es cregui tot i ésser greu, només és un episodi
que l'Ajuntament de Barceianu no de les pàgines negres del terrorisme
sabés interpretar la voiuaiat del tes- oficial
tador.
Si el ministre vol tractaré ara d'e*
Aquest Ta deixar «I s « i cabal per- quest tema. com anex a la interpel·laquè t'emprés «n ensenyament l l'A- ció.
' tjuntament de Barcelone, creant eecoCombat la teoria en la qual el Goies i centres d'ensenyament, ba inter- vern es funda per als nomenaments
pretat fidelment la voluntat del «enyor d'alcaldes de Reial Ordre 1 per a d«sVila 1 Codina. El que passa és que t^uir-lo».
en el ministeri d" Instrucció es dóna
Al senyor Cambó II diu que avui
massa importància a l'expedient 1
molt poc a l'ensenyament: i per a s'ha apartat de la qtlest'ó. Cal no oblimillorar la cultura genera; el que es dar que l'alcalde üe Manresa, suplint
deflclènc'es de la policia I de la guòrnecessita són meetree d'escola.
d"a civil, detingué, copllnt ordres del
•El poble espanyo] desconeix en ab- Jutjat, els assenyalats com a agressolut que un (bohie anomenat Pere sors de l'Angel Pesta fia. i en aqueix
Vila l Codina, 11 deix* per a d'ens^ moment es destitueix aqueix alcalde
nyameot un pillló de pesBeieí, A Ca- 1 el senyor Creixell obté el nomenatalunya ningtt ignora «qnest esdeve- ment d'alcalde de Manresa.
niment, perquè r.\}untament de Barel senyor Cambó la teoria
celona ba aixecat una escola amb delSubscriu
ministre, per a acceptar per als
el nom del çen benemèrit fundador,
reg"onallstes !a grtcla que es conceAllrma que el senyor Montejo rtm- deix als diputats monàrquicsT
íon en el seu mlnlMerl el Patronat
F.ns recordant olló de «Monarquia.
amb el Protectorat. Aquest pot exer- República..? Catalunya.» s'ha d'aclaülr-lo tothom qui •vulgui. Amb lo crea- rir sl dóna per bona la doctrina que
ció del Patronat el que ba fet lés condensa el «miracle», com diu texferir sentiments d'organismes respec- tualment el senyor Sala. Cal descomptable».
tar que els senyors Albert i l-erroux
ban de demanar alcaldes de R. O ,
E ministre dlNSTRÜÇCIO lambí inoiçt
resta reduït a dues forces que
rectifica Insistint que no ha trac- es disputen els alcaldes.
tat de molestar sentiments de CataNo és possible sostenir que els nolunya, sinó simplement de donar compliment a les Ueií 1 a les disposicions menaments d'alcalde de R. O. no
s'han de fer, I després acceptar-los,
del senyor VUa i Codina.
ha passat en el cas de -Manresa;
Ha procurat des del minteteri que com
delxant-nU tot de banda, el que
exerceia fer el possible en pro de l'en- peró.
més 11 Interessa és asKenyalar ha
senyament 1 per a aconsaguir-Jio ha coincidència que un diputat reg onaposat a contribució tota la seva bo- lista hagi demanat la destitució d'un
na voluntat; i en censurar-li la eeva alcalde que compta amb les simpagestió iha incorregut en injustícia «1 ties i l'assentiment del veïnat en el
senyor Duran 1 Ventosa.
moment que ha detingut uns Indiviíieg$ que el Govern no es preocupi dus acusats d'un vil atemptat, obeint
del problema català. El qu* pa#sa en detenir-los. les ordres del Jutjat
és que un ministre no pot ter una barEl ministre de la GOVERNACIÓ rereja de problemes. En el cas que dis- pete
x que no pensa desfer-se de la
cutim — diu — Jo he volgut resoldre facultat
legal de nomenar alcaldes
dintre d« les Dels, i ja que l assurrçp- de R O. en les persones que cregui
te està pendent de senièncla. els tri- «pies per a representar-lo en els mubunals diran si mSte equivocat
nicipis.
Ordre del d i a
al senyor Prieto que digui
S'aprova l'acta 11passa el Senat a re. sl Demana
el Govern comparteix o no el deunir-se en secccIons.
sig de protegir la vida d'un home
iB» reprèn la sessió, l és aixecada amenaçat, i sl pos&, de la seva banda,
després de donar-se compte del resul- iots els mitjans que. pogué emprar
M
per e garantir la seguretat d'aquesta
persona. SI S. S. cneu que el Govern
LUNGRES
no ha d'obrar com els homes d'honor
i de bé, val més que h odlguí.
Madrid. 30, 919 n i t
E isenyor PRIETO. — Volg a conE senyor SALA. — Ja veiéu, doncs, teslar-ll. Les meves idees es fonamensenyors d.putats, que tot obeeix s ten, per a exposaries, én ia situació
raons polli-ques. que tot és obra del en què es trobava en Pestafla ferit a
AWitTiMUPei
l'hospital 1 voltat de pistolers, i he
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de declarar que tant en i - S. com en nüieriai és molt ample.
? hl ha qni reconeix H^xUtèneia a*
el cap del Govern, trobà la més bona , Sobre aquest tema de les responsa· responsabUltats, sols es possibffe l'a
disposició; peró, sense dubtar mai i bUitats ministerials disserta, extensa- xamen de la qüestió davant del Sedels bons sentits de 9. S., )o vull sa· ment, aportant textos de dlverse-. KU- nat, pnèvla l'acusació.
ber sl el Govem tenia profi autoritat- loritats estrangeres, per a deduir la
El senyor SANCHEZ GUERRA dia
sobre els elements subalterns que allí complexitat del tema.
que s'aixeca a saludar T'home ll·lnshl havia per a evitar que és consumés
Diu que, des del moment que totes ade, que acaba de parlar. I afirmar
un v i l assassinat. Aquest tema neces- i?8 Constitucions del segle XDC han que sustenta la doctrina que avui
sita aclariments, i haurà de fer-los establert l'exigència de u responsa- s'ha expressat ne(. (Rumors l aplauquan tracti, com un episodi del magdiments dé la majoria.) Per tant. e».
ne problema del negre terrorisme ofi- bilitat ministerial és notori que no es tic conforme que, constitucionalment,
cial, en una pròxima interpel-ladó. referien al Codi Penal. Si la respon- : el Congrés únicament ha d"BCU8ar", 1
Ara no tlng Inconvenient a reconèi- sablUtat ministerial no es reltris sinó el Senat jutjar. Ouan un fiscal diaxer els bons sentimenis dels senyors als delictes del Oxh Penal, la Impu- • qne no acusa perquè tem que el t r i lútai que s'estableix és absoluti
Plnlés 1 Sànchez Guerra.
bnal absolgui, comet una Iniquitat
L'Estatut constitucional va nàixer
Ei senyor RAHOLA. - - 3'ha dit per a emparar els ciutadans contra la jurídica i constitucional. (Grans rumors) L'obligació del fiscal és acuque l'alcalde destituït era l'home de tirania 1 l'arbltrarie'at
sar," encara que hagi d'absoldre.
confiança de Martínez Anldo.
Per a respondre davant els tribuEl senyor Cambó rectifica.
No es pot venir, al final d'un vol
Afirma categòricament que els nals corrents n i n haria prou amb el particular, a dir que es busca una
Codi
Penal.
•
góvems no han de nomenar els alresponsabU'tat, 1 ccelobra molt que
ES que cal és que eli tribunals tin- el
caldes de Reial ordre, l menys dessenyor Maura hagi v:ngut a sosteguin prestigis 1 una conjunció de fa- nir una doctrina, que és la conseiv
tituir els d'elecció popular.
Manté tot el que ha manifestat so- cidtais dins de la llei per a Jutjar.
vadora.
Llegeix l'artíclo iC du la Constltubre aquest tema
Les lleis 1 la Constitució donen norAdverteix que el propi ministre ha clót que faculta les Curts per a fer mes per a acusar, i En Cànoves proefectiva
la
responsabilitat
ministerial,
afirmat que el senyor Creixell no va
clamà aquí mateix, aqueixa doctrina,
demanar la destitució de l'alcalde de 1 diu que alguna cosa vol dir que una tarda, en front de la negativa
Manresa, I també adverteix que de aquest precepte no faci ol-lusio a cap d'admlssló d'un diputat. •
tot això no en té cap més noticia que classe de delictes u jutjar.
Entre rumors d'estranyesa, diu que
el publicat als diaris, 1 el que aquesta
Exposa la facultat que la Uel de no comprèn el criten d'inculpaf al
tarda s'ha dit ací.
1S19 atorga al Senat, i adverteix qne ministre de la Guerra de 1921, que va
Repeteix que els homes de Cata- parla de delictes quan es refereix als crear el Terç estrangers 1 s'exclogui
lunya poden donar un gran exemple diputats, peró no quan parla dels mi- al ministre de Harina, tot 1 haver-hi
comprometent-se a no acceptar nl con- nistres. Això és una casualitat o una hagut temps per a inclonde-l'hl. persentir els' nomenaments d'alcaldes de inadvertèncla? No ho és, ni de lluny. què després resultà que la Marina
Reial ordre.
Llegeix paraules de r'erran de La s'havia portal bé. Això és una cosa
El senyor Sala. — Jo m'hi compro- Hoz I de Ríos I Rosas. Aquest diu que mancada d'un criteri seriós.
meto en nom meu 1 «n nom dels meus creu molt difícil ona llei de, responDiu que cal que tots compleixin
amics.
sabilitat ministerial, aportant les llur deure, i no veu en l'opinió una
El senyor CAMBO. — Em plau molt. raons eú les quals es fnnda.
t-spòcle de Molok que demani mé»
El mtnlstre dé la GOVERNACIÓ
L'any 1880, el senyor Maluquer pre- víctimes. (Aplaudiments de la maagraeix al senyor Prieto les seves senta una Uel de responsabilitat mi- joria.)
manifestacions.
nisterial, recollliit la que Ja havien
El senyor MAURA rectifloa.
Ei senyor PRIETO dóna per fief que provat de redactar altres nacions.
Diu que d'aquest debat se n'han de
el senyflr Creixell no deinania la desAquest senyor parlava separada- treure les conclusions que ens port-n
titució de l'alcalde, però no comprèn ment dels casos que eren delictes i a dur l'assumpte a on pugui éaàer
com es pogué nomenar un alcalde dels que no eren delictes, 1 en «d pa- degudament aclarit. (Rumors.)
nou sense baber estat destituí l'an- ràgraf deu establia un castlc adequat i El marquès de LEMA h l intervé 1
terior.
a la transcendència pels delictes no 1 diu que, encara que no T'hagin inculPrega al ministre que procuri evi- penats en el Codi Penal.
pat d rectament, s'hauria cregut motar qug continuí a Manrtsa la perralment obligat afer-se solidari déli
A
Espanya
la
Constitució
1
la
llet
torvacló que la demanda del senyor del 49, no van deixar estatult que els actes realtüazts pel govem del senyor
Creixen ha produït.
ministres no responen de delictes no Allendesalasiar.
Se suspèn aquest debat.
Creu que hauriu pogut ajornar per
penats
en el Codi Penal. I , com que
Ordre del dia.
a més endavant la seva IntrVenció,
no
tenim
una
llei
especial
que
senyaContinua la discussió de l'expedient
l i aquests delictes, la Impunitat que- si les paraules del senyor Maura qo
Plcasso.
l'obliguessin a parlar en aquest moEl senyor MAURA fa ús de la pa- da patent
ment.
Busant-se
en
la
Uel
de
1904,
diu
que
raula.
El que amb eUes es vol fer, ho qua.
Comença recordant «i sentiment de en >« legislació vigent no s'exclou els
la Cambra quan es discutí el desas- ministres de la responsaullitat per co- llfico de gulUotioa moral, i diu que
tre bon punt s'havia esdevingut l'any ses que són fora debs delictes co- per les circumstàncies actuals es pot
anterior. 1 al·ludint cl clamorelg que muns, I de tot això en dedueix una fer el que s'ha fet en l a Convenció
es produí en l'opinió els primers mo- afirmació: que hl ha 1 obligació d'a- francesa.
ments en què ell ocupà el poder. Tot cusar els ministres davant del Senat, i Entén que la doctr na proclamada
allò fou el preliminar d'haver vingut si se'ls vol exigir responsabilitat.
I pel senyor Maura és la veritable doca aquesta Cambra l'expedient HiAls lüberals els diu que nu tenen trina constitucional. El Senat és l'úcasso.
dret a fer una proposta com la que nic que pot Jutjar els ministres.
i Manifesta que s'han de trobar, posExposa la coincidència que siguin es discuteix.
adversaris polítics dels inculpats els
La parauià «responsaollltat políti- selta de gran indignació els qui, desqui demanden reepousabilltais, i que ca» té ires quartes pans del cus de prés d'haver passat pels càrrecs públics moltes vedades, portant ol país
siguin correligionaris dels Inculpats l'atnfibologla. iRlalles i rumors.)
els qui demanden la impunitat.
El Congrés pot censurar ona polí- per camins de salvadó. (RlaUes 1 proRecorda que ell assenyalà culpes i tica, ona doctrina, pero no pot jut- testes), ens velem acusats d'una madeclarà que el desastre no fou una jar la culpa de les persones.
I nera subreptllcla en forma que la
cosa casual.
Defineix el que entén per responsa- Constitució no autoriUa.
Diu que pesa sobre els diputats un bilitat política, i diu que per aquesta
Afegeix que per al vescomte d'Eza
estímul parellós. car tan exeorable se- es podrà fer caure un Govern però 1 per a ell seria una gran satisfacció
ria no castigar com castigar els qui ' això es molt distint del que es de- que les coses es tramitessin en la
no siguin culpable».
mana ea aquesta ponència dels Ulbe- forma exprssada pel senyor Maura.
A l'opinió cal donar-li la satisfac- rals.
I (Aplaudiments dels conservadors.)
ció que demanda, però fent extricta
El senyor ALCALÀ ZAMORA maniLlegeix
les
conclusions
d'aquesta
Justícia.
festa que no vol comprometre la reseponència,
per
a
comentar·les,
l
Insispon/abtlltat dels qui signaren la proExamina ia ponènçia dels lliberals
l diu, yue, primer que tot, s'ha de teix que no es pot exigir unn censu- pc«ta. I assumeix per a eU la que hl
ra
a
les
persones
amb
el
pretext
d'ehagi pels errors que contingui .
veure si procedeix o no l'acusació, davant del Senat, dels que^il són Incul- xigir una respousubllltai ministerial. 1 Es possible que la Cambra acordí
No dubto que en aquest debat cada portar al Senat l'acusació, però Ja
pats.
La ponèicia no troba matèria per diputat té format ei seu Judici, però sabem el que passarà amb això.
Va parlant el «enyor ALCALÀ ZAa aquesta acueaco. perquè els càrrecs no està convençut que els Judicis que
que contra els Inculpats s'acumulen, alguns sostenen aci hagin transcea- , MORA.
no estan continguts en cap forma de dit per convenciment al públlix
S"esiranya que «1 senyor Sènchei
Com és possible, en ple segle XX, Guerra hagi exigit de seguida que
delicte.
Responsabilitat és un punt tan unit Imposar sancions a uns bomes que s'apllqul la doctrina del senyor Mauamb l'obligació que els dos mots són no són escoliats? Això deixaria tot- i ra, i a aquest l i diu que tampoc s'exgairebé ona mateixa substància: són hom astorat. (B4 en els mouristes.) I pllca que fés la proposta sl estava
com el cos i l'ombra.
Ko és e] mateix una controvèrsia, convençut de la inculpabUltat dels
Els ministres de la Corona, com a en la qual els inculpots puguin par- acusats. Còm no sostingué aqueixa
governants, tenen una sèrie d'obliga- lar, que un procediment amb totes les doctrina el seu representant en la Cocions que els són peculiars; i ós clar garanties processals: les pro\·e9i l'e- mlss'6, i còm. pensanj així el senyor
Maura, no va votar la proposta del
que també han de tenir llurs respon- xamen de dades, etc., etc.
sabilitats.
•
Sl creieu que hl ba responsabilitat senyor Prieto qüo demanava racusaLa llei obliga ^olihom, I és clar que ministerial, heu d'acusar ajostant-vos oló davant del SenatT (Bè a l'e»la infracció é* una responsabilitat; als preceptes constitucionals, i mo va» querra.)
però és clar. també, què hl h a ca-cs lent-vos d'una proposta com la que i Sap el senyor Maura que el Senat
en què els governants estan oblligats presenteu.
I no podrà fer altra cosa que ratificar
a suspendre les lleis i adoptar norAquest assumpte, tal com està plan- o rebutjar el vot de censura del Conmes excepcionals. To; el governar és tejat, no té sinó un desenllaç llegltlm grés. No hl he Uel penal en què "ngairebé executar re culta! s discrecio- 1 polític. Sl després de l'examet» de cloure el delicte; el Senat no pot Imnals. Hl ha' ca=03 que no caben dins l'çxpedlent Plcasso tots els vocals de posar cap pena, i amb l'acusàoló es
de la Uel 1 què són ofiJecTe de (previ- la comlsste haguessin coincidit que comet una farsa, perquè per endavant
sions l d'encens que 4óna la reo'itat no h i havia responsabilitats molt dl- se sap que ha d"haver-hl absolució.
^ que coneixen els qui hop goverhat fldlirKult sllauria portat çi conven- SI no es ta això, el Senat ha nià de
£ 1 camo d* t* responsabilitat mj- ciment a les gents; però, vist de que , donar caràcter tetroacUu a les oi's;

I això no pol ésser. D'ençà de la llei
del 10 no hl ha precepte legal en què
xecolzai-se un irtbunal polític i de
passions inovltSWes ha de procedir
ajustant-se a ço qne assenyalo.
El rtret de defensa davant 'un trKm.
nal polític, que defineix cl delicte a
son lloure, què serà? Serà un aranzel de fronteres? Es aquesta la docel Senat no pot donar sinó una sentrina constitucionaS?
El que passa, és que se saip que
tència absotoitòria com a tribunal o
un vot de censura com a Cambra.
Veu's-ho aci tot, i cal dir-íio amb sinceritat: oom que no h l ba rórnwila
legal, el Senat absoldrà.
. So és que çjo deecoa-'lï de la rectitud,
del Senat; és que crec que no pot fer
altra cosa.
. £1 senyor (MAURA. replica que no
creu haver molestat amb Jes seves paraules al senyor Alcalà Zamora, si
bé recorda que tia usat la paraula
«iniquitat*.
El senyor AUGALA ZAMORA. — NI
aquesta ni d'altres paraules, oom les
de «miserable conculcacló», que, posades en boca del Director de 1'Acadèmia, sén...
El senyor MfA.URA — (Doncs no hl
(ha la més petita ofensa; Jo parlo
d^iniquitat» en referir-me que es podria concedir sense escoltar encara
que la condemna sigui justa.
Insisteix a mantenir la doctrina
constitucional abans exiposade.
El senyor AUGAliA ZAiMOHA. agraeix
les explicacions del senyor (Maura.
•
diu que vol coMocar-se altiu fora
ú'aci i clrcainnqpecte dins d'aquest recinte ,1 així se srtiua en l'equívoca
pítuí^ié que l i comlé, perquè sap perfeotament que el Senat ba d'absoi^re. (Molt bé a les esquerres.)
El senyor MAURA. — De la mera
Ectitud en responen iles n»ves parauíes, que estan en A IDiairi de .Sessions.
El que vosaltres voleu és, preveient
que el Senat ha d'absoldre, que el
Congrés castiguí. (Protestes de les
és·iuerres i aplaudimenls dels mauxins.)
El senyor AILGALA ZAMORA — No :i
Do encobreixi S. S. el seu jiídici amb
gestos arrogants i parauiles sonores.
No és que pirevegi, és que estic segur que el Senat ha d'absoüdre; i és
estrany que S. S., que tan bé ha definit la responsabilitat ministerial,
Scs'ingui el sofisme i el fariseisme
}le l'acusació davant el Senat.
El senyor MAURA. — Com que los
paraules de S. S. no anlhan de cenvèucíer. on'aliniC al meu criteri i a la
naeva. convicció.
El senyor PRICTO Ihi intervé I dtn
que, amb el nou esgraó que a ^ í ha
eixecat acl el senyor Maura amb la
seva eloqüència, 'passa indiferent.
Diu al senyor (Maura que no té dret
a réfugir la qüestió de fons escudantse en interpretacions constitucionals.
El que ha de fer «1 senyor Maura és
aixecar-se ací a dir sí hi ha o no responsabilitat, i després tindrà dret a
escollir el procediment per a fer-la
efectiva. S. S. qui des de les altures
del poder limità l'actuació del general Plcasso, (ha de dir si Id ha.o no
h l ba responsabilitats. Tota altra cosa
és far=u. S. S. deu haver representat
Comèdies molt lluïdes, perO mai cap
de tan sincera com la que avui ha representat aci. (Grans protestes, unes
en pro i altres en contra.)
Ei senyor MAURA — Jo únicament
ïrrhe aixecat avui per exposar el meu
_criteri sobre la interpretació constitucional. (Aplandiments dels mauris-*£1 senyor (PRIETO — S. S. segueix
Tugint de la qüestió. S. S. no diu si
creu que h i ha nesponsat^ilitat ministerial. Això és el que ha de dir. Tota
altra cosa és farsa i és covardia. (Es
promou un gran aldarull que amb
Urou feines domina la icampaneia
preslilr'ncial.)
-El tk-nyor SALA manifesta que, malgrat ilel gran respecte que professa
al sciyor Maura, ha d'expressar el
»eu astorament pe rles teories qüe
aquest ha sustentat.
No té dret a dir el senyor Maura
que no coneix l'expedient i què no
té opinió sobflS li'assumpte. Y'expedlent està damunt la taula, després
d'haver-lo «xaminat una comissió
amb representacions de totes les minories. Si ara sortim amb què no es
coneix l'expedient, enganyem el país.
.(Protestes de la majoria.)
Es dol que el «enybr Marta Lazaro
hagi volgut atribuir l'actitud dels flrmanls d'aquesta ponència a maniobra
polltira, i amb aquest motiu es promou u nlleu incident entre tots dos
senyors que els diputats gatzaiegen
amb i jnors.
Assr^urar que ell ha estudiat l'expedient H consciència, i pot afirmar que
de l*xpedient en resulten responsabilitats ministerials a partir dels fets
d'Abaràn
E^feenyor BARCIA h i intervé per a
ïtíhraüiar, la situació en la quai s'ha

col-locat el senyor Maura, ço és. que
l'acusació vagi al Senat perquè els
acusats siguin absolts I afegir que
això no és noble ni és lícit.
El senyor Maura 11 replica que des
det moment en 'què ha sustentat la
teoria, segons la qual s'ha de formular l'acusació davant del Senat, és
clar que el seu vot és favorable que
el Congrés acusi, perquè hi ha motiu
per a acusar.
El senyor BARCIA rectifica gneu-

joent.

El senoyr CIERVA considera que.
després del que s'ha dit aquesta tarda acl. no pot seguir retardant la
seva intervenció al debat.
Recorda que ell fou qui proposà
dins del Govern, junt amb u naltre
ministre, que s'inslnife l y i expedient
governatiu pels successos de Melilla.
Quan arribà al ministeri de la Guerra es va trobar amb la necessitat de
determinar d'abast de l'expedient. 1
dictà la seva primera Reial ordre.
En aquella Reial ordre slexcluïa el
general en cap de l'actuació dçl jutge Instructor.
Ja en una altra ocasió explicà 1 justificà aquestes Reials ordres, de les
quals s'ha parlat tant, i s'atè al que
aleshores va dir.
Manifesta q i y ell designà un amic
seu perquè el representés en la comissió, perquè el president U va dir que
aquesta no tenia per objecte examinar la seva conducta ministerial, puix
en aquest cas l'hauria designat.
Esperava l'ocasió de dir el judici
que l i sembla l'expedient Picassa, en
relació amb els fets d'Abaràn.
Expressa la seva conformitat amb
la doctrina constitucional exposada
pe] senyor Maura, perquè creu que
el Congrés ha d'acusar, i el Senat jutj a r i sentenciar-li.
Tothom veia que h i havia responsabilitats per la catàstrofe, però després, en la comissió, no hi havia unanimitat, i no s'acusa davant de] Senat perquè no es pot fer. A l'opinió as
11 donarà una trista impressió si així
no es fa
A les columnes dels darls i en els
discursos dels propagandistes es parla de les responsabilitat*', i sonen els
noms dels acusats, i s'ha Jet un gran
estrall en l'honra llur. (Moll bé.)
(Perquè es vegi si l'acusació està o
no fonamentada, teniu l'obligació d'acusar davant del Senat, i a ixi es veurà si hi ha culp'abilíiat.
Ja ha dit el senyor MAURA que està
vinculat a la llei de l'acusació i que
està disposat a aclisar, i jo sé que el
senyor. Maura fóra incapaç de proposar l'acusació s ino cregués que hi havia culpables i responsabilitats (Grans
rumors de sensació.)
Creu que Tacte realMzat pel senyor
Maura serà un dels més gloriosos de
la seva vida, perquè revela un gran
honor civic.
Com que jo sóc nn dels asseneyalals
us dic que si acuseu — i us prego de
fer-ho — qan acuseu, cap amic meu
no votarà en contra. (Grans rumors.)
El senyor MAURA. — Jo m'atinc a
les meves paraules, i no vull esmenar-hi res. El que he dit i dic, és que,
havent arribat al punt actual, en el
qua Ihi ha una ponència amb vuit
signatures que parla de responsabilitats, no h i h asinó una solució, que
és la de portar l'acusació al Senat;
i m'he negat a dir si hi havia o no
responsables, perquè això seria prejutjar la qüestió. (Rialles l rumors
de decepció a les esquerres.)
El senyor CAMBO diu que el debat
parlamentari d'aquesta tarda ha can.
viat la seva convicció i afirma que el
senyor Maura l'ha convençut. Ha desaparegut del seu esperit l'argument
qüe va convèncer al senyor Bastos
i e Idipulai que parla, portant-lo a
s.gnar la ponència dels lliberals.
Creu que el poble hauria rribat al
seu major grau d'envillment si la
consciència pública no imposava una
Sanció després de la desfeta de Juliol de 1921.
Creu que quan la revoluc'ó no s'ha
produït, l'obligació del Ctogrés és
acusar tot el Govern que va ppresldlr
la catàstrofe.
La teoria de la responsabilitat en
la qual es vol basar per a fer justícia perfeceta no el convenç, perquè
l'Església d i u que no va a l'infern el
que ha pecat, sinó e Ique mor en pecat
Mentre el Senat no declari l'exculpació d"aqnell Govern, o no determini les reponsabilitats amb altrese derivacions molt concretes, entenc que
ha de condemnar, i , sinó condemna,
fa el seu desprestigi. (Rumors.)
Que un goVernan thagi estat jutjat
i condemnat és una fecondlssima l l i çó de bon govern.
Aquesta minoria, no sols uneix el
seu vot a una proposta d'acusació,
sinó que la estén a tot e IGovern que
regia els dstins d'Espan^ en 1921.
(Grans rumors pr tota la Cambra.)
Se suspèn' el debat i s'aixeca la sessió a dos quarts de nou.

COMUNICAT OFICIAL D E L MARROC

Madrid 1. 12-30 matinada
Al ministeri «Je la Guerra han facilitat aquesta n i t el següent comunicat:
•L'Alt Comissari d'Espanya al Marroc comunica a aquest minleteri:
Bes de nou en tota. la zona, fora
que ha resultat ferit, menys greu, en
provar la (força d'un m^ior, el mecànic d'aviació Ernest Urbelande, tocat
per ]1»èlice.»
LES EXCULPACIONS D'EN BERENGUER

«La Acción» continua puMScant les
exculpacions del general Berenguer
als càrrecs que contra ell formulà el
GonseU Suprem de Guerra 1 Marina,
comprenent des de la sisena fins a
la 13 pregunta.
Comença dient que en les conferències d'abril de 1921 es tractà del pla
d'avançar sobre Alhuceüias, deixant
el seu criteri, segons el qual eooara
faltava bastant de tasca poütloa per
fer.
La posició dHnnual U semblaiva Inservible al general Berenguer, iflns a
l'extrem d'haver-se de traslladar el
campament a la posició de Jumellan
uns dos quilòmetres més a vanguarda.
IMPRESSIÓ PARLAMENTARIA

(Poques vegades pels passadissos del
Congrés s'ha vist. temntnada l a sessió, discutir amb l'apassionament 1
amb la sinceritat d'expressió d'aqnftsta nit.
En els grups d'uns i altres partits
els caps de les distintes minories, vefltats de llurs incondicionals, sostenien
llurs punts de vista en mig d'una
cridòria eixordadora.
El marquès d'Alhucemas ha convocat jàpldament a una reunió els altres
caps de Ja concentració, mentre el
President del Consell, amb tots els
ministres, fora el de Foment, que no
es trobava a Ja Cambra, conferenciaven a la sala de consells.
ILa cosa més -curiosa per a ! informador era que dins dels grups de
les forces soclaknem conservadores
se sentien les opinions més contraposades.
Els oterviBs arremetien contra els
maurins, fent notar el fet que els senyors Maura 1 Cia'·va haurien abandonat la sala sense canviar l a seva
habitual salutació de cortesia.
£1 vescomte d'Bza condemnava la
intervenció del marquès de Lema,
qualltficant-la de desgraciada; 1, com
que les paraules «conjura» í •maniobra» brodlayen dels llavis de lliberals
1 demòcrates contra els conservadors,
crelèm que el Més lògic,- després de
l'extracte de la sessió, és limitar
aquestes notes a recollir íidelnient les
opinions més autoritzades.
Una mitja hora ban estat reunits
els miniíiírès.
El senyor Sànclbez Guerra s'expressava, a la sortida, en aquests termes:
—Ens hem reunit per a mantenir
un canvi d'impressions No ha estat
Cnos*fll ni petit consell, perquè hi
han assistit, lambé, persones de fora
el Govern.
Per a l òoyam — afegia — ha estat
una bona tarda; perquè la bomba ha
esiolatat a la vorera del davant.
He assistit amb pena a aqueLU part
de la sessió en la qual he vist disgregar-se els judicis dels conservadors
que fins ara havien seguit donant la
major sensació d'uiïitat.
El senyor tÇerva ha sofert traa
equivocació lamentable, car ha interpretat ans» un evident excés d'apassionament les írases del senyor
Maura sobre l'abast de la responsabilitat.
. .
Jo crec que c l temps assenyalat
pel senyor Maura és el legal per a
la tramitació de les responsaibilttats,
però tots sabím que es necessita molt
de. temps per a poder convertir el
Senat en tribunal, que ba dé jutjar
í votar amb boles sobre les suposades
responsaoilitate.
Moments després donaven per terminada la reunió els caps de la concentració lliberal 1 del seu resultat
han facilitat aquesta referència:
«Hem ratificat & diacars pronunciat pel senyor Alcalà Zamora, i l'havem feljcitat no solament en el seu
aspecte doctrinal, sinó també en apreciar que els conservadors, sabent que
enganyen a l'opinió, tracten, mitjançant •una matussera maniobra, d'elevar al Senat una proposició de suposada responsabilitat, convençuts que
consUtucionalmeost no pot condemnar. •
El senyor Alvarez (don Melqutades)
intervindrà demà Jer a ratiflicar el
criteri de la concentració 1 defenear
la ponència acusadora de les forces
lliberals.
El comitè de Romanones, després
de.declarar que, en els seus 35 anys
de vida pública, ç r a ' l a d'avui la ses-

de saludar els concurrepts, ha donat
detalls de les incidències a què ha
donat lloc la comunicació de la Reial
ordre abans esmentada.
S'han presentat deu Instàncies que
signen, seguint l'ordre en què han estat llegits, els senyors Manuel Delgado Barreto, com a president de 1«
Societat General Espanyola de Transports Aeris de Madrid; S. DaVila, per
la C. D. N. A.; «enyor'Canudas, de
Barcelona; senyor Pujol, de Barcelona; senyor Guamer, de Sant Sebastià; senyor Larig, de la C E. T., de'
Sevilla; Companyia Arienne Francalse, de Paris; Lluís Montesinoe,' per la
casa Auriot, de Paris, 1 senyor Alfaro,
de Bilbao.
PERDENT E L TEMPS
De les deu proposicions, nou repre£1 senyor Cambó, interrogat pels
periodistes sobre l'expedient de res- senten cases espanyoles.
Després de l'oportú estudi, radjudl*
ponsabilitats, ha dit, abans de comencacló serà feta.
çar la sessió:
'
— Jo crec que s'està perdent laaneaACCIDENT AUTOMOBILISTA
tablemeat ei temps.
Madrid. 1,' 2 matinada
Pel ministeri de Governació s'ha
C L DEBAT D E L SUPLIOATORI
El debat sobre el supiacatori con- facilitat aquesta matinada un teletra el general Berenguer començarà grama de Palència diefit que a Relnoel dimarts, iperò no pel vot particular so del Cerrato s'ha estimbat un autodel senyor AzpeUla, sinó per una mòbil de passatgers, resultant morts
proposieíó incidental que firma 'el se- el conductor, una dóna 1 nn nen.
E L GOVERN PORTUGUÈS
nyor Tormo, 1 en el qual se sol·licita
que prèviament es defineixi la com(Lisboa.—El^Ministeri
ba quedat
petència de Jurisdicció pel Senat.
constituït defínmvamenti tonmanUe
Després de solucionat aquest inci- els mateixos ministres que Integraven
dent previ; ooipençarà la discussió l'anterior Gabinet, íora de les carteres
de! vot particular, en el quail consu- de Guerra, Instrucció (Públka i Nemirà el primer torn el senador ínte- gocis estrangers, que tenen ara els
grista senyor Gonzàlez Eabevarri.
senyors Viera Eodha, leonard ,PeNo res menys, sosté el propòsit, que reira i Domènec Pereira, respectivano slha pogut ralltaar avui iper no ment. — Havas.
estar present a la sala de sessions el
senyor Sàndbez Guetra, de formular
tina petteló el senyor Maestre (don
Tomàs).
El senador rcananonlsta es _
demanar còpia del testimoni" adduït
pel general Ptoasso sobre responsabilitats del comandament en el desestre
Arribà a aquest port, procedent d ]
d'Annual, i projecte també sol·licitar Buenos Aires i escales, el vapor itt»que s'imprlmelxin tots els documents llà "Glullo Cesare», en él qual havia
relatius al euplicalori perquè puguin d'arribar el nou ambaixador de la
coneixel integralment els senadors República Argentina a Espanya, seque hagin de votar-hi.
nyor Estrada, qui, degut a una indisposició de la seva senyora no emLA MANIFESTACIÓ
barcà en el dit transatlàntic, havent£>ota oficiosa:
ho d'efectuar en un altre anglès per
La comissió oiganitzadora de la a desembarcar a Lisboa.
manifestació [per a exigjr les responEl capità general senyor marquès
saibilitats totals ped desastre marro- d'Estella, qui acudí al moll per a sa^
quí, oontin.ua actuant, mentre es re- ludar l'esmentat diplomàtic, es retisolt él plet. intern suscitat a l'Ale- rà en saber que no venia
;
neu de {Madrid, celebrant avui, diEl «Giulio Cesaret conduïa e Gèjous, uha reunió d'entitats per a e^- nova l'expresident dete Estaís Unit»
var la petició de permís al gover- del Brasil. ÏTÉplfam Pessoa.
Per a complimentar él senyor Pes^
nador.
. '
La comissió prega al poble de Ma- soa. estigueren a bord del «Glniló
drid que està disposat a acudir el Cesare» el cònsol general d'aquell
diumenge a la manifestació monstre pals '.senyor Moraes Barròs, el cònsol
projectada, de la qual ja se'n dirà en aquesta, senyor Mello, el canceller
l'itinerari, mal sigui sinó per a fer a senyor Ollvadra. el president de ü
Esipanya una ridícula peròdia de la Cambra de Comerç, senyor Cabot,
amb la seva senyora, ei vlcepre^r;
Justicia grega per la toposlció de la dent
de la dita entitat, senyor Arvoluntat popular m e n i podem creure menieras
i altres distingides personal
que sigui coairteaa pel Govern, vista litats.
la postura que tocant a les responsabilitats polítiques ha adoptat 1 tractant-se d'un acte en el qual sols es
Dels afores
demana un mínïmum de justícia.
aio a la qual atribuïa més importàDVte, sostenia que el discurs del senyor Maura, lnteressantisflim en la
forma, es desnaturalitzava en examinar la qüestió de fons.
Si la proposta del senyor Maura
prosperés, aquestes Corts no podrien
dissoldre'*, i el Senat podria consumir molt bé la seva vida legal entre
l'examen de l'acuçaicló de responsabilitats 1 el suplioatori del general
Berenguer.
Sobre la suposada conjura dels elements conservadors es donaven els
més curiosos dejalls, que no reccfllnim
per no tenir fàcil comprovació.

Pessoa
de pas a Barcelona

L E S NEGOCIACIONS AMB ALEMANYA

LVHeraJdo· d i u :
•Han començat les converses entre
cl ministre d'Estat l l'amlbaixador
d'Alemanya a i i de rapendre les negociacions per a ultimar el tractat
comercial entre Alemanya 1 Espanya,
i s'espera que l'obstacle per a arribar
a aquesta finalitat, que és ' lepreciació de la moneda alemanya podrà
obviar-se amb algunes mesures quo
podrien influir en l'abaratiment de
les subsistències, per la Introducció
de molts articles que avui atenyen
preus increïbles per no existir competència.
El Govern es proposa (concfeíta*
tractats amb totes les nacions orieutols, com Rumania 1 Polònia, les qui
s'han ofert a Espanya en eondíoloii*
moll aventatjoses per a Espanya.
E L CONGRES D E L OOMERQ
TRAMAR.

CUL-

La Comissió executiva del Congrés
de Comerc espanyol a. Ultramar, ha
acordat un vot de gràcies a la Companyia M. S. A. , per 'haver ofert una
bonififlcacló d'un 50 per cent en els
bitllets per als congressistes.
També ha acordat que passi a formar part de la Comissió executiva
el senyor Vlada, president de la Casa
d'Amèr'ca.
E S C O L E S D'AVIACIO

HORTA
La bandera catalana a ta Tinència
d'^loalcUa
El dignissím tinent d'Alcalde i benemèrit ciutadà. En Xavier Tuseü,
per tal de què la bandera catalana
pogués onejar a ia Tinència del districte novè, en les solemnitats de
Fe i Pàtria, convocà a totes les entitats polítiques i recreatives, amb
ei fl de determinar tots juntí, la fórmula popular d'arbítrar-ne ei dinar
que calgui per a costejaE-la tot se.
guit. Per contracop de la bona acollida que trobà en la majoria dels
convocats — diríem millor de la quasi
totalitat dels assistents — rebé excusant-se de fer acte de presència en
l'àcte, un B. L. M. redactat eh castellà del Foment Hortense i al·legant
no poder pendre part en la iniciativa
patriòtica, perquè els estatuts llurs
els priven de fer política. Els esperits irònics, han somrigut a pleret,
car aquesta entitat és precisament
l'organitzadora d'un Jocs Florals que
hauran de celebrar-se la vigília del
proper Nadal, i íé recaptats premis a
tots els regidors del districte. Centre
Català 1 altreis societats de calent
catatanesc, i ningú U ha regatejat
l'esíorç que demanava en pro dels
eeus Jocs Florals.

Al despatx oficial del general EchaEls comentaris brunzen arreu, 1 els
güe, director general de l'Aeronàuti- maliciosos
aitalaien de lluny que el
ca militar, s'ha fet aquest matí, a les que s'amaga
darrera la gaia festa
onze, l'obertura dels plecs presentats de la poesia organitzada,
no és l'a-,
al concurs anunciat per Reial ordre mor d'aquesta societat apolítica,
del> 4 de l'actual, per a adjudicar a gons els seus estatuts, a les coses seda
empreses o particulars l'establiment
terra nostrada, sinó llnlent de poi explotació d'una o diverses escoles la
pularitzar amb màscara d'amadors
d'aviació en les quals s'eduquin els de
la nostra parla el nom de dos aspilots que l'aviació militar necessiti. pirants
a candidats Independents —
Ha presidit Tacte, al qual han con- això d'independents és un dir. .
corregut tots els interessats en el concurs, ei general EchagQe, qui, després
Huc de VALLDAÜRA

1»
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VEU DE CATALUNYA
Aprovació del reformat de preus
del projecte de camí veïnal de Llissà
de Vall a la carretera de Sabadell a
Granollers.
Agricultura
Treballs de les Seccions d'Arbres
Fruiters, Terra Campa, Viticultura i
Enologia i Acció Social Agrària.
Conferència preparatòria del curset
de Sitges, per la Direcció del Departament.
Concessió d'un curset de vuit l l i çons sobre conreu de te vhjya, arbres
fruiters, enologia i avicultura a l'Ajuntament de Piera
Adquisició de material per a llnstTtut de Mecànica aplicada agrícola
per contribuir a la campanya d'extinció del flagell de la llagosta i per
als treballs habituals a la finca de la
Direcció d'Agricultora. '
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A E-Mf ADRONAR-SE
CRIDA DE L'ALCALDE, - EL PADRÓ
E L CIMBOBI-CAMPANAB OEL MO- d« cabals públics, 1 feerdant-ee acuDE VEÏNS
NESTIR DE VALLBONA DE LES dir en queixa al ministre d'Instrucció
Cridem l'atenció dels veïns d'aquesMONGES.
pübi.ca. manlfesiant-lf els fets que
Havent estat format el Padró gene- ta ciutat sobre la conveniència d'emLa Mancomunitat de Catalunya ha realment, han ocorregut en aquest
ral d'habitants d'aquesta ciutat en padronar-se aprofitant la rectificació
xabut de la Mare Abadeesa del Reial afer, els quals de no haver estat omeel mes de desembre de l'any 1920. cal del padró que es farà durant la seMonestir de Vallbona de les Monges, aos en l'estudi de l'expedient que ba
fer-ne la rectificació anual dintre el gona quinzena del corrent mes, de
donat Uofi a la resolució continguda
la oomonlcaeió següent:
quinqueni
que la llei municipal as- conformitat amb el Ban publicat per
la'dita R. O., haurien produït una
Excm. Sr.:—Per a satisfacció i co- en
senyali
per
a la seva duració, i de l'Alcaldia,
Ultra d'ésser obligatòria per a tots
neixement dels membres que compo- resolució completament diferent.
conformitat amb «1 que prescriuen
A més, el Consell ba acordat manen l'Excma. Mancomunitat de Cataels articles 15. 18, 19 i 20 de l'es- els ciutadans residents en aquesta calunya, ia Presidència de la qual tap nifestar el desig que es procedeixi
mentada llei, ha de portar-se a pital, el figurar inscrits en el padró
de "veïns, és aquest un requisit indisdispament ostenta V. E.. esm plau en justícia contra aquells qui, per haterme dintre el mes actual amb sub- pensable
per a ipoder obtenir totes les
comunicarJí que en ei llibre d'Actes j ver amagat al senyor ministre d'Insjecció
a
les
bases
següejits:
*
aventatges dels diversos serveis púarxivat en . aquest Monestir n'hi ba trucció pública una part dels fets i
Primera.
—
Tots
els'
espanyols
blics, com són els de beneficència,
una que per interessar a la susdita dels antecedents de la qüestió, han
emancipats que en aquesa època fa- lliurament de certificats, etc. etc.
Corporació de Catalunya no dubto en motivat una mesura improcedent que
ci
ja
dos
anys
que
resideixin
d'ucopiar a continuació, essent del te-1 constitueix un ultratge a la persona Beneflcònoia
na manera fixa dintre el terme muFIRA DE MOSTRES
nor següent—Acta. Les abaíx nome- dignissïma d'un d'putat. a les corpoAprovació de les nòmines per • a l nicipal queden declarats d'ofici veíns
nades i armades religioses coristes racions afectades 1 a tots els cata- sostentment
de
dements
pobres
a
càrEls
senyor
Barceló i Bibé han dod'aquesta ciutat, de la mateixa madel Reial Monestir de Santa Maria de lans.
rec de la Mancomunitat, correspo- nera que tots aquells que exercei- nat compte al senyor alcalde del reyallhona de les Monges, de l'Orde
• nents al servei del mes d'óctubre dar- xen càrecs púúblics que exigeixin re- sultat del seu viatge a Madrid, mosdel Cister. convocades en l'Aula CaXILE 1 CATALUNYA
molt agraïts de les atencions
rer.
'
pitular per disposició de la Molt Otre.
sidència permanent, encara que no trant-se
El senyor President de la Mancorebudes del ministre del Treball i
Sra- Abadessa donya Mairia Tereea munitat de Catalunya, per acord del Cultura
tinguin complert aquest període de de fot el Comitè Central que posa
Ribera i Sans, fem constar per a me- Consll Permanent, adreçà una coa deu Mànuel Alcànta- temps, per tot ei qual ihauraa de especial cura en què la pròxima fira
mòria nostra i de les monges que municació al senyor cònsol de Xile a raAutoritAció
i Gusat per a professar a l'Escola presentar-se a la Tinència del seu de Barcelona revesteixi la importànep l'esdevenidor aeran d'aquest Mo- Barcelona, fent-li present el condol de d'Administració
un curset sobre or- districte respectiu, a fi que, per cia que mereix. Participaren a l'alnestir, el nostre més viu agraïment la corporació per la catàstrofe oca- ganització administrativa
estrangera. mitjà de la fulla adiconal, p u - calde que el delegat de la Fira sea.Ja Mancomunitat de Catalunya la sionada pels darrers terratrèmols. La
gui formalitzar-se la seva inclusió al nyor Tallavull avui ha sortit de Madigna Presidència de la qual avui dita comunicació, redactada en llenSUBHASTA
Padró de veïns.
drid cap a ïlevant, començant la v i ostenta l'Excm. Sr. don Josep iPuig ' i gua catalana, deia així:
Segona. — Els habitants d'aques- sita dels Comitès de la Fira de BarEntre els acords presos pel Consell
Cadaíalch, per haver portat a feliç
•litre, senyor: El Consell Perpia- Permanent do l i Maricomnnitai. figu- ta capital quç. hagin canviat de do celona constituïts a la resta d'Espaterme, sota la direcció tècnica del
i comunicant-li finalment qua
savi aripiiteçte don Joan Rubió 'Bell- nent de la Mancomunitat de Catalu- ra el de treure a .pública subhasta la micili duran el present any sense nya,
els Industrials adherits fins ara a là.
ver, la reparació del no«tre cimbori- n va, que representa oficialment el po- construcció de les escoles de la Casa haver-ne donat coneixement, a les Fira
de Mostres ascendeixen a 332,
caffipanar, un dels més notables exem- i^le català, davant la magnitud de la de Beneficència de Tiirragona.
oficines de la Tinència d'Alcaldia
En aquesta • construcció hi contri- respectiva, hauran dc fer-ho dintre demés dels inclosos al primer tomo
plars de l'arquitectura gòtica exis- catàstrofe. causada pel terratrèmol
del catàleg publicat en agost
tents a Catalunya.—I tant és més d'a- que acaba de devastar una ampla zo- bueix d'una manera especial, la Di- aquest mes present.
grair aquesta finesa, quan a nosal- na del pals xilè. hà acordat expres- putació de Tarragona. La MancomuTercera. — Les persones que d'entres ens era poc menys que impossi- sar per vostra mediació,, al Govern nitat, ultra la part en què bi contri- çà que regeix l'actual Padró, forVISITA
ble ter una reparació com la present 1 al poble de Xile, el seu més pro- bueix, compta amb an llegat que 11 malitzat el desembre de 1920. hafund
scnllment
per
les
nombroses
vícHa
visitat
el
senyor alcalde cl docha estat traspassat per l'esmemada gin vingut a establir-se en aquesta
que assegurés ia seva estabilitat, atetor Soler i Pla de la Comissió Exeses les actuals circumstàncies econò- times i pels grans estralls. Catalunya Casa de Beneficència.
ciutat sense baver-se donat d'alta en cutiva del monument als voluntaris
miqueis' del Monestir i la quantitat sent una simpatia Vivlasima per les
el seú Padró, hauran de fer-ho, do- catalans de la gran guerra invitant-lo
déls danys a reparar.—Per això, el lliures Repúbliques d'Amèrica, on
EL CONREU DE CEREALS
venir' tan a hora oportuna aquesta tants catalans allunyats ~de la seva
E| iponent d'Agricultura ha fet un nant-se de baixa del poble d'on pro- a Texposició-homenatge que s'obrirà
demà a «La Pinacoteca» (Corts,
reparació 'qtie ha lliurat cl cimbòri pàtria hi han trobat llar i amistat, estudi referent ai cónreü de cereals cedeixen.
Quarta. — Els que amb posteriod'un pròxim i inevitable enderroc, és comparteix'Coralment llurs alegries que ha doiíat a conèixer als seus
perquè creiem (i ho declarem palesa- 1 dissorts. Per això aquest Consell es companys de Consell, cl qual, és .en- ritat a aquest període ho facin
CONCERT
ment) que les.nostres bumils oracipne considera obligat a manifestar als xi- caminat, a què l'esmentat conreu si- vinguin de nou a residir, en aquesDE LA BANDA MUNICIPAL
a rARIèsïm, a la Mare de Déu del lens que els catalans comparteixen gui ben productor a Catalunya.
ta ciutat, es presentaran a l'esmenClaustre Patrona del Monestir, a l'An- molt sincerament la dolor, que avui
| tada oficina amb els "documents de
La Banda Municipal donarà MD conge\ de. la Guarda del mateix i als pateix llur noble país, l espera, se- «REVISTA DE LA VIDA MUNICIPAL» , la seva procedència per anotar així cert diumenge a la plaça d'Orflla de
nyor,
cònsol,
que
us
dignareu
trameSants Patriarques de la nostra Orde
là barriada de Sant Andreu, a u n
El Consell permanent de la Man- la seva inscripció en l'empadronament quart, de dotze en punt del mati, ex*,
han mogut el cór dels individus de la tre-lT. aqtiestes paraules nostres." Que
1 de la mateixa.
comunitat
de
Catalunya,
en
una-.de
Déu
els
dongui
consol
i
esperança
i
primera Entitat de Catalunya, venint
Cinqüena. — Els caps de família o cutani el següent programa:
a resultar aiquesta en e] "nostre ca's, us guardi a vos molts anys la vida- les sessions últimament celebrades, ] d'establiment,
part: I . «Marxa Catalana
en admetre a casa^ en ,1n úPrimera
|
acordà
encarregar
a
là
seva
Escola"
Rarcelona,
Palau
de
la
Generalitat.
él braç dret de què e'ha valgut la
m 1», Lamote de Grignon; I I . «Migj
el
comerç-,
rellogats,
dispesers,
t'pijiend'Administració
.la
publicació
d'una
23
de
novembre
de
1922.
El
president,
Frovidèpcia per a. realitzar aquest
non», obertura, Thomàs; I I I . «Dejanidents, aprenents, criats, etc, etc, te- re». selecció, Saini-Saènz.
prodigi de la gràcia. —En correspon- J. Pu g I Cadafalch. — litre, «ènsol «Revista de la vida muhicipal».
de
la
República
de
Xile
a
Barcelona.»
nen
obligació
d'exigir-los,
dintre
el
En
la
diia
revista
hi
haurà
articles
dència a tal favor, avui que per prl. Segona part: L «Leonora», obertudoctrinals, estudis sobre els serveis termini de vinl-i-qualre hores, un do- ra núm. 3, BeeUioven; I I . "La Walsnera vegada després de la restauraAl transcrit ofici" el senyor cònsol tècnics, amb plans, fotografies, grà- cument que acrediti la seva inclusió kyria». selecció, Wagner; I I I . Sardac i ó han repicat a feeta les campanes,
hem cantat amb orgue un solemne ha contestat amb una molt afectuosa fics, etc, comentaris de disposicipns, al Padró d'habitants d'aquesta l o - na «Rosa del Folló». Lamote de GrigwTe Deum· d'acció de gràcies 1 una lletra de remerciament, a la qual legals, informació completa dels deu- calitat
non; IV. «Las Golondrinas», pantomires que les lleis imposen mensual6alve a la Mare de Deu del Claustre pertany el següent paràgraf:
Sisena. — Els veïns que canviïn de ma, Usandizaga.
pèTs flhs i intencions de la Manrçv
«Reciba V. E. como Presidente del ment als Ajuntamente, jurisprudèn- domicili per traslladar-se a un altre
No s'executarà cap obra fora do
munitàt, "no volent que sigui aixft màs alto organismo de Catalufia, y cia, consultes, noticiés, çtc.. etc.,
poble, els pares o tutors dels1 incapad'illfim obsequi" dé la nostra part. sinó por su digno intermedio.' los ExcelehAquesta publicació serà tpensual- citats i els hereus 0 testamentaris déls programa.
«pie desitjant perpetuar el nostra re- lís'mos Sres. Con'séjeros, la expre- La Mancomunitat de CataljiJjya, de- morts ,estan obligats a declarar-ho, a
toneixement, deteirminem fer celebrar slón de mi màs sincero reconocimíen- sitjosa de cooperar a la completa for- là" Tinència d'Alcaldia del Districte EXPOSICIÓ DE PROJECTES
DEL TEATRE DE LA CIUTAT
tots els anys nn Aniversari per à re- 1o por el elevado y sentido acuerdo mació del Secretriat, ha acordat, que respecíiu, perquè pugui ésser eliminat
tem descans dels. membres de la Man- del cual V. E. se hace portavòz en s'enviï gratuïtament la dita Revista del Padró d'habitants.
Des de diumenge • quedarà oberta
comunitat que passin a millor vida, forma tan grata y simpàtica, agre- als secretaris de tots els Ajuntaments
al públic l'exposició dels projecles adi fer-los participants dels demés su- gando a Vi E. que serà prontamente de Catalunya, a qual.fi la Mancomu- 1 En virtut de l'article primer del mesos en el segon període del contfragis de la nostra Orde. a semblan- conocido por el pueblo y Gobiemo nitat subvencionarà amb ia quantitat Reial decret de 8 de març- de 1897, a curs del «Teatre de la Ciutat», conj l'ensems que la rectificació del Padró vocat per l'Ajuntament.
ça del que ha vingut practicant el chilenos, los que estlmaràn la nobl- necessària el servei.
i vigent ha de fer-se l'empadronament
Monestir des de últims del segle X i n llsima disposición que encierra la
La dita exposició està instal·lada al
El primer número apareixerà el i de Jurats, i amb aquest fi es repartirà
cantant anyalment dos aniversaris en sentida condolencia que me ha trans- primer de gener de l'any vinent. Çerà
Saló de la Reina Regent del Palau
I
una
cèdula
especial
per
a
la
inscripsufragi d'aquell gran Comte-Rei En mitido V. E.»
la primera revista científica sobre Ad- ] ció dels caps de família i capacitats de Belles Arts l estarà visible tots els
Jaume I d'Aragó 1 de sa muller i
dies inclòs els festius, de deu del
ministració pública; . escrita en caEl
Conslll
Permanent
veu
amb
saiftlla donya Violant i donya Sanxa
que tinguin el dret i l'obligació d'és- matí a dues de la tarda.
talà que veurà la llum.
tisfaccTó
el
fet,
avui
ja
normal,
que
ep paga de les moltes donacions i
ser-ho, en la qual fulla faran els inteprivilegis que l i feren. — Així ho flr- la llengua catalana sigui rebuda amb
resats les anotacions corresponents
POTABILITZADORES
Iotes
les
honors
que
l
i
corresponen
tmern en el nostre Monestir de VaJlde puny t lletra íetiint present els arpels
representants
de
governs
estranHavent-se
inserit al B. O. cor.
Ibona de les Monges als 18 dies del
ticles 8. 9, 10 i " l i de la llei del Jumes de novembre de l'any 1922. Ma% gers, fet que contrasta amb l'actitud E l valencià a l'Església rat, que van impresos al dors de les responent al dia 23 del proppassat
mel de novembre l'anunci per a la
nia Teresa Ribera i Sans, Abadessa; d'aquells representants del Govern
.esmetades cèdules.
compra de dues potàbilitzadores per,
M a r a . del Claustre Madrid, priora; espanyol que en fan públic menyspreu.
El
que
fem
avinent,
d'acord
amb
les
l'Ajuntament d'aquesta ciutat, es preAquest era ei Utol .d'una de les poMaria Àngela Matheu. sots-priora; Manències que es discutiren a la passada disposicions vigents, a tots^els interes- vé que les condicions del concurs esrta de l'Esperança Aleu, cillerera; MaMALALT
Assemblea de Nosfa Parla. Les con- sats perquè no puguin al-legar igno- taran de manifest al Negociat muni.
ria del Patrocini Asencio. Virgínia
Es troba malalt el diputat don Joan clusions corresponents a la matei- rància i per evitar-los les consegüents cipal d"Higíene i beneficència en les
(Alstaa, Mària de l'Encarnació BaMle.
xa foren transmeses a les autoritats responsabilitats i multes que els seran hores d'oficina durant el termini es»
Maria de les Neus Codina, Maria Con- Casanoves.
meniat ai referit anuncL
eclesiàstiques del regne de València. exigides en Cas d'incompliment.
eapció- Macaya. Maria Mercè NogiteCOMISSIÓ PROVINCIAL
Anotades" lés participacions diverses
reda,- Mana de la Purificació Forcadéll. Maria de Lourdes Bonet. Maria
La Comissió Provincial ha despatxat de l'Assemblea i ]>levació que h i ha•Ayats. Maria Josefa Ndla.—Déu guar- els següents assumptes de la Secció gué en totes les díseússions. no podia avui i i done, tenint el gust de manl- gràfic dedicant les seccions, a Sants
esperar-se una dhntesta desfavorable íestar-li que estudiaré amb deteni- venerats en esglésies, capelles i condi a V. E. molts anys. — Reial Mo- de comptes municipals:
nestir Cisterciense de Santa Maria de
Dictàmens proposant l'aprovació i a les peticions que l'Assemblea for- ment dites conclusions, donada la vents de Barcelona, avui desapareseua importància, per a resoldre allò
(Vallbona 4e les Monges, dia 23 de finiquit dels comptes municipals de mulava.
crega més convenient a la glòria guts; Sants avui no venerats; Sanlí
novembre de l'any 1922.—Maria Te- Papiol, corresponents a l'any 1919-20;
El doctor Reig, arquebisbe de Valèn- que
iresa Ribera i Sans. Abadessa.—Excm. Cardedeu, Esplugues de Llobregat, cia, podem dir que s'avançà a al- de Déu i bé de les ànimes.
fills de Barcelona; Sants patrons d'anSr. D. Josep Puig i Cadafalch, "Presi- Jorba. Olesa de Montserrat, Pla del guns punts als acords dels assemNo puc menys de lloar la tasca que tics gremis l confraries; Sants vene.
dent de la Mancomunitat de Catalu- Penedès, Santa Margarida de Mont- bleistes de Nostra Parla. Ens refe- Nostra Parla s' ha imposat per a
nya.
buy i Torrelavit, corresponents a rim a les recómanacions. que féu en procurar r enaltiment de la nostra rais a la Seu, parròquies i esglésies
antigues de la ciutat i exemplars nol'any 1920-21.
les seves visites pastorals perquè es llengua.
Déu guard a V. molts anys.
tables de Goigs editats a Barcelona.
Dictamen' de censura amb observa- prediqués en valencià i s'ensenyes
València, 24 novembre 1922, — Encions als comptes municipals de Gra- la Doctrina en la mateixa llengual
No cal dir que el caient barceloní
nollers, corresponents a l'any 1918-19;
No havien d'ésser-li indiferents, per ric, arquehisbe de València.
SESSIÓ DE LA DIPUTACIÓ
de
l'exposició ha óé desvetllar l'inSenyor president de Nostra Parla.»
El dimarts de la setmana entrant. i de Vich sense observacions, corres- tant, els acords de Nostra Parla. A
terès
no solament dels amants dels
ponents
a
l'any
1919-20
que
s'han
d'ela comunicació que se l i dirigí alesIa Diputació de Barcelona celebrarà
Goigs, sinó també «bels que estimen
levar al Tribunal de Comptes del hores, ha contestat amb una altra,
la segona sessió del primer període. Regne
al qual correspon sa definiti- escrita com segueix:
les coses genuïnes de la nostra ciu«He rebut l'atenta comunicació Una exposició de «Goigs» tat ben amada.
EL PROCESSAMENT D'EN PERESA va resolució.
en la que se servix transcriure'm les
El Consell Permanent de la ManEls Amics dels Goigs són els orgaCONSELL PERMANENT
conclusions de l'Assembleia celebracomuitat de Catalunya s'ha assabenbarcelonins
nitzadors
de lexposició, i també el pler
da
per
eixa
entitat
els
dies
23,
24,
25
tat amb sorpresa 1 disgust de la R. 0.
Despatx de les Seccions en la reS'està organitzant ^na exposició d'ihvilar tots els que h i vulguin
publicada a la •Gacet'a· de Madrid un:ó del Consell Permanent dels dies i 26 de juliol, referents a l'ús do la
llengua valenciana en l'Església.
del dia. 28 de novembre, autoritzant 29 i 30 del mes finit:
de Goigs al local de la Schola Can- aportar la seva cooperació, que poel Patronat de la fundació benèfica
La circumstància de trobarme ausent torum.de Sant Just, on tingué lloc dran ditígir-se tots els dies. de set
en aqeila data 1 d'haver tardat en
docent «Pere Vila i Codina», per a Carreteres, camins i ponts
ara fa dos anys una altra exposició a nou del vespre, al susdit local de
«ntauUr davant del Jutjat d'InstrucContinuació dels. treballs en les donarme compte de l'esmentada cola Scfiola Cantònim de Sant Just,
ció competent acció criminal contra obres que ee realitzen per adminis- municació, ha sigut causa del retràs anàloga que assoli un grau èxit.
ea <>Anat·li l'atepí? contestació que
Úoú' Alfred Perefia" pe£ malversació tració.
L'atíuai ü a i r à M caractfir saom- galaja d?. Sant Just, 3,. principal.
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Exposició

Internacional

del Moble
L'AOTB DEL PROPER DILLUNS
Ei proppassat dijous «s reuúi a l«s
eflciúes ds l'Exposició do Barcolons,
S6ta Is pré&idònaia ds l'slcalds »eoyor lüarcjuòi d'Alella, la Junta organitzadorà de l'Exposició InternaoiOdsl del Moble t Docoraoló d'Interiors
amb assistència de representaclon*
dels nombrosos organismes que integreji la d i u Junta entre l a <fUBis as
compten los primeres entitats «conómiques l industrials de la ciutat.
Ei president dej Comitè ExeeuUu, al
tinent d'alcalde don Josep Barbey.
dona cómpte de tots «is treballs realitzats pel Comitè en compliment de
la missió que 11 fou confiada i del*
quals m u l t a haver-ee preparat amb
al màxim d'eficàcia «1 certamen de
referència tota vegada qua la intensa, labor de propaganda duta a e«jp
en tots els països d'Europa tia assegurat la concurrència dè les cases
més Importants «n el rata de U» art*
decoratives i del moble.
La Junta s'eatsrà amb molta com*
plaença de les detallades explicacions
donades pel senyor •Bar'ouy. J a proposta dal Representant de la Cambra
de Comerç senyor Massó, es prengué
J'acord do remerciar el Comítò Executiu per u seva encertada gestió i
donar-li un ampli vot de confiança
p«r la taeca a venir.
Aquest acte constituí en el fons,
una sessió preparatòria de la magna
assemblea que a l i a convocat per al
vinent dillims. a las set del vespre,
al Foment del TPobnll Nacional, a la
qual estan «speclalment fnvWats tots
els Induetrials de la ciutat afectats
per aquesta Exposició.
El dit acte serà presidit pel «enyccr
olcaMe 1 pel« Comissaris de l'Exposició de Barcelona senyors Cambó I
Pich. El membre del Comitè Executiu,
senyor Vega 1 Marcb donarà a cor
néixer tot cl que es refereix a l'interessanl secció Tfltrospecfiva la Importància Industrial i artística de la (piai
serà indubtablement molt remarcable. 1 don Santiago Marco, membre
aixS mateix del Comitè, esposarà iots
els detalls refierants a la secció segona del certamen o sia la de les habitacions modernes completes.
EI discurs del senyor Marco serà
Il·lustrat amb nombroses produccions
de gran interès; al Saló on es celebrarà l'aote bl estaran exposades los
magnetes dels stands i plans de disposició.
f í^l senyor marquès d'Aleflla Ml
pronuncià un eloqOent discurs excitant tots els presents perquè collaborin al més gran èxit d'aquesta
ass«mb3ea fent <(ue h i concorrin el
major nombre fpossible d'Industrials.
Es d'esperar que éseent pròpiament
aqoeet. «1 primer acte públic que es
celebrarà a Baroelona referent a la '
pròxima Exposició Internacional del
Moble 1 Decoració d'Interior», hi concorreran donant-li més briUantesa

'

lo(& èla que es sentin interessats ptr
taa pattiètio projècte.
A C T E D'INVITACIÓ

I>*»Stjàot ,íl .Comitò «Execuau de
l'Exposioió internacional del Moble
i Decoració d'interior*, exposar pdbllcament als industrials ièeai«s I ftrtitMa da Barcelona el pla detallat
de tàn important certamen ai qual
ban ofert concórnar les úases més
presUglosee d'Espanya 1 de l'estranger, hs orgaaiuai la celebració d'un
acte «I quaj a'ba invitat jtois «Is
eleaMnia da relleu que en la nostra
ciutat es dediquoa a algunes de JA
branques dels nuclis productors que
oomprèti 1A dita Exposició.
AiTUcsi afuü que tindrà caràcter da
veritable aóleinúilat en celebrarà a là
sala de sessions del FómeAt del TroboU, el vinent dilluna, dt4 4, a le*
sal d» U tarda, t estarà preudlt por
l'alcalde, president de. 1 Exposició de
Barcelona senyor marquès d'Alella, i
el del Comitò Executiu de la del Mous, si regidor En Josep Borbay.
Par t&i qua els concurrents a tan
intAmsant sasàió puguin fler-sa Ptrfectamènt càrrec dè lèa caracterutirrues d'aquest certamen i de u nota
d'originalitat i art que s'iia volgut donar a sa instol-Iamó. ahaa muntat
a ia eala las maquetes dels diferents
modals d« standé. Així mateix ce faraó projeccions • IlumlnoséS d'altres
diferents aspectes del certamen, demostratives de què la manifestació
que
prtpara per a maig l juny de
lfr23. al Parc de Montjulch,-serà dlg.
na da l'esplendor de la nostra indtlstria i d« la grandesa d» la nostra
metròpoli.
•
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LA FEBRE D'OR
Novel'Ia de costums del nostre temps
PES

Narcís Oller
(Reservata tots els dre<s)
PRIMERA

L A

PART.

P U J A D A

ria volgut traspassar. iNo podemt; tractar la gent deipergami trucà a la porta
dels artistes i escriptors de detò. Solatans. com éls de tot arreu, i masfea
espavidats per a no veure de lltmy la
fusta que aquell vernís amagava, "tampoc aconseguí caçar-los. Els monys
d'eüls penetraren nan dia dins aqueBa
berlina arnobUuia.M sentirenreciíaT la
lliçó mal «presa, 1 n'eixiren rient per
a no tomar-lhi, matant en flor les matlnées de nostra madame Adam. La
buidor anava íent-ee a l'entorn d'aqueiles noias apemes conslderaides més
que per la high-Ufe, de primer ved 1
per relacionis antigues del parc, que
l'Etn'üa tenia per vulgars i InsigniaC&MS.

Oria d'aquestes era la família Vols.
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Els esports
REIAL MOT© CLIJB DE CATALUNTA
El resultat de la prova da regularitat celebrada el passat diumenge
és el aegOent:
Medalles d'or, claMlficats amb un
punts:
Fernando, Sida-cor Indian.
Miquel Boniquet, Motocicleta Salvador.
Ernest PtmdsacU, Motocloleia I n diaa. '
Janep Ribas, Sldo-car Harley Daviíplin.
x> X.. Auiocicle Benjamín.
Magí Mathou, Auiocicle Salmson.
Antoni Alà, Slde-car Harley Dsvidsoo. Joaquim liexach. Slda-car Harley Davidson.
Antoni Renom. Side-car Indlan.
Josep BotUl, Autociele Loi'yo.
Baíel de Lacy. Autociele Loryc
jSalvador Brocà, Side-car Harley Davtdson.
Classificats amb 100 punte:
«Antoni Armengol, Motocicleta Harley Davldson.
NU Masó. Side-car Excelslor.
Pere Estaleilla, ^lotocícleta Harley
Davldson.
Enric Mesianza. Autociele Salmson.
Enric Pujolar, Autociele Salmson.
iPere Estela. Autociclo Benjamín.

V E U ï>* C A T A L U N Y A

Manual Teixidor, Motocicleta Harley
Daviuoon.
Ignaél Maeay». Motorieleta Indian.
Classificats amb 99 punts:
Jesús Viza. Autociole Loryc.
F. As AuiACiole David.
E SuduM, Sldaeaf indiea.
\
Vicens Carrión. Side-car indían,
Sateva Càrdelúa, Autociele Loryc.
Eduard Ausió, side-car Harley D«vidson.
Juli Fusté, Móiooicleu Nortc-a.
Antom Tort, Motocicleta Readtng
Standard.
Josep Feliu. Auiocicle Ellzalde.
snrio Escubóa, Motocicleta Salvador.
Medalles d'argent:
ó . W., Motoclclata Moiosacoche. 7
ïipograph, Slda-car Indlan.
fidel Gual. éida^ar Harley Davldson.
X. X.. Autoci
Elizalda.
J. S.. Side^ar Bean Mors Precisió.
Albert Ceserino, Autociele Salmson.
Antoni Plana, Autociele Loryc.
X. X.. Autoóiela Senechal.
Emili Atmeüla, Side-car Norton.
J. s.. 8ide<ar. Indian.
BaudUi Roca, Autociele Matïrt».
J. Deu, Motocicleta Triulíiph.
Ferran de vtzcaya. Autociele EU-

després d'ua partit en el qual els no*-.
tre* poaarofi tots llur» recuraos, perd
haguaran da sucumbir por la sup».
riorltat dels alemanys.
Frotzheim-Gomar. final Ideí partit
dàl disabte, dóna Uoc a demostrar que
el Comte 'és un jugador de primera
fila, abandonant si aau contrari sa
veure que no tsnía cap probabilitat
da guanyar
Proitzneim-Kreuief oontra OomarAlomo, fou un partit del qual sa'n
servarà un agradable record, car la
nostra primera parella oposà ala coloseot alemanya tota llur ciència del
joc, i després d'una lluita homèrica,
venceran els dol Turó per 7-5. 6-8, 6-v
I «-3, escoltant grana t merescuts
splaudimenta.
Cl resultat total dei matcb amb ois
alemanya, ha estat favorable a aqueixos per Mt partits a cinc que en guanyaran «Is locals, el qual dóna la
rao a l'opinió qua avançàrem sobre
la vàlua dels nostres visitants. Són
realment de primera categoria mundial.
Cal felicitar un cop «téa al Club
Pomneía, el qual ans ha proporcionat tan balla feata. així com l'equtp
ith Turó, al 4)ual. malgrat hever
acudit a la lluita sense la deguda
salda.
preparació, ha fet un brUlantissim
peper davant delí nostre» vieitants.
M. Aranó. Motocicleta Triumi«i.
El públic, cada dia nombrosíssim.
Pere Camats, Slde-oar Harley Davldson.
Medalles ds courà:
F. C., BADALONA
Pere Prats, Motocicleta Indian»
Partits concertats per aquest tmVUa. Side-car Reading Standard.
ortani Club badaloní, les dates moAdolf Subirana, Auiocicle Citroen.
Ibles dels quals poden ésser les asP. s . Autociele David.
senyalades de Campionat que, com
U , Motoeldata A. fi. C
stem veient, osctl-lsn molt fàcilment
a gratcient de la F. C. C. F.
COPA NADAL
Desembre, dia 3: Badalona-MartlAmb més entusiasme. 11 és poaelMe, nenc
(Campionat).
que anys anteriors, al Club Nàutic
Barcelona organitza el seu XVI clàsDia 8: Barcelona-Badalona.
sic i popular campionat'a'üívem. dsl
Dia 10: C. 8. Sabadell-Badalona,
tpjal s'espera per la quantitat i quaDU 17: Badalona-Júpltar (Campiolitat dels concursants un brillant èxit. nat).
El programa constarà de las aeDia U: Múrcla-Badalona.
guents proves:
Dia 25: Múrcla-Badalona.
Carrera infamil. 30 metres-. Neòfits.
Dia • 2%: Gimnàstic Valèncla-BadaM. reservat ai C. N. B.; debuiante, lona. •
6t) (interclub); Copa Nadal, 200 ^dem).
Dia S8: Glmnàctic Valèncla-BadaS'admeten insoripcions fins «1 dia lona.
20, per escrit, en el local social, carDia 31: Alfons XIII, Mallorca-Barer da ia Canuda, 41 i 43. principal, dalona.
dirigides al secretari del Comitè TècGener, dia 1: Alfons X I I I . Mallorcanic.
Bacjalona.
LAWN-TENNIS
Dia 6: Badalona-C. S. Sabadell.
Dia 7: Avenç-Badalona.
El dilluns ai maií continuaren al
Dia 14: Tcrrssa-Badàlona (CamClub 'Pompeia els partits amb als alemanys. Jugant-se el primer doble en- pionat).
Dia 21: Espanya-Badalona {camtre Raks-Kleinshorotb i Gomar-Aion80. giumyant aquests darrers per 7-6. pionat}.
7-5 1 6-3. després d'un partit molt
Dia 28: Badalona-Atlètic. de Sabaemocionant i amb diferents alternati- dell (campionat).
ves, fins a la meitat, que s'Imposaren
Febrer, dia 4: Bndalona-Avenç.
els nostres Jugadors, sentint-es soEl camp a Jugar és sempre l'asvint aplaudiments.
A la tarda, Ffotzhelm-Krouzer. gua- senyalat en plmor terme:
nyaren a Flequer-Alonso per 6-3. 7-5.
6-8 i 7-5, després d'un Joc brillant, AMATEURE. DE VIENA- F. C. BARquin tarcet .set» emocionà al públic,
CELONA
per la brillant defensa dele nostres,
aplaudint-se les estupendes Jugades
A l'Amatcure, da Viena, que jugarà
de tots.
a Barcelona per any nou, només l i
Dimarts matí, jugaren Bake-Kleins- ha estat permesa la concertació de
horoth contra J. Alonso-Flaquer, gua- quatre partits a Espanya.
nyant els primers per 7-5 7-5 i 6-3.
La Federació Austríaca, vetllant pels

La Delflneta, ex-condeísebla de Ja Ra- se dir un mot. tot estirant-se els biquel a Loreto sentia per aquesta •una gotis. (La Delflna entrava molt eixeveritable estimació. (L'el«gàncïa amb rida per, la porta oposada, amb dos
que vestíem, la manera do viure d'amb- estoigs a les mans. quan. veleot-lo,
dues genms-nes 1 els dfseurtos de l'E- no pogué dissimular la seva sorpremília despertaven, de mfc a més, -rad!- sa Se U encengueren les galtes un
miració d'En Gü 1 la n-Ma. iben dife- moment, i , ja refeta, encaixà amb el
rentment de ço que passava a la Cate- jove 1 el ipresentà a <scs amigues, en
rina que «no podia pair tanta comè- castellà, seguint els preceptes de l'Edia l tants fums.»
mília:
La Delfinota insistí que es tragues— ffuestro amigo el Barem de Essin aqudlls ss^irsts tan bulons, malrich, —
aquells capells tan rebanlcs 1 que ' Nova reverència de oap.
restessin a íer-H companyia. Però
— MU tnienas amttfas, las sefíortelles s'excusaven: bevien d'anar a tas Llapis. —
l'argenteria Masriera 1 pasax aUi
'Altra capucada. La Oeíflna solta les
bona « t o n a ÇOT a podar, VFimflla.
donar idea d'un dibuix d'una agraffe capses; olíereix una butaca al jove,
que volia rogaiar per un present de pregatH-li que deixi el barret, i quenúvia. L'avuis l i acudi a la DelOneta den els quatre asseguts, mirant-ee les
«ntretenlr-les un xic mós, onsenyant- cares mentre el Baró (pregunta a
üe&iú les }Q1OS darrerament compra- mitja veu par l'estat de la íomílla.
Però des d'aquell moment s'empara
des pel senyor Foix.
de la oonversa l'Emília, seguint la
— Sí, veurem això 1 partirem tot en casidUO. o cosa així que se l i ntssegurt, car no hem pujat çinó per a sembla un xic de lluny, com é s da
ealudar-te, ip«r a fer-te un peto, bo to entre desconeguts d'aquella mena.
sents? —
— Conocia ya el Üiutre opeUido de
La Delflneta Ja era fora. Les fJo usted.
pls es deixaren raure en dues buta— Graciós, seilonta. También yo
quetee. <una davant de l'a-ira. L'Emí- conocia a mtedes, no tólo de oídas.
lia estufà una mica els cabells dul sino de vista. Son tisledes tan beüas
íront de 1» Raquel, la seva nina. i elefantes...
Deapré?, passeíàni la vista ^ r les
— Ay. graciós. Bso sl que no. Pera
parets i mobles:
guién no se eonoee en Barcelona de
— Uegarae: toujouns ce malvats vista*
goút: un saton-modíste.—
— Barcelona es m a dudad tan peLa Raquel agafà un à l b u m ; co- ' JUC/KI...—afegí la Baquel.
mençà a iPullctjar-lo... Però en aquell
— Y que lo que es por el trato, na
moment s'obri la porta del corredor lo parece, verdad?
i . ibarret en mà i de 1 evita, apare— No enJíendo bien, sefarrita,
pité 'un jove alt. brunet, ben plan— Me refiero a lo difícil que es el
ta*, que les saludà amb una reve- trato aqvi. —
rència 1 restà enClrtat, esperant, sen- j t j·EiTi.nta; íteríimit per ]a ferMa,
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començà a pintar els barcelonins
com a isards, i , les seves coses, oom
fortaleses Inexpugnables.
— .Vo íanto, no tanto... — féu la Oelfineta.
— iíuy severa eslà utled — aíegl el
Baró. — Buscar aquí el trato de Madrid es sonar imposibles. Sí està en
nuestro caràcter, que es, efectlvamente, algo adusta, ni nuestras ocupa*
cionet nos lo permilen. —
(La Raquel, veient venir nm discurs
de mitja bora, començà a fullejar un
àlbum.
— Ah, no, sefíor, no, Aqvi, entre
nosotros, ya lo podemos dècir, sobretodo mejorando lo presente. Y no
crea u.ted que yo... lo que es yo...
lo digo y lo diré en todas portes,
por todo el miendo. sln que me i.nporte un coirniUo (volia dir eominò)
que me Uamen poco patriota y todas esas tonterias que inventa el
cbauvinisme de baja mano que aquí
domina... .Vo es que. sean algo adustos; es que son descorteses, intolerantes atrasados, alrasadlslmos, Mpócrítas, encamación viva de toda la
ridícula ipruderie que ya e han vacudido de encima todos los pueldos clvilaados menos éste. IMire usted:
aquí, tenga usted galanteos, amanies... mate usted de hambre o de consunclón a los paríentes, a los criados.,, Ueve usted la pertterbación y
el crimen a las fammas con anónimos... envenene, mate, robe a todo
el mundo y cómase frttos los sesos
de sus viciimas, ati a la q-uieta, però guardando una bonne tènue, no
perdlendo una missa, repltiendo eo·
mo proptos- los eon^eptos del Diària
de Barcelona, eícondaiíidwtoíff en el

preetàgls esportius de] seu país. ba
anul·lat el cinquè partit que havia
de jugar l'Amateurs, a Madrid, contra el Racing.
Podrà ésser molt de sentir la mesura perquè coarta la volunut d'un
Club, però no deixa d'étasr plausible, perquè amb ella es persegueix
la finalitat d'svantposar l'amor patri
eíportiu s tot lucrre, a P*n de què
neflecteüt una preocupació que el F.
C. Barcelona I l'Atlètic Club de Bilbao, no poden Cl ban d'oblidar.
Com es tenia projectai, la
ció de propaganda i Excursions ds
l'Ateneu Obrer del Dlatrlcte Segon
(Mercader», 38 1 «0. principal), efectua el dia 56 del proppassat novembre, una cursa de parelles mlxtaa 1
d'homes, la trajectòria de la qual fou
de Sant Cugat del Vallèa a PaploL
No cal dir que, donat els nombrosos premis que s'ofenen i als molts
equips que hi concorrgneren acompanyats del bon dia, 1 festa resultà
esplèndida 1 l'acte esdevingué digna
de tots els altre» que l'esmentada
secció celebra per al desenrotllament
de l'esiiort, principalment d'algun
temps ençà, mercès àla atlnale treballs de l'infatigable president de la
Secció, En Joan Montanya.
Traslladats a Sant Cugat, el jurat
de sortida fou rebut per les autoritats, les quals facilitaren alguns controls 1 tot el necessari, i a les nou
en punt 1 per intervals d'un minut,
donaren la sortida a les nombroses
parelles que assistiren a la cursa.
A Papiol, es componia el jurat
d'arribada, del senyor Batlla 1 aacratari da l'Ajuntament de la vila, senyors Josop M. Casanovas i Salvador Rosés, respectivment; el presldent Centre Regionalista. En Gaspar Casanovas, En Josep Pujol, pal
Consell Dlrcclu de l'Ateneui ol dirocor del Butlletí, doctor Narcís Fuster,
els comissaris senyors R. Aloy,- de
la Federació Catalana d'Atletisme, I
En Pers J. Bonet, i actuant de jutge
N'Ignasi Parés.
El Tesultat final és el següent:
Parelles mixtes:
Primer premi: Na Carme Moliner
I Artur Guillorme.*! hora, 26 minuts.
Segon premi: Na Lluïsa Miró 1 En
Francesc Miró, 1 h.. 28 m.
Parelles d'homes:
Primer premi: Lluíç Grau 1 Enric
Grau, 1 h., 17 1-2 m.
Segon: Ramon Pujol 1 Jaume Sorrut. 1 h.. 20 m.
Tercer: J. Soreras i L . Trabal, 1 h.
21 m.
Quar: J. Sebrafen.i R. Bobé. 1 tu,
21 m.
Cinquè: M. Simón i J. Tremoleda,
1 h., 22 m.
Sisè: p. Torras 1 J . Quillet, l I I .
22 m., 2-5.
Setè: S. Sarges i I . Castelló, 1 h.,
23 m.
Vuitè.- L. Macià i H. Orero. l h.,
24 m.
Novè: M. Sesma 1 J . Permanyer.
1 h. 25 m.
teatro, ante, un cuadro, leyendo un
Ubro, cada vet qtte el mismo Oiario
ío mande, y no se asuste, que irà usted bien. Axcnque sea usted una perdida y una menut que dé •sueüo basta a Uu sillas, serà usted considerada, agasajada y bien reciòtda en todas parlés... Pero proieste usted de
esle género de vida, de este aiterlo
absurda, inmoraL, inalvado; nuUsIrese tal cual es, toleTarUe, indultente, Ui> re de p reOcupac íonet, hablando de la gt-". se debe Itablar, seriares {porqúí yo no enouentro nada
màs soso, y usteies perdonen, que
la conversadón de nuestras damas),
hable usted de lo que eleva el espiri tu y nos diferencia de t u otras
closes; hable usled de filosofia, de
aitcs. de los grandes acoruecimientos polltlcos, de los descutoimlentos
científicos de última hora, de los altos problemas del ootgen y fín del
hambre, de los abismos del eorazàn
humana, del amor, de la fuerza fatal de las pasiones, del avadbement
por e! vicio, de los neurópalas beatificados, de los estragos del fanatismo, de la edueacidn màs eonveniente
à las nifias, de lo que intertsa en
una palabra, al entendimienio, a la
fetíeidad de las famlUas y los puebUts. y, enlonees... A h l entonces la
tomaàn a usled esas gentes por una
extravagante presuntuosa; la tíldaràn de atea, de marímaeho; la miroràn como-mta cocotte, coma un
contagio pe'lgfoso, contra el cual hay
que pampetarse eerràndole el paso a
cal y canto. On ne voit fas tel qua
le descús. Voüà! Y no rtiegue usted
que esto es afourdo, boehornoso, r i dícula y perjudicial al progreso de
este país,—
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DE L'ESTRANGER

L'ordre del dia dels demòcrates fou president no va voler fer cap declararança i iuciòe a deixar-la ajornar
aprovada després per una gran ma- ció 1 restà mut i meditatiu durant tott
d'un sol dia.
Talg una crida a la col·laboració joria composta dels nacionalistes, aquests preparatius, nclús en el lloo
le tols en presència de les diflcu'fats els populistes, cl Centre, els demò- mateix de l'afusellament.
L'execució tingué lloc davant la caactuals. Alemanya ea lu-bs en greu crates i els socialistes.
sa del senyor Stratos. Aquest mirà
perill.
constantment cap una finestra que
L a declaració al Reichstag—Les reparacions—Un pla Ignorem sl la voluntat omnipotant
quati romania tancada i des dc la
Discurs de Mussolini
dels nostres antics enemics la posarà
qual la seva dona l'acompanyava
econòmic—Els partits polítics—Dimissió d'un ministre en nous sofriments o II permetrà enRoma, 1.—En el Consell de minls- amb la mirada.
Ires
el
seu
president
senyor
MussoEl nou president del (govern ale- manya ha de crear-so una política trar dins la via de la curació.
Es Innegable que la notíc a de l'eAlemanya pot ésser oprimida 1 Ul- lini pronuncià un discurs parlant de xecució
many, senyor Cuno, ba Ueglt la do- constructiva pròpia, que reuneixi el
dels ex-ministres que comenpolítica
estrangera
1
donant
compte
gada,
però
no
pot
morir
si
eúla
maclaràclo minisierial al Reldhsuig. En sanejament eonòmic i l'acció del neçà a circular per la capital a primede]
seu
viatge
a
Lausana
i
del
punt
teixa
no
s'abandona».
el moment de pendre la paraula fou cessari sosteniment dol marc.
de vista d'Itàlia en la Conferència. res hores de la tarda, fou acollida
interromput per -un diputat comunisamb estupor, especialment pel detall
Aiprovem
l'avanç immediat pel
«*•
Declarà que el problema de les reta que va dir: «Conüeil d'admiídítra- Banc de l'Imperi de 300 mllionf. malInterrompuda la sessió per ducs ho- paracions ha d'ésser resolt ràpidament de que el senyor Gunaris fos trasllacló del govern Stlnnes. El direcior grat eis perills de l'operació i mal- res començà després la discustló de per exigir ]a situació d'Europa i la dat del llit al lloc de l execució. —
Havas.
general senyor Cuno té la paraula».
grat, les sacudides que resultaran la declaració mminerial
particul»r d'Itàlia una solució clara
El president, després dc llegir la d'una establí luació brusca del maro.
Londres, 1. — Dinen els periòdics
Parlà, en iprimer lerme, el socialis- en aquest assumpte.
Ulsta drls mmistres. declari que Vi/b? Qui no voldrà preferir una crisi ta Breltsoneid, el qual, després d'exParlant del» «uccessos de Grècia que malgrat la reserva sobre les
s é n d a del titular al ministeri dc la agLda dc curació a una orisi lenta plicar les ifases de la crisi, digué que ' afegí que el ministre d'Itàlia a Ate- qüestions tractades en els darrers
reconstrucció, no tindrà mconvenieni de decadència?
els socialistes hagueren dc refusar en- nes « esforça per a evitar les condem- Consells do Gabinet celebrats pel Gopràctic, tenint en compte ratenoló que
Per a (tenir el coralge d'una tal trar dins un govem .composi cn gran nes, intervenint després enèrgicament vem britànic, és segur que en exaels aKres ministres posaran cn llurs {.oliíica, cal tenir 1 esperança de cu- part de populisles, perquè aquests, perquè no fossin executades. Després minar la situació dc Grècia a consetreballs.
rar. Per això ens manquen totes les abans que tot, són eapHaliswf.
dsl fuscllamcnts Mussolini diu que qüència dc les execucions dels exi de la ruptura anglo-holèDonà les gràcies al govem anterior condicions primeres de la nostra no•El? socialistes—aíagi—no tenen « a p prohibí al ministne d'Itàlia que reco- ministres
1 declarà que cl govern actual no té ta a la comissió de les •reipaa·aclon*: rancúnia contra el doctor Wirth, sinó negués el nou Govern, reservant-se nica. el Govern s'haVia ocupat del
cas del príncep Andreu. Recorden els
ia basc parlamentària tan àmplia com una moralòi<"« de tres o quatre anys, que pel contrari estan convençuts que ei cridar-lo si ho creu útil.—Havas.
dlarTs que el príncep Andreu està caíóra de desitjar.
llevat per les prestacions en natura la política d'execució ba d'Caeer mansat amb la princesa anglesa Alícia
•Oridat al govern de llimperl—aíegí I per a Ics regions devastades, i rea- tinguda. Aquesta política 'ha estai Útil
Les responsabilitats
de Battenberg. — Havas.
— sota «i terreny del règim republicà, litzafcls sense augmentar el deute in- i un <jia vindrà que cl poble alemany
a
Grècia
terreny establen per la conàtitucló, terior; ,un crèdit dc 700 milions i la se'n donarà compte.
Els treballadors anglesos
nosaltres hauríem estat «attsfcls que supressió dc les barreres duaneres.
Altrament els sóciailstes no .tolera- j Atenes. 1.—Ha començat el procés
alguns membres del ipartU més lin- | En el seu darrer gran discurs Poln- ran mai que s'ataqui la jornada de i contra el prinoeip Andreu, germà de
sense feina
l'cx-rei Constantí a qu' s'acusa també
portant d'aquesta Camtna hagiiPism ' caré ha reconegut /que avui Alema- vuit .hores».
Londres,
1—Comuniquen de Glasdc panicipació en el desastre grec— gow al «Daily
estat disposats a col·laborar acttVa- nya no pot ipagar gaire cosa en esExpress» que alguns
Després el senyor Breltsnhcid atacà Havas.
meni al mmisteri. Sinó «ixò, pedem pècies. Quant a la nostra bona vo- violentament el nou minlstrs de Procenienars d'obrers sense feina han
Pari».
1.—"Le
Matin»
publica
avui
al menyí íer remarcar amb tota sin· na voluntat està .testimoniada per les veïments doctor Muller, el qual—di.sortit de la dita ciutat amb direcció
cerltat que, des d'ara, esperem s'es· decisions actuals: restringirem les gué— íeu temps enrera propaganda una sèrie dc despatxos de caràcter a Londres per a engrossnr les fllcs
secret
tramesos
en
IfcS)
des
de
Lontableixí una col·laboració intel·ligent importacions de luxe; estem dispo- per a la creació diuaa república redres al ministre dc Negocis estran- dels «ense feina d'aquesta capital.—
amb el govern corresponent a la sU Isats a conwadar omprèsiits a l'es- nana i és sospitós d'alta traïció.
gers de Grècia per Vcnlzelos i que Havas.
luació general.
tranger, però cal primer que ol marc
«El nou ministre de .Xegocls Estran- estableixen els estímuls successius que
De Valera a Dublín?
Fem vots pen>uè aquest esperit de sigui .estabilitzat. Això és injposstble gers, doctor Von Rosenbetçf—afeigl— el Govem d'Atenes rebé de Lloyd
Dublín, L—Les autoritats h a n pres
treball (positiu i comú reuneixi cn un mentre duri la política dels ultimà- és responsable dels 'tractats de Brest- George per a empendre la campanya
mesures per a capturar a De Valera.
mateix terreny totes les forces de tums. Cal que íe«n as forçós per a Litowsfct t de (Bucarest, 00 que no és de l'Aeia Menor.—Havas
que, segons es creu, ca troba actualconservació de l'Etta». I.'apel·Iaclò augmentar la nostra producció eco- pas un títol de glòria. Respecte al seRoma,
1
—I.'·Osfervatore
Romano».
que convindria al rolnisieri dins el nòmica.
nyor B»fker, ministre de l'economia, tractant del fusollament dels sis ex- ment a ©ublln.
Es desmenten eis rumors d'haver
llenguatge parlamentari. Importa poi-.
Esperem aquest esforç de tots els no hauria de formar part del govem ministnes grecs, declara que les cirEl que «onvé és que vosaltreò apro- interessats, (patrons 1 obrers. Hem dc perquè és contrari a la política d'exe- cumstàncies que concorregueren, tant estat capturat.—Havas.
peu el seu freiball.
suprimir tot treball improductiu en cució que ha d'ésser mantingudaen el procés com en l'execució de la
Erupció de TEtna
El tractat de Vorsaille* no era f>*s les empreses dc TEslat 1 Hes empreses
"So sentim benevolença (per a q u c í t sentència, expliquen e! sentiment
Londres. 1.—Comuniquen de Roma
semblant 3 un altre trapta*, anterior, privades. Es tamtlé en rinterè» del govem i no obseR-varem pas la neu- d'horror que ha prod'ilt a tot cl món
al «Daily Mail» que el cràter Nordperó la qüestió de les pcsslblltals consum.
tralitat envers ell, sinó que li farean el luctuós succés.
Invttcm cl consumidor ^ defen-- una oposició enèrgica si els seus acd execució •és acburada I i'Enteía s'ha
«En efecte—afegeix el dit periòdic— BM del volcà Etna està cn plena
tfiivençul que Alemanya no pot su- sar-sc contra els preus exagerats dels tes ho exigeixen.»
cl desenrotllament del procés i la erupció, atenyen! les laves una alç à r i a d'uns dos cents metres—Ha. prrtar les càrregues imp. sadfí per • canells' i dels «triiíts». Sense comEl senyor Marx. de; cemre, protes- precipitació amb què es féu complir
3 ^itimàtuni dc .Londres. Són els not- prometre ' existència de la nostra in- tà contra els eirtboHcs dels partits la sentència justifiquen l'acusació for- vas.
ires creditors 1 «lo experts de l'eco- dústria, tindrem molt en compte els «Precisament els socialisteb—arfegl— mulada a tot arteu contra el tribunal
A la Cambra francesa
nomia mundial qne declari'n que Ale- desitjc» dels -troballadors manuals. Pe- que hnn cansat la dimissió del mi- revolucionari d'haver obrat per pasPaiis. 1.—La comissió encarregada
ir.íinya no pot .pegar. No OtManr, es- rò hom reconeix com a necessària nisteri Wirth. són els darrers en te- sió política, per càlcul partidista i
per odi personal.»—Havas.
d'examinar Ics compres efectuades
tem enoanra sola el cwp de ):t incer- que tot mantenint la jernada de les nir el dret de criticar. El doctor
Roma, V.—VA -Glomalc dc Itàlia» par l'Estat des del principi de l a guetitud i íoportem encara les despeses 1 vuit horc^ com a jornada, normal de Wirth havia escollit el moment fad'ocupació i els lliuraments en nam- 1 trcbaíl. oal admetre excepcions limi- vorable per a fer entrgr cl partit anuncia que cl Papa ha decidit inter- rra ha presentat «1 seu diclamen a
f i cessions de terrltorlR l cJlónlís i 1 tades per la Uel i ratificades per via populista al Govern i oposar a l'cs- venir prop dol Govem grec per a la Cambra de Diputats.—Havas.
Is cónflsci. ió del noítrc hiver n l'es- I d'acords o per la via legal. Això con. tranger un Iront alemany únic. Bis evitar noves execucions.
L a crisi a Egipte
Ej Nuncl a Berna Intervindrà cn
trsàger. H m fa passiva ia mstia | vé, sobre lot per la nostra agrcultu- socialistes han fet perdré aquesu
aquest sentit prop de Venijtelos.— . El Caire. L—Ha quedat constituït
b-^lança le pagament I hom condueix rs que ha de lliurar com més a n a t ocasió.»
Havas.
c) nou Govem sota la presidència de
la nostra mcnedri a baixar als lí- millor tot el blat irequisat. H i volem
El senyor Hcrgt, nacionalista, diu j
mtls de -tota reparació.»
posar la mà. Pel restant del blat re· que el seu partit no s'adhenrà mai 1 Atenes, t — La premsa ressenya Taflclc B a i x à . O c u p a r à la cartera de
NagBCls Estrangers Mamulid Fakri
Ai.-onya'-i depprçr, la dlr.mlnurió fa qüi^at, c? tindrà en compte íl .canvi a la continuació d'una política d'exe- | els esdeveniments d'aquests dies, pe- Baixà.-Havas.
rò s'absté de fer cap comentari. L'acU BrodudeSO agric- ' j , u.s impórla- del* prou*. iFarem 101 ço que convtn- curló practicada en perjudici dc u titud
dels periòdics d'Atenes es limicions de carbó anglès, l'alça dels gui per a fer l'alimentació alemanya substància de la fortuna alemanya. ta a exhortar
el poble I mantenir vi«Els nacionalistes — afegí — dona- va la nnió sagrada
preus resul'Hnt de la d·.·f.re.iu. hi d ' l indopendent de l'estrangera.
i l'esperit patriòPensaa-fim per la son dels^jetirals ran al govem l'ajut necessari per tic en aquesta hora critica.
marc, els efectes socials que en resul·
Obres recomanables
Wli. ies n::àssltatj .1c eYbdtfï l·i dcí- i dels polits rendistes. perft en la « representar Alemanya on Ics neDiversos perròdicsdiuen queia desaparició dr '.'sconemin, recumulaciú mesura possible. Restringirem les des- gociacions difícils que es començaaparició dels ministres responsables
pèls patii.Mlars -le dlvlsr' r s l n A g * peses d'administració i del personal ran, però es reserven continuar a
del desastre nacional ha de significar Antologia de poetes catalans mores. reucariment d d pa, dol oai bo. sense periudicar la propietat de l'Es- l'oposlcló.»
la desaparició deflniliva de les nefas.
derns, pur Alexandre Planà . .
4
tai. VUvarem la horlantació dels •imde Ics tarifes íerròvlàrwi. etc.
El senyor Schiffcr, demòcrata, dj. tes camarilles polítiques per a donar
•Tal éí l'Alemanya- atrgei^-- cn el postos i ies classes posseïdores hau- gué que la política de l'oincaró és pas a una nova era de regenon«ció. Aforística uninersal. Recull de proverbis, per A. B u l b e n a . . . .
3
la continuació de la de Clcmenceau —Havas.
moment on que el govern pren la ran de f f r grossos sacrtllcis.
Calles de Barcelona (Los). Origen
i El nostre reslabllraent depèn no «o- i Napolcó. i . que, per tant. í^ón nerèsponsabilitat del poder.
Pans. 1 — Continuen rebent-se cohistòric i significat de cada nom,
Pel que e> rofeieix a Ics repara- i lament de nosaltres, siuó dc l'estran- cessaris la creació d'un front unic- municats d'Atenes, segons els quals
per V. Balaguer. Tres tomos de
cions, el govem -onsldera com el seu ger. Farem esforços per viure 1 -ol- i una orienlació neta de la política eis periòdics dc la capital cegueixen
1.550 pàgines
30
i laborar pa -ídeament amb tots els al- estrangera. Acabà presentant una
d#ure afavorir tot ço que -lyiigtil
donant detalls dc la tragèdia del diCalalanas (Las'·. per Corometrr un juijarment equitetiu sobre tres pobles. Serà per a m i una Joia ordre del dia que deia:
marts, prosseguint llurs informacions Cortes
leu i Pella i Forges. Episodis nola qüestió de les oulpabililats de la . utilitíar al servei de l^Estat les meves
• El Reichstag havent escoltat les ; per a .ntenfar reconstruir-la cn els
tables, oratòria, personatges i l '
guerra, però considera també oom relacions amb les personalitats eco· declaracions del govem, aprova que : sus petits detalls.
lustres i moltlssims documents
a necesíari, després d'aquest» guerra . nòmlques estrangeres. Hem d'activar prengui la nota del 13 de novembre
Segons aquests comunicats, poc desinèdits
a
com « base de la seva política.»
qua hem periïuts fer tot ço que si- també la reglamentació de les ir.dom
• prés d'ésser pronunciada la sentèngui possibls (per satisfer les obliga- nhzacíons als alemany» do l'estranger
EI diputat comunista Koenen ata- , eia de mort contra les sis personali- Cres/omalia catalana. Antologia
dels millors textes en prosa i
cions imposades a Alemanya, parti- als quals la guerra els ha causflí pèr- cà el Govem.
i lats que foren executades, el presivers. des del segle K t l XIX,
cularment per a realiAzar aquesta dues. Haurem d aplicar u n a política
El ministre dc l'AlimenUeió se- ' dent del Consell de ministre, coronel
per A. Bulbena
7
ebrs d* pau de la reconstrucció de alemanya simple i (honesta- No te- nyor Muller es Justifica de l'acusació Gonatas, potser no afrcvint-se a penles regions devastades de França nim ni el desig nl la potència d'o- que 11 havia let el focialisla Brells- dre personalment cap dccl? ó, donà Daes germanes ( L e s ) , per J.
Ebers. Novel·la egípcia superior
així que hagin estat saliatfetes les ne- iposar l'Orient a l Ocident o a la in- chcld
amples poders al coronel Plastlras,
al >!Quo Vadis . Amb gravats .
5
cessitats d'A'."manya Això sobresurt versa. Volem l'acord i eltreball. Pe·
El ministre de l'Economia, senyor cap de! Comitè revolucionari, per a
Gra de VHistòria. Ressenya històde la nota dels ahats del 16 de juny ' rò volem també preveure la possibi- Becker, demanà qup es procedís a fer executar la sentència
rica des de l'origen del món fins
de 1919. AKrament frfxò respòn * le» • IHat que existeix dc l'altre costat de una Investigació sobre aquesita acuEI coronel Plastiras. assumint la
als nostres dies. 674 pàgines, en
pràctiques econòmiques elemental*. 1 les nortrei* fronteres, de llançar fer- sació i el canceller va dir que es responsabilitat, obrà amb extraorditela
s
Primerament pa: després repara- ,cs encaminades a una nova apre:- feria.
nària rapidesa, la qual cosa explica
3
cions.
| sió i a noves privacions.
A la sessió següent del Relctos-- qu« les formes observades ordinària- Higiene Popular, pel Dr. Montanyà
Precisament aquests d 10? Jes nos- tag. el senyor Cuno anuncià que el ment peLs tribunals revolucionaris no S'arrccions Montserratlnes. per
Aquesta és la divisa del govern. Es
J. Carreras i Candi, amb 35 gral'íxpref·sló de] senriment de la con- I tres mirades són dirigides amb inquie- ministre de l'alimentació, doctor Mu- foss'n respectades i que c b acusats,
vats
2
servació d'-un paíí. Hom arribarà a tud ver*, les pmblacions do'jlement per. ller havia dimitit, llegint després una que foren condemnats a mort cn
iifta solució com més aviat hom con- • judicades dels països oóupstè que n- llarga lletra seva en la qual protes- fer-Se de dia. morissin a dos quarts Per Calalunya. Col·lecció d'articles històrics, patriòtics, socials
de dotze del matí. sense deixar passiderarà la qüestió de les reparacions porten des de fa quatre anys I amb ta dels seus sentiments patriòtics.
i literaris, pel Dr. Marti i Julià.
4
•Mai hc pensat — diu en la seva sar el termini reglamentari de 2* hocom una qüestió econòmica. Orec que una paciència admirab1? les càrreparticularment els Estats ho compen- gues d'una ocupació, les raolslitats lletra — en una separació de Renà- res.
O B S E Q U I
dran aixi i el seu ajut ens és in- de la qual són -sovint contràries als nla de l'Imperi, però em retiro amb
La primera ordre del coronel PlasAl
qui
compri per valor de 10 pies.
sentiments del món civilitzat.
l'objecte de calmar l'agitació que
dispensalble per a una solució.
tiras consistí cn ordenar que no derEn nom del meu govern, declaro
Bepetelxo co que el senyor Bathe- s'ha manifestat contra meu al Reichs- xés d'estar preparat l'ex-president del se li regalarà el llibre Diferències enque fa seva sense cap restricció la nau ba declarat aquí. dos dies abans tag 1 que ha creat una atmosfera d'o- Consell de ministres senyor Gunaris. tie catalans i castellans, de M . Rossell
noia del 13 de novembre a la comis- de la seva tràgica fl: el govem no posició entoni meu davant la qtml Com és sabut, aquest es trobava i Vila. Al qui compri per 30 ptes. se li
sió de les reparacions 1 està ferma- serà mal disposat a abandonar els no puc pendre la responsabilitat ele greument malalt de tifus. Gunaris es- regalarà la formosa novel·la Jaume, de
ment resolt a realltear el programa territoris alemanys ocuoets, ço és, les resoldre amb tota la calma i la re- tava postvadíesim i amb febre alta. J. Pin i Soler.
Editorial Poliglota. — Pelritxol, v
que enclou. Ens apropiem els moís províoclee del fiïn. el Palatinat i el flexió necessàries el problcnia de l'a- Fou precis arrencar del II t el vellet
i vestlr-lo al lloc de l'execució. L'ÏXllmcntacló.»
dels experts, segons «Is quals Ale- Sarre o a comprometre « u r deslliu
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Les

M

nostres minories

parlamentàries

DLT oportunes i molt interessants han esdevingut les assenyades intervencions dels nostres illustres amics E n Francesv: Cambí" i E n Ulnís Durati i Ventosa a les discussions suscitades suara al Parlament espatyol. Temes tan vius com l'existència i l'abast del separatisme, la política cultural del govern en
relació amb els ideals de Catalunya, el nomenament d'alcaldes de
Reial Ordre i les responsabilitats pel desastre del Marroc, foren
debatuts pels caps de les nostres minories parlamentàries amb una
precisió i una eficàcia que cal remarcar. Comentarem, doncs, breument llurs intervencions, per l'ordre mateix que es produïren-
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gir-se defensora de l'autonomia municipal, aquesta arma dds batlles de R . O. E l Sr. Sala, amb la seva ingènua i còmica indignació, semblava significar que la 17. M. N. havia d'exercir el monopoli dels alcaldes de R . O. a Catalunya. L a seva intervenció
serví, no obstant, per a palesar la correcció de la conducta política del Sr. Creixell, proclamada pel mateix ministre de la Governació i reconeguda per tota la Cambra. I E n Cambó aproj fità admirablement l'avinentesa per aconseguir, proclamant la doctrina que sempre havia mantingut, el nacionalisme català, en aquesta matèria, el compromís de tots <?ls partits de Catalunya de no
acceptar alcaldes de R- O. No serem pas nosaltres, els nacionalistes, els que faltarem a aquest compromís. L a primera vegada que el nacionalisme coüaborà a la - governació de l'Estat, ja
aconseguí que el gabinet no exercís aquest dret que les lleis li
reconeixien. Si ara, per la sinceritat i la lògica d'En Cambó, s'aconsegueix que tots els partits de Catalunya compleixin aquest
compromís, tots hi guanyarem.
Quant a les insídies que insinua el Sr. Prieto foren definitivament contestades amb la interrupció d'En Pere Rahola, fent notar
que l'alcalde destituït pel Govern a Manresa era amic del Sr. Martínez Anido.

L a millor resposta a la insinuació dels que suposaven
E n Lluís Duran i Ventosa aprofita
que la signatura de. la po—
E L SEPARATISME
molt cscaientment l'evocació instinti- sincer d'aeonseguir l'efectivitat de les responsabilitats pel desastre
va déll Sr. Burgos Mazo per a plan- nència lliberal per la minoria nacionlista podia obeir no a desig
tejar amb tota sinceritat i snpb tota lleialtat el problema dci se^ de Mejilla sinó a una maniobra política, fou l'actitud adoptada
paratisme. Cal que a Madrid no es facin illusions de cap meaa per l'illustre cabdill nacionalista després del discurs del senyor
sobre aquest punt concret. E l s pobles no volen la independèn- Maura.
cia o rautoDomia per caprici sinó com a instrument per a servar
Era evidept, després d'aquest discurs, que la ponència lliberal
llur personalitat collectiva, Unrs essències nacionals. Catalunya
jio podia reunir un nombre de vots suficients per a reeixir parlaté una personalitat nacional. E l catalanisme, tot el catalanisme,
mentàriament. Jïi havia, doncs, el perill que, rebutjada la poa una hora o altra (Maragall, Folgnera Duran, Macià, Prat de la
nència lliberal per una majoria del Congrés, l'afer de les responsaRiba) han cercat els mitjans de garàntir el lliure desenrotllament
bilitats restés definitivament esvaït al Paríaínent. E l discurs d'En
de la personalitat catalana en la convivència germanívola amb els
Maura plantejava el problema eq aitres termçs, i E n Cambó copsà
pltres pobles peninsrilars.
ràpidament i mestrívola la realitat de la situació parlamentària i
La Lliga, segons els seus Estatuts, cerca rautonomia de Cata- les seves possibilitats d'eficàcia immediata i s'adherí a la proJunya, és a dir, el lliure desenrotllament de la personalitat na- posta que T'cusació fos duta constitucionalment al Senat, tenint
fional catalana, dintre l'Estat espanyol. E s evident que si fos la valor cfvjc* de concretar l'acusació contra el Govern de jurealitzada la hipòtesi de la Lliga, és a dir, si Catalunya no tro- liol de Ï 9 2 1 .
tes cap obstacle al lliure desenrotllament de la seva personalitat
L a concreció immediata que deduí E n Cambó del discurs d'En
pacional, dintre l'Estat espanyol, no hi hauria a Catalunya cap Maura dóna a l'afer de les responsabilitats un aspecte nou i colloca
separatista. Però és evident també que si la Lliga fracassa, si Ja qüestió en un terreny de màxima claretat i màxima definició,
3a hipòtesi de la Lliga és rebutjada definitivament a Madrid, si treient-la de les boires que l'entelaven.
léh polítics centralistes i els altres pobles peninsulars convencen
Catalunya amb llur actitnd i llur conducta que Catalunya mai fiiimiiuiMmnmiímimmiïnmmiíiiuiiiimiiimuinnnmuniii^^^
po aconseguirà el reconeixement de la seva personalitat collectiya, dintre l'Estat espanyol, el cercarà fora.
E l fet de l'existència de Cataflunya, amb una consciència i
.•ona voluntat nacional, no pot ésser modificat a Madrid. E s inpvitable també que aquesta personalitat collectiva aconsegueixi un
OM si perdurés encara el neguit de la sessió municipal de la
dia o altre d seu reconeixement. L'única opció que resta a Madarrera setmana, en la d'ara — que durà fins a les tres de
drid és triar si aquest reconeixement ha de v-enir harmònicament o la matinada — la minoria radical desplegà contra la majoria una
.violentament, per l'autonomia o pel separatisme.
ofensiva general, en la qual es desenrotllaren tota merta d'incidents,
E n Duran i Ventosa recordava molt oportunament al Senat pintorescos els uns, pesats i fins irritants els altres.
que la Lliga fa vint anys que treballa per arribar a aquesta soE l cap dels radicals, en començar la sessió exigí, invocant el
lució amb l'autonomia. E l s polítics madrilenys semblen, però,
Reglament, que es llegís pausadament l'acta de l'anterjor, tasca
entestats a no deixar altra solució a'l problema català que la se- en la qual s'invertiren més de tres hores. E s de suposar que una
paratista. Ho estan aconseguint. Si la nostra veu lleial segueix tal pensada, digna d'un estadista, tenia* per finalitat molestar !a
pssent desoïda, ho aconseguiran definitivament, com ho aconsegui- majoria, perd el seu autor no es donà compte que la mateixa moren a Flandes, a Portugal, a Cuba i Filipines.
lèstia hagueren de patir els altres regidors radicals, el públic i
la premsa, aixecant-se en tot el saló durant tres hores un chor geUn aspecte d'aquesta incomprensió es- neral i seguit d'alabances pel que amb tant d'èxit i profit es preL'ENSENYAMENT
sencial del problema català és el que ocupa del bé de la ciutat.
passa en matèria d'ensenyament púSuspesa la sessió a l'hora de sopar i represa després de les
blic. L'Estat espanyol no sap organitzar el seu ensenyament. onze, en tractar-se d'una proposició encaminada a aconseguir una
Aquesta malaltia crònica ha arribat al grau màxim de desgavell pròrroga del conveni relatiu a l'adquisició de les aigües, per tal
i anarquia sota el ministeri del Sr. Mòntejo, la gestió del qual de salvar els drets de la ciutat, es marcà entre els radicals una
Jia qualificat molt justament E n Duran i Ventosa com l'Annual profundíssima divisió, puix mentre el cap impugnava la pròrroga
(le la instrucció pública. I aquest mateix Estat, que no ha sa- i anunciava una enèrgica oposició a gestionar l'aprovació dd conbut organitzar el seu ensenyament, és el que posa obstacles a l'en- tracte pd ministre de la Governació, d senyor Marial, recordant
Jairada gestió pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona i de la que en el passat bienni ell, junt amb els altres regidors radicals,
Mancomunitat de Catalunya. E n Pere Vila i Codina llegà quan- havien votat el dictamen es posava al costat de la majoria i es
Jitats importants a J'Estat espanyol i a Catalunya. De les que negava a seguir a la seva minoria.
ilegà a l'Estat espanyol ningú no n'ha hagut esment, car l'Estat
L'inddent serví de distracció a tot d Consistori i compenres no n'ha fet. De les que llegà a Catalunya tothom en sap la
sà
amb
excés el cansament de la lectura de l'acta, demostrant fins
inversió i d profit.
a quin punt d cap dels radicals en d municipi s'interessa perE l senyor Montejo ha concretat la seva actuació antípedagò- què la Hisenda municipal no perdi un ingrés anyal mínim de dos
(gica i anlicata-lana .en la suspensió de l'autonomia universitària milions de pessetes, que permetria enfortir la recaptació en pro3 en la temptativa a treure de les corporacions i entitats catalanes, fit dels contribuents i solucionar, sense majors despeses, d s projqne legítimament se n'encarregaren, l'administració del llegat Pere blemes higiènics de la ciutat.
.Vila i Codina. L a dèria anticatalana del Sr. Montejo ha popuFinalment, a darrera hora i amb motiu d'una proposició dels
L·ritzai el seu nom a Catalunya, a l'extrem que, com remarcava E n
nostres amics referent a l'inddent entre el governador dvil i el
Duran i Ventosa, el ministre hagué de desistir del seu projectat
president de la Mancomunitat, un regidor radical pronuncià, en
viatge a Terrassa. E l Sr. Montejo constitueix un cas típic d'inuna interrupció desgraciada, una frase grollera i despectiva per a
consciènda i incomprensió del problema català, un cas típic dels
Ja llengua catalana, que provocà la indignadó d d Consistori i
prinistres centralistes que amb llur actuació fomenten el separal'obligà a rectificar solemnialment, declarant que no havia volgut
íisme.
ofendre la nostra estimada parla nacional.
E l Sr. Sala va tenir la gosadia
I així s'arribà a la matinada amb un fracàs sorollós de la
E L S BA T L L E S D E R . O,
de portar al Congrés la qüestió nova tàctica ofensiva contra la majoria que governa la dutat, de. de l'alcalde de Manresa, quan
mostrstiu de qnè, com sempre, d s nostres amics saben inspirar
tothom sap a Catalunya que la Vnién Monàrquica Nacional ha- tot^ !a seva actuació en l'interès de Barcelona malgrat els intents
yia vingut utilitzant fins ara, sense cap escrúpol, i malgrat fia
pertorbadorj dds radicals.
L£5
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Les Idees
i les Imatges
l.V CAS PATOLÒGIC
DELOOIFILIA
Tou, el qui més el qui menys, fiàvem resserUU, dins l'àrea dtoersa de
condicions i estaments, l'abellidora
tmpOTtà.ncia. d'un elogi, d'yn mot « 1 coratjador. d'un gest amable a ta
nostra inienetó. majorment quan els
interpretàvem sincers i competents
L'opinió favorable del proïsme envers nosaltres o les nostres obres «sesiada sempre considerada, amit raó,
com una de les poques caanpensaCfOns que poden oferir-nos les ineompatibiütats. les enveges i els recels
que vénen a ser el pa de cada dia
de la nostra vida humanal imiperfecta.
Doncs bé, un compatriota i contemporani. En FraTvesc Pujols, amb
mà sacrílega — no reculem- davant
d'aquesta forta expressió —t s'és complagut a destruir. màijatiçanJ un procçdlment insòlit aquest deure sagrat,
diríem, parlant cristianament, aquesta saigrada convenció, dírtçm, parlant
agnòstic.
De la major part de llibres i artíeles d'aquest escriptor — <«! guiï,
d'altra banda, dit sigui dè pas, apreciem con?, a poeta, i , sobretot, com o
fUàsof en. ço que ell val i representa) — n'ix el suc corrosiu inhumà
a doll ple.
VetUm, justament, de fullejar, suara, un dels seus documents clínics i
simptomàtics: el -«.Recrull d'articles'
de crftjca artóstica publicats flne ara,
reíerents a les arts plàstiques i dedicats als artistes í a ies «oposicions.» (1)
ELf adjectius dtHràmbíes Us attu.
sions superlatiies, ies patents extremlssimes, ainb u»a àbtí^doíUat l una
insistència inenarrables, omplen gal-'
rebé tòts els fulls del llibre.
No discutírem aquí, sobre eada cas
concrel, el grau. de justícia corresponent a cada persona o obra elogiada. Es el conjunt el qu£ demmciern
intolerable. -Es el to general:
Hom ha conjuminat qualques hipòtesis psicològiques per a explicar
la patològica allau elogiadora d'En
Francesc Pujols.
No volem -fer-U la injúria crítica
de crewe sincera l'absurdltqt de la
majoria dels seus eLogis desorbitats.
No volem rebaixar.nos, tampoc, a
suposar-li mòbils exclusivament interessats d'ordre anecdòtic.
Preferim, ésser més temeraris, àdhuc a risc d'ésser injustos, i d'atribuir l'elogitilia pujoliana a una pregona, total i brandadora rara sobreexcitació de l'orgull, del cinisme i de.
la timidesa combinats. En qquest cas,
l'elogi equivaldria, fins a cert. punt,
a un menyspreu complex. I , més en
el fons encara, en certa manera, patiria cònsiderax-se com tuna mena
d'odi... *
Potser, en realitat, tót plegat no és
sinó una simple necessit/ft twmoristica.
Sigui com sigui, el certys és que
a través de l'obra d'En Francesc Pujols, veTsemblantmerU, el mot amic
és esdevingut un xisto, él mot estimat una ironia i el mot admirat un
sarcasme.
Totes les acUluds davant la vida
i en relació amb els homes i les coses, són possibles, certament.
No totes, però, són permeses, i
menys encara, lloables.
JOSEp MABIA K1NOY

•(1) iPuWicacions de t L a Revista».
Baitelona 1921.
AUTORITZEU LES NOTES DE T.E3
QUALS ENS PREGUEN LA PÜBUCAQO, AMB UN SEGELL O UNA FIR.
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.

L A VBÜ P S C A X A E Ü M g B
L ' E x p a n s i ó catalana

França i el catalanisme
EI profesfior Jean Bonnafoug acaba
d'escriure al periòdic .'ÍJO Provençal» de Paris, un notabk article, en
tí qual. ultra algunes manifestacions, tal volta «xageraUea. produïdes pel seu bon zel de convençut cataianSia. francès, — són de remarcar
aquests paràgrafs:
-Quci qu'en al dit M Pierre el
Paul dàns ja «Dépéíhe- d^ Toulouse.
nul Mérldlonal digne de son orlgine n'.gnore plus que les Catalans, les
V^lenciens et les. Insulalres de BaJéares sont nos íràres di» langue ei
de ràce Les hasards de ia polilique totematiorfale nous séparèrent
Jadis pour nous lier su sort d« couronn«« nvales et souvent hosüles;
ma s. sMS ont pu obecurcir un temps
íiotrè thémoire ei no;re consclence,
lis n ont pu ni les détruire. ni les
empécber de sé ivyeeller à la voís
de nos poètfí

•Mais. ajoutc-t-il. Ia Catalogne toot
emière teindit-elle les bras ver» nous
que nous n'aurions ni les moyens.
ni le droit d'ouvrir les notreo. Une
atmexlon c'est vite dit. Une assimtlation. c'est autre cbose. Nous avons
nos Catalans. Us sont d'exceUents
Français. Mais, Us sont restés Catalans i?1"! L incorporation de la Catalogne espagnole nous serait d'autant plus pénible qu'à l'intórieur de
ce beau fruit, i l y s deux vers rongeurs: l'·anarchíBte et le clérical».

•Comme troubas lou bouioum?»
Des gens que refusen de se laisser "parisienguer'. nne poignée de «raarmiteurs- et qualques diraínes de «calotlns», voilè bieo -les microbes v i rulents» capables d'inspirer à notre
homme d'Etat la pire averslon pour
la plus belle province de l'Espagne...
et d'ailleursl
Entre Madrid et Barcelone, continue-fcil. ne mettons pas le dolgt
Fraire de Catalougno. eseoutflsl nous ce sont l a «cosas de Espafla». Com[an di ment, monsipur! Ce ne sont pas plus
Ou« faslas pèr al:n revièure e res- affatres d'Espagne que ceUes d ' I r fpl^ndi lande ne lo sont d'Angleterre. Dans
les confits douloyreux oü les peu|Lrn di rampsu de nosto lengo...
ples lettent et souffrent pour leur l i EcrtvaH F Mistral: ' i Troubaire hération. U est l&cbe et imprévoyant
Catalans», én aout 1861, et quaran<e da renouveler le geste de Ponce Pians plus tard M. .^nvonin Perbosc late l'Europe en a fajt la tp&te expénence avec les miisaveniures d« la
écrivait k son tour:
Pologne et de l'Alsace-Lorraine. Nons
] ne devons ni no poayons les abanO t e r » catalana, o. sol lengadocianl l doner à leur inforturie. surtobr JorsAn bé\ vos sompartir las serras pi- «ue ces peu pies on: envoyé deç mi[renenccs, Uiers de leus ics mournr volontai>l«nbràrtients del passat, esperas ave- remeni pour notre liberté; surtout
[noncas lorsque ces peuples sont un peu et
de la faraüle. Après tout,
Vos afrairan auèi tot com al temps ,I beaucoup
de par l'bistoire. la race. la lan[auctan!... gue et mèeme le coeur. les Catalans
La renaissance catalana s'cst deve- sont aussi Francais que nous. Prooppée porailòlement a la nOire, en I vençaux ou Gascons. Us le sont inllason «ompíèfe avec elle, si Ja puis finlmeni' plus que ces Rhénan indigestes que cortains de nos nationaainsl m'exprimer.
listes réverit toajours d'annèxer. sous
LA INXBANSIGEÏvCIA CBTNNÏRA-- le pretèxt de «frontière natureUe».
LISTA
Cemme si les peuples et les cmllsaLes Caslülans n'ont pas montrè la tions étaient nécesSaireroent délimim#me habilité, la mfme souplesse tés par des accidents géographique§!
que les - FrancJiimanJs cbez nous. Mé connaitro son blen pour une quesdans la réalieation de l'unité poli- tion de flenve ou de montagne. O
profonde polltíque qn'un fossé plus
tlque de la Péuinsule. .
Us ffren èt Us continuant à faira ou moing aqueix et une tralnée de
plus ou moins haute sufpreúve d'ime iniransí geance bauu- calUoux
né, brutale et maldroite qui lur va- flsent à determinerl
lut la pert du Portugal un moment
réuní, le soulèvçment général de
leure colònies d'Amèrique, l'insur- LA SOLUCIÓ DEL PLET CATALÀ.
BASE DE LA UNIO LLATINA
recuoo actuelte des Rillains, et qui
lur aüène de plus ©n plua non seu•Ce serait bien le diable si le prolement les Catalans, mais encore les blème catalan n'arrtvait pas k se réBasques et les Galiciens.
soudre pour le plus grand bonbeur
Tandis que, à Paris, le discours ei profit de tous. Una solutjon amide M. Léoa Dudet et l'inlerventlon cale s'impose: n'oubllons pas, en
do M. Reymonnenncq, à propos du Pro effet, qu'un joud ou l'autre, les navençal. reoueiUajent rapprobation .le tions latines de\Tont s'unir ou dlsMM BtSrard. Herrlot, Leygi";, | t paraltre dovant les Anglo-Saxons, les
Casteínau, et les applaiidissements Gerpiains ou les Slavcs. et que nous
unànimes de députòs (rançais. a Ma- pouyoas. nous les Occitans d'Espagdrid un pteidoyer semblabie da M. ne, de France et d'ItaUe, Jouer un
CambO en Caveur du catalan décbai- róle preponderant dans la réalisanatt une tempéte de vocifórations, tion de ceue Union »
de stfflets, d'insultes, dans l'bómicycle et dens les albanès. Naguére
le général Azanar proposa de raser
de semer le sel sur Jes ves tiges, n
Barceloue. la nouvelle Çantoage. et
n'y a pas un mois. le leader républícain Lenoux a declamo, aux ris Canàries, un «rand discurs poüuque
Contràriament a la referència donadont je tradois fldèlement ces quelda a! govern civil, els empresaris ens
ques lignes:
«Si IXpagne renonce au Maroç, han dit que el governador no íéu cap
commeot pomra-l-eJIe tourner sts ar- promesa de, modlflcar les ordres a la
mes cemtre les aspiratloos sépara- coraissid que el va visitar ahir al
tistes de la Catalegne lors que vlau- migdia.
dra le moment de le faire? Si nous
abandonnóns rAíriqqe. nous de- i El $i>cretari del Govern civü senyor
vrons abandonner aussl la Catalog- i Junqújto ha manifestat als periodisne, les riantes campagnes du Pays tes que ei governador, tenint en compel dictamen emès per llnspector
Basqur et les délicleuse vaUées da te
de Sanitat., ha autoritzat als salons
la Galicte. Si nous làchons les Afri- i de
varietats, cines i teatres populars
cains d'Afrique, nous licheron éga- qua es fumi, a condició <IQC en un
lement les africains qui sont en Es- termini de quinze dies han de posar
pagne... Pour mol. s'il le faUait. Je els extractors o ventUadors en quann'hésiterais pas à stgner des condam- titat adequada a ia ca·pacitat del looations à mon... Aplaudissemems cal ,per tal que en 20 minuts pugui
et oTOtions. notent leg journalistósl» purificar-se l'atmòefera.
En él ben entès que si després de
CONTBA "LA DEPECHE»
Cette exasperation ne pourra sur- 15 dies no posessin els apareUs esprende que les ignorants ou ceux qu: mentats, es fart efectiva la prohibició
felgnent de l'ètre, comme M. le Dl- de íuraar i se'ls imposarà una sanció.
recteur de le «Dépèche», de Toulouse. Dans ce puíssant quoUdien fégional. M- Hnc (Pirra et Paul pour
ses lectears'i executa le catalanisme, en deux coionnes. le 2i septembre dernícr. «Nous sorames, dlt-il.
roenacées d'on cadeau fnattendu.
Rlen moins que de l'annexlon de la
Catftlogne espagnole». S'il íaUait en
PADRINA DE GUERRA
tiéfn cel exceUent homme. le naLa demana des de Mont A m i l t el
tionalisme catalan seralt né. tout soldat Josep Giral, de la q^oarta comcomme celur des Tchèque d une In- panyia dol bataUó de Valladoüd, nüJustíce. fUcale prolongécl
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El fumar a les sales
d'espectacles

L a campanya
del Marroc

i La

catàstrofe del Port

LA FAMÍLIA XANCO
La nostra informai-riS; sobre el salvament de ia família .Cançó, nàufraga
en Ja catàstrofe de] Port. ba •motivat
tan' nombrosíssims tílegram^s i Uetnes de felicitació i d'admiíacío a la
'mare heroica- N Hermínia CreíxelL
que el pare, el nostre amic. En Josep CreixeU, «ns prega que fem pü11 dlíicli .per ara. el fer-ho particuli dltícil, per ara. e Ifer-ho particularment.
Tota la família salvada segueix perfertameot de salnt
VISITES DE OONpOL
Per a donar-li el èonao) amb motiu de la catàstrofe del passat diumenge, han visitat e! senyor alcalde
don Lconides A Yerovi, cònsol general de l'Equador, dou Andreu Rodríguez Azpurua; còtiso] general de
Venezuela a Espanya, doh Frad. A. E.
NippeU. cònsol de SnlMa També s'ha
rebut una sentida comupJcaciA • de
don Vicens J. Arboleda. còneol general de Colòmbta a Barcelona.
EL DOL DE LA MANCOMUNITAT
Signada pel pres'dent de la Mancomunitat de Catalníiya, senyor Puig
i Cadçfalcb, el seílyor alcalde ha rebut una comunliïació en la qQal es
ruanlíesta que aqueü CORsell permanent, en Junta que celebrà ahir, va
acordar fer constaí en aota el seu
sentiment per la cítàstròfe del Port
1 manifestar el seu més sincer condol a l'alcalde com a representant de
la capital catalana.
El diputat provln-ial. vire-president de' la Cotfil&sid provincial de
fiirona. senyor Noguer J Comet ha
visitat el senyor altíalde, tra&Uadantli el condol d'aqueUa corporació per
la desgràcia esdevinguda al port d'aquesta ciutat.
MAMFESTAGIONS'DE CONDOL
S'ha rebut tafnbé a l'Alcaldia un
telegrama de l'alcalde de Girona, senyor CoU, manifestant que en nom
propi i Interpretant el sentiment daqucll Ajuntament i ciutat, expressa
a aqiiçsta Alcaldiü el seu pregon pesar per J'esmentada catàstròíè.
Pel mateix motiu hq visitat el senyor alcalde el cònsol general de la
República de Guatemala a Barcelona, senyor Sàenz de Tejada.
També ha rebut sentits telegrames
de condol del sçnyor Suafla. alcalde de Manresa, notificant Vaeejd en
aquest sentit de l'Ajuntament de l'expresada ciutat,- del rector de la Universitat, senyor marquès de Carulla,
que es troba a Madrid, i manifesta
el seu sentiment per no haver pogut
assistir a l'enterrament de les víctimes
i de l'alcalde de RipoU. posant en
coneixement que l'Ajuntament de
l'expressada vila acordà associaf-se a
la dolor de Barcelona, en la sesjió
que va celebrar ah|r.
Tajnbé s'han rebut sentides comunicacions del cònsol general dels
Estats Units del Nord d'Amèrica a
Barcelona, de la «Societé des Hcsp tallers Sauveteurs Bretonà" (degaçió
espanyola), de l'Alcaldia de Caldès de
Montbuy i de l'Assocació d« Capitans PUots de la Marlcna mercant
REMEBCIAMENTS
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Polítiques
SESSIÓ NECROLÒGICA EN HONOR
D EN FRANCESC LAYRET

Q ü e s t i o n s

s o c i a l s

L'ASSASSINAT DEL CARRER OEL
CARME
El Jutjat de l'Hospital que instrueix
diligències sobre l'assassinat de Jau»
me Rubinat. ha dictat aute de procéssàment i presó sense fiança contra
Blai Marin Pérez, deixant en llibertat
a Francesc Santaro Sànchez i Marc
Rubio Piila, als quals foren detingut»
el passat dimarts al Palau de Justí,
eia amb motiu de l'acusació Uançada
per la vfdua de Rubinat, quan anava a declarar en el sumari sobre l'e*
memlat fet.
Blai Marín fou conduït ahir a W
presó.
VACA
S'han declarat en vaga vuit obrers
desbarbadors de les indiistries siderúrgiques de can Tunis els quals aemanaven l'augment d'uoa pesseta de
jornal que havia estat concedida als
fàndidors.
De continuar en vaga aquests obrers
hauran de plegar tots els altres de ia
fàbrica.

Ahir. a la mt. «ingoé Uoc a i'Ateneu Eucir·iopèdic PopíUar, ple de concfurrència. Va sessió necrològica en
honor d'Eo Francesc Layret amb mo
riu de complir-se el segon aniversari
del seu assassina*.
El doctor AguadJé, president de l'entitat ciiri V'aete. Ue^ira unes quartiUes enaltint la 'igura del difunt i posant de rolleti les seves relactons amb
liAteneu
En Companys recordà el m-mient en
qu* s'assabentà de 1a mort d'En Layret, era el dia que junt «mb 36 companys més era deportat: pondera la
gran emorió d'atruell moment Dliu
qoe En Layret ena home de gran virttit i de gran estudi.
En MerceN Domingo diu que si t n
Layret íou gran ffier la seva m-^rt
més ho fou encara per la «eva vfds
Diu <jue la cosa més "vergonyosa, de
l'assassinat d'En LajTet. fou el silenci de la ciutat. 1 d'una manera especial el silenci dél Col-legt d'-Advocate i de les enütats de oultura ; t el
silenci del Parlament, ©iu que el* a"^
cendent» espirituals dIEn Layret foren E l port tranc de Salònica
En Pi i Margall 1 En Francesc Giner de los Ríos Acaí» referint se al
seu Ingrés en el moviment proiefari
La convenció greco-sèrbia de 19U,
El doctor Aguadé aixecà la sessió
relativa a l a zona lliure del port da
Expressaren llur adBiesin l'Associa- Saiònjca cedida a Sudeslivia i que
ció Catalana d'Estudiants N'August Pi acaba d'ésser ratificada pel Govern,
i Sufler. (Casanovas, .Noguer I Comet gre.\ conté les principals c l à u s u l e s
següents:
i Alomar.

Grècia cedeix a S è r b i s una zona
dins rte) port de S a l ò n i c a que p o r t a r à
el nóm de p o r l serbi i que. tot forManxaren ahir a
el doctor mant part integrai del t e r r i t o r i grec,
s e r à col·locada sota el r è g i m duaner;
Pilíaluga I el senador N'Emili Blu.
'• v
•
.
i i adminifitraUu de S è r b i a .
Totes les mercaderies exportades o
ATENEU DEMOCRATIO REGIONAimportades a. S u d e s l à v i a per aquest
LISTA D E L P O B L E NOU
Demà. a les deu del vespre, a l'A- ! port. seran exempts de tota taxa en
tenou Democràt c Regionalista del Po- territori grec, tan si han de irawessar
ble Nou ícarrer de Wad-Ras, 308), des de la frontera Sèrbia fins al port
Inaugurarà un cicle de conferències eerbi de S a l ò n i c a .
el distingit propagandista En Joan . El Govern grec es compromet a ncot
Vidal Salvo, dissertant sobre ei te- | dar sobre «l seu territori to'es l^a
.ma: «El- Nacional'Ème i la Cultura» i facilitats necessàries pel t r à n s i t d'a.
Aquesí cicle de conferències tindrà
el seu complement en altres quatre, ^ 0 8 " " " C ^ i " . Pel seu costat
que en els successius dissabtes del S è r b i a , p e u d r à totes les mesuras p e í
corrent mes i a la mateixa hora de 8 impedir tot tràfec fraudulent amb
la de d e m à es donaran en la forma aquestes mercaderies transitades,
següent:
•
I Els vaixells que Són al servei del
Dia 9 — En Salvador Bremon i ' comerç d ' e ' x p o r t a c i ó 1 •dimportacio
Masgrau dissertarà sobre el tema: sèrbia. gaudiran dels mateixos privi«Actuació fíaCionalista « l'Ajuntarnen» legis, als ports grecs, que els acorpia 16. — En Josep Codolà parlarà dat;; pels vaixells grecs.
S è r b i a es re«erva el dr-ït de tenir
de «L'actuació de les Joventuts Nados representants a la Cambra de
cionalistes».
Dia 23. — En Josep Marí' desenrot- Comerç, de S a l ò n i c a i dois represenUorà e'l tema: «L'obra acomplida per tants a l a Borsa de C o m e r ç .
SORTINTS

Ma^rid

la Mancomunitat».
Dia 30. — En Josep M. Ginesta clour à el cicle dissertant sobre él tema.
rCatalanitssció del nostre poble».
A l'Ateneu del Poble Nou. una de
les primeres organitzacions nacionalistes de la LUga Regionaista, ha despertat un gran interès el cicle de conferències anunciat

La

fusió

dels

lliberals

anglesos

A Westmlnster" h a - t i 4 g u t Uoc una
r e u n i ó de diputajs pertanyents ala
dos grups del l i beralisme anglès i
encara que hom no coneix e l caire
La Comissió municipal de Benefique ha pres la discussió, born creu
cència, en Junta que va celebrar ahir,
saber que s'ha progressat vers la
va acordar fer constar en acta la
— «í,a Mujer ínerte». Assaig sobre el realització de l a unitat lliberal.
sowq satisfacció pel brülant comporHom sap que la dificultat princitament déls perits, personal subal- Fetninisme. Omíerències famlllofs
tern i contractista del servei de car- pei reverend P. Ramon Ruiz Arne- pal no és pas una qüestió de prinreteig de Beneficència en el salva- do, S. I . Un toln en v^itè, en rústi- c i p i s i n ó de personà. Els Uibetals
ment d'assistència a les víctimes de ca, pessetes l'50; en cartró, dues pes- s'entendran avia» per atacar la Uel
de salvaguarda de les i n d ú s t r i e s , en
la lamentable catàstrofe en el Port, setes.
i va acordar manifestar al director
En aquest llibre tracta l'autor els nom del Ulure canvisine.
del servei d'assistència mèdica mu- importants problemes de l'emancipaE n canvi l'elecció d'un leader i^a
nicipal, doctor Mer I GueU, la dita ció econòmica de la dona indispen- cosa m é s delicada Lloyd George concomplaença, perquè la transmeti als sable per a assegurar-li la llibertat sentiria en estar sota les ordres d»
Interesats.
en l'elecció de l'estat a què se sent M r . Asquith. No obstant una solucridada Però en proposar els mitjans ció m é s probable fora r e l l m l n a c i d
de fer doncs fones en el fteic, moral dels senyors Asquith i Lloyd Georexigeix que es fugi de ge i el nomenament, d'una personaP u b l i c a c i o n s r e b u d e s ilesinteleetual,
nendències anomenades feministes litat menys marcada, com per exem— El darrer nümero de la «Revista
M r . George Lambert que en d i Jurídica de Catalunya», orgue oficial I qual veritable resultat és desfeipe- ple
ocasions j a ha presidit els
del Col-legi d'Advocats i de l'Acadè- nitzar la dona i linutUitzar-la per ferents
mia de Jurisprudència i Legislació de a la seva vocació essancial que és grups de les dues fraccions lliberals.
Barcelona, publica treballs i matèrtes la maternitat. Amest llibre ve a comU o y d G e o r g í c o n s u l t a r à ela lords
m'eressants que responen al següent pletar «9 de a'£ducacló f&nenina. Uiberals I se c e l e b r a r à després una
en
què
l'autor
havia
tractat
ja
els
sumari:
nova r e u n i ó de c o n c ü l a c i ó Uibernl,

«Les orientacions polítiques dels pobles Uaüns al Mediterrani. (Cicle de
conferències donades a la sala d'actes
del Col-legi Notarial els dies 1, 8 i 12
de maig de 1922.) Tercera Conferència: L'influència de la guerra en la
Política Mediterrània.
Frederic CamÇ. — Història jurídica
de la Guerra de la Independència
cinquena part: La guerra social i el
dret .—Sisena part: El dret m ü l tar (continuació).
F. d'A. Segrellez Siguez. — Dret consuetudinari.
F, Maspont 1 Anglasell. — Fons de
dret català.
Notícies i Varietats;
Col·legi d'Advocats. — Unió Jurídica
Catalana. — Personal de Registres. —
Persona de la Magistratura i ladicatura. — Obitnart.»

L l i b r e s nous

problemw fondamentols de l'educació
de la dona en els nostres temps.
— «Lectures predicables.. pei reverend iP. Constanci Egula Ruiz. S. J..
II -Maria y sus graclas». Un tom en
vuitè major, amb 300 planes. En rústlga. ; pessetes: en tela. 6 pessetes.
Aquest tom, ansiosament Qsperat
pels .noníbrosos leirtors de j-Oiest^.
y sus obras». que el precedí en la sèrie, conté materials de predicació de
caràcter modern i per demés Interessant; i no menys pot servir per a
la lectura espiritual i devota recreació dels amants de Nostra Regina 1
Senyora, quals prinjegis recorre amb
soiidiísa i amenitat, sostinguda per
un esüi costis 1 elegant. Conté belUssims capítols sobre els més celebrats Santuaris de la Verge Santíssima com els del PUar 1 Lourdes.

B o r s a

de

M a d r i d

Canvis tacllitau par ia Banca Mer.
«ans, 8. A.
Barcelona, 1 desembre.
4 per 100 interior, comptat
70'2Q
»
fi mes
OOO
'O
»
«pròxim... OOO
'O
Amortitzable 5 per ICO (19201..
SS'tt»
Banc d'Espanya
WS'OO
Arrendatària de Tabacs
293*00
Stat. Gral. Sucr."-Obligacions OOO
'O
»
»
» Ac. preferides eSfS
»
»
» »
ordinàries 32'00
Francs
45*55
j Lliures
29*39
Banc Espanyol Riu Plata
232'00
Cèdules Hipotecàries
105*00
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INFORMACIONS

El senyor MAESTRE dóna les grà- marquès de BliNIEL s'adhereixen •
en les seves manlíestAions populars , Junta d'obne« del Palau de Jusilcl»
aquest prec.
no és més que un embolic dialeeta]. de Madrid, i en vista de les instàn- cies.
cies elevades pels contractistes deEl senyor ROMEO pregunta en qu'.n
Madrid. I . 515 tarda.
•A 8 C«
manant la revisió de preus, han uaDiu ; senyor Maestre que seria de estat &> troba el ferrocarril de Torre
•A B C> comenta les paraules del mès les instàncies al ministre perquè desitjar que s imprimia la memòria del Mar a Zurgena.
senyor Puig i cadafalch sobre la d l resolgui.
Desgràcies
El ministre de FOMENT diu que esdel fiscal del Suprem, amb el fi de
impositió do l'Idioma espanyol en
tà caducat.
Anuesta tarda, mentre descarrega- contestar
poder
ésser
estudiada
per
tots
els
LA
COMISSIÓ
DE
CODIFICACIÓ
al general Ardanaz, i diu
Ei senyor ROMEO.—Les concessions
iren'bestiar ü^un vagó amarrat al que demanar
senadors.
que en els documents
Demà es reunirà a casa del senyor
caducades, són propietat de l'Estat?
moll de Ponent, s ha trencat el cable oficials s'usi l'Idioma
El
PRESIDENT
DEL
CONSELL
no
oficial és una Maura la Comissió de Codiflcai ió per
El ministre de FOMENT.—Si.
que raguantaVa, ferint dos obrers.
creu que en això h i bagi cap Incosa d'ordre I sentit comü I no un
Foren portats a la casa <1« socors arbitri de tirania que arriba a la ri- a ultimar Irstudi de l'Apèndix foral convenient, però qui ha de dir-bo és —El senyor ROEO —Es pot sobre una
aragonès.
concessió cadutada neapclar als cendel Passeig de Colomb. morint un dlculsa del tatuatge.
ef president de la Cambra.
tres flnanclèrs?
d'ells anomenat Joan Gran Pons. i
LA
TARDA
A
L
CONGRES
El
PRESIDENT
DE
LA
CAMBRA
Els que fan un element polític del
El ministre de FOMENT —A això no
fon carat 'lc far des de pronòstic reofereix
accedir
a
la
petició
del
seMadr
d.
t,
ó'tò
tarda.
pot contestar el ministre de Foment.
servat Joan Binet. passant desprí-s al llenguatge són aqueixos que fan planyor
'Maeslre.
taforma d'oblidar la urbanitat, puix
Al Congrés, aquesta tarda l'animaÈeti donüolll.
Ei senyor NOÜGUES s'ocupa de la
Respecte a la proposta que féu ahir intranquilitat que hi ha entre els
eu llurs ànsies soparatistes que ció era extraordinària.
—Aquest mçtl. un obrer que treba- saben
ha camí més cert per a arribar
El despatx del president de la Cam- el senyor Burgos Mazo de què s'ha- lloagters pel temor de què els propiellava a les obres del Palau de TArt auolahidisgregació
de Catalunya d'Es- bra es trobava molt concorregut.
bilitessin els dies de demà i el di- taris elevin el preu del llóguw. si el
.\n;ir. hü (dlpii Ualtabais d'una bas- panya, que frr oblidar
l'idioma de
Els periodistes han preguntat al lluns per a començar la discussió del Govern no «'apnessura a pendre metida, quedant mort.
tots. suplantant l'espanyol pel català comte de Bugallai si s'habilitaria el suplicalori del general Berenguer, es- ; sures que ho eviUn.
a les escoles, a l'església, a la llar, d a de d ' m à p#r » celebrar sessió i ; tima la presidència que ha de donar
El ministre de GRACIA I JllSTItïA
Caiguda
i en la vida civil.
continuar el debat dc responsabili- I començ la discussió el pròxim &> contesta que té el propòsit de prorroCarolina Carol. de 70 any», babttats.
I marts.
No s'adonen que separen al poble
gar el decret sobre lloguers amb la
lattl al cairer de Sorra. 6. p s •clnqu''. catali dc la cultura espanyola i del
El coimo d Bugallai ha dit que na 1 El senyor BURGOS MAZO. per res- mateixa redacció que Çl qte avui reva caure en baixar por una escala grup ètnic que parla espanyol a sabia rçs oucara. puix res s'havia pecte i consideració al president, es gfix. al mateix temps que presenti a
d« cargol, produint-se una ferida al Ainéríca.
acordat.
dóna per satisfet, encara que man- les Corts un projecte de llei sobre
tap de pronòstic greu.
L'espectaiió era molt gran.
aquest assumpte.
La pnidència. la mesura i la urté les raons que -exposà ahirt
A dos quarts de < inc han arribat
banitat dels espanyols han omplert
Afegeix que creu Ja arribat e! moEs dóna lectura, en m i g de l'exd quívocs aquest problema, cada dia els caps de grup," els quals es mos- pectació de ia Cambra, a una propo- ment de procedir, perquè ha pogut
traven
molt
reservats
sobre
la
formés necessiut do s olució pacifica.
sició incidental del senyor Tormo. observar que. en efecte, h i ha proAcaba dient que cl senyor Puig l ma en que et< desenrotllarà et debat. demanant que abans que tot, quedi pietari* que comencen a mOvilitearDieu els int ms del Govern que la perfectament definida la competència 1 se per a elevar el preu dels Uoguers.
Cadafalch vol que tots els- docu
mens oficials s ebcriguin en català, clav^ del desenrotllament del debat Jnitlclai itel 5:enat. (Rumors^
Ei senyor NOliGUES pren nota d'aCONSELL D E MINISTRES
la tenia el president dl Consell.
questes manifestacions del ministre,
Madrid. 1. 2 tarda. menys l'aranzel.
EI
PRESIDENT
manifesta
que
la
A tres quarts de cinc ha arribat el
celebrant els seus bons propòsits i
El SOIS-SCÍ retari de la Presidència
DEFENSOR
senyor .Sànchez Guerra i ha confe- proposició llegida és d'aquelles que invitam-lo que els porti a la pràcba inanifeslat al mig-lia que demà.
sanomenon
no
dc
llei.
per
la
qual
El guàrdia Parrondo. processat renciat amb «Is ministres que es tro- cosa no tindrà estat parlamentari I tica.
dissabte, es celebrarà Consell de mi- pels
sucessos del carrer d'Aocha. ha baven al seu despaix
Altres diputats formulen dhersos
nisires.
nomenat defensor cl lletrat don AnDesprés ha entrat al despatx de m'- flns al dünarts pròrim.
precs d'Interès local.
El
marquès
d'Al.HVCEMAS
demaD'ESTAT
dreu Aragón.
nistres e! .-onyor Alvarez (don Mel;
Continua la interpel·lació sobre els
qu ades), celebrant una conferència na explicaions, puix no s'explica l'a- successos dei districte de Tuy (PonteAvui han visitat el nCnistrc d'Estat
E L S ESTUDIANTS
bast
de
les
paraules
del
president.
amb el senyor í-ànchez Guerra, du\«dra;. amb motiu dels embargament»
l'ambaixador d'Aüstria 1 el represenEl PRESIDENT diu que s'ha donat a Guillarey.
El Comitè Exontiu de l'Associació rant deu minuts.
tant de Bèlgica.
A la sortida, els periodistes 11 han lectura a la proposició amb conei- •
—A la una do !a tarda ha visitat d'Estudiants protsla dc les mesures
xeraent de què no podia ser presa en
el senyor Fernàndcz Prlda el presi- amb que cl Govern procura turbar preguntat:
consideració en el dia d'avui.
dent del Consell, celebrant ambdós l'actuació escolar, acudint a mesura
—Parlarà vostè avui?
que el Comitè Jutja poc conforme
El marquès d'ALHl'CEMAS. - Aiuna detinguda conferència.
—Suposo
que
sf.
però
no
sé
en
amb l'esperit dels drets constitucio- quin moment, puix el president ha xí, per què s'ha llegit?
nals.
>
DE LA LEQIO D'HONOR
El PRESIDENT entén que el senyor
dit que no tenia encara resolt s; ennEntre aquestes msurcs, de les quo tesiaria en l'ordre del dia al discurs Tormo havia d'haver fet recabar la
L'ambaixador de França ha visitat
el ministre de Finances per a donar- protesta, incloix Ics manifestacions pronunciat ahir vespre pel senyor lectura de la seva proposició per la | Els francesos al Marroc
II les insígnies de la gran creu de la fetes pel sots-secretari dc Governació Cambó.
circumstància apuntada.
Rabat. 1—Ha arribat ei mariscal
Legió d'Honor que l i ha concedit el uflrrnam que ahir entraren a classe
-Després psilarè vostè?
Ei PRESIDENT.—Ja he dit abans Petain acompanyat del mariscal Liauels
alumnes
de
les
Escoles
especials
Govern francès per la signatura dol
—No sé. perquè abans ha de parlar que la lectura s'ha efectuat solament tey.
quan li constava al Govern tot el el comte de Romanones. puix els als efectes dié iriíinn.
tractat comerc al amb França.
Les tropes reteren honors. Fóren
contrari.
concentrats Ja hem exposat la nostra
E L GOVERN ACUSAT
F.I marquès d'ALHl'CEMAS.—Trà- presentats al mariscal Pctatn els solTambé protesta que s'hagi detingui op'nió en aquest assumpte.
mit, de què? Confesso que no puc en- dats que feren la campanya a FranEl Govern que presidia el senyor
Toledo al president del Comitè d'aça durant la gran guerr». havent-hi
Els comentari» a la sess ó d ahir tendre que vol dir S. S.
Alhendesalazar en ocórrer l'enfonsa- aquells
^m-or Sànchez són repetició dels que ahir recollí(La Cambra segueix amb enorme entre ells nombrosos mutilats i conment de la comandància de Melilla Martin, esnidiftiits.
per Mgnar un manifest que rem al final de la sessió. •
expectació aquest diàleg, donant el decorats amb la medalla militar,
-estava format dels següents senyors, es publica,
amb coneixement previ
Petain empendrà el dia 2 el seu
Es de notar que on major és la in- president del Çfcnsell mostres d'imsobre els que recauen les acusacions del governado.
quietut I l acalorameni, és entre la paciència i assentint al que diu el reom a Fiança.—Havas.
del senyor Cambó:
Aquesta detenció, jutja el Corall majoria.
marquès d'Alhucemas.)
President. Allendesalazar; Guerra,
Contraban alemany
S Í el que es diu fora del saló de
t l PRESIDENT—No es pot donar
vescomte d'F./.a; Marina. Flernàndez I executiu que no es compagina bé
Prlda: Foment. La Cierva; Governa- j amb la prometença del ministre de tess ons te repercusló dintre, la uni- principi a |a discussió de la propoa Suècia
ció, comte de Rugallal: Finances. Or- r la Oovernació. que no s'acudiria a tat de la majoria que «1 senyor Sàn- sició en el dia d'avui, ultra les raons
Londris.
-1,—Comuniquen
de Oo-i
fals
extrems,
mentre
els
delegas
del
chez
Guerra
ha
volgut
salvar,
es
pot
doftez; Instrucció pública, .Aparicio;
exposade?. perquè amb això podrien
ai "Daily MaiN que la poGràcia i Justícia. Wais; Treball. Maee- Comitè segulssm atents dintre de la dir qu* ha estat trencada en cent peri'idUar-se els dnels d'alguns «e- penhaguc
licia sueca de Port Strostadt ha a^tiesnormaliTat legal, com vénen fen-ho t rocóstre.
nyors'senadors.
sat el vaixell alemany «Bolinger- que
uns ara.
El
marquès
d'ALHUCEMAS.—Allí.
1
transportava un contraban de 15 m i l
LA QÜESTIÓ D E LA LLENGUA
SENAT
no s'havia d'autoritzar la lectura. 1 litres d'alcohol.—Havas.
EL REI
Gómez de Vaquero diu en «El Sol»
Madrid. 1. í'15 tarda per què aquesta solemnitat en llegir
A dos quarts dc deu del matí el
que és neeeasàri «P'e la dispuia de
A les quatre menys deu minuls co- la citada proposició?
les llengües et. conveneixi en el dià- nci acompanyat, pel general Milana
B o r s a d o
P a v i a
No vull avançar cl debat, però «m
del eosch i dos ajudants, ha marxat, mença la sessió, presidida pel ne
leg de jes llengües.
sembla dc suma imporiànda cridar
en
automòbil
amb
l'obiecte
de
prr
nyor
Sànchez
dc
Toca.
El predomini del castellà és nn fet
l'atenció de ja Cambra sobre la gra100 Interior Espanyol
00*00
senciar le» maniobres Ü'artiJleria al
històric 1 fllolftgic indiscutible.
Al banc blau, els ministres ú'Ks· veiat que pot tenir cl que es vingui 4 per
» 100 Exterior
»
000*00
campament
de
Carabanchel
Fou la llengua (Ws destins impelat. Governació I Marina.
amb procediments foscos que retu- Accions Nord d'Esptnya
OOOO
'C
Poc desprès de dos quarts d una , Precs i ptegunter-.
rials. Hi col·laborà l'abecreció do
grn 0 Tctarden el final de les roses.
1
Alacant
000*00
diterents dialectes aflns. fent-ne la ha mrnat el Re; al Palau, acudint
El mi-nstre rte ia GOVERNACIÓ, \ Hem d'anar, senyors, a aquesta dis»
Andalusos
000 00
llengua de la major part de la pe- aiiavors al despatx el president del desprès d'excusar ia seva absència
ü00"00
consell, el qual ha posat a la signa- dol í-enat. per havei r-iuerií \\ >••• cussió que es presenta, front a front, Renda russa 5 per 100
nínsula.
rara acara i amb tota cavalleroMt»;.
* 4
112 per 100
OOOO
'O
Però la raó principal del predomini tura diversos Decrets.
v* prt.séucia els dc-wils it .•n·tlru.·uts Concedir o (Jeuegar el suplícator, f
Brasil
4
per
100
000
00
fou la producció d'una de les grans
a l'altra Cambra. con(»:t»i nl senyor rò sense oblidar nroporlantisslni de Banc Espanyol Rio Plata
LA REINA
490'(O
literatunes de] món i l'expansió ameOrtega
Morejon
dient
que
no
té
inS9'30
La Reina donya Victòria ha estat convenient on acceptar la interpel·la- la questó i que l'ópinió està pendtnt Renda francesa i per 100
ricana.
de la nostra decisió. (Molt bé).
Accions Rio Tinto
1-8Í0
matí a l'Hospital de Sant JoExamina l'evolució que han fet els aquest
i santa Adela, visitant els ferits ció anunciada sobre el nomenament
El senyor TORMO explica els motres grups de llengües i diu: que el sep
de metges, Hà obstant, ha do dir tius de la lectura de la seva propolleraos' català, fou el menys favora- de la campanya.
que dintre pocs dlfs apareixerà a la sició, qu no han estat altres que el
Ne. Tingué una floració prematura
EL GENERAL 8ANJURJ0
<Gaceta> un» disposició sobre els ser- desíc d'Intervenir en primer terme
1 s'avançà a la seva hora d^isiva
Per a demà està anuncada l'arri- veis sanitaris, en la qual entén que en el debat del suplicatorl.
dels romanços.
bada
a Madrid del general Sanjurjo. es recullen totes les necessitats saEl marquès d'ALHl'CEMAS. — Sa
I afegeix: Pel mateix que el casteENTERRAMENTS
Els
periòdics
II dediquen grans elo^ nitàries.
senyoria eMà en el seu dret. que jo
llà és el més fort pot 1 deu usar de gis i demanen que
VUntoni
Safiater i l'oUs. vtéu H
l'Ajuntament
i
el
EI
PRESIDENT
anuncia
haver
queno
l
i
discuteixo;
però
cal
tenir
pre.
temperament* de comprensió, d'am- poble no l l escatimin un grand ós
dat satisfactòriament resótt l'incident sent que contra el vici de demanar, .Va Modesta Vusa t Riera. Demà. *
plitud i de femperança.
homenatge
dos .fuarts de deu del mati, a Tey*.
sorgit entre los dues Cambres, amb hi ha la virtut de no donar.
Ei català no pot fer-li competència
El PRESIDENT. — Aquexa virtut Es pot sortir de l'estació de Frattça
en el món. Encara que s'arribis a la ! Els seus amics i admiradors l i pre- mótiu de l»>s paraules pronuoriades
cooficialitat de les llengües a Cata- paren una gran rebuda, àdhuc ofe- al Senat amb ocasió de la concessió la té. sempre que és possible, la pre- en el tren dc les vuit.
de dietes als senyors diputats.
sidència.
FUNERALS
lunya, el català no podria treure'l de nent la seva delicada modèstia.
El senyor MAESTRE don Tomàs1,
Ordre del dia.
l'antic, principat..
D'UN D E S F A L C
Na Maria Dolors ú t Soler I de CeS'aprova l'acta.
Però cada mostra de desdeny o
peda. Mort el 2 del darrer novembre.
El Director de Presons, senyor Gar- prega al president del Consell que
cada imposició restrictiva cap al ca- cia Duran, ha manifesta', aquwt mall s'enviïn al Sen(iit per a llur ÇstaçM,
Demà. misses dc deu a dotze a les
C
O
N
G
R
E
S
talà excita la sensibilitat tic Ca- que ei bé és veritat que existeix el l'expedient picassé, la memòria del
CarmelRes (Carrer de la Canuda).
talunya tocant al seu idioma i oca- desfalc a la caixa cte la Presó de Fiscal del Conaell Suprem dc Guerra
En JO(.cp VallH I F ' ^ r r . Mori el 10
Madrid.
1.
4*15
tarda
riona efectes contraproduents.
Madrid i ha desaparegut l'adminis- i Marina, amb motiu del suplliatori
de novembre. Demà, a dc». miaris
S'obre
la
sessió
a
dos
quarts
de
Els catalans han fet un esforç cul- trador, c] desfalc uo s'eleva a la quan- per a processar «I general Borcn
d'onze, a l'església de la Casa de Catural digne de respecte i d'admiració; i titat que han suposat alguns periòdics, guer. i el nombre de vaixells de gue- quatre, sota la presidència del mar- xitat.
han ressucitat o quasi creat una Uen- • einó que oscila entre 17.000 1 25.000 rra que es trobaven als ports etpa- quès d'Arrllucc d'Iharra.
En Josep Rones l Ferrer. Mori el 18
Al banc blau prenen seient el migua literària i una liieratura moder- | pessetes, no podent detallar-se la uvols i d'Aírica el dia 22 de juliol.
dels corrents. Demà. a dos quarts
nistre
de
Foment
i
el
de
Gràcia
i
na. Ei seu umor a la llengua nadiua ' quaniHat puix l'administrador desEl PRESIDENT DEL CONSELL conS'aprova l'tela de la sessió an- d'onze, a l'església de Betlem.
és natural i explicable. Mes no s'ha ' aparegut havia de pagar als proveï- testa que, amant del règim parlaPARTICIPACIONS bt DEFUNCIÓ
d'oblidar qu» el castoilà brinda la i dors de In Presó Model i falta saber mentari, no lè cap inconveuient que terior.
.
seva possibiliíat d'expansió universal. quins d'aquests tenen lactures en llur es porti l'expedient Picasso, si bé no
Precs i preguntes:
.Va losepa Bundú i S'n. iEnterrada
Almenys ha Ai procurar ésser un po- poder.
El senyor CRESPO DE LARA for- aquest mati ai Cementiri de Sans.
pot assegurar si podrà ésser tramès
ble de dues llengües. Una reafjirWÇüló
mula alguns precs, entre ells uu deiVa Cariola Montero i Kelly, t'fefua
iiiimediatamenl.
de |a llengua dfOc és impp'slble.
E L PALAU DE JUSTÍCIA
dEgvaior.
També e* procurarà complaure cl portació de blat esrtangrc.
A Fr.irua el Ueiigualgr Jr-is feiH»res
El sotssecretari del ministeri de Grè- senyo Maeste en les. allr:s petiSa Eulàlia Sans i Portabella. En.Madrid, l . 515 tarda.
és un» llengua puiameni erudíia. I cia > JusUcia ho dit que ha reunit .la cions formulades en el seu prec.
Els senyors GASCÓN I MARLN 1 el terrada aqu««t mati al Cementiri Neu.
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«La
L'AUTOR
T o n nitch Toha'JcowsIcy. n*t a
Wotkln«k l'&ny l*W i mort a Potro-frad l'&ny 1803, tonse ipertinyèr al
gr.N> vl»U cuu: quí luadarin la Inicressari! 1 magnífic* escola oaclon&l de
milaxca ruwa que una tan grosea JnOuèocl* h* exerelt en els corcnte
muskals dew darrers temps, és un
dele mi$ notables i més populars
oompotltora enlaue.
Tcnalkowtky. que ai es decidia
Uençar-se de iple a 1« carrera rautlcal, quan ja tenia vlnt-t-trea anys, bo
Uu cedint a la inftuètKia OM y m
poet& Aponelitlne l a la retterada in•isièncla del seu 'pare que en-U--. -.naren las seves dots musicals extraordinàriea, fou un vertader líric i un
profuna enamorat del seu art.
Amb tot 1 no pertànyer a l'anomenada eeoola nacional, inspirada tota aila en ela cants ipopulars eslaus o oriental*, no pot per això
deixar de dir-se que ell no ros. a sa
manera, na vertader compositor na
olonal. EU escriu les seves obres dramStlque» sobre t·xtos d'autors rustds 1 elll deallsta romànüc, desliíat Igualment del realisme èpic que
e la fantasia pintoresca o tràffica.
dels altres autors russos. Interpreta,
no obstant, amb la seva múslcn l'à'nima, si no del poble, de la imel-lectuallut russa en aquella època romàntica, eemlmemal i poètica que
ell visqué
Va exercir, cridat per NI colau Bubínsteín, durant onze anys, el càxrtc de professor d*harmonta en el
Conservatori de Moscou. l a seva producció musical és nombrosa 1 variada. Entre les eeves obres per a
orquestra hi ban les set simlonies,
sis auttes 1 vàries marxes i oberturea Escrigué música dlescena per
a alguns ballets i compongué deu
íçére*. essent les més notables i populars, sobretot a 'Rússia «Eugeni
Oneguln» 1 «L dama de piqué*, que
avui es d Ona a conèixer per primera
vagada en la nosira ciutat.
'RinMfty-Korsakov recorda en fces
memòries, que féu coneixença amb
TrtfcYlïowsky en una de les xecep-riona de Balakirev i el tfobà un deliciós <auaeur> i un bome «xtrema'tajnent simpàtic. seaxlU i de relaciOns cordiallssimes.
Sembla que en certa ocasió de la
« v a vida. després / e l seu matrimoni
desgraciat, Tchaïkowsky féu coneixença amb ia senyora de MeeK. una
admiradora molt rica, que entusiasmada del talent del músic volgué
deslliurar-lo de tota penúria mat·-·rial
i li assignà una pensió anual de 6.000
rubles. Més tard rebia de! propi tsar
una altra pensió anual d'honor de
3.000 rublee.
Nou dies abans de la seva mort
dinela la seva sisena simfonia a Peirograd. en un concert de la «Soda
tat imperial rus«a de música». Mnrl
víctima del còlera a l'edat de 53 anys.

f

L'OBRA MUSICAL
A. S. Pulxkin, que és tingm pel
primer poeta rus i pel .ver creador de
)a prosa clàssica a Rússia, publicà,
signades amb el pseudònim de Bielkm. una sèrie de petites novel-les
romàntiques els argflments de les
quals eren tols eil6 inspirats en la
vida russa, ço que donà un caràctei
nacional a aquestes novel-les, essent
ell l'Introductor d'aouesi gènere en
la literatura russa. Entre les petites
. novel·les que esmentem ea troba <La
dama de «piqué».
La Influència d'aquest gran poeta
«obre «Is músics russos és indubltaUe Ja que en els textos d'ell carca ren la Inspiració, el primer de tots
Gllnka. el pare de la música russa,
smb «Rouslau i Ludmlla·, Mafrovnlk amb .Dubrovslïy, el bandoler romànllc». Monsaorgsky amb el «Borls
Godunov» i oi propi Tchaïkowsky
amb les seves altree òperes «Eugeni
Oneguin» i «Mareppa».
No és Tchatkowiky al primer compositor que ha posat música a l'aseumpte fia «La dama de «pilque».
Quan aquest celebrat compositor contava solament deu anys s'esranà a
fOpera Còmira de Paris, una obra
en tres actes? llibret de l'imprescin.
dfble Serlbe 1 música del flniestm
compositor Halewy. amb el matehc
títol de l'obra de ja qual paríem. En
waTItirt l'origen d'ambdues òperes ta
la novel-la de Puixkln, novel la que

dama

Ü

de

A

ü

A

pjque»,

2

de Tchaïkowsky

en aparèixer pordui tau gran sensaffió que abans da Scribe sembla que
Ja l'havia esceniücada el propi Merlmée.
El llibret d* l'òpera da Tcbaïkovt sky
l'escrigué «1 teu propi geitnà .Modest,
per a complaure a un compositor nomanat Klenowsky, qui bavia compost varis ballets p«l tealre de Moscou, 1 11 bavia demanat un llibret
amb el desig d'escripra una òpera
seriosa.
iPassate més de dos anys. quan
aquett compositor renuncià a escriure aquesta òpera, no sentint-se amb
prou capacitat per a fer-ho, l'autor del
llibret, Uodesi Tcbaíkowsky l'oferí
per dues vegades al seu germà incltant-Io a que fos ell qui compongués
l'òpera. Aquest, qui es trobava 11avora en una poca de depressió i
de profunda melangia no 1 "acceptà
al-ïagant que oo es trobava en disposició d'e«crlure ni compondre res.
però poc temps més tard l'emperador Alexandre UI qui, com Ja hem
vist, estimava molt a TchaXkowsky.
11 proposà la mateixa idea, donantl i molt poc temps per a portar-la
a la pràctica i fou llavors quan Tcbaíkowsky acceptà i es decidí a escriure l'òpera ,

menç del segon quadre del mateix acQuadre segon: Lisa, polsant un cla- rals 1 el cadafal on ella reposa; eü
te, tractat en l'estil de U música vicordl. acompanya a Paulina qui bl puja per a besaMi 1* mà!., quan
ftanoesa dei segle XV1U; «1 quadro canta una melodia predilecA. Lisa de sobta «1 vent obre amb fúria 1%
segon del segon acte en la cam- pensa «n als ABÚS amors i sense finestra. Guermann q.te ja ba peraut
bra de la Comtessa,' que ós del deixar de reconèixer allò que slgni- la serenitat cau en terru ple d l M r més intens I concentrat i hi ha «n flea la predllaoctò del príncep, dóna ror i fespectro de la comtessa. It
el treball de l'orquestra un tolerés a entendre que el oeu cor bat Ja apareix. --«Jo st perviono la meva
dramàtic extraordinari i ós rambé sota la Influència de les gosades in- mort.. — 11 diu — però tu t'has do
molt emocionant i molt ban tet al sinuacions d« Guermann.
casar amb L sa 1 Jo et revolo mon sequadre primer de l'acte tarcer dins
Després d'una eplsòdioa escst^p da cret. Són tres cartes: «tres», «set» 1
la caserna. Tchaïkowsky se serveix oaràotar, l'amvit galantejador apa- r«as». Guormann deíprcs d'àquesta
alguna vegada del «leit-motiv-., en-- reix sobtadament pel balcó 1 Lisa ravelàció se sent hTestslIblement emcara que no de la falsó wagneriana, es rasisieix a admetre'l, malgràt 61 portat al Club dol Joc per a posar
sinó Ulurement I seguint umpuls de fort apassionament do l^enamorat. de seguida a les tres cariM,
la seva inspiAcló; àlxl el trobem sn Diàleg de contrast, que és interromput
Quadro segon-. A les vores del riu
cl tema de la vella comtessa l an al par l'episòdica presència de la comque desenu als amo re dl* Liisa i tessa la qual.apareix quan Ja Usa Neva. Usa que ha citat a Guermann
perquè aquest pugui slnccrar-se de
Guermann.
•
se sent presonera dins les trames la mort de la comtessa, l'espera amb
Aqussta obra fou donn-'a l'any 1889 d» l'impulsiu amador. Ai final de l'àn ma plena d'amor, malgrat tot.
per primera vagada a Peirograd; «n Tacte Lisa no solament ee mostra Guermann triga 1 compareix a la fi.
WS0 es donà amb gran èxit çn pro- conflada en l'amor de Guermann. sinó amb protestes d'amor més hàbils que
víncies 1 seguidament fou posada, que l'indurix a oemfiar «n ella i slncaras; l i diu que posseeix «1 secrs de les ties car.es i ravel«nt-se
sempre amb èxit creixent, a Praga. eu sa lleial correspondència.
Berlín. Stockolm. Viena. etc. a París
Acte I I . — Quadre primer: Gran un vulgar ambiciós, assedegat d'or.
no s'ha donat encara aquesta òpe- festa 1 ball a Petrograd. Usa b l és ss nega a fug.r amb Usa preferim
ra tota campleta Es d'agrair a Invitada amb la vella comtessa. Tam- la baixa possessió del diner a la
l'emprasa del nostre Gran Teatre del bé hi són Invitats Guermann. el prín- salvació qua l i ofereix la dona enaLiceu per l'interès que ba posat en cep Eletzky i els jrestants ofleialf. morada. Lisa decepcionada per aqueque aquesta obra que s'axecuta ser En l'entremig ds la festa té lloo la lla dasll·lusió tan profunda que 11 p r i primera vogada a Espanya sia estre- representació d'un intermedi galant u pordona la realitat del viure i rugint
d'aquell home que ara ella creu crinada a Barcelona i és d'esperar que tu;»' «La sincerí té d'une bergére».
minal i vulgar, ea llença al riu 1
el nostre públic fllharmònic de bon
Les
màscares
que
ban
acudit
a
la
sabrà correspondre com és de festa segueixen a Guermann I mos- | mor gronxada per ües biguco u .
«La dama de «piqué» fou composta gust
bell gest de l'empresa I trant-li Lisa l i diuen: «Vat aquí In Neva.
a Florència, an un període de temps llei a aquestL'ABGUMENT
teva amada» I bromegen amb ell. Desrelativament curt. i en haver-la comQuadre tercer: El Club del Joc —
posta restà Tchaïkowsky tan profunHeu's aquí ara un breu resum de prés d'aquesta escena Usa. d'ama- | Guermann segur de guanyar, juga
dament impressionat de l'assumpte l'argument: L'acció es desenrotlla a gat, U dóna la clau per a poder pe- contra el príncep Eletzky, sumes
i de la pròpia música per ell creada, Petrograd a las darreries del segle netrar en la seva habitació, essent enormes- En efecte, guanya dues veprecís primer passar per la cambra gades seguides amb ei tres t amb cl
emportat per la mateixa emoció que x v m .
la vella comtessa, 1 l i repeteix que ; set. Canta una cançó bromejant amb
donava vida als personatges de l'oActe I . — Quadre primer: Guer- lde
bra que creia sincerament era aque- mar.n, que abans fou prototitpus de i pertany per sempre i que és tota el príncep i dient-li que la v;da no és
lla la millor música que havia es- l'expansió 1 de l'alegria oomunlcalí- d'ell. mes que un joo — avui tu ets feliç,
crit 1 11 semblava veure arreu el va, apareix ara ombriu, víctima d'uAriba llavors l'emperadriu Cata- demà bo serè jo. Eletzky Juga a la
fantasma de la Dama i es compadia na preocupació que l'obsessiona. Els rlna
darrera carta una suma enorme, els
a la festa i acaba el quadro.
del cavaller Guermann, com si tal- ssus amics creuen que això obeeix | Quadre
seus companys el volen dissuadir:
segon:
La
cambra
de
la
vement hagués viscuda la tragèdia i als atzars del Joc, ïwrò Guermann. tn lla comtessa. Enardit per l'amable «Deteeu-me — els diu — que amb
no pogué materialment restar més un moment d'expansió confidencial, acollida de Lisa penetra Guermann aquest tinc vells comptes a arreglar»
tamps a Florència, en aquells ciutat revela, al seu inseparable Tomsky. , en Itiabitaoió de la comtessa 1 en — Guermann confiat de que es troba
en la qual l i semblaven habitar mls- que està enamorat.
i cootennplar un retrat d aquesta se en possessió de quelcom infal·lible
terlosamept les ombres d'aquests siPer un efecte de contrast pasilo- sent fatalista i més que mai creu ar- i diu, sense ni solament mirar la carnistres personatges que tant l'havien
oal o per caprici da la fatalitat, es ribat el moment de posseir el se- ta, que la seva carta és un «as» i
commòs. ^
creua en son camí amb el príncep cret de les tres cartes per a consoli- la llença sobre el tapat. Però 'la
La partitura que Tchaïkowsky es- Eleliky qui arriba foll d'alegria per- dar la seva fortuna. Se senten els seva carta és «la dama de «piqué».
crigué per a aquesta òpera és com- què va a casar-se amb la dona que passos de la comtessa que arriba i
El prneep 11 diu: <La vostra dama
pletament dins l'estil líric-dramàtic realitza ei seu ideal Aquesta dona és Guermann s'amaga escoltant tota l'esvençuda» 1 el Jugador es trona
de la diguem-ne clàsica òpera ita- Usa. la mate-xa de la qual Guermann cena de la comtessa amb les seves és
serventes en la que «Ua retreu la mag- perdut a l'ensems qua mirant.se la
liana en sos millors moments. Abun- n'està enamorat.
nificència i esplendor de les festes carta veu aparèixer l'espectre fatíden tes romaoces i en el desenrotlla,
A Lisa l'acompanya la .vella comment d« l'acció, que la música co- tessa la seva avia, personatge enig- que se celebraven a França en els dic de la vella comtessa morta
—Què vols de mi? — Vols una v i menta sempre amb molta de Justesa. màtic de qui segons explica Tomsky. temps de la seva Joventut. La comhi han moments fondament dramàtics allà en la seva joventut, se'n conta tessa acomiada les serventes 1 s'a- da?.. Aquí la tens! — i es clava un
dorm. Surt llavors Guermann del seu estil-let al pit.
1 altament expressius.
la segúent història: Una vegada a amagatall i va rcsoltament a imploAixí firneix la faula que dóna lloc
Tchaïkowsky to fortament influen- Versalles, la comtessa perdé tota la rar a la vella dama. que restà fondaaquesta obra una de les més fa-,
ciat de l'època royal a França, del eeva fortuna en ei joc de la Reina. ment sorpresa de la inusitada pre- amoses
de Tchaïkowsky.
segle XII i de Gretry, encara que ell Un oomte. que prop d ella seguia sència d'aquell home. la revelació del
no és tan ingenu i és més compli- el joc, segur d'obtenir de la dona còbdkiai secret.
ELS INTERPHSTADORS
cat. Era un fervent adorador de Mo- arruïnada els favors que no havia
zart 1 M plalen els petits interme- aconseguit de l'altiva aristòcrata ofeL'obra
serà posada sots la direcció
La comtessa ÍS nega resoltament
dis galants. L'intermedi del quadre reix a la comtessa, a canvi dei seu a revelar-lo I Guermann, foll d« çon- de l'inalgne mestre Serge Kousseprimer àH, seçon acte escrit amb amor. ei revelar-li un secret iníal- trarietat I cec d'ira II mostra ei seu vitzky. qu:, de molt jove. assistí a
molta elegància 1 dins l'estil de i'è- lible per a guanyar eü el joc: el se- revòlver. La comtessa, presa d'una totes lea repeticions i a la primera
poca és lot «U fortament ple d'in- cret consistsix en conèixer tres car- molt forta commoció, mor sobtada- audició de l'obra aquesta a Moscou
fluències de lòpera «Cephale et Pro- tes d'un efiecte meravellós. La com- ment de l'espant que aïlló l i pro - dirigida pel propi autor.
kris» do Gre'ry i la re manen que tessa no resistí a la temptació i un dueix i s'emporta a la tomba el seLa direcció escènica a càrrec del
canta la vella comtessa en el qna- oop mestressa del talismà, ja que cret <te les tree cartes fatídiques senyor Andòga Jouroff i la dirícció
der eeçúent és treta de l'òpera «Ri- per amor arribà a adqulrlr-lo, sola- Guermann es desespera al constatar coreogràfica a càrrec del senyor Thaocard Coror de Ueó» del propi compo- ment per amor també podrà revelar- que la comtessa ha mort 1 que ell Ja dor Wessíllefí.
lo a qui aconsegueixi apoderar-sa no pot posseir el secret. En aquest
sitor francès
Fendran part a l'obra els segúents
del seu cor.
moment acut Lisa i creu que ba estat artistes segons aquest repanlment-.
L'obra està admirablement tnstruGuermann el qui ha donat la mort
La comtessa, senyora Ladovco.
mentada t tot el treball orquestral
A Gufrmann. exaltat l malencònlc.
Usa. senyora Ennolenko.
és refinat 1 tractat gairebé slmfònl- IJ penetra fortament la rara anècdo- a la seva àvia
cament.
(Paul'-na, senyora Davidoff.
ta i concebeix el propòsit d'adqulAde I I I . — Quadre primer: Dins la
Milorzor, senyora Davidoff.
Com escenes que sobresurten ral rlr la infal-lible combinació 1 un caserna — Torna Guermann a la caLa InsUtutriu, senyora Lucoi.
esmentar el moment de la tempesta cop hngl guanyat en el Joc una for- serna, oo II foca estar deguèrdla 1
Mart sa, senyora Zanardi.
del primer acta Beethoveniana en tuna que II permeti rivalitzar amb no pot assossepar 1 no resta un sol
Guermann. senyor Bielina,
certs mom-nts I plena de flneeee 1 el iprineep Eletsky, competir anïb moment tranquil Veu la comtessa
feta amb deleciosa traça; tot el co ell 1 dlsputar-U l'amor de Lisa.
Tomsky, senyor Kaidannff.
iporta 1 veu la solemnitat dels fums
Eletzky. senyor Yvanzoíí.
Kalnisky. senyor Gallofrt,
Sourins. senyor Autonofí.
iiiiiiiiiniiiiiiMiiitiiiiiiiiininiiiiiiiiiMiiinniíininiiiiiiiiMiiiininniíiiiiMiíiiiiiiinmiïn
Plitzky. "senyor Oliver.
Ronmor. senyor Giralt.
El majordom, senyor Fargas.
Slatajor. senyor Kaidanofí.
HI pren part. o; més tot el cos da
S'està esgotant la primera edició
ball rus 1 les primeres figures Boldyreíf Castinha i Wassllioíf.
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dels

Infants

Primer grau de la sèrie graduada de llibres do lectura
Pel R . P . J O A N P R O F I T Ó S , Escolapi
Dibuixos de J O S E P
^
No pot mancar a cap escola de Catalunya
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l'Editorial C a t a l a n a , S». A, E s c u d e l í e r s , 10 bis
i a totes les bones llibreries.
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Barcelona

La senyora Davidoff cantarà el
primer dia la part de «Paulina. I el
segon dia la cantarà la senyora Sa.
doven. cantant llavors la senyora Davidoff la part de comtessa que \ \
senyora Ladoven cantarà el primer
dia.
L'estrena d'aquesta obra en el nostre Gran Teatre del Lloeu, arnb ela
valuosos elements a qui ba iestat
confiada la seva Interpretació, constitueix un veritable esdeveniment
musical i artístic.
a. u .

Pàg. 1 2 . — Divendres, i de desembne^de 1 9 2 3
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GIRONA
iCmfertncla de Us 945 da ta nit)
EL PIBEU DEL IPA
Daquí endavant, a Girona, «s vendrà el pa amb un xic de rabaixa: a
075 pessetes «1 pa de quilo, a l'SO el
de dos, i a S'EO el de quatre.
EL PO-VT OE SA>T AOIISTI
Avui han començat les otores de xesíau ració del pont de Sant Ajfostí.
(Les obres duraran més de eis setCAIPORAIL DE SOMETENT
El capità general h a fet el nomenament de caporal del sometent de Girona a íavor de Ramon de Berenguer
Llobet.
OREM AIFRONTOS
©''Arbiicies comuniquen que eïii ha
comès un crim abomínaWe.
Al dit poble llu v i u el matrimoni
(Ramon iBurguete I^eslas, de quaranta sis anys, i Pedronella Roldós, de
quaranta. Aquesta dona lliurà una
nena. que, per caiuses que s'ignoren,
íon morta pel matrimoni, deixant-la
.enterrada no gaire lluny de casa llur.
(En virtut de dennlncia va eaber-se
el fet. i el (jutge sotmeté a un Interrogatori el pare de la nou nada, el
qual acabà per confessar ei crim.
l a nena ifou desenterrada i él matrimoni ha quedat i^res.
Aquest fet «bominable iia causat
al poble d'AnbUcios una igran indigna«ió.
ALTRES NOVES
A Narcís CosU, de Cornellà de Terr i , l i !han ostat sostretes algunes peces de roba per valor de 1.000 pessetes.
Els lladres, que entraren per una flnestra trencant dos barrots de ferro, no Jlan estat trobats.
— De (La Junquera . diuen que slha
presentat a la guàrdia ciVll Benjamí
Montsalve i Almiíian, de Barcelona,
declarant quç Ihavla desertat de l'armada, a l'arsenal de Cartagena, el 7
de maig proppassat.
iHa estat detingut.
— Durant el mes que fineix, slwn
expedit 1948 Jliràncies de caca, 48 per
a ús d'armes, a 2 de gossos.
— Diuen de la.iBisbal «pie slia calat
foc en una oasa del carrer del Convent propietat de Joan Segur i Massana. havent'se cremat 20 quintans
d'uiserda. l'edifici iha sofert alguns
desperfectes.

BADALONA
Concert de l'Orfeó Badaloní
El dimecres passat, com vàrem
onunciar. va tenir yoc el concert dedicat als socis protectors al Teatre
Victòria.
Ja hem dit en repetides ocasions,
que la nostra primera entitat musical s'ha posat ai nivell de les millors
de la seva classe.
Entusiasme. Inspiració, gust, d e l i cadesa, refinament.. no va mancarbl nas en la sessió de referència.
Gal remarcar singularment la part
corresponent als infants, la qual va
consiituir una veritable dsfleia.
La batuta del mestre Botey. d i r i gint amb aquella traça i domini que
Ja ei caracteritza la gran massa choral on no sols poguérem admirar
l'alta héllesa dels cants, «inó l'alira
bellesa tendra i rosada de ]es nostres
simpàtiques badalonines.
Pel programa que adjuntem, podrà
el llegidor deduir la importància del
concert ressenyat.
|
Programa. — Primera part:
«El cant de la senyera. MiHet; «Sota de l'olm». Morera; «El fadrins de
Sant Bol». 'Pérez; «1^» sardana gran»
(primera audició). Morera; «Sant Josep i Saut Joan» Pérez (sol de noi:
Alfons Rof): «El pardal», Pérez; «Empordà i Rosselló" i «La sardana de
Ics monges, Morera.
Segona part:
«Els soldats» (primera audició). Mas
i Serracant; «La son». Mas i Serracant; «El cirerer», Llongueras «Les
llei res». Mas i Serracant (per la secció de .nois i noies); «Cançó de Nadal», Romeu (sol de sopran: Coloma
Casals): «Cançó del lladro». Sancho
Marraco (sol de sopran: Mercè Sànchez: sol de baríton: Daniel Ens); «Les
fulles seques i^.La sardana de Ja Pàu i ^ Morera.

C A T A L U N Y A

CATALANES

S A B A D E L L

L L E Y D A

aitie popular de les sardanes d'En
Un bano agrari
{ C o n f e r è n c i a de I c s 9'30 de l a m i )
Pep Ventura; «El Wwc de can Feu»,
Es diu que el diputat senyor Zud'En Juncà. que fou ovacionada fins a lueta que va estar darrerament a SaCONCURS
obligar la rqtetició. i que revela un badell, té el propòsit dé crear en
coneixement tècnic ben sòlid per En aquesta població un banc. el funcioLa Junta de Govern dels establiJuncà. da ço que deu ésser una sar- nament dei qual serà idèntic al que ments de Beneficència de la Mancomudana 1 que conub un motíti. que si bé va fundar en el dísfricte que represén- . nitat a Lleyda, ha acordat, en la seva
repeteix molt, «s fa agradable i queda ta i que dóna determinades facilitats darrera sessió, proveir, mitjançant
mòlt aviat a lorella. devenint d'un als obrers agricultors per a la compra concurs, la plaça de capellà de la
aire suau i senzill que es ta doble- dels terrenys que conreen.
Casa de Misericòrdia.
ment encisador, terminant el prograHi ha de temps par a presentar la
També es diu que per a l a creació sol·licitud, fins al dia 30 de desembre.
ma amb r«Aplec del Vinyet». d'En
Català, una sardana que per final d'aquest nou establiment, es posarà
de festa po té preu: alegre, enjogas- d'acord amb el diputat pel districte,1 APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS
La Cambra Agrícola <te Lleyda es
sada i ben resolt^, que la gaudeix senyor Companys.
ei ballairc i ei simple oí^nt. posant
reunirà en assemblea el dia 7 de deCl romiatge a Lourdes
uh to d'alegria i ds_felicitat a la
sembre, a les deu del matí, per a aproB de aa vetlla que deixà, a tothom saLa Junta de l'Hospitalitat Diocesa- var els pressupostos corresponent» «
tisfet.
na de la Immaculada Concepció ha l'any 1923.
delegat a mossèn Josep Cardona per
DISTRIBUCIÓ DE CABAJLiS
El programf,: dpnes, fon tot ell una a rebre les inscripcions d^ls sabadeLB distribució de cabals acordada
delícia, sobressortim d'entre totes les llencs ai (romiatge a Lourdes que se
obres la formidable d'En Carreta «La celebrarà a darrers del mes de juny per l'Ajuntament per tal de satisfer
pastora enamorada», que és un veri- de l'any vinent.
lés atencions d'aquest mes, importa
table poema al qual és precís de tor17^9il'15 pessetes.
Encara
que
llunyana
la
datade
la
nar-lo. a donar per a mesurar-ne ben celebració d'aquell acte, ós de creure
ALTRES
NOVES
bé las seves múltiples belleses. A
els molts devots que ha tingót
La «Jefatura» d'Obres públiques
nosaltres és una dé les sardanes que donats
en aquesta ciutat Ja Verge de Lleyda anuncia un concurs per a l'admés impressió ens ha fet d'entre totes lasempre
Gruta de Massabiedle. que el nom- quisició, en arrendament, d'un local
les que coneixem.
1 bre de pelegrins que sortiran d'aques- destinat a oficines del negociat <ta
Recordem una nota simpàtica de la • ta Industrial ciutat, superarà al d'en- raíerència.
festa: l'acollida que tingué" la sarda- guany, que per cert va ésser el més
Acondicionament Públic Municipal
—Per l'inspector de mercats ha esna d'En Juncà. dedicada a la xamo- Üuít de la pelegrinació.
Operacions efectuades i quilograms sa senyoreta Josefa Izarol Alvarez de
tat decomissada una partida die llet
També
l'esmentat
delegat
rebrà
idode les diverses matèries que han pas- Lara, la quai era a la festa 1 fou natlus per ala malalts pobres que que na reunia les degudes condicions
sat per l'Acondlcibnament durant al acompanyada a dansar par una: co- oncorren
al romiatge amb l'objecte par ai consum públic.
mes d'octubre de 1922, i anàlisis efec- missió de la Joventut del Centre Ca- de què puguin
demanar a la Verge
tuats ai Laboratori del mateix:
talà, que era on es féu la festa.
la seva misericordiosa protecció.
Acondicionarnent. — Matèria punI com a nota lamentable, llhaver-se
xa. Quilògrams 21.893'9; Matèria Pen- fet el festival—respectant les causes
La mort d'En Layret
tinat. 130.760'6. Matèria. Borres. Qui- Ignorades per nosaltres — en un local
Anit
passada,
el selograms 300'0. numeracions 289. Ope- que nó rennia cap bona condició per gon aniversari decommemorant
la morí d'En Layracions. — Matèria, Llana rentada. aquesta mena dp música, un lloc ret, va haver-hi a la
sala d'actes del
Quilograms 216.739'2. Matèries " d i - petit i tancat òn-el so d'e la tenora Centre Republicà Federal,
{Conferència de les 9 de ta nií)
sessió
verses.
Quilograms 1.4477. Ma- i la ttple ressonen en massa de ma- necrològica en la qual huna
va partèria, Filats. Quilògrams 167.180'3, nera, i on és impossible sentir ben lar l'Amadeu Aregay i altresi nradors.
FLOR NTURAL
acóndicionaments 2.480. Operacions. lligat itot el so de ja-cobla, notant-se
Va; fer él discurs resum, el diputat
Tares de caixee. 991. — Total,-^SaTT. massa el so de cada instrament desiEn els Jocs Florals d'Arbós, que
a Corts dón Llüír Companys, el qual han de celebrar-se per la festa de la
Laboratori. — Proves dinanomètri- lligat del bell conjunt que fóra ne- va ésser molt aplaudit.
Immaculada ha guanyat la Flor Nàques, 1; Nomenat, 1; Naturalesa de cessari; tal com - Ja' vàrem preveure
El local estava ple.
turat el nostre volgut amic i company
abres 'components de fllls, borres i abans d'aquesta festa, remarcant-ho
teixits. ír, - Assaigs de blanqueig 1; dés d'aiquesles columnes en una de EU trens del Nord Ja es veuen més Joan Àníonio 1 Guirdia ami) una poér
concorreguts
Desgrassameut. químic. 2; Accidents les anteriors edicions'.
sia tluilada «Poemes íntims.. ' "
de fabricació, 3; Sedes i sedalines. 6;
UN imiADOR
La solitud que es notava en els
Es e aquestes ocasions quan més es
Solidesa de colors tintats. 1; Anà- troba en manca el disposar d'un lo- trens de la Companyia del Nord arDel
tren
que
surt de Tarragona a,
lisis de tints, 7; olis i oleïnes; í; Oïts cal pròpi. espaiós i acondicionat que ran de la inauguració tfel tramvia
minerals, 1; Carbons, 1; Aigües, 1. — no impedeixi com ara un lluïment a elèètric. va esvaint-.* poc a poc. En les vuit del vespre, va caure Joan MòTo tai d'operacions, 27.
un principi la novetat i fins la sim- reno Herèdia, de trenta anys, prop de
aquests actes.
patia que oferia la netedat dels cot- d'estacitf de Sant Vicens; produlnt-se
Docs del Cremi de Fabrioonts
xes, portava als passatgers al tram- ferides de consideració.
HI manca un fanal
Tornà a Tarragona en el treu- da
Moviment d'entrades i sortides duLa barriada del carrer de Covadon- via de la plaça de Catalunya i els les onze. 1 va ingressar a ''Hospiul
ranti el me d'octubre de 1922;
ga, tan poc eUidada - per part dels feia oblidar ei vell carril que sortia Civil, on -continua.
Existències en pimer d'octubre, far- vells Ajtmtaments. ara sembla que V arribava a Barcelona conduint
dells 8.868. quilos 422.786; Entrades hi hagi interès" pèr part d'algú — escassissims veïns de SabadeU. Mes . De seguida va sa^r-se que es tracdurant el mes. fardells, S.553. quilos potser sigui per part dels regidors ara són molts els que ja hi tornen tava d'un imiador moli conegut i qui
126.333. — Sumen fardells W.421, quilos de l a mateixa — de posar-la com cal. i els trens ja surten quasi plens de s a l t a t del tren per voler fer-se ea
548.119.
_ •
Ja era hora, i si ies reparacions que la capital, i la tradicional animació càpol de la policia.
en
l'actnalitat s'hi' fan la deixen en del trajecte ha reaparegut com per
Sortides durant el mes, fardells
EN" FBBGOLI
aquell
estat de decència que l i per- art d'encisament. 1 és que fora les
4.750, quilos 189.711. — Queda existent
El conegut transformista Leopeld
primeres impressions, bona part del
toca,
els
aplaudiments
dels
veíns
no
en 31 d'octubre, fardells 9.671, quipúúbllc ba notat en el tramvia tants Frègoil. ha estat contractat per a i r a
els hi mancaran.
los 358.408.
0 més inconvenients dels que venia ballar al Coliseu Mundial, del 6 al 10
La cobla Barcelona
Ara, el que aquells veïnats recla- observant en el carril del Nòrd. Una d'aquest mes.
El darrer dissabte va ésser a Sa- men, és un fanal, un petit fanal, de les principals és irhaver-hj l'estaEL NADA1L DEL POBRE
badell" la cobla Barcelona que di- que assenyali els perills que oferei- ci en un lloc tant apartat' de; cenOrganitzada per Jà Junta Autònorigeix l'Albert Marti, i que d'una ma xen els eots que bt ba i els pals que tre de la població, la qual cosa pro- ma per a l'extinció de la mendicitat,
nera indiscutible s'ha posat al davant s'hi troben. La gent del barri adap- dueix unes tacouïoditats que ho són aquesta vetlla se celebra • al Teatre
de totes les «obles. Feia molt de tada per una vella pràctica als equi- pas compensades per la delícia- que
temps que no havia estat a Sabadell libris que slian de fer per transitar- representa el fet de poder empendre Fortuny de Reus la festa del Tíàuna cobla d'aquesta categoria i era. hi, ja h i passa sense temor de tenir-bí el viatge en plena plaça de Catalu- dal del Pobre.
per tant, aquesta festa esperada- amb entrebancs. I feta una invocació a nya, la qua] delícia tampoc és del
H i prenen part la Banda Municipal
delit. pels veritables apassionats per Sant Antoni hi transita, com es tran- tot completa si es té en compte que d'aqutílla ciutat, i les seceions teatrals
per
a
pendre
seient
cal
pujar
al
cotsita
per
qualsevol
altre.
indret.
Tot
les sardanes, els quals van poder,
del Centre Catòlic i Centre Republicà
realmeni, frulr-les, tota vegada que el &1 més iip^ ,petitp% caiguda 0 uno xe cs.ire una multitud qu eempeny,. Autonomista.
Com
si
es
tractés
dd
fugir
d'una
cagirada
de
peu
d'aquelles
que
ja
es
programa i l a seva interpretació fotàstrofe. I si es va amb senyores 0
curen amb relativa facilitat.
ALTRES «OVES
ren excel-lite en gran manera.
criatures, cosa molt natural— cal porAlbir tarda es calà foc a la fumera
Malgrat d'haver-sc anunciat en els
P e r ò els. veïns esmentats tenen tam- tar la família de tant en tant a la d lona casa del carrer de Sant Domèprogrames que la festa començaria bé amistats i , coheixences tataieiH capital, ara com per divertiment, ara nec, ocasionant un soibressalt al veïa les nou de la vetlla, eren ben toca- com si visquessin a altres barriades per a consultar alguna malura al doc' des les deu quan la cobla inicià T'Em- de la població. I dé tant en tant re- tor—cal sentir les exclamacions i nat. i
pordà i Rosselló», d'En Morera que ben yisitee. I aleshores sí que h i ha cal veure com queden els vestits de
—-Ahir a la veWla arribà amb una
aconseguí un èxit com en altres ve- mals de cap, sobretot si aquestes v i - la festa, que és el que s'usa ordinà- hora de retard l'exprés de València.
gades que s'ha donat aquesta obra a sites les reben després de fer-se ffisc riament, per a anar a Barcelona
SabadeU. èxit qúe sobrepujà amb la -r- que no és pas pecat. — Aleshores
— Ha estat nomenat fiscal municipal
sardana que fou interpretada a conti- cal utilitzar l'^rnica per a apaivael jove advocat Jaume Gramunt
I ultra aquests inconvenients, ennuac»-, «La pastora enamorada», d'En gar el dolotr de les contusions que
— Es destinat al servei agranfimio
Garrota. Aquesta sardana, que com s'ha produït el visitant, al quai d'al- cara n'hi ha d'altres, i d'altres que
'Ianterior fou tocada de concert, és tra banda sé'l té de, respallar de cap no cal anotar, perquè no és del ca^. de Tarragona l'enginyer d'Osca En
oerltament meravellosa. Es tota ella un a peus. com.a preludi, dels sarglts Solamem consignarem d que ens ha Pere Navarro.
ençís. d'una inspiració exquisida i que més tard 1| hauran, de fer a vingut sobtat i que ens produeix els
— El governador civil i » tmposít
amb una tècnica formidable aconse- la roba. I és clar. vinga parlar de dies. que nosaltres rutilitzèm. una
gueix dominar absolutament a l'audi- descuits de l'Ajontament i dels seus Intensa esganifança. I és que els una multa de 1^5 pessetes a ;nn ca
cotxes són d'estiu i quan fa fred no feter, per consentir joc prdhibit." "
lori. transportant-lo davant per da- homes.
s'hi pot viure. I s'hi arreplega cada
vant de la pastora enamorada fins a
fer venir ganes d'intervenir en Te- 0 , 1 tot això. en realitat, es podria refredat..
namorament. Altrament, la cobla de acabar amb un fanal, amb un petit
Almenys en els trens del Nord, sinó
l'Albert, l a Interpretà d'una manera fanal, amb un fanalet de fira si es sempre, de tant en tant s'hi "troba
L a Costa
que s'endUia totalment tols els entu- vol — ara la . tenim' a sobre. — I no 'calefacció. 1 un, abans de -.pujar al
hi haurien caigudes i no es tindria de tren. sempre 11 cap l'esperança de
ARENYS OE MUNT.— El veí barri
siasmes i esclats de fruïment.
malparlar de nlngi) ! . tothom estaria passar un viatge calentonet La qual de1 Torrentbò. ha telebrat solemn'eSeguiren una sardana molt ben te- content a la barriada. .
cosa en aquest temps és Ben cpnfor- mé.nt llur festa major. Entre" altres
ta, d'En Botey. «Nadal», sense gran
actes tingué lloc un agradós concep.
tadora.
Exposició
de
oeramioa
cosa de nou; una deliciosa «Prima
— L'entusiasta arenfenc E n S. RiExposició de rajoles
vera», d'En Mercader que fou preAl saló de Belles Arts h i . h a una
bas, sortirà la vinent setmana cap a
cís el repetir-la perquè En Marti, amb bella exposició de ceràmica del no& dia de la Immaculada, serà inau- Suïssa.
la- tenora, captivà el públic, i després table artista sabadellenc En Marian gurada a l'Acadèmia Catòlica una ex— Ai Casal Català, tots els diumen«Bl pardal». d'En Pep Ventura-Pu- Burgués.
posició de les rajoles del distingit ar- ges al matí tenen Uoc sajprtjy audi»
Jol, una sardana clàssica amb aquell
tista
En
Modest
de
Cafadeffiunt.
Es moU visitada i elogiada
cioas de jardanae.
Més sardanes
Quan encara se sent el ressò de les
sardanes (i diem això de ressò «n el
més bon sentit de la paraula) de la
darrera festa celebrada per la Joventut del Centre Català amb la cobla
Barcelona, hom és agradosament assabentat d'un nou festival imminent,
el qua] serà a base. així mateix de
la cobla Barcelona, que dirigeix l'Albert Marti i tindrà lloc ei dimeéres.
dia IS de desembre, organitzat pel
Foment de la Sardana, probablement
al Teatre Principal, i a dos quarts
de deu de la nit.
En aquest festival es té intenció de
donar noves estrenes en el programa
el qual, com el celebrat suara, serà
fet a base de Morera, Carreta, Juncà
i Grabulosa.
Tractant-se de la famosa cobla
esmentada i d'ésser el festival en un
lloc avinent com és . el Teatre Prlucípàl, la gentada que hom creu que
hi assistirà, serà enorme, oi més
després d'çcaure's precisament aquest
festival dos dies després de la vetlla
exquisida com serà la de] quart concert de l'Associació de Música d'aquesta ciutat.

TARRAGONA

TEYA — £2 Süxttcat Agrícola de Teya 1 l a serà sessió de Cooperativa,
tenen en projecte federar-so a l a
Quinta de Salut L'Aliança, de Barcelona, per ala casos de malalties 1 perquè el poble sàpiga el que ós la dfta
entitat, es donarà una Conferència
pública a l'escola de nois d'aquesta
vila, el dia 2 de desembre, a dos
quarts de deu dèi vespre. La conferència anirà a càrrec delí renomenats
oradors 1 membres de la Junta de
Govern de la "aità Quinta de Salut
don E. Tomé (president), don I . Matxenchs, vioe-preeidtnt, 1 del doctor
den Josep Girona, director facultatiu, sobre els temes «Hospitalització
1 avenlatges que reporta la Quinta
d» Salut Aliança».

L a Samarra

IGUALADA. — Tingué lloc una retmló magna d'accionistes de la cooperativa de Fluid Elèctric, al Teatre
del Círcol Mercantil, amb l assistènd a ' t a m b é de molts industriate. Presidí Tacte En Joan Pich, senador per
Tarragona, acompanyat d'En Joan
Puig Marcó, preddent de l'Associació
de Consüm1docsi En Vicens Montal,
conseller de la' companyia de fèrlocarils andalusos, i , demés, altres
enginyers 1 empleaís de la Cooperativa. També hi havia els senyors Enric^fiàfòls, «Bputait de la Mancomunitat, diversos regidors de l'Ajuntament
amb l'alcalde senyor Biosca, i els presidents de la Federació Patronal 1
Centre Gremial..
El senyor Puig explicà detingudament l'acció de l'Associació de Consumidors de força elèctrica i , estudià l'obra de ja Cooperativa, fent tnía
defensa documentada de les acusacions que U han estat fetes en una
circular. El senyor Pich, donà compte dels treballs d'instal-lació, assegurant que sl no ve un cas de força
major, h i haurà corrent a Igualada
a mitjans de l'any vinent.
— Diumenge e'efectuà ei partit de
campionat que" amb tanta frisança
:ra espçrat pels amants del Tutbòl.on
havien d'amidar les seves forces «is
dos equips locals. Ateneu F. C. i Joventut Nacionalista. Acudí al camp
d'íquesta darrera entitat un nombrüs
p /bn., a pesar de què no hi convidava l'hora ni el d i a que eren rúfols
I f'rede. A la primera part del partit
els jugadors de l'Ateneu feren un gol
als contraris, sense que aquest resultat e$ desnivellés gens durant el restant del Joc Algunes parts trel/iï.'aren molt bé, èltree no estaven tan
íncertades, en general, però bl dominava pptser la nervioslfat. a la qual
cqsa hj pot contribuir no poc l'actatud dels espectadors aànb la llur excitació i demostracions a favor d'un
0 altre-bàndol.
— Diumenge tingué lloc al col·legi dé' les Escoles Pies, la festa del.
Pfttrocirü de Sant Josep de Calasànçv
amb miesa de Comunió, ofici solemne cantat pèr l'escolania de la Verge
de la- Pietat i sermó pel 9?. Honorat
Aumàllé. Després hl hagué una sorollosa traca ai pati del col·legi, globus 1 focs japonesos. Com a actes recreatius les sélécClons dels teams de
les seccions de Comerç i Batxillerat
es disputaren més tard una pilota de
reglamení. oferta al guanyador pel
reverend P, rector.
A la tarda, se celebrà la selecta
VçtUada dedicada al Sant iFundador
de l'Escolff Pia. Fou un acte molt
lluït i aimpàitlc per la varietat dels
númeíos. i en «U h l prengué ijart.
fent la Inauguració del present curs.
l'Associació d'Antics Alumnes i amics
lè l'Escola, P l a
— pe poc han estat en aquesta ciutat els enginyers de la casa Fills de
Manuel Tomàs, de Barcelona, per tal
d'aixecar els plànols de distribució
de. les aigües de iRigal. dintre d'Igudada.
— Operacions realitzades per la Sucursal de la Caixa de (Pensions per
a ja Vellesa 1 d'EetalvIfi. durant Ja
darrera setmana: Cobraments, pessetes : .l«;í<i0'20. Pagaments. 138.273'47
pessetes. iLllbretes i comptes nous, 8.

sultant una missa camada com rares
vegades, per no dir mai. havíem sentit, sobretot per la part d'orquestra.
Ocupà la sagrada càtedra el zelós
franciscà P. Fra Ceferí de Granollers,
qui digué belles coses de la música
1 dels músics, do prodigat per Déu
per a fer més suportable i riolera la
feixuga càrrega de la vida, i quina inspiració, rebuda també de l'Altissim, a Ell ens emmena 1 en tots
temps I en tots els tastants de la nostra existència. Féu un xardorós elogi
de la música religiosa i acabà amb
ei paaegírtc de la Santa que es lestejava, aportant afinades consideracions que resultaren escaients i ben
apropiades a la íesta.
Edificant exemple fou el que els
mestres de música, reverend Zacaries
Casas, Valentí Sans. Francesc Montserrat, Josep Planas, Josep Escofet,
1 els pneaident i vocals de la benemèrita Associació Iniciadora. Bovlroea,
Just, Josep Maria Mercader, etc.. acompanyessin, al senyor predicador i després, alguns d'aquests mateixos, repartissin els bonics recordatoris de
la festa, ben catalanesca.
Molts' elogis n'havem sentit de tan
formosa festa. 1 sabem que pel mateix ha estat molt felicitada l'Associació Musical, «Is quals ajuntem
la nostra, ben expressiva, desitjant
que. com havem dit, també, un altre
any. si Déu vol, si£ui encara més
grandiós l'bomenaitge, car seria Ien
possible sl s'apleguessin molts altres
elements que h l podrien pendne p a r t
— Un aítre esdeveniment serà, indubtablement, la festa que ha de celebrat-se diumenge, a la -mateixa església 1 organitzada per la Important Congregarló Mariana a llaor
de Maria Immaculada 1 Sant Iguasi de
Loyola.
• Consistirà, l'esmentat eedeveriiment,
en u nacte Uterarlo-musical, en el
qual hl pendran part importantlssims
elements;'ultra els parlaments i treballs literaris que estan confiats-als
Joves congregants d'aquí, ha despertat
una gran expectació l'anunci de què
hi parlaran i assistiran distingits congregants de Tarrturona. Valls i Barclona. entre aquests darers el docor Llort, que fou director de «La PuBlfcldnrl.. de" 'Barcelona, ben conegut per les seves campanyes contra
l'aleshores bisbe Laguarda i el rector
de ia Concepció de la mateixa ciutat.
De là,part musical, confiada a là direcció, dels mestres de capella de la
parròquia Valentí Sans i del dir«>
tor dels Amics de la Música, Francesc Montserrat, ja no ca] dir que
serà escollldisslma, figurant-hi triades obres de Depuy. Borodine, Wagner. Saint-Soens. Wéver. etc.. d'una
manera especial, el «Parslfal». de
Wagner; que serà executat amb la
cooperació de grandiosa Orquestra,
orgue i campanes.

dents en l'anomenat pireneoc occidental <iue es comprova a Bascònia
ja a l'eneolitic. L'arqueologia demostra que per una banda ia cultura en
que apareixen als cranis de la raça.
pí-renenoa occidental a l'eneolltic.
s'estén per tot el massís pireoenc. podent-se parlar d'una cultura plrenenca diferent de les restants peninsulars de l'òpoci, i que presuposa l'existència d'un poble amb personalitat pr&pia o d'un grup de pobles emparentats.
Per altra banda, avui, mercès a la
lAvestígació arqueològica i a la comparació dels resultats amb ella obtinclàseics que parlen dels pobles penin-,
sulars, s'obté la seguretat de que els
pobels Ibèrics, que originàriament no
ocupaven més que la costa de l'E. i
que sols en època molt tardana pujaren Ebre amunt, no pogueren estar
én contacte amb Bascònia sinó vers"
el segle I I I , a. de J. C. tot lo més. SL
doncs, a l'eneolltic (abans de 2.500 a.
de J. C ) , h l havia Ja allí aquell element ètnic del qual se'n formà el poble basc, aquest no pot ésser un poble ibèric.
Els elements ibèrics, el mateix qu©
els llatins a la llengua basca, caldrà
doncs explicar-los per una influència
de llengües veïnes 1 no tenlr-loe com
a determinants de'la-naturalesa d'aquella.
' '
El senyor Bosch Giiirpera elhíbl
una sèrie de mapes esquemàtics que
ajudaren en gran mfenera a la perfecta comprensió de l'intetessàntissim, tema etnològic tan brillant» exposat.
Prengué part en la discussió el president senyor Carreras i Candi, qui
després d'enaltir Ja tasca del senyor
Bosch i (Jlmperà o sigui d'aquests
nous Investigadors que tracten d'esbrinar els orígens dels pobles de la
més remota antiguitat, basant-la en
l'arqueologia, nianifestà la seva for<
ta creença respecte als Orígens del poble basc que fou una entrada o invasió per la via marítima, i que a
partir de les costes cantàbriques, penetrà com una cunya a l'interior de
la Península en Invasió expansiva,
proporcionada al seu desenrotllament
natural. Cas senVbiant presenta en el
mar Bàltic l'element ètnic que ha
format la nova nació d'Estònia, d'orígen finès 1 que, per les illes i costes, se n'tntrà a l'interior, conservant
totes les seves característiques, assenyaladament el, llenguatge. En el cas
del basc. es nota una reculada èn l'extensió del -llenguatge, havent-lo perdut totalmer\tven poc més d'un segle,
no poques loòalitats navarreses.
Tots dos conferenciants foren xardorosament aplaudits i felicitats.

i .No es. descuida la .port, de Torna- Els Fornells de Joventut
ment i il·luminació, en la qual cosa
ja fa dlas que s'hi està treballant 1
El Pomell de Joventut «Sant Jorque convertirà aquella grandiosa esI du celebrà la seva anunciada exglésia en un tros de cel.
L'expectació és grandiosa, podefíl· I cursió al castell de Burriacb.
Els excursionates sortiren a prise preveure que amb tot i les grandioses proporcions dl local serà ín- mera hora del matí cap a Vilassar,
euflctent .per a acomodar-hi a ia im- on olren missa de sis a la parròmensa gernació que vol assistlr-hl. quia, saludanl-ae després amb el
conseller 1 alguns joves del
— Es diu que van a contruir-se molt reverend«Espigues
de la Pàtria». Pasaviat,, dos grans locals més d'espec- sPomell
r ^ pel- famós poblet de Cabrils,
tacles; un en uns terrenys del nou anaren
a una 'font situada en pintros de Rambla de Samà; i e] de més toresca fondalada
al peu dél turó de
Imminent edificació a la platja ma- Cabrerai
on esmorzaren, pujant desteix, propietat iperals ocis del Gremi prés a l'encinglerat
castell de Bnrd Pecadors.
riach quines Interessants ruïnes vi— Dimecres al matí fórem agrada- sitaren, davallant després cap a la
blement sorpresos per la visita d'una •font picantai d'Argéntona, on dinaesquadreta- de set hidro-avlons que ren. Cap a les acaballes, arribaren
evolucionaren damunt de la població uns quants joves del Pomell «Argen1 a la tarda per un grandiós dirigi- tona Nova»' saludant-se cordialment
ble.
amb els pomellistes barcelonins T
anant després, Junts, cap a la vila,
visitant ei Patronat i assistint al Novenarl d'ànimes que se celebrava a
la parròquia, de manera ben solemA l'Acadèmia
ne per cert. Després els excurs;oniaites entraren a la rectoria on saludaren al venerable senyor rector., al
de Bones Lletres
conseller dels Pomells. d'Argentona,
reverend Plus Pallàs, vicari de la
parròquia, al reverend Francesc Pesqués, eloqüent predicador del NoveEfa orígens del poble baso
C o s t e s de G a r r a f
narl. 1 representants dWs quatre PoVILANOVA I GELTRÚ. — S'ha ce- - En la sessió ordinària que aquesta mells allí constituïts. Després d-'aletrfat per primera vegada en la nos- Corporació celebrà, l'acadèmic nume- gradable estona de convérga fou mostra vila. i amb la solemnitat anun- rari En Pere Bosch i GImpera, de-1 trat als excursionistes el preciós reciada, la festa de la gloriosa patro- senrotllà magistralment el jema del taule de l'altar major de l'església
na de la Música, Santa Cecília
seu discurs: •Contribució a l'estudi l que data del segle XVI. així com
Diumenge passat, a les deu del ma- del poble basc primitlu·, dient que , la trona que és un notable exemplar
ti, a J'esgléfiia arxiprestal de Sant el problema'etnològic del poble basc | de l'escultura antiga
Antoni a'hi aplegà una gernació se- , s'havia intentat resoldre principal«cta, que omplia bona part de la j ment per mitjà de la filologia que
Abans de sortiu d'Argentona els
nau central, a Thota que comença- creia poder suposar que la llengua pòiúellistes del «Sant Jordi» visitaren
ven els divins oficis. Una nombrosa basca era una supervivència de l'an- a un Jove del PomeU «Argentona No1 notable orquestra, d'uns quaranta tiga ibèrica. .Avui nous descobri- va», convalescent d'una llarga maexiecutants, sota la direcció del mes- ments l'ban plantejat d'una altra ma- lai; a, marxant tot'seguit cap a Matre ^e 4apella d'aquella parròquia. En nera. 1 noves ciències aporten llur taró, on en l'estatge del Foment
Valentí Sans, en la que hl forma- contribució. L'antropologiu, sobretot MataronI foten rebuts pels pomelLsver tots els membres de l'Assocla- desprès de lestudl de les caracterls- j tes de la industrlosa ciutat, creuantc- Musical,, executaren pulcrament tiques dels bascs moderns i de l'estudi j se afectuoses salutacions i refermant
I; Tan missa choral de Sancho Mar- de cranis prehistòrics bascs, fets amb- ' tots •• seu entusiasme per la instiraco. dita de Sant Agustí, anant a d ós pel professor Telesíor d'Aranza- 1 tució Poc després els excursiotüstea
càrrec de notables solistes de la capi- dl, sembla demostrar que el tipus sort'en cap a Barcelona, ben complatai jes parts1 Importants de cant, re- anfropólògic basc té els seus prece- guis de les atencions rebudes arreu.

Musicals
ASSOCIACIÓ
DE MUSICA DA CAMERA
Actualment estan repartlnt-se als
socis d'aquesta entitat les invitacions
dels pròxims concerts, per als quals
han estat cridats a nostra ciutat oia.
tiistes de tan alt prestigi com la
^
pran Carlota Dahmen i «1 pianista Josep Iturbi.
Aquest darrer ha donat ültfmament
a ja Filharmònica de Madrid, tres
concerts que han constituït un dels
èxl^p més complerts de tots els que
ba presenciat aquella prestigiosa entitat.
Iturbi és fill de València, en qurnn
ciutat va rièíxer en 1895, 1 als tretze
anys obtenia Ja el primer premi d'aquell Conservatori. Va traslladar-se
ben aviat a Barcelona per estudiar
amb nostre malaurat Malats. ingressant més tard en el Cons^tvatori de
Paris, on 11 íou concedit el primer
premi de 1913. També ha estat deixebe de Wanda Landowska.
Un fet ben significatiu és que als
23 anys fos nomenat professor de
grau superior de piano en el Conservatori de Ginebra, quin cürrec ha
desempenyat fins ara que s'ha vist
obligat a renunciar-hi per poder-se
dedicar per complet a la carrera de
concertista, en vista de les. nombro*
ses sol·licituds que constantment rep
amb motiu dels èxits que obtéa cada
nou recital.
JFOU . presentat a Barcelona per
l'Associació Mdsical, 1 poc temps.després, al gener de 1916, va actuar a
ta mateixa Associació de Música da
Camera, havent causat en ambdues
ocasions^ fnalprat de la seva Joventut, la més excel·lent 'impressió.
No és. per tant, d'estranyar, que
l'anunci de la seva nova presentació
hagi despertat un veritable interès
entre els associats a aquesta entitat
de cultura.
TOURNEE TADLEWSKI
Amb el recital que el darrer d i marts va donar el pianista polac
Albert Tadlewsbi en l'Assocdació de
Música de Tàrrega, acabà la tournée
qtHS.-aquest excel·lent i discutit pianista ha fet per les ciutats catalanes.
El suggestiu 1 ben Interessant programa (Romança S Carnaval, de
Schumann; Sonata, op. 35, de Chopin;
Nocturn, de Scriabine 1 Grans Variacions d'Alnaes) 11 ha proporcionat
grandiosos èxits en els quatre concerts que l i han confiat les Associacions de Música de Girona. Olot.
Lleyda i Tàrrega. IPer a^correspondre
a les continues i esclatants ovacions
amb què el públic de cadascuna d'aquestes emitats ha; premiat la seva
labor, ha tingut d'executar en cada
ciutat algunes obres fora de programa;
.
Cal esmentar espedialment l^èxlt
obtingut per Tadlewstó en l'Associació de Música d'Olot, la qual ha
inaugurat amb aquest concert les seves delicioses festes espirituals que.
a jutjar per l'entuslasme de l'audltorl. selecte a nombrós, seran continuades d'una manera metòdica 1
regular amb el mateix esplendor que
el del concert inaugural.
;
J Fou molt xamosa 1 eecaienta la
vetllada musical, que dediciada a
Santa Cecília, Patrona de la música celebrà l'Orfeó «Mossèn Cinto».
Cantaren qualques cançons .populars
els orfeonistes senyors Felip Torra
I Manuel Mingo. acompanyats a piano pel director de l'Orfeó, mestre
En Joan Tomàs. També prengué part
a la íesta la senyoreta Na Maria
Torras, qui oferí a la concurrència
un ben formós concert a piano;
L'Orfeó ^antà diverses composicions, entre elles la primera audició
d'un Chòral, de Bach.
El segon concert de la tanda de
de concerts en dies festius a la tarda
^rgani'fatfi |per «'Orfeó Català, es
farà diumenge dia 10 de desembre. E!
programa interessantissim per cert.
serà interpretat pel violinista Francesc Costa, el tenor Emili Vendrell
i «1 pianista Blai Net.

Excursionisme
El propviíient diumenge, l'Agrupació Excursionista «Júpiter», realitzarà una excursió familiar a Mataró.
Argentona. Castell del Burrlac, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
Sortida, estació M. S, i A., a les
cinc del matí.

menge. Junt amb el C E. de Terrassa i Galopa de Barcelona, una excursió familiar a Sant Llorenç del Munt,
sortint de l'estaCíó dels Ferrocarrils
de Catalunya (Gràcia), a tres quan*
de cinc del mati.
El Grup Excursionista Sarritmene,
té projectada per al vinent diumenge.
Una excursió a Les Scrnos de Sant
Mateu, sota l'itinM'ttri següent:
Masnou. Alella. Sant Mateu, Vallromanes. Montornès i Montmeló
Les hores de sortida són: de Sairià,
estació del Ferrocarril, a un quart
de cinc del mati de Barcelona. Estació de França, a tres quarts die sis.
La Junta d'aquesta entitat està treballant activament per a la celebració d'una esplèndida festa per a la
commemoració de l'aniversari de la
seva fundació
També té projectada una excursió
al Montseny per als dies 31 de 'desembre 1 primer de Gener de l'any que
ve Aquesta excursió promet ésser
lluídísslma pel gran nombre d'insorig»
dons que té.
Per a Inscripcions: Marcel llarf.
plaça de Sant Gaietà a Sarri*

L a lluita contra
els insectes
L'Escola Superior d'Agricultura ha
anunciat el programa de les conferències que donarà en la seva càtedra el professor doctor Fillppo Silvestri sobre el tema «La lluita natural contra els insectes».
iLès matèries que, s'hi Iractaran són
les següents:
Entomologia ogràrln. ilmportàncïa
1 mètode d'estudi.
Multa artificial contra els insectes
nocius i lluita natural.
Experiències de lluita natural practicats en vàries regions del món.
Importància de la lluita natural
contra els insectes nocius a Europa
I particularment a Catalunya.
Biologia d'alguns insectes nocius a
lolivera i lluita natural (Dacus oleae,
Praysoleellus, Saissetia oleae i Phllippla oleae).
Biologia d'alguns Insectes nocius
a la vinya i lluita natural (Rynchites betuletl, Polydhrosis botrana.
Cochylls amblguella).
Biologia d'alguns insectes nocius
a la pomera 1 lluita natural (Hyponomeuta fnalinellus, Carpoeapsa pomonella, Antlionomus pomonim).
Biologia d'alguns insectes de l'avellaner i lluita natural (Tortricidae 1
altres).
Biologia d'alguns Insectes del taronger 1 llimoner (Icerya purchasi.
Pseudococcus citrl, Chrísomphalus
dyctlospermi. Lepldosaphes beckü) i
lluita natural.
» Biologia d'alguns altres Insectes 1
lluita natnral (Pierls brasslcae. Mamestra brasslcae, Ceroplastes rusci).
Biologia de la llagosta (Dociostaunis. Caloptanus) 1 lluita natural. •
Les lliçons tindran un doble caràcter teòric 1 pràctic; la part teòrica serà d'una hora i es donarà a les sis
de la tarda Les pràctiques, que complementaran les expli·caclüiis. seran
de idues boires: començaran ïi Jes
quatre de la tarda, 1 podran assistir-hi tots els inscrits qtte bo desitgin. La lliçó inaugural ser-i sols d'una hora i començarà a les sis com
les altres teriòques.
El'Curs consta de deu lliçons, del
4 al 15 de desembre inclusius. Serà
donat en llengua italiana. E l preu
d'inscripció és de 10 pessetes.
Per a consultes 1 matricules dirlgir-se a la secretaria de l Escola Superior d'Agricultura. Urírell. 167, (Telèfon 579 H.) — Barcelona.

A n u n c i s

oficials

BANCA ARKU8
Successora d'Evarjst Arnús
Havent acordat la Junta. geneml
ordinària de senyors accionistes celebr.idi el difi «l'avui el. pnjomcnt
d'un dividend actiu de 7 .per 100 sobre el capital social eh cor.cépíe do
beneficis de l'exercici 1021 22 des de
demà es procedirà al pagament del
dit dividend contra remesa d.d cupó núm. 12 1 deduint els iniposvo.s legals, tots els dies feiners, a les oficines d'aquesta Banca. I n Paris a
casa els senyors Bauer, Marchcl A
Compagnie, 69, Rue de Provence.
Barcelona, 30 de novembre de 193,
— La Direcció.

AUTORITZEU LES NOTES DE LES
El grup excursionista de l'Orfleó Ql'ALS ENS PREGUEN LA PUBLICAGracienc, amb motiu de la inaugura- CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIRció del seu banderí, farà el vinent diu- MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.

LA V E U . DE C A T A I4 C X V A

P à g . 1 4 . — Divendres, 1 de desembre d e 1 9 2 2

V I D A MARÍTIMA I C O M E R C I A L
CALENDARI MARÍTIM P E R A 190.

EI3 Srs. Ramon P*tez Trepat 1 Josep
QOòIa de Paredes. han publicat «1
•Bloc 0 Calendari marUlm per o
1923'. £1 text és molt «scolllt 1 interessant per a nàutics, maquinlsies
aficionats a l'Astronomia i per a to;eí les persones de cultura ©-«ntiftca Bl text va acompanyat da gravats.
Es l'únic calendari mariíim puWlont «n forma de bloe.
H o v i m e n t d e l F o r t al dia SO
VMXEtLS

ENTR\TS:

Vapor trausatlàntic italià «Olúlio
Cessaré», de Buenos Aires i escales,
amb carrega general 1 de trànsit 1
r>3 passatgers. Amarrat al moll de
Barcelon» f . Consignatari ItàUa
Amèrica.
Vapor esponyo «CèdU». de Gal%·eston, amb càrruga general. Amarrat al
moll de Balears O. Consignatari, Ròmul Bosch,
Vapor espanyol »Rey Jaime 1». de
Palma, amb r à r r e g a general. Amarrat al. moll de les Drassanes. Cons'gnatari. Companyia Traiwmediterràn "a.
Vapor danès«MylingueT., de Vang,
amb bacallà, amarrat al moll de Muu l l a . Consignatari, H. Enberg.
N'eier t i j u n y o l «Pedró Comte», de
València, amb arròs.
Vapor noruec «Argo». de Reijkajav.
vik, amb bacallà. Amarrat al moll de
Muralla. Consignatari, H . Enberg.
VUXF.IXS DESPATXATS:
Vapor espanyol «Tambre», amb càrrega general, cap a Las Palmas i
escales.
Vapur espanyol •Ampurdanés», amb
càrrega general, cap a Roses X escales.
Vapor espanyol «Cabo SUleiro», amb
càrrega general, cap a Bilbau l escales.
Llagut espanyol tDos Amigos Alíaques-, amb càrrega general, cap a
\ alència.
VAIXELLS SORTITS:

Vapor espanyol «Cabo Corona», amb
'.àrr.'ga general, cap a Bilbao . escales.
Vapor espanyo! «Ampurdan», a m í
cürrega general 1 de trànsit, cap a
Tarragona.
Vapor espanyol «Ampórlas», amb
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Obrlm·at

Disponible .
Futura:
Gener « .
Març. . •
Meig. . .
Juliol. . ,
Octubre. .

Sakellaridis

HovaYork
Disponible
Futura:
Desembre
Gener .
Març. .
Maig. ,
JuiioL •

Noyi Orleans
« .
.
«
.
•

B»tam

I

T · r o · r

14.77

CO.OO

14.74

00.00

00.00

'.4.03
'3.b5
13.69
13 49
12.72

14.06
13.84
13.69

14.09
13.69
13.74
13.54
12.77

00.00
fO.OO
00.00
Oü.00

00.00

N.
N.

00.00

00.00
0(U)0
Ou.OO
004»
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I
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Fills de F. Mas S a r d à

Espectacles

Als apèndisi que es publicaven en
els volums anter ors se njhi ban afe- nes. Com en els volums anter'ors
git d'altres que augmenten la utili- també en aquest es dóna, segons una
tat de la Memòria. Entre ells figura rigorosa classificació per mataries,
un index per ordre cronolóaic dels l'anunciat de les disposicions oflc.als
T M * *
Das·mlir·
r«br«r
Avui, novena de propietat I aboJumel a n t . r l M
lets econònilc». soc als i politics més publ.cades durant l'any que afecten nament A dos quarta de nou. ESTREimportants ocorreguts en 1920 en la al comerç, la Indtistr.a 1 la nave- NA a Espanya de T'ópera en tres ae*
I circunsor'pciú de la Cambra, en tot gació del pals. .
,
, •
tes i set quadros, del mestre Tschal*
Gené'.
17.S0
00.00
ro.co
l'Estat 1 en els paissos estrangers.
kowsky. H DAME DE PIQDE. preMarç .
Genor
17.75
00.00
00.00
Altrament, consultant els altres apèn- MERCAT I FIRA D E L E S BOR'JES sentacló de l'eminent artista senyora
dixs que vnn t n aquest volum, podrà
BKTB
34,90
BLANQUES
Ennolenko, pjvnent-h: part els celeel llegidor tenir coneixement de la
Preus
dels articles següents que brats artistes senyora Davydoff I Sacomposleió
de
la
Junta
Coneultlva
l
doven: senyors Bellna. Vvamof, KalObriKMt • • • ] M a — « • • • • • • • • i T A J W A
Consell Superior de les Cambres de hnn regit al mercat de Les Borges danoff, mestre Koussevltrky, tot «I
Comerç, Indústr a i Navegació, de Blanq-ue-* el «Ua K de novemòre:
Blat blanc. Ue M a 25 pessetes la cos de ball rus. les primeres figures
00.00
00.00
00,00
quines són aquestes 1 qui els seus
Boldyreff. Cashuba, Wass lieff. Direc25.45
presidents i secretaris, de les espa- quarter» de quatre dobles: blart roig ció escènlcca: Andoga Jouroff. — De00.00
00.00
00 00
nyoles cuostituldes a l'estranger 1 de de seca, de 27 a £6; hiat ro% dlhorta, mà: Un ca representació a la nit ds
25.28
00,00
00.00
00.00
les estrangeres establertes a Espanya, de 26 a 87.
25.'^
L \ FAVORITA, per l'-emlnent
Ordi, de U a 14 Óo pessetes 1« quar- l'òpera
00.00
000a
00.00
de las principals entitats econòmi25.31
tenor Hipòlit Làxaro. 1 senyoreta
00.00
ques de i atalunya. Incloent les Cam- tera de quatre dobles.
OC.'s0
25.23
00.00
Buades: debut dels celebrats artistss
00.00
bres 1 els Sindicats Agrlcols i tamCivada, de 11 « 11'50 pessetes la Sarobe, Olalzola. — El d mecrss prop24.94
00,00
00.00
bé de l'origen, fins. composició i tas- quartera de quatre dobles.
vlnent: MARINA, pel divo tenor HIques princ pols de la Cambra de Co- Panls, de 15 a 16 pessetes la qirar- pòiit Làzzaro. debut de la cèlebre s o merç Internacional.
tera de quatre dobles.
pran Albert oa Cassani. l pranent-ül
O b r l a i « B t »T«1
B·K·D t»lmgt*mA TAMOM
TUM aaMetea
Faves, de 20 a 21 pessetes la quar- part els celebrats artistes Sarobe,
Amb la gran còp a de dades con- tera de quatre dobles.
signades en aquesta Memòria és 'à00.00
25.25
00.00
cll íormar·E3 idea de la labor realitzada per'la Cambra de Com?fç 1 Nu- « f l i i l i i i i i i i u i i i i : ) M H H i i i i · i i i n i i t i i i i m m n m i i i n i i i m i i J i i m i m i m m t m M i m « M i ! i i i i i i M i i i i i i n n n i i i i i m i i i i i i i i m i i
00.00
24.82
00.00
vexació de Barcelona durant l'any
00.00
94.W
00.00
1921. treball aproximadament gual
24.92
00.00
00.00
al de Tany anterior per bè que s ha
' 24.79
00.00
00.00
observat un augment en el treball
S-L58
00.00
00.00
del Servei Comerç ai aixi pel nomI/AnM-catarralt Oli: ONKT. el veritable çapseífle acre
altar par « enrar en p i * - • • a l otineineuD. liruDqnitliJ·
bre com per la -importància de's Intoca
mena "t* ir> dr- hn cilauim.
•- .
formes que el susdit Servei ha facilitat
per
escrit
l
en
les
seves
ofUi•
Dipòsits:
i
S
f
i
^
^
^
^
m
^
i
• •
fiarcciooa. 30 ut novembre de 1923.
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Futurs. Asmhouni

Disponible.
Futurs:
Desembre .
Gener • «
Març. < .
Maig. . •
Juliol

ÍRI.KGRÍFICA

ferenis a expansió econòmica l coFavons de 41 a S (pessetes l a
municacions, assumptes marítims, N o n e l l
G e r m a n s quatera de quatre dobles.
assumptes mercanuiü i flnanclefS,
0 A N V I - VALORS - CUPONS
Fesols, de 40 a 50 pessetes la quararanzels i duanes, assumptes coutritera de quatre dobles.
<.inii.i»
i
t
.
"
•
e
n
i
r
a
.
I»
butlus. comerç .nterlor l servei coGarrofes, de 7 a 8 pessetes els 40
iNegociera el cupó Deute Interior,
merciad i especials de la Cambra,
fent-se de tots ells una exposició Exterior . Amortitzable 4 per 100. ven- quilos.
Ous, des de 4 a 4'K pessetes la
molt condensaila. Ha , es lat aquest ciment primer de gener pròxim.
dotzena.
any afegida una estadis Ica de les
comunicacions que la-Cambra de Barcelona ha rebut eu 1921 de les altres
d'Espanya i una altra dels lectors
30, Rambla del Centre, 80
que han acud'.t a la Biblioteca de la
Corporació durant els dos darrers
VALORS - CANVI - CUPONS
anys.

Gran Teaire del Liceu

Alexandria
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OFICIALS DEL DIA D'AVUI

• a t M l e »

D E B A R C E L O N A

OCOa

Centre Cotoner de Barcelona
TELEGRAMES

1 desembre
d e 1922

càrrega general 1 de trànsit, cap a
Cette.
i'apor Italià iransatlèntie «O^ullo
ssare». amb càrrega general i de
trànsit, cap a Gènova.
Vapor espanyol 'Antònia», amb càeetltx·eie Anlea del OoMad d Agents de Canvi I Bars* I al Mercat lliura da Vaiert
rrega general, cap a Pasajes 1 escales
Vapor espanyol «Castilla», amb cà8E88I0N8 OEL DIA — Al mall, • la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, • fi de mes: Es fa de
rrega general, cap a Melilla i esca- Nords a 6 ' 3 ' Alacants de Gir-iu atíjcO, Colunials a bb'25, i 1 ilipines de I95'5 a l i ^ 7 5 .
les.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de sg'iS a eg'SO i a W-lO. Atacants de e9'35 a eB'401 a eO'aO, Andalusos
Vapor espanyol «Magarl». amb càr- a 5676, ü.enaes a 17 65 i a ir6C, I Colonials a fití^.
rega general, cap a Gijón.
Cotització de •aler· trooUU al comptat I ne Ini ^rltt eneara an al B u M l a i · OfteiaVapor anglès -Potnan». en llast,
Barcelona Tractionand Liglit Power 7 0|0, -1921», a bO'es 100*00.
Grana Molins bascos 6 0U, ' a r075.
cap a València
Barcelona Traction and Light Power 7 " k , ' a lOo'oa
Acers Sani Marti 7
• a b9'6Q,
Barceionesa de ivavepació 6 "lo. • a 5'1 v.
Mines
de
Potassa
«Súria»
7 0|0, * a 99*50,
Obligacions Espanyola Colonització 6 ' u • a95'COt
Accidents marítims
Elèctrica del Cinca
' • '«''o·
Municipis de l'Exposició 6 per 100, * a Oe'^S I
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí UHclal)
NOTES DEL LLOVO
TnBat 6 * / r T . qwior 13&L H 0 JO'OO
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ment 1 defensa dels interessos que
t, a
representa. EU principals assumptes
• Els valors assenyalats amb asterisc no han liníjiif colilzació. Deixem constpfa» rdllim canvi per a guia del llegidor,
en que ha actuat la Coroorac ó durant l'any es presenten degudament
Ootlt«»olo: Franoe, « '(i: BUU.OB. i k - ' R ; belsaM, 4 i J J ; l l i w , ^ ' 4 % UTML V X ; A o l a n . 6'53;
agrupats segons la classe deU matei- 0.13 t O - T - r B f , I I . U I O .
xos i formant els capítols que consD A R R E R A
8 E S S I U .
Al Casino ^ ercanlil, de dos q i erts de cinc a lea cinc de la tarda, 0 fi de mes: Estanca
trueixen el cos de la Memòria. En els de Noids a O&'ÓO.
capitoU sus^Uts a'agrupen les qüesDUerèn.·ie» de I M o p e r a o i o n » n verms
tions d'importància més general qua
De la tanca d'eltir a les. cinc de la larde a la d'aquest mati. es baixa O'Oe d'Atacantai.
ha tractat dumnt l'any la Cambra reDe la del mati, a la de les cmc de ta tarda d'avui, no bi i.a variació.
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Catarro dels nois

L·L· i L E ü
Olaiiola. Decorat nou de Vilomara t
Alarma. — Es despatxa en Comptaduria per a lo tercera represenefacló
d« MARINA.

P r i n c i p a l

P a l a c e

Plwa del Teatre. 2 U : Tels. 51» I «íM A
AVl'l. DIVENDRES. NIT. A LES DEU
La fastuosa revista de gran espectacle

O

R

I

-

C

R

I

amb «l nou quadro or-ginal. noN-etat
escènica del Palace Theotre de Londr«9.

S i l u e t e s ,
i

L l u m s

C o l o r s

En preparació el nou quadro
IDIL·LI DE NINOTS
To'.;- lee nits. a les deu:
CRI-ORI
Els dijous diumenges i dies íestiuí.
inaiinée a les quatre de la tarda,
CR1-CRI

Teatre C i t t l à

ROIEà

Telèíon 3500 A. — AVui. divendres,
NU. luftcló organitzada pel Cifenil de
8*trallers i Ferrers, de Barcelona.
LA SOMRIENT MAGDALENA
(2 actes), i la comèdia de gran btom
ina, en dos actes. MARXA NUPCIAL.
Demà. tarda: Butaques a una pesMta i B Otó: 2 obre». 2; 2 èxits, 8:
àlARXA NUPCIAL (8 actes, i LA MALVASIA DE SITGES Í8 actesj. Nit, 1
cada nit: La magnifica comèdia en
quatre actes,
FANNY I ELS SEUS ORIATS
Diumenge, a les tres: La reina de les
fondalles. LA VENTAFOCS, preus poulars ;a dos quarts de sís. i nit,
ANNY 1 ELS SEUS CRIATS, —
Cs despatxa a comptadur a.

Í

ïTvb l 1
líric català

Gran Companyia de Mr. Ventura
Oannau. — Avui. divendres, ntl. a
dos quatts Je deu. Extraordinari programa.
Exit del* debuts de la setmana
Els 7 Seratee, acróbate*-. ELS 2 Bodton, excèntrics: La bella Lefevra, re:na del Diabolu; Headon íi Durtnn, extraordinaris excèntrics saltadors. Segueixen les ovacions continues als
notables artisu-s The Arques, mademoísell? Mactriga*,; MUe. Resa Thea,
Lee 4 O'Angoty's, La Bella Sohreiber,
MUe. Pairotbi, I els di\ertits pallassos
Rico I Alax I els Germans Albanès.
— Demè. dissabte, tarda: a dos quarts
1* ç:nc. matlnèe. NU. a tres quarts
de deU: Extraordinari programa i de.
t u t de

E

T E A T R E
C Ò M I C
Avui. divendres, nit. a dos quarts
de deu. Funció dedicada a l'Agrupació
Socialista Barcelonesa. Primer: AMOR
DE MADRE (dos actes); segon; jYO
NO MATO! tres actes;.
T e a t r e
V i c t ò r i a
Avui. divendres, nit, a les deu.- EL
CAMPEONATO, LA GRAN DUMONT i
PIM - PAM - PUM. — Demà, dissabte.
EL OALLO DE MORÓN.

T e a t r e

A p o l o

AVuU divendres. NIÍ". A TRES
QUARTS DE DEL). iPrimer: NINON;
sejíon; mit ,lel dia, EL SENYOR RAMON ENGANYA LES CRIADES. L u
millor obro del Teatre Urlc-Calalà.

L

D

O

R

A

D

I s m i NA. ELS POLVOS DEL DOCTOR RIVELT.

T e a t r e
P o l i o r a m a
Companyia de comèdia
Güell - Tudela - Asquerlno - Cortès
A v u i , divendres, dia 1 de desembre.
Nii. a les deu. POPULAR. BUTACA
PLATEA AMB ENTRADA. DUES PEiíSEÏES.La c o m è d i a en tres actes,

EL AMIGO FRITz

Demà, dissabte popular, tarda.LOS

BANCS DE SOL. Nit. BL AMIGO

FRITZ. — Diumenge,

tarda,

a

dos

NEMATOGRÀFIC, de la primera jornada de la interessant pel-lloula històrica. LA F I L L A DE NAPOLEO. ba-

sada en la cèlebre obra d'Ari ur Bernarde L'Alglonne. Pel seu l l a r ? metratge (deu mi! juetres). i per ta] que
el públic la pugui veure amb comoditat, aquesta pel-llcula es d i v i d i r à
en quatre jornades de 2.000 metres.

Saló

Catalunya

Gran Oine da Mada
Notable sextet Jordà-Moito. — A v u i ,

O

Companyia da sarsuela
ORTA8 i : LIONIS 1 > GALLEGO
Avui_ divendres, nit. a les deu: Segona
represemació de la bellissima opereta t a tres actes, origibal dels senyors
Kirti. Buchftnder i Leplna, partitura
de Vinenlber i Badia. L A AMAZONA
D£L ANTIFA2. — Demà, dissabte,
tarda: EL PARQUE'DE S E V I L L A . Nit:
l A AALAÍONA DEL .ANTITAZ.

Píg.

1 5 . — Divendres, i de desembre de 1 9 ^ 2

Barcelona-Sabadell. avui. de 10 a l

I de :t n 8, ol carrer Foritniy. Per als
d e m é s partits ai ramp de joc el ma-

dres, torda 1 nit, selecte programa.

èxil col-losal del selè i nltini capítol
de la novi·l-ln PARISETTE. denomiteix dia.
nat EL SECRET DE COSTABELLA;
gran h t ï t de la formosa c o m è d i a
TALOiNtS MLTS, intét.prptnda ir-'r la
gentH artista Gladys WaTon. U l l l m
d i a a d g r a n d i ó s l ine-diama dé l a formosa m a n a Circuit LA CAMPANA
DE MITJA NIT (exclusiva), sublim
I R I S - P A R K
creació del cèlebre artista Charles
Ray. i les ACTUALITATS CAUMONT.
A v u i , divendres,
NOA: Avui divendres i dema di«a dos quarts d'onze,
sabti1. de sis a vuit, es despatxaran
Esdeveniment deportin!!! butaques numerades per a la sessió
local • .'-ÍJI. Possatge de 1
especial de les sis del diumenge. DeSant Joseifr.: lletra E,
m à , dissabte, gran esdeveniment, es(Pes walter), 5.000 pessetes de borsa. trona de la col-losal p r l i m l a I-A CARAVANA DE LA MORT exclusiva),
crònica liisiòrica c o n t e m p o r è n i a da
F U T B O L
J o a q u i m
V a l l s
l a revolució russa per l'eminent acCAMPIONAT DE CATALUNYA
C a m p i ó oficial, contra
t r i u Olga Tachesohowa.
Diumenge, 3 de des·mbf'e, a les
P e r e
S à e z
2'50 de la tarda.
ESPANYOL-EUROPA, al camp de
Ohalanger
Frontó Principal P i U e t
l'Espanyol.
AL·BAKBR contra iM-AJCADONI, que
A v u i , divendres, l desembre. Nit,
B A H C K L O N A - S A B A D E L L , al camp fins avui no ha estat vençut. OASIdel Barcelona.
ZARES contra el c a m p i ó de Lorena. | a un quart d'onze, frrandió* p a n i t de
AVENÇ-L.MO E S P O R T I V A , a l camp MIHEN i altres combats. — Entrada pilota a cistella. Vermells: ONDARRE5
de l'AVenç.
general'. 0 pessetes, titnbre inclòs. i UROU'IDl. Blaus: J.VKME i GARAGARZA.
BADALÒNA-MART1.NENC, al camp Despatx. Centre de Localitats.
del BadaUiim
A T I X T I C T E R R A S S A . al camp de
E D E N
C O N C E R T
l'Atlètic Sabadell.
JUPITER-ESPANVA, al camp del
. . . — . > « . u . . . . • r u . n . . . . I As;ilio, l ï . — Exit de La Preolesiíia.
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
La 8(|ukeei Lot s^.,,, Mita Cora |
Juplier.
Per entrades i localitats del partit
O r j u t ^ i f i n a SUfíé. — Av.ui. diven- altres moltes atraccions.

B

O

X

A

Primer Campionat oficial íEspauya

K U R S A A L - A r i s t o c r à t i c Saló

Gran Teatre Espanyol
Companyia de vodevil!. Pep Santpere
Avui. divendres .nit. a les deu.

divendres, moda selecta, grandiosa as.
trena: «Per ima rltílla», exclusiva, «lelivlosa c o m è d i a per la graciosa artista
Margarida Fínhér. Exit colotíjial tíi»!
Programa Aijúria: «El podreu, creació del simpàtic artista Bryant Washtorun. «Els empleus de Perlco Fres^ura». còmica — Diumenge. Jüt. g r a n
exclusiva íattis-les associats): «Triomf
de la via fèrria», emocionant assarupEls óssos comediants
te, del gran artista Rex Beaoh.—Aviat,
del notable domptador Brekere. — El el més gran en pel-lloula: «Joana de
diumenge, tarda, i nit. grandioses Arc», per les duee estrelles de la panfuncions, pienent-hi part tota lu çom- talla. Geroldina Farrar i W a Ú a c e
pauyla. i tercera i quarta represen- Reld. presentació riquissima com no
tacluos dels Osses comediants. — Es s'iia vist en cait* pel·lícula, s e r à el
despatxa a Comptadurla.
més gran esdeveniment de l a í e m p o rada. — A v u i regeixen els preus corrents.

B

C A T A L U M S l

Conservatori de Gintóra,
A T R E
N O U
rol-lanorant-hi. d e m é s , el
Companyia d'opereta
distingit pionista
VICTORIA PINEDO
TOMÀS BUXO
LLUÍS BALLESTER
Exclusivament per
-o- Avui, divendres, dia 1. nit. a les
' i s . - NOTES: El -concert
deu. HAZ BIEN SIN MIRAR A QUIEN,
c o m e n a r à anU> rlgurosa
LA REINA DE LAS PRADERAS. Estupuntualilwt, a ires quarts
penda creació d'aquesta companyia—
de deu Segons prenen els
Demà. dissabte, tarda, a dos quarls
E s t a t u t í iota r e c l a m a c i ó ;
de cinc. Colossal vermut popular.
respecte al repartiment d ' i n
Tarda, a tres quarts de cinc. Reposivltacions .ha d'ésser feta
ció de la gran sarsuela. EL REY QUE
precisament
pev
escrií.
RABIO.
abans del migdia d'avui, al i

T

Direcció: Josep Bergès. — AVUI. dl- ciuarts do quatre. Primera, secció. LOS
vstidreí. dia l de desembre. Nit. MONIGOTÉS i EL NIRO PERDIDO.
1 demà, dissabte, tarda: No bl ba A les sis. Secció especial, i lïlt, a les
funció, per a dona rliúc a l'assaig deu. EL AMIGO FRITZ.
general de
Es despatxa a Comptadurla. — TeEL CASTELL DELS TRES DRAGONS lèfon 4131 A.
que s'estrenarà a la nit. A les deu de
La setmana que ve. en M a t i n é e
la trit: L A CAPA TOT HO TAPA, i Especial, s ' i n a u g u r a r à el teatre per
estrena de la gatada d'En Frederic a jmis. amb l'estrena del conte popuSoler (Serafí Pllarra). i adaptada Jai LA POBRE CENICIENTA (l a Vena 'esecena lirica. en tres actes, per En tafocs), escenificada en tres actes i
Francesc Pujol, amb musica del mes- set quadros, per don Josep iM. Folcí» 1
tre Enric Myrera.
Torres, arranjament ai e a s t d ü à per
ÈL CASTELL DELS TRES DRAGONS J.i-i-p Borrell. Novlssitu decorat. Kic
Protagonistes: Sagi-Barba, Bugatto vestuari.
1 VebdreU. Projectes de decorat i
mobiliari, del senyor Reig. Decorat. P A L A C E
C I N E
d'Aleuudre Solana: Mobiliari, At-tlGran Saló de Moda
gan. Sastreria Paquit». Magna presentació. — Diumenge, tarda: amb Avui. divendres, magnlflcs programes.
le» dues íioves produccions. •L'Ot REIVINDICACIÓ D'BDÜAR; EL VELL
<:oevl BALLA I EL CASTELL DELS POLVORÍ LLA; e l formós film. TATRES DRAGONS.—Es despatxa a LONS ALTS, per Gladys Walton. 1
EXITAS. GRAN ESDEVENIMENT CIcomptoduria

T e a t r e de N o v e t a t s
Circ Eqüestre

PE

ASSOCIACIÓ DE MÚSICA DA CAMERA

Ulceres varicoses i | ,

S e a

Svpran de J Opera de Mu-

nich i Viena i
JOSIP ITUfiBl
(pianista, «x-protessotr

del

previsor

que dataven de 8 anys ^

ourades en I mes
Reumatismes

N o se d e j e d e b i l i t a r . R e p ó n g a s e
e n el a c t o d e s e n t i r loa p r i m e r o s
sintomas de abatimiento.

Artrilismes

Una sobre-alimentación a tiempo
e v i t a r à los funestos e a t r a g o s d e
la a n è m i a o. d e s g a s t e .
•
LA

AríeríoEsclerosis.

CARNE LÍQUIDA
PERTORBACIONS

CIRCULATÒRIES
Els accidents provocats
per la mala circulació de
la sang són tan innombrables com perillosos. Entre
els principals i més freqüents s'han de citar ies
varlces, les úlceres varicoses, els eezemes varicoses seguits quasi sempre d'hemorràgies. En les dones, aquests
fenòmens es presenten sobtament al moment de llurs transformacions genitals i
més especialment en les èpoques de menstruació i en arribar als quaranta anys. La
sang circula lentament, és pesada, espesa
í carregada de residus, que diposita en
les artèries i en les venes, i llur tensió
arriba a tal punt, que poden esclatar al
més petit esforç produint Hagués i úlceres
més deformes que alarmants i de vegades
accidents encara més greus. Solament poden prevenir-se 0 contenir-se totes aquestes pertorbacions circulatòries conservant
la integritat del líquid sanguini amb una
acció depurativa enèrgica. A aquest propòsit el cos mèdic ha reconegut la poderosa i infal·lible eficàcia del meravellós

del Or. VUDÉS 6mU, de Montevidit
es el m à x i m u n d e la n u t r i c i ó n , e l
c r e a d o r d e fUerzas m a s p o d e r o s o .
ÍTÓMELA
A

VD.

T I E M P O !

De renta!:
en, todas las Farraacias y .
Centr.os; de, Especftkot.

D J B F 1 T R A T I U

R

I

C

H

E

L

E

T

Amb la seva acció vivificadora la sang es
torna més nela, els conductes arterials
recobren llur flexibilitat i es descongestionen, la circulació es restableix i molt
aviat les Hagués, les úlceres més rebels
i més repugnant* desapareixen sense deixar rastre- La seva eficàcia és encara més
absoluta en el tractament de totes les manifestacions internes i externes de Tartritisme, sempre en relació amb el líquid sanguini: Malalties de la pell (Brians, Eezemes, Psoriasis), Escròfula i Enfisema,
üota, (Reumatismes i tots els accidents
sifilítics hereditaris o adquirits.
Cada flascó va acompanyat d'un opuscle il·lustrat De venda a Iotes les
bones farmàcies i drogueries. Laboratori L. RICHELET. de Sedan, 6,
rue de Belfort, Bayonne (França).

Avií i
'••Ulj

divendres, 1.et desembre:
els eminents a r t i s t e s
CARLOTA DAHMEN

Vd.

Resultat segur

-.Madrs

iMadre del Alma!
hendttaii
m l re m l p e n a . m l CBZ
mnrchlta;
e m a l a u e b r a q u e m*
torliue;
m i t i g a e l l l n n ' o q u e . ral r a i . q u e m a ;
haz m e presettnan
crema
y q u a n t a sea la P C a
CURA.

alguna

JOVENTUT

PERPETUA
- A i g u a eaUai·.S'Ku
i ; p t s i . s s í o a i t t s i ^ Loolaaa

«•MJ'50.—arém».»'"*—Polvoí.í-sn.

A l s u ce C o l ò n i a . : ) • » } . n . i a i
patal catien, r s o . s · M i » i>taj. t e g o a » r r a a c .
D a r r e r e » creacions
Productes s è r i e I D E A L »

A O A O I A , Ï U m o « a , G I N E S T A , Kosad*Jerici, A M B O L A a
B l X . M a t l u a l . C H I P B i : . Kociorior, B O S A Vértigo. O L A .
V B I X . H n c n a t , V I O L E T A , Jaxmia

Sabó. 3.—Poivoi, ».—Loao, • ' « > . ' ' w i s o p t e s . «ezoas fras»
JUsenolaptir al mocador, is^e·s·iasrraio amb e a t o t g .

COSTES G E R M A N S - B A R O B M N A

KIS VEXT D E C A T A C U N Y a

P5g. 16. •— Dïveaiína, ï tfe desemÇre 3* T92Í

Magatzems

LA

PAR1SIEN

31 * R o n d a S a n t A n t o n i ~ 31

ABRICS
ABRICS

p e r

s e n y o r e s

i

n e n e s

5 . 0 0 0

La primera CRSa a Barcelona
ABRICS

e n

e x i s t è n c i a

nena a '.S. 20, 25 i 30 ptes., preciosos models
eonfeccionats en molt bons panyos i camusses

senyora a 20, 25, 30, 35. 40, 45. 50, 80 1 75 ptes., tot llarg
120 i 130 cm., confeccionats en riquítsims panyos i camusset

de diversos articles averiats amb motiu de Tenderroc del local

c o l o s s a l 3.000

L o t

Teixit fi de l'SO pessetes metre, ara
Flassades cotó per a baietes, a
Flassades cotó més grans amb sanefes, a
Panyos cuina HI, la dotzena, a
Q t i e d e n

7 ^ 0

llana molt superior, ample 120 centímetres, valor
20 pessetes, corte de 3 metres, ara

U l I S

a b r i C S

C O P t e s

l l a r g

l l a n a

•
1 8 0

•

C m .

per a senyora, poca tara, bona confecció, que aquests dies liquidem a

preciosa col lectíó, corte ara 1 2 ptes.

G a b a r d i n e s

Davantals ferro, per a cuina, molt forts, a
•
Llençols cameres confeccionats amples 160 centímetres . . .
Tovalloles russes regular grandària, mitja dotzena . . . . .

• » cèntims
46
»
00
>
6 ptes.

•

P t e s .

-

C o r t e

p a n y

17'50

p e l l de 25 ptes. corte, ara I S ptes.

Flassada llana blanca camera, 10 ptes. - Mocadors brodats, precioses
capses, a 3 ptes. una - sPanyos higiènics, bonica capsa, a 2*90 ptes.

Jocs llit matrimoni* preciosos
brodats i calats, aquests dies
99
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Serveis de la Companyia Trasatlàntica
U N I B S A ANTILLE8, MÈXIC. NOVA YORK I COSTATERME
m T«ï,or
MANUEL CALVO
R^iveLdi»
de desembre de Barcelona, el 26de VftlèocU, el 28 de M&laga 1 elSOda Càdls
•*p a Kov» Totk, Havana i Veracrns.
E1 ' • P » 1
ALFONSO X I I
KlSíi.61! ^ * 1T de "Jeserobre de BUbao, el 19 de Santander. « 1 » de Gijón i el 21 de Corut*. cap •
narana i Veracruz. Admet càrrega I passatge cap a Costaflnne 1 Pacífic amb traabord a Havana,
'«Por
MONTEVIDEO
aortlrA el dia 10 de desembre de Barcelona, el dia U d» València, el 13 de Màlaga 1 el 15 de Cfcdla
fff 'cT?8 p3H,De5i SaD,a Vr** de ïonertfo, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico, Havana. Colon. babanlUa, Curaçao, Puerto Cabello i La Guavra. S'admet càrrega 1 passatge ambtra»bord cap a Veracruz.
LÍNIA DE BÜEN08 AIRES
El vapor
INFANTA ISABEL OE BORBON
SSÍÍÍ.81
.* jJS í · · j n b r e de Barcelona, el 5 de Màlaga 1 «17 de Càdfcc cap a Santa Crni da
rtnerite, Montevideo i Buenos Aires.
LÍNIA DE FILIPINES
El vapor
O. LÓPEZ Y LÓPEZ

S

L1NEA DE FERNANDO PÓO
El vapor
SAN CARLOS
kirtlrà el dia de desembre de Barcelona, el deValència, el d'Alacant l e l daCàdiícapa
^ P a l m M . SanU Crnz de Teueríte, Santa Crtu de UPaima, a k ^ ^ S ^ IntermWÏÏiKr
„„,.
g B . d e M Indica.ia servelj. la Companyia Trasatlàutlca té establerts els especials deb
J<gta del Mediterrani a Nova York 1 ports del Cantàbric a Nova ï o r k 1 la Línia deEarcelona
a « l i p i n a s , los sortides del» quals no són fixes i s'anunciaran oportoiament a cada viatge.

JBÍ^S·

« 6
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MàQaiiia (Tescnnre

B B C

AÍXOTOP

IDEAL
é d professor C I R O L A M O

Vagliano (de Florència)

B S B

sa

E l millor deparatia i refrescant
...„ , .
de l a sang

a

65 anfi 4 txll creixent
tón sa millor recomanació

"

E x i g i a sempre el nom del professor
CIROLAMO
Se üen en les principals farmàcies i drogueries

BBBSB

a

a

Magistral creació que
obté actualment el
més sorollós èxit
No la compreu sense
véure-ia primer

Unia afcnli a Eipaafa:

Va"
VaB
aa a
Vsf
B a a

J . Uriacb i C :

Bruch, 49 Barcelona

Agent exclusiu:

Oíto Sireierger
Oaaa Central:
BERLÍN, 19

.
AqtMts vapors admeten càrrega en les condicions més favorabtas, 1 passatgers als qnals
1* uompanjladóna allotjament 1 tracte esmerat, com ba acreditat en s<fb dilatat servei. Tots els
vapors tenen Telegrafia sense fila.

C O M E R C I A L

p e s s e t e s

model preciós per e senyora I bona confecció, valor 75 ptes,, ara ptes.

Flassades llana 5.000 a liquidar

E X P E D I C I Ó

l'ftOptes.
4 60 »
1*7$ »

Exposició:
PELAYO, 5
E L S VERITABLES PREPARATIUS
D'HIGIENE 1 DE BELLESA D E

#

E1 T*,?0! 'í$SP{A ,W-*KÍA ,CBISTINA. sortirà el dia 11 de desembre de BUbao; el 12 de SanLander:
a-, el l i de Gljdn; ol U de Corunya i el 15 do Vigo, cap a 1 Havana 1 Nova York, admetent
ga 1I passatger».
•àrrega

^nuncis

MADAME VASCONCEL·
••tan de venda a la oaaa V I C E N S F E B B E B

PLAÇA t»K CATàXüWYA- Dlpoaltart •zoloaln per a Oatalnny»
ilPÏÏIQnPIl i o fpQno l'opiisule ext>llcatla dels tractaments 1 preparats de Bellesa de MadailbUiúUCU l o Udlll» me VASCOSCEL par a embellir i corregir tots els vostres defectm.

F à b r i c a de Flors, C o r o n e s i Plantes
Tot el qno'a neoessita per a fer-lM
Antiga C u a 7. C C S T A S . PaUa, 13 1 16, pral.
E s l a r e i n a d e l e s a i g ü e s d e t a u l a l a de i a
V A L L

D E

S A N T

D A N I E L

El seu representant: Josep Pagàns, Ponent. 28
Ufetratorl
Wjtrhil

9*

ANÀLISIS

MODERMS

P í a n r » « deUognar.d·rà·
B.* '3. entresoi C BUCOSR.

Vendes
Joies d'ocasio

e

Safates 1 serveis de plata, a
s. Compro or. plata, plati,
illants 1 perles.
Jatol·laa 4» & VaBas
Rambla de las Flors, 8 A
• Cardenal CasaHas, U.

D'ORINA

Per a anunciar
en els periòdics servint se de la
EMPRESA IDEAL

DTSTOUMAOló

estalviareu lemps, molèsties i diner. Rambla
de les Flors, 16, baixos
Telèfon 4S63 A.

Demani's el follet U-lastrat
Dr. VELL VE, Professor Aux. de la
Facultat da Fa^nàcla. Fernando.

