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Direcció telegràfica:
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Preu 9'50 ptes volum

Apartat da Corren» núm. 1.
i 4630 A.
Telèfons números.. .<463X A.
(4532 A.
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Dea, de l'Hospital de la Santa Creu, ha traslladat la seva consulta al Passeig
de Orài la, 83, principal. — Telèfon 3.274 A. — Visita de 11 a 1 i de 4 a 6.
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Queda oberta la negociació dels cupons dels Deutes
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CATALANA

LLET

tri-

Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges

La aers esposa donya Avelina Duran, fills Avelina, Elvira i Lluís, fills polítics Joaquima Dueüas I
Joaquim Estrems. néts, família tota i les signatures socials Compafila Oaneral de Materlalaa
para Indostrlaa, 8. A., i Satrama 1 Lamana, en participar als amics i coneguts tan dolorosa
pèrdua els preguen una oració i l'assistència a l'enterrament que surtirà demà, diumenge, a les onze
del matí, del carrer de Fortuny, número 6.
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Estat del cel: Quasi tapat, Nuvolós,
Quasi serè.
Classe de núvols: St.K. C.AIK. C K .
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, 190; mínima, T'Í; mínima prop
del sol: Ot).
Oscil·lació termomètrica: 8'8.
Temperatura mitja: 11'6.
Precipitació aquosa, des de les set
del mati del dia anterior a les set del
diu de la data, O'O mm.
Recorregut del vent en igual període b4 km.
Observacions particulars: Boira.
El director. E . Alcobé.

Observatori Meteorològic de la
Universitat de Barcelona. — Dia 1
de desembre de 19-22.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0U i al nivell de la mer:
El castell «Ma tres dragons
7£8y. TfÜs'O. TtíeV.
s'estrena
Termòmetre sec: lO^, 14'4, 12D.
AVUI AL TIVOU
Termòmetre humit:
122, UV.
Humitat (centèsimes de saturació):
8V 6 - ^
_
^
Organlttada per rinslitut d'OrienDirecció del vent: ENE., S E , , E .
Velocitat^del vent en metres per se- tació ProTession&l, el vlnem dissabte, el doctor Eaaill Mira. cap del Isgon; 2: V I .

jlg. 2. — dissabte, a d< desembre de

192*

L A

Com que es queixava el Méndez
briarori rnédico-Psicomètric. d'aquell
InstHol, donarà al Grup Escolar fon portat a la casa de socors del
Baixaran, una conf«rènr.n üesenro:- Passe^ de Colomb, diagnosUcani el
llam cl lema segOPnt: «Impreseions metge que patia un tremolor d*, fred.
del 111 Conarís de P»!'mi'cnlca celeDesprés fou portat a la delegació,
brat a Milà», al qual assistí e! coofe- eísent reconegut com a descaider.
rencïant. rj-prísenlant l lnsifl·it d'Orlemaciú Professional.
Eu passar d jMffeno pel carrer de
Santa Teresa, va veure que d'un balen penjava una corda amb nusos,
que hagiu's pujat algú. doCriííiileriei j . Lloreai. R. m i · . M inàsospitant
ovf:s 0 la 'Iclv-Racló de policia,
Ei grup excursionista Baroeloneti té quedant allí vigilant fins que va veanunciada per al viueni diumenge nir l'amo de! p's i després d'un r'u u visita al (aller-museu d En LJuie còneixémeni no trobà res anormal.
Masriera.
Al moll de Ponent, en descarregar
«ortida de 1 estatge social (Sant Miuu carro de residus el carreter Gaquel, 3), a kes deu del mati.
briel ïtoyo. de 40 anys. es va engan— Fos/o·GUco-Kola LecltiBM. cara xar un dit de la mà dreta amb una
neurastènla. B Domènech. Ronda dt cadena, quedant-li fracturat.
Fou curat al dispensari de la BarSant Pau. 71.
celoneta.
EI Col·legi d'Advocab la púb'ic que
La brigada mòbil de policia ha deseguint Ja pràctica acostumada i per
tai de complimentar les disposicions tingut 12 subjectes que es dediquen
'le les Reials ordres de 24 de gener i a cometre delictes contra la propietat.
•'•
maig de 1895 1 de l'article 15
dels Estatuts vigents, tots els col·leAvui. a les cinc de la tarda, s'inaugiata que exerceixen la professió gurarà, al Saló Parés, una exposició
hauran de presentar a Secretaria du- de quadros a l'oli de l'artista Juli
rant la primera quinzena d'aquest bomia.
nies. el taló del damer trimestre de
'ontrlbudó industrial i la cèdula perAhir mati, a l'acte de la revista de
sonal, a fl de poder figurar en la comissari, prestareu Jurament de fiderelació «lels que estan babilltots per a litat a la bandera espanyola, alguns
l'exercici de la carrers, a la quaj fan reclutes de diversos toaaos que no
referència les citades disposicions. Els ho havien efectuat.
advocats de tom d'ofici presentaran
*
•
l'úHiïn dols d$£ documento.
Ete icossos U artilleria celebraran
demà paseat la festa de llur patrona
Santa Bàrbara amb una missa que e»
PORCELLANA
Llorens. Rbla. Flors, 30. resarà a les dotze al santuari dels
PP. Carmelliee de la Diagonal, no
Abir al matí. un objer que treba- assistint-lii, com era costum, ics ba"
llava a les obres del Palau de l'Art terite. M y tfjftft J 8 | t 4 8
Antic, va caure dnltabaix_d'una basA les casernes de lès Drassanes. Santida, quedant mort.
ta Madrona i Sant Agustf. hi haurà
algunes diversions i sorteigs d'objectes útile per a la tropa, a la qual se
J O I E S V I L A N O V A u » i ó . 6 li selvirà un àpat extraordinari.
Els sotc-oficials. sergents, obrers 1
Carolina Curol. de 70 anys, habi- assimilats, celebraran un dinar al restant al carrer de Serra, 6. p.s cinquè, taurant Vila.
va caure en baisar per una escala
Al dia següent assistiran els artide cargol, produint-se una ferida al llers a una missa de Rèquiem, en su• ap de pronòstic greu.
fragi de les ànimes delis difunts de
larma.
Ei

castell

dels tres draSons
el cantaran
Sagi-Bartoa, Bugatto I Vendrell
Avui a les cinc e l a tarda, s'Uiauguraran a iet> Galeries Layetanea les
exposicions en pintura dels artistes
senyors Alexandre de Cabafies 1 J.
M. Tamburinl.
A b a n s de
comprar
gall
vegeupreusalaPOLLERlA VIRREINA
Els Amics dels Goigs Inauguraran
avio. al local de l'Eschola Cantorum
d.- íSant Just. una exposició de Goigs
de Sants barcelonins.
-

.VEU S B

CAíTALUíi

de Sant Joan, davant del Portal Sou.
••. nen de aei anys, Daniel Candenas
Arnau, produUitü una (ferida a la
calla esquerra. comsDocló general, da
pronòstic reservat.

Kassium us fa més fort
La majoria de la gent feble, eeprimatxada. neniuaa i aense for.ces, eofreix de semblants mals per tenir els
nervis dèbils i per falta de cèl-lules
vermelles .a la sang. £1 remei Kassium, enfortint els nervis i augmentant les cèl-lulea de sang vermelles,
ajuda a eliminar ràpidameni aquests
mals com l'anèmia, neurastènla, ensomni i la feblesa física generalment
deguda o acompanyada de sang pobre i de nervis dèbils. El Kassium
cos:a només 4 30 pessetes per un tractament de dues setmanes. 1 la seva
bonesa és tan genuïna, que cada capsa es ven amb una garantia de què
os tornarà e] seu import Íntegre si no
queJ? satisfet. Res mlUor, doncs, que
comprar Kassium i començar a pendre'l avui mateix.

V i d a

religiosa

Avui: Sant Eutebl, prevere màrHr. f
Santes Aurèlia i Bibiana. verges. —
Dema: Diumenge 1 d'Adveniment. Sant
Francesc Xavier, confessor I jesuita.
Quaranta hores: Avui, a l'església
de Montsió, de Religioses Dominiques. (
Hores d'exposició: De dos quarts de ]
vuit del matí a dos quarts de sís de la
tarda. — Demà, a la mateixa església.
La missa d'avui: Santa Bibiana, ver- !
ge i màrtir, color vermell. — La de
demà: Dominica L d Adveniment, del
dia. color morat
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona ;
dels Àngels, a la seva església. — De
mà, Nostra Dona de la Providència, al
PJ, privilegiada.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Nostra Dona dels Desemparats. — De- |
m 1 Torn de Sant Francesc d'Asís.
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui. Torn de la Commemoració dels Fide s Difunts, a la seva
A la tarda d'ahir tomà de Tordera capella, Escorial, 155 (Gràcia).—Demà,
l Malgrat, on presencià el suposat Torn del Sagrat Cor de Jesús, a la matàctic desenrotllat per la columna teixa capella.
mixta, el capità general, marquè« de
Estella.
— Arxiconfrarla de Filles de Maria •
La columna etnpendrà avui la seva de Santa iMaria del Mar. - El Oja ile j
marxa de tornada, fent nit a .Matar-, la festivitat de la Immaculada Conon el diumenge assistirà a una misea cepció hi haurà a les vuit missa de
de campanya.
comunió general amb plàttco, pei reArribarà en fer-se nit del mateix verend senyor director d» l'Associa-;
dia, a aquesta capital.
ció. doctor N'Onofre Maria Blada, rec- I
tor. A les deu, Ofici solemne, cantat
Ahir va sortir cap a Madrid el de- per ia capell* de música d'aquesta
legat del Comitè Executiu U'estu- parròquia i paneglxitzant les glòries
dlanls, acudint a acomiadar-lo repre- de la Verge Immaculada el reverend
sentacions tle les Juntes directives de doctor don Josep Montagut.
lee Associacions d'Estudiants.
A les 6ÍS, Rosari, Trisagl marià, I
cantat pel chor de senyoretes aseo— En època da malalties Infeccio- (.adés: exercicis de la Novena i serses molta metges recomanen beure mó pel -unalieix reverend doctor don ,
l'elgua mineral natural VICHY CA- Josep Montagut. S'acabarà aob el be- :
TALÀ que surt del manantial a 81 samans a la Santíssima Verge. Com ;
graus de temperatura i està lliura tots els anys, hi haurà imposició d'indels microbis.
eígnles a les noves associades.

Fàbrica
d'orfebreria
Articles per a presents i taula
Vendes al detall. • Preus sense comI Un carreter que anava pel cariar
petència
de Gironella Alta la'gu* del carro,
Portaferrisaa, 4
trencant se u cama .iteia ; rent-st- iiAhir a la matinada, la policia te- tr<M ferides de pmnóetíc reservat.
convguè els bars i tavernes del disIricte IV per a veure si sorprenia alL'automòbil número S44»'. va agaguna 1 .ariala de joc prohibit o algun far, al moment «fue baixava d'un
tramvia, a Joan Solé 'Martí, de 46
expenedor de cocaïna.
anys. jornaler, el qual fou curat al
dispensari d'Horta.
•Sangrà
Lavabos
•L'astadaut d'un p..--- d? !a . a-- mil'n sols-capuraí del Sometent va de- m'ero 1 bia del . arre-r d'bn líoig tnjlealr, a Les Corts, un subj.eue que hii e^pati.Vuda 'ia porta dei seu pl$,
dormia, el qual manifestà dir-se An- fàltant din* d'aquest diverses pecea
toni Gómez Cortés, de 16 anys. natu- de rcSa. .\1 ro^là de i escala fou tró'/
ra! de Màlaga, qui havia fugit de l à bada tina palatujttèla.
< n ia ÍU: Família del carrer del Carme, on l'havia reclòs l a policia.
E l ciclista UoMfitíBi Querol Ferré,
va cauré a la carretera d'Esplugues,
Al carrer d'Aragó. 307, boUgu. es produint-ae una ferida u\ llavi sudeclara un petit incendi, cremant-se jirtiur i una aiira a i'uJl esquerre,
un pilot de papers i palla que, servia que' prí-bablament (*l deixatà bóinl.
per a les fru'.les.
Fau curat al dispensari de Sarrià 1
Es presentaren els bombers del conduu després al ^ u domicili,
P01.- pero 110 hagueren d'intervenTr, carrer j e f^rureà Miró (Hospitalet de
pet que els \eïris ja havien sufocat UobregalJ.
l'incendi.
Al dispensari de Casa la Ciutat fou
curada Josepa Navario Navajrro. de
W anyï, habitant a la Plaça de MaEl castell dels tras dragons
reiw. 8. la qual caiigué a casa seva,
és amb música del
írncturam-se la cama esquena.
MESTRE M O R E R A
Desprè» de curada, la portaren a
l'Hospltrfl de la Santa Creu.
Al mercat del Born hl havia un xl.
ro i una duna que inspiraven sospi>
Vn guàrdia municipal ha agaíat a
tes per la qual cosa dos guàrd:e8 la Rambla de Sant Josep a An^el
els varen Oeleuir. manifestant dlr-se llernandez Miranda, de S7 anys, seoIfcngel Méndez Garcia, de 16 anys, i «e domicili, el (jual |^avla irr>/vat
Rjser Ayala Mateo, de 81 anys.
de pendre ixna ploma e/?TUogràiflcA a
El Méndez KS va negar anar a la una f anant, sense aa^nsegui^io.
delegació, vcicni-se precisats «Is guardias • cardar un carr«tó i un ou.-so.
L'auuaDúbil S3 ha agsfat al, Saló

Bisbat
— Predicarà el sermó de la Butlla, a la Catedral, el canonge doctor Vilaseca.
— Ahir al mati «s va celebrar a
l'esglt-sia de ja Caea de Caritat un
solemne ofici, a càrrec del Gremi de
Ser^Uers i Ferrei· il aquesta ciutat,
en commemoració dé la seva festa
patronal.
Va fer el pauegiric de Sant £lui,
amb aquella catalana eloqüència que
li és pròpia, el P, Ildefons Roca, de
la Companyia de Jesús.
— A començaments d'any nou tornarà a Espanya el savi jesuita P. Cirera, fundador de l'Observatori Astronòmic de l'Ebre, el qual nealitza un
viatge d'efifudi per la Índia.
£1 P. Cirera es proposa assistir a
rexposlcló del Coí de Sant Francesc Xavier que tindrà lloc a la ciutat de Goa un d'aquests dies.
— EI bisbe de Tortosa, doctor Rocamora, tan nvlat com h ho sigui permès pels íacultaiiu» que rassistelxeni
anirà a Castelló de la Plana per a
cercar en ei clima benigne d'aquella
població un alleujament a les seves
dolences.
— A Tortosa s'W ha celebrat un
funeral en sufragi dei p. Alblflaoa, S.
J., que havia estat director de la revista «Ibèrica».
Ha oficiat l'actual director de
la publicació P. Llnari, 1 entre els
uüls·.tuts a l'acte hi havia tots els
redactors i el personal de confecció
1 ajteiBlatW-.t' àtr la r«ïlAlfl[

PARTICIPACIONS DE DEFUHCIO
.Vu Josepa Um.dó i Sin. Entórrada
O b i t u a r í
ahir mati a; Cementiri de Stm.
.Va Carlota Montero i Selly, vídua
d-Eguilicr.
CNTERRAMINTS f
Nn Eidàiia Sans i Poriabtlla. EnMlntoni 5ol«if«r < Valls, vidu d» terrada ahir mati al Cementiri Jiou.
Na Modesta VUsa i Mera. Avut, a
dos quarts de deu del mati, a Téj-à.
Es pot sortir de l'estació de França
en el tren dc les vuit.
Cultura
En Pau Solrr 1 Aloy. Avui, a les
ires. Ókpmacló. 260. Parròquia de
Santa Anna.
£ n Baldin Casadevall i Diumenoe.
La Secció Permanent d'Educació I
Aval a les onze. Fortuny, 6.
Instrucció de l'Institut de Cultura i
En Joan Barrau i Baíres. Avui, a Biblioteca Popular de la Dona avUa
dos quarts de quatre. Vklrleria, r.. i que el diumenge, a les dea del mati.
Parròquia de Santa Maria del Mar. i tindràn lloc exàmens finals del primer
Cementiri iXou.
curs de Dactilografla.
} *1 dia 4 començarà el segon curs de
FUNERALS
Daftilografia.
Sa Maria Dolors de SoUr i de CeAvisos per al dia 3—Secció Permapeda. Mori el 3 del darrer novembre. nent de Biblioteca Circulant 1 PúbliAvui. misses de deu a dotize a les ca; per ésser primer diumenge de més
Carmelites (carrer de la Canuda).
romandrà tancada.
En Josep Valls i Fuster. Mori el 10
Secció Permanent d'Ksports I Exde novembre. Avui, a dos 'quarts '. cursions: Excursió a San; Mateu. Punt
d'onze, a i'esglésla de la Casa de Ca- de reunió: Església de Santa Maria
ritat.
del Mar per a oir mlsa de set. Preu.
Ert Josep Roses i Ferrer. Mori el 18 S'M pessetes. Els bltllet«5 es donaran
dels corrents. Avui a dos quaru a l·Inslltut el dissabte, de 6 a 9 del
vespre.
d'onze, a l'església de Betlem.
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Hem reformat en millor qualitat el paper d'escriure i el pautat diari. El Santoral respon a
les darreres disposicions de l'Església Catòlica.
M A T È R I E S
Calendari per a l'any 1923.
Calendari per a l'any IttM.
Festes movibles en 1923.
Mapa gràfic de Catalunya.
Museus, Arxius i Biblioteques.
Hotels, fondes i restaurants.
Diccionari Qeogràlic de Catalunya.
Plànols de Barcelona, Tarragona, Lleyda i Girona.
Consignatària i Armaoors de
vaixells.
Mancomunitat de Catalunya i
dependències.
Ajuntament de Barcelona i dependències.
Servei de pompes fúnebres.
Tarifa de trasllat de mobles.
Associació Protectora d'Ensenyança Catalana.
Bisbats de Catalunya.
Societats i entitats diverses.
Guia de carrers, places, etc,
de Barcelona.
Cos d'Esquadres de Barcelona
Llista de recaders.
Societats Nacionalistes de Catalunya i de l'Estranger.
Policia i ses delegacions.
Diputats a Corts per Catalunya
Ajuntament i Diputació de Tarragona.
Premsa da Barcelona, Tarragona, Lleyda i Girona.

Societats excursionislc
Tarifa de cèdules.
Correus.
Telèfons, Locutoris públics I»
Telègrafs
Metges, notaris, arquitectes,
advocats i procuradors.
Contribucions.
Sometents armats de Catalunya.
A j u n t a m e n t i Diputació
de Lleyda.
Agents de Canvi i Borsa.
Consorci del Dipòsit Franc.
Ajuntament i Diputació de Girona.
Bancs i banquers de Catalunya
Universitat.
Escola Normal de Mestres.
Escola Normal de Mestresses.
Espectacles.
Exposició de Barcelona.
Clíniques i infermeres.
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria.
Ço» de bombers.
Història de Catalunya.
Tramvies i Ferrocarrils.
Autoòmnibus.
Festes majors i mercats.
Orfeons.
Guia judicial. .
Llei del Timbre, etc, etc.

Edició única d'UN ÒIA EN PLANA: 3*50 ptes.
De venda en totes les llibreries, papereries 1 establiments d'objectes d'escriptori. — No es confon- M**.
gui el nostre Dietari amb cap altra.
Eiigeixi's la nostra marca

D I P Ò S I T S
EDITORlAi. CATALANA. S. A.
Carrer d'Escudellers. núm. 10 bis

SALVADOR BONAVIA
Tapineria , 13, llibreria
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CONSELL DE MIHI8TRÉ8
d'equívocs aquest problema, cada d u sabia res encara, puix m s'havia sorgit entre les dues Cambres, amb • El marquès ü'ALHL'CEMaS. — Sa
acordat
motiu de les paraules prununciades senyoria «atà en el seu dret. que jo
Madrid. 1. 2 tarda. més oecessiat de solució pacifica.
Acaba dient que el senyor Puig t
L'espectació era molt gran.
al Senat amb ocasió de la concessió no li discuteixo; però cal tenir preE l sou-secrsiarl de U PresMéncla
sent que contra ei vici de demauar,
A dos quarts de cloc han arribat ue dietes ais senyors diputats,
ha manifesiat al mlfí'llu que demà, Cadafalch vol que tots els- docu
q senvor .MAESTRE idon Tomàs), tu ha la virtut de no donar.
diMaUtc. «s c«l«brar4 Consell de nu- ments oficials s'escriguin tn català, els caps de grup. els quals es mosmenys l'aranzel.
El PRESIDENT. - Aquoxa virtut
traven molt reservats sobre la for- prega al presideni del Consell que
aisires.
ma «n que es desenrotllarà el debat OnvïTn «1 SeMA' per a llur estudi, la té. sempre que és possible, la preD'ERTAT
DEFENSOR
Deien els inilms del Govern que la l'expedient Pícasso. la memòria del sldènci»Avui han visitat el nünlítro d'Estat
El guàrdia Parrondo. processat clav© del desenrotllament del debat Fiscal del Consell Suprem de Guerra
Ordre del dia.
l'ambaixador d'ACisUla 1 «1 «presenS'aprova l'aefa.
1 Marina, amb motiu del supllcatori
xaiit de Bèlgica.
nomenat defensor al lletrat don AnMadrid. 1, 830 n:t.
per
a
processar
el
general
BerenA
tres
quarts
de
cluc
ha
arribat
«1
—A la una de la tarda lia visitat dreu Aragón.
Continua el debut sobre política
senyor Sàncbez Guerra 1 ha confa- guer, i el nombre de valx&lls de gueel senyor Femàndez Prlda «1 presirenciat amb «Is ministres que es tro- rra que es trobaven als ports espa- ogràrla.
ELS ESTUDIANTS
dent del Consell, celebrant ambdós
El senyor GARCIA VAOVERO tracta
nvols 1 d'Africa «l dia 8a de JulloL
una detinguda conferència.
El Comitè Executiu de l'Associaclói baven al seu despatx.
Desprès ha entrat al despatx de miE l PRESIDENT DEL CONSELL con- de l'aspecte general del problema
d'Estudiants
protesta
de
les
mesures
agrícola, assenyalant les causes que.
D l LA LECIO D'HONOR
amb què el Govern procura turbar nistres el senyor Alvarez (don Mel- testa que, amant del règim parlaL'ambaixador de França ha visitat l'actuació escolar, acudint a mesures qu ades). celebrant ona conferència mentari, no tè cap Inconvenient que n Judici seu. han originat la dvprecla.
el ministre de Finances per a donar- que el Comitè Jutja poc conforme amb el senyor Sànchez Guerra, du- es porti l'expedient Plcasso, si bé no flacló del preu del blat, amb greo
pot assegurar si podrà ésser trames dany del conreu cercalista.
li les insígnies de la gran creu de la amb l'esperit dels drets constitució., rant deu minuts.
Després., 1 en parlar dels vins. din
Legl6 d Honor que 11 ha concedit «1 nals.
A la sortida, «Is periodistes li han immediatament
Govern francès per la signatura del
preguntat:
També es procurarà complaure el que. malgrat els tractats, cada dia és
Entre
aquestes
mesures,
de
les
que
tractat comerç "al amb França.
—Parlarà vostè avui?
senyo Maeste en les altres peu - major la dificultat per a l'exporiaprotesta. Inclou les monlfestacloni
cló.
—Suposo
que
si,
paro
oo
sé
en
cions formulades en el seu prec.
fetes
pel
sots-secretarl
de
Governació
EL GOVERN ACUSAT
Fa notar la interpretació que se sequin uioii;ent. puix d president ha
El senyor MAESTRE dóna les gràafirmant
que
ahir
entraren
a
classe
El Govern que presidia el senyor els alumnes de les Escoles especials, dit que nu tenia encara resolt s! con- cies.
segueix en les duanes franceses, un M
Altendesalazar en ocórrer l'enfonsa- quan li constava al Govern tot «1 testaria en l'ordre del dia al discurs
busca sempre algun motiu per a obsMadrid, 1. 615 tarda tacul'tzar el pas dels vins «spanyols.
ment de la comandància de Melilla contrari.
pronunciat ahU vespre pel senyor
Diu
ü
senyex
Maestre
que
seria
de
estava format del» següents senyora,
i també refereix com, u l'empar d'uCambó.
desitjar que s imprimí» la ritèinóm na campanva d'orientació abstencioTambé protesta que s'hagi detingut
sobre els que recauen les acusacions
—Després
parlarà
vostè?
^
«
^
•
c
»
pa.«u»
>ual».
.
.
.
.
'
d
e
l
fiscal
del
Suprem
amb
el
fl
de
del senyor Cambò:
a Toledo el president tlei Comitè d'anista de l'alcohol a Suïssa, s'anuncia
sé, perquè abons ha de parlar Z
^ . r ésser
J J . estudiada
^ V ^
1 L els
Z un règim prohibitiu de V.ns espapoder
per tots
President. Allendesalazar Guerra, quells estudiants, senyor Sànchet el -No
comte
de
Bomanohes,
puix
els
nyols contrari al que s'ha convingut
senadors.
vescomte d'Eza: Marina. Farnàndez Manin, per signar un manifest que
Prlda: Foment, La Cierva; GovernaoPaniO
en
aquest
assumpte,
| , ^ PRESIDENT DEL CONSELL no en els tractats vigents..
5
r
^
i
r
s
r
r
.
i
^
·
·
L
.
·
s
s
'
Do·"*
ció, comte de Bugallal; Finances. Or^
Éls cumentarU a la sess ò d'ahir creu U"e en això hl bagl cap mEl ministre d"ESTAT explica la sedonez: Instrucció pública. Aparicio;
Aquesta detenció, Jutja el Comitè són repetició dels que ahir recollí, wnvenieui. pero qui ha de dlr-ho to va intervenoïó en ço que a les exporGràcia i Justícia. Wals; Treball, Maea- executiu, que no es compàsüa hé rem al final de la sessió.
I «* presideut de la CamDra.
tacions dels xlns es pertany
tr*.
amb la prometença del ministre de
Es de notar que ou major és la in- | E l PRtSIDE.VT DE LA CAMBRA
Creu que per a combatre la camla Governació, que no s'acudiria a quietud i l'acalonunent, és entre la i ofereix accedir a la i^tlció del se- panya abstencionista motivada per la
LA QUItTIO O I LA LLENGUA
tals extrems, mentre fls delegais del ínalorla.
l oyor Macstre.
llei seoa, que tant de mal ha fet al
Oomez de Vaquero diu en «El Sol.
consum dels vins. el millor és utilitn
o
r
m
^
X
l
9
^
fUntre.de
*
Si
el
que
es
diu
fora
del
saló
de
i
Respecte
a
la
proposta
que
féu
ahir
que és necessari que la disputa de
zar els m tjans indirectes, procurant
ai-B
g
^
0
Ient'h0
«
s
s
ons
\b
repercusió
dintre,
la
unlel
senyor
Burgos
Mazo
de
què
s'hales llengües e« converteixi en el dià1 tat de la majoria que el senyor Sàn. bOltessln els dies de demà i el dl- imposar un criteri, molt difícil d'ai*leg de les llengües.
•L Rll
' chez Guerra ha volgut salvar, es pot lluns per a començar la discussió del nyer per estar arrelot «n l opinió. R6.
E l predomini del cnstellà és un fct
que. amb motiu de les negociaA dos quarts de deu del matí «1 dir que ha estat trencada en cent supllcatori del general Berenguer, es- fereix
històric 1 filològic indiscutible.
entaulodes. només ba trobat la
i tlma la presidència que ha de donar cions
Fou la llengua dels destins impe- Rel, acompanyat pel general Miíont trosso*
m llor disposició en els Governs d*
rials. HI col·laborà l'abacrecló de en M w ^ U l 1 ' ^ - .ha " • " ^ L'AOTITUO DEL 8BMY0R ALOALA
^ les potències on existeixen tractats d«
zamora
marts. * dlscus316 el
dltierents dialectes aftns. fent-ne la en automòb 1 amb l'objecte de precomerç. E l mateix president de la Re*
,
. ^
I E l senyor BURGOS J-LAZO. per res- pública Irancesa desitja que «1 tractat
llengua de la major part de la pe- senclar les maniobres d'artilleria al
campament de Carabanchel
|
Madrid, l , « I j íarae. i pecte ï consideració al president, os amb Espanya «s compleixi amb la
nínsula.
Poc després de dos quarts d'una
^ senyor Alcoià Zamora deia en dóna ptr jatlífet, encara que man- major ile altat. 1 amb la maior amPerò la raó çrlncipal del predomini
«xposà ahir.i
fou la producció d'una de lee gran* ha tomat el R«: al Palau acudint ^ del* passadlssoí del Congrés <iue lé jM I&QDS ^
plitud, en la seva .nterpretacló.
Es dlSria lecturaj eD mig de l'exliteratures d«i món 1 l'expansió azne- allavors al despatx el president «lel & malgrat el munLTestat ahir al sa.ó
El senyor GARCIA VAQUERO recConsell, el qual ha posat a la signa- de seisloü* seguia prosperant ia ma- pecttuló de |a Cambra, a una proporicuna.
olobra política iniciada amb el dia- ;icl£( mcjikattií del senyor Tormo. liflca.
Examina l'evolució que han fet «K tura diversos Decrets.
Se suspèn el debat, passant «I Senat
R-IM.
cnrs W senyor IMaura all «tava .fls- dernt!nam
abans que tot. quodl
tret grup* de llengües 1 diu: que el
llemos" català, fon el menys favorat a o.,
H
f^**' tt 110 P·ndp· ï*0* ,'n '? Vüta- perfectament definida la competència a mmlr-se en secciotis.
ble. Tinguí una floració prematura
Represa la sessió, «s dóna compte
La Reina donya Victòria ha estat cló i a no tornar a aaMstlr a les fies- i.,Hici(»> -PI «^nat (Rumors >
1 s'nvançà a la seva hora decisiva aquest mati a l'Hospital de Sant Jo- slons. Domés, publicaria un manlífra
p, pnptsmPMT m » n \ t * M a a t i o in del nomenament de la comissió per
dels romanços.
u entendre en els suplicaturis contra
^ ****
? ^K11'' ^
^
P^poriclò U e S T ^ S u e l l o s que
senyors Jeroni del iMorai i Luca
I afegeix: Pel mateix que el caM- SPlLScaBnmnflndeIa·
dt I . campanya.
.
detot .1 passat.
s'anomenen no de Uel. pU la qual «Is
Tena. També es dóna compte del
Qà és el més fort pot 1 deu usar de
I L GENERAL 8ANJURJO
,
^ ^ I t que el sehyw Maura. «d
estM ^ t m e M m de
nomenament de la com:ssl6 que ha
Umperamenta de comprensió, d'ama'entemlre en el projecte do llei, dc*
plitud 1 de tetnperança.
Per a demà està anuncada l'am.' ^ c l e s ^ a ' K n r u f e f r^elz ^
^ ülmarts prí,xim'
« i in deu S s e3 d T q u e
61 m^ü<!S ü^LHUCEMAS dema- darotít il-licites les vagues de fun»
E] català no pot fer-U competàncla bada a Madrid del general Sanjurjo, S t
en el món. Encara que s'arribés a la
Els periòd cs 11 dediquen grans e o^ u ^ r a M « ^ u n i al ^ u n ^
0*rt'wé· r,",r * *'*™"c" 5»" cionarls i s'aixeca la sessió.
coofklalltat de les UengOes a Cata- gls I demanen que l'Ajuntament I el * r ^ M l ^ ^ c ^ o a S e deTde ^- bast ^ lo€ pa^a,1,^,4 M pro»Went
lunya, el català no podria treure'l de poble no li escatimin un grond.ós 1, i ^ S e m d ^ ^ a au^i el s l
^ PRESIDENT diu true s'ha donat
l'antic principat..
, homenatge.
*
, ^ 1 en . \ ^ a ! t
« r , T ^ i « , ^ lectu™ a 18 proposició sabent que C O N G R E S
Els seus amics I admiradors II pre-1 ^ , °,0
i» ^ ? . ™ „ ! a ° voàia ser presa cn consideració
Però cada mostra de desdeny o
Madrid, 1, 415 tarda.
cada imposició restrictiva cap al caS'obre la sessió a dos quarts de
delicada modèstia
talà excita la sensibilitat d* CaAlcalà Zomora-no es pot concretar ^
^ g,ha u ltt
quatre, sota la presidència del martalunya tocant al seu idioma 1 ocaD'UN DESFALC
en aquest cas a oap delicte del Co^prf.stdent entén que el senvor quès d'ArrUuce d'Ibarra.
siona efectes contraproduents.
El Director de Presons, senyor Gar- K L ^ ^ ^ T ' ^ n v ^ n ™
Al banc blau prenen seient el miTormo
d'haver f* rocabar
Els catalans han fet un esforç cullectura havia
de !a ^
per la
,8 nistre de Foment l el de Gràcia I
Duran, ha manifestat aqueet mall bla la proposta del senyor Maura.
tural dlgme de respecte 1 d'admiració; cia
to veritat que existeix el
Jusüclt.
LA PROP0«IOIO D'AOUSACIO
circumstància apuntada.
han ressudtat o quasi creat una llen- que si bé
a la caixa de la Presó de
S'aprova lacta de la a m i ò angua literària l una literatura moder- desfalc
El
PRESIDENT.—Ja
he
dit
ubans
A
dos
(fuarts
de
sis
(ha
arribat
a
Madrid i ha desaparegut l'administerior.
na. El seu amor a la llentrua nadiua trador,
que
la
lectura
s'ha
efectuat
solament
l&
Cambra
popular
fi
senyor
Cam
desfalc no s'eleva a la quanés natural 1 explicable. Mes no s'ha titat queeihan
i Precs l preguntes:
suposat alguns periòdics, to. el qual portava un document que als efectes de tràmit.
d'oblidar que el castollà brinda la sinó que oscila
El manruès d'ALHUCEMAS.—Trà- 1 E l senyor CRESPO OE I.ARA forha posat a la signatura del senyor
entre
17.000
1
25
U00
seva possibilitat d'expansió unlrereal. pessetes, no podent detallar-se la Rahola I altres diputats.
mit, de què? Confesso que no puc en- mula alguns precs, entre ells un deAlmenys ha de procurar ésser un po- quantitat puix l'administrador destendre què vol dir S. S.
manant restriccions per a la im(Preguntat
pels
periodistes
ha
dit;
ble de duee llengües, l'na ressurrecció aparegut havia de pagar als proveï(I.a Combra segueix amb enorme portació de blat estranger
—Aquesta
és
la
proposició
d'acusade ib llengua d'Oc és Impossible.
expectació aquest diàleg, donant al
Madrid, T. VIG tarda.
dors de la Presó Model i falta saber ció que se'm demanà alhlr.
president del Consell mostres d'im
A França el llenguatge dels felibres quins d'aquests tenen factures en llur
Els senyors GASCÓN I MARÍN i #1
—4Sns
pot
vostè
avençar
el
text?
to una llengua purament erudita, i poder.
marquès de BUMEL s'adhereixen a
« o : £o puc dir * s 1 no 1* fadll- v Z r ™ l ï ^ w l ^ f 1
qUe ^ 01 aquest prec.
en les seves manifestacions populars
no to mto que un embolic dialectal.
El senyor ROMEO pregunta en quin
I L PALAU 01 JUSTÍCIA
* UegeU1 ^ ^
^
l l ^ l í J S T N Ï e s pot donar
començ a la discussió de In prono- estat ee troba el ferrocarril de Torre
El sotssecretarí del ministeri de Grà«A B Oa
üíclò en el dia d'avui, ultra les raons del Mar a Zurgona.
I Justícia ha dit que ha reunit la SENAT
• A B C * comenta les paraules del cia
exposades, perquè amb això podrien
El ministre de FOMENT diu que eeJunta
d'obnes
del
Palau
de
Justícia
senyor Puig 1 Cadafalch sobre la de Madrid, i en vista de les Instànperjudicar-se els dnets d'alguns se- I tè caducat.
Madrid.
1.
4n5
tarda
imposició de l'idiomo espanyol en
Ei senyor ROMEO.—Les conct-ssions
elevades pels contractistes deA les quatre menys (teu minuts co- nyors senadors.
contestar al general Ardanaz, i diu cies
El marquès d'Al.HUCEMAS —Així.
són propietat de l'Estatf
que demanar que en els documents manant la revisió de preus, han ira mença la sessió, presidida pel se no s'havia d'autoritzar la lectura. I •. caducades,
El ministre do FOMENT —SI.
oficials s'usi l'idioma oficial to una rnès les instàncies al ministre perquè nyor Sànchez de Toca.
—El senyor ROMEO.—Ès pot sobre
cosa d'ordre i sentit comú i no un ell resolgui.
Al
U b S T ^ e i r mlnlstras d'Es! ona concessiu caducada negociar als
arbitri de tlmnla que arriba a la ritat,
, Governació l Marina.
, ' V o ' ^ f l ^ X a ï ei debat, però em centres flnancimT
LA COMISSIÓ 01 CODIFICACIÓ
dicuiaa dol tatuatge.
Precs l preguntes^
Demà es reunirà a casa del senyor
sembla de suma Imporrtpcia cridar I E l ministre di» FOMENT.-A «IXO nó
El ministre de la GOVERNACIÓ, l'atenció de la Combra sobre la gra- , pot contestar cl ministre de Foment.
Els que fnn un element polític del Maura la Comlss.ó de Codificació per
llenguatge són aqueixos que fon pla- a ultimar l'estudi de l'Apèndix foral després d'excusar la seva absència vetat que pot tenir el que es vingui
Ei senyor NOUOUES s'ocupa de la
taforma d'oblidar in urbanitat, puix aragonès.
del t-enat. per haver riupril ; i sc- amb procediments foscos que refu- intranquilltat que hi ha entre els
saben en llurs àusic* separatistes que
vu presència els dejats c •ii·litii.'uts gen o retarden el fina] de les coses. llogaters pol temor que els propieLA TAROA AL CONGRES
no hi hn contí >n£s cert per a arribar
a l'óltia Cambra, con.·'t* ni tftiyot Hem d'anar, senvors, a aquesta dis- taris elevin el preu del noguer, si e(
a !« disgregació, dc Cuinlunya d'EsMadr d, 1. b'ü tarda. Ortega Morejan dl-^nt que no té In- cussió que es presenta, front a front. Govern no s*a pressa a pondre mepanyn. que fer oblidar l'Idioma de
Al Congrés, aquesta tarda l'anima- convenient en acceptar la interpel-la- cara acara 1 amb tota oavallerosltat. sures que ho evitin.
tots. suplantant l'espanyol pel català
cló anunciada sobre el nomenament Concedir o denegar el supllcatori. peEl ministre dc GRACIA I JUSTÍCIA
• les escoles, a l'església, 8 la llar, cló era extraordinàr a.
El despatx del president de la Cam- de metges. No obstant ha de dir rò sens" oblidar la irnporlànoin de contesta que té el prop^lt do prorro- . |
i a la Mda civil.
que
dintre
poc»
ilUs
npnre
xerè
r
la
ia
aüefl'ó
1
cpie
l'opinió
està
pendtnt
bra es trobava molt concorregut.
gar el decret sobre lloguers amb la
No s'ddonen que separen el poble
mateixa redacció qne el que avui reEls periodistes han preguntat al «Gaceta» una disposició sobre els ser- de la nostra decisió. (Molt bé).
coulà de la cultura espanyola i del comte de Bugallal si ••habilitaria el vels sanitaris, en la qual entén que
El senvor TORMO explica els mo- geix, al mateix temps que presenti a
grup ètnic que parla espanyol a d b de demà per a celebrar sessió I es recullen totes les necessitats sa- tius de ia lectura de la seva propo- les Corts un projecte de Uel sabre
AinArlca.
contlnuar el debat de" responsablH-; nltàrles.
sició que no hnn estat altres que el aquest nssumpte.
| El PRESIDENT anuncia haver que- desig d'Intervenir en primer terme
L%. prudència, la mesura t la ur- tats.
' Afegeix que creia Ja arribat el m-ibanitat lleis t-snanyols han omuiert
FJ càOitB de Bugallal tta dit «ma no I dat satisfactòriament resolt l'Incident. en el debat del supllcatori
mani de procedir. i*-jquò ha pu^ut
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P à g . 4. — Dissabte, 2 de desembre de
pbtt·nax que. en eíwte. W ha profiteturis que comencen a mobilitzar,
fe per a elevar el preu dels lloguers.
El senyor NOUOUES pren nota d'aquestes manifestacions del ministre,
celebrant els seus bons propòsits 1
Invitant-lo a que els porti a la pràctica.
Altres dlpuiate formulen dlwreos
precs <rinterès local.
Continua la interpel·lació sobre els
successos del districte de Tuy (Ponte.vedra). amb motiu dels embargament»
a Gulllarey.
EI senyor SBOANE fa Os de la paraula i pronuncia un extens discurs
per a defensar la llcilud de les rendes forals 1 estableix una diferència
entre les societats agràries que llml|en llur actuació -als Interesses agrícoles 1 als col-lecfivistes.
n tan sols preseten atenció els dV
puiats a l'orador. Tols oonvarseflen
i el president demana silenci diverses
.vegades.
Es U^reix xuïa pro^s-ció Uemanant
es doni per terminat aquest
debat, que «ole serveis per excitar les
passions; qjie consti ©n aola el sentiment de la Cambra per les deúgxàr
cies que íii han barrut 1 que es presenti com més arvlat millor un projecte de fltel sobre redétnpció de íoros
Se suspèn pl debat.
Ordre del dia
Continua la discussió d« l'expedient Picasso.
El comte de tROMANONES mantTesta que tta tingut moments de vacil·lació per a intervemir, però després de sentir alliLr al senyor Maura
Bltia decidit a parlar.
Afegeix que afliir, per primera vegada en la seva vida, no íou sincer
el senyor Ma-ura. .Ens di^ué que no
hi havia més solució que la d acusar
davant el Senat; no se sorli d'aquest
terreny, i després, per la seva amistat amb el senyor Clerva, no s'atrevl a dir res més. .L'opinió slha queiiat sense sabar sl creu o no en les
responso'blIUate. I, es pot aconsellar
l'acusació sense tenir el convenelXnent de la cnk-abtlital? per anar a
l>cusacló és necessari tenir el convenciment de que existeixen culpables. Sense aquest con venciment no
es pot pendxe acord.
•La màgica paraula de S. S. euggesliouà al cap del Govern 1 es feu solidari de les seves paraules. Doncs
és necessari que aquest digui sl té el
convenciment de que hl ba culpables.
Aquesta minoria votarà en príimer
terme el dlctànnen suscrit pel senyor
Alcalà Zanxira, perquè, encara que
contingui •menj'S dels que s'ha de Ueïrtanar. és el més eficaç.
(Recorda que arran del desastre
Constantment donava pressa al senyor
Matu-a ipetq.u* exigifs responsabilitats.
Estant a:bsent de Madrid—<líi>—va egormre wia carta al senyor Cierva
que vaig a llegir, després d\haver demanat •autorltziació al senyor ClerVa per a ülagir-lo, per tenir caràcter
confidencial, Bs del 2 de seteanibre.
La llegeix 1 en ella es diu que el govern (el de Maura) havia vii^ui portat pel problema del Marroc 1 que
bavla d'anar a exigir, 1 de seguida,
les responsaibilMats; 1 en aquest sentit inepirà la campanya del «Diario
Universal*, campanya que no creu
Ei«irt contríuria a l'Uilerès del pals 1
del >fovem, com opina el senyor Clery.i. encara que pugnii lésser al seu.
Madrid. 1. 9'15 nit
Ejflrosa també la temença que el
final sigui no exigir cap responsabilitat, 1 diu que voldria equivocar-se.
perquí»; pobra Espanya si passés aixòl
Hi ha mi paràgraf, relacionat amb
la mort del seu tUl, que l'emoció no
li deixa Ueglr.
Termina la lectura el comte de Rotnanones i diu que no pot passar per
què ea digui que no hi ha culpables
del de-asire 1 dols milers de vides
perduil.a.
Peïó, j l de tot el que després va
passar. 1 dd que està passant ara, és
que no tü ha responsables? jEn quines condicions arribaven pel juliol
al M:.rroc les tropes que hi anaven
per a socórrer Mont Arruïf.' il aquestes er n les tropes que estaven preparades per a defensar Espanya en cas
U'una invasió estrangera? Esgarrifa de
pensar el que hagués passat ai, en
lloc de combatre amb uns grups de
moroc ens hagués calgut fer-bo amb
>in erèrcit europeu: és una cosa esfereSdora.
El desastre no començà a Annual,
sinó a Abaràn; l és impossible que
aquests fets 110 tinguin sanció.
•La meva signatura és per a tot allò
que porti a exigir el càstig dels culpable». 1 en primer terme per a la ponència lliberal. L'opinió i l'honor
d'Espanya ho exigeixen, I cal atendre
aquestes demandes.
E l eenyor MAURA. — S. S. ba dubtat de la meva sinceritat perquè suposa que no he dit el que se suposa
que Jo he de dir.
Bosalíras singuèrem acl després del j
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desastre. S'ha íoimat una investigació. 1 s'ha donat un dictamen. D'aquest diciamen »e'n dedueixen culpes; doncs s'ha de segtW la tramitació legal.
Se m'exipeíx una resposta categòrica sobre aquesta culpabilitat, i jo
dic que ni que fos jo lot el Senat no
la podria contestar perquè necessitaria les proves legals 1 l'examen de
tot el procés. (Grans protestes d'oposició.)
El comte de ROMASONES. — Però
quedem que fa falta una proposició
sobre Ha responsabilitat, i s'ha de
pendre en consideració, i s'ha de volar; 1 està clar que, en volar avui.
s'ha de dir si hi ba o no culpabilitat.
Però S. S. es manté en aquesta actitud equivoca, que no diu res. (Aprovacions a l'esquerra)
E l senyor ALVAREZ (don Melqulades) comença per dir. en nom de tots
els seus companys, que sosté en absolut i sense reserves, la tesi mantinguda pel senyor Alcalà Zamora; 1
aquesi concepte no l'ha debilitat gens
ni mica el discurs del senyor Maura.
El senyor Maura no ens convenç com
va convèncer ai senyor Cambó, qui,
com Pau. pel cami de Damasc, tingué una revelació (Rialles.)
El cap del Govern, no sé sl per
candidesa o per cordialitat, també
ahir subscriví les doctrines del senyor
Maura (Més rialles.)
E) senyor SANCHEZ GUERRA. —
Vaig subscriure la doctrina, per ésser
la conservadora.
El senyor ALVAREZ diu, en paràgrafs irònics, que. subscrivint aquestes dodrines alxl al peu de la lletra,
resulta que no podia haver-hl a Espanya altre Govern que el presidit
per l'home Indispensable, (Rialles )
S'ha de parlar amb claredat, perquè l'opinió ens mira i ens ha de
jutjar,
•Els conservadors creieu que no
s'han d'exigir les responsabilltate, per
a salvar els vostres companys. Nosaltres som partidaris que s'exigeixin.
El pafs les exigeix, i atenyen tots els
homes civils 1 els militars. En els uns
hi ha hagut inèpcia o oblit o incapacitat; «n els militars hi ba hagut, també ublit de 'llurs deures. Els uns 1 els
altres mereixen censures, 1 per això
fem la demanda per a tots. i no moguts per petites passions polítiques,
sinó per una necessitat que Interessa
a tothom.
Exigir les responsabllliats és fer
un servei al pafs, i la més gran eficàcia és evitar, o almenys fer més difícil, la repetició de la dissort tràgica:
que no se sap $j és pitjor la defeccló
ilels governs o la feblesa dels qui a
l'hora del perill havien d'estar ai seu
lloc.
La responsabilitat l'exlgelx l'exèrcit per a establir el prestigi que ha
perdut, i restablir la disciplina.
La por a la responsabilitat és el
més poderós fre per a la cobejança
dels governants i la garantia qne
el mal no ha de repetir-se, iAixl.
doncs, a tots ens Interessa exlgir-la.
El cap del Govern ba parlat d'estendre ia responsabilitat a altres governs, i això és una babititat que no
conveocerà a'asingú. Es que Vosaltres
no goseu a provar la inculpabllltat
dels acusats.
Davant d'un problema d'aquesta naluralesa. el que es troba ai cap del
banc blau no ha de procedir com a
cap d'un partit pensant en l'afecle
vers els amics, sinó com a cap de
Govern pensant en l'interès del pals.
que és el més alt.
I, convençuts d'aquest criteri, nosaltres demanem responsabilitats polítiques per a determinats polítics.
Ko podríem demanar-ne de penals,
1 per això utilitzem l'ún".c procediment que pot dur-se a la pràctica.
El senyor Maura creu que no hi pot
haver cap més procediment que el
de l'acusació davant del Senat. 1,
examinant els antecedents de la nostra legislac.ó i de la de fora 1 tot,
des que el règim constitucional neixia, afirmava la seva tesi segons la
qual el Senat pot sancionar amb penes polítiques I penals com a Tribunal Suprem, 1 per a Justifloar-ho 11
calgué Invocar aquella cèlebre Acta
«ddkTonal de Benjamí Constant.
Recull els arguments del senyor
del senyor Maura per a justificar la
seva tesi de l'acusació davant del Senat, 1 li pregunta si creu que això és
el que preval en el món.
No. S. $., amb la seva autoritat, no
té dret a induir la Cambra en error,
perquè en aquest cas se la mena a
una InTquitat paorosa I nosaltres,
que tenim tants desigs com S. S.
d'encertar, havem de demostrar al
pafs que S. S. ha sofert una gran
equivocació.
En front dels casos Invocats ablr
pel senyor Maura, en cita d'altres,
fent-se l'exègesí: el relatiu a l'Acta
re l'any 16 i el cas del ministre Polignac. i aquells en els quals la Cambra del sComuns acusa davant dels
Lords, declarant la responsabilitat
do is nanis^eg, per Uurs crims.

Disserta extensament sobre el tenia qui per llur incapacitat, jatsla de
dels preceptees coasUtciouals. .: diu boim fe, hau^osai en perdi els inteai senyor Maura que no tia Ih'glt el» ressos del pal».
textos complets de Fernàndez de la
Al·ludeix el cas de la Cambra anH /. perquè, si ets hagués llegit, hau- glesa, quan féu indicacions a la Cororia vist que els ministres no podien na recollint anhels de l'opinió.
ésser jutjats sino per delictes definits.
Afirma que, conseqüent amb la docEls lliberals d'aquell temps declara- trina exposada, sosté el dictamen l i ren que aquella llei que s'estava dis- beral que es discuteix. 1 el defensacutint era una lul-làcia, perquè, men- rem amb els nostres vots.
tre no s'hi estabblissin els delictes i
No se serveix el pals adulant-lo —
les penes, era impossible d'apUcar-la afegeix — Se serveix cl pals, com el
I no s'equivocaren.
Rel, dient-los ia veritat.
'Per això 11 diem: exigim el que poS. S. col-loca en el Senat un poder jurisdiccional sense límits, i això dem exigir. Estem convençuts que noés contrari a la sewa naturalesa. E l més alxl donarem l'exemple 1 la gamateix la amb el poder leg;slatiu. I rantia que d'aquí endavant el» miaixil es dóna el cas que els ministres nistres procediran amb més precaució.
són de pitjor condició que els altres
Això' mateix dèiem a les esquerres
ciutadans, car de te revolució dels qui representen ela anhels dels pafs.
drets de l'home ençà, bi ha establert
Bé maafa sé que podem ésser venqne no hl ha pena sense llei. I pot çuts, car en aquesta Cambra no som
donar-s un cas, amb el criteri de Sa sols; però, sl som vençuts després de
senyoria: que els ministres puguin salvar la nostra responsabilitat I els
ésser castigats per u i » cosa que no nostres vots. com que no volem ésser
ea delicte quan sé'ls exigia la pena obstacle als desigs del pols, qualsevol
Aquesta teoria estableix, de fet, la proposició que es presenti per a acuImpunitat deis ministres.
sar els ministres. 11 donarem els nostres vols. (Rumors.) Però les nostres
Això no és convertir el Senat en conviccions quedaran salvades.
tribunal de justfícla, sinó en ConDiscrepant de nosaltneà, el senyor
venció, donant-li un poder més tirànic qup. el de la Convenció francesa. Cambó anuncià ahir que presentaria
Es quelcçm pUjor, perquè és conver- una proposició d'acusació contra el
tir els qui anem a ésser acusadors, Govern Allendesalazar. Doncs bé; sl
avui som derrotats. S. S. es trobarà
no en fiscals, sinó en monstres.
els nostres vots, que són molts
El Senat no pot tenir un poder lle- amb
gislatiu absolut, car la Constitució per a la proposició.
dóna a les Com no sols al Senat,
l a proposició és d'iniciativa del seamb el Rei. la facultat de desfer les nyor Maura; 1 nosaltres, partidaris de
lleis.
la justícia distributiva, sl aquesta
E l senyor Maura llegí la Llei de proposició es preseirta. a nosaltres la
procediments de 1848 per a processar justícia ens obliga d'acusar també el
els m nlstres, però amb gran habili- govern del senyor Maura. (Rumors.)
El senyor Maura fou elevat al Potat no llegí sinó el paràgraf primer
de l'article primer. Ha llegit S. S. der per a fer justícia. La primera
el sisè? Es necessari que em contesti cosa que va dir, fou que volia que
perquè a regades el diàleg parlamen- no cessessin els clamors de l'opinió en
tari pot portar aclariments i solu- demanda de justícia; i la primera
cosa que féu va ésser limitar les facions.
S. S. calla, però bé podria dir que cultats del jutge inftiruclor.
S, S. atorgà toia la seva confiança
en aquest moment el silenci de S. S.
és la més grossa de les calamitats ju- al general Berenguer. Si va fer això
fou perquè el creia irresponsable, i sl
rídiques. (Grans rumors.)
era així. no havia dé tenir inconyeAnem a examinar la llei processal. nient
que el general Picasso iuvestlLlegelxl-la S. S., perquè anem a dl- gués prop
d'aque-ll. En Hoc d'això,
cutlr-la detingudament.
que no ei desprestigiava cap mica. va
En aquesta llei es parla dels delic- fer tripular una apoteosi al que destes que s'Imputen als ministres: per prés apareix com un gran responsa.
tant. no se»ls pot exigir per l'alt tri- ble. S. S. celebrà aquella grotesca Conbunal del Senat més responsabilitats ferència de Pizarra. qno fou un dany
que lès té^als.
per a l'honor de l'exèrcit i una Igno(El senyor Maura demana un llibre mínia per a l'interès espanyol. Que
! el fulleja una estona. Deu ésser un bo sàpiga e] Rel, 1 que J10 sàpiga el
exemplar d'aqueixa Llei.)
Pals: acusat el Govern d'AllendesalaFa avinent que ell no ba vingut a zar. acusem nosaltres el d'En Maura.
fer una maniobra política quan ha Ara. que la justícia és faci per a reafirmat que ço que ©1 senyor Maura parar l'honor de l'exèrcit 1 per a bé
digué és una íal-lacia. Jatsla vestida del país. (Aplaudiments dels llibeamb el ropatge de l'eloqOència,
rals.)
Davant de certs somrisos que observa, diu que, per la claredat del
El senyor MMAURA diu qne està
que exposa, aqueixes mitges rialles disposat a presenciar aqueixa acusapoden éser ínterpretads fora d'ael com ció contra seu . que bo farà amb ima rialletes de la niciesa (Grans ru- mensa tranquil·litat.
mors.)
Recorda que va escriure una carta
Al·ludeix els casos d'acusació d'Es- al senyor Cierva, participant-li la seteban Collantes i d'Olózaga. i diu que va part de responsabilitat en les RR.
Ordres dirig.des al general Pioesso.
foren per fets definits en el Codi.
1 que cent vegades les tomaria a
Es dirigeix al senyor Cambó i 11 diu dictar.
que, si. la seva rectitud política no el
Ço que anomeneu apoteosi al genepriva de retTrar el vot del senyor Bastos de la pooncla lliberal, no dubta ral Berenguer, nurnés fou la rebuüa
a demanar sancions penals per a po- uiiH es mereixia un general qui mabres ministres que potser han recolUl nava 150,000 homs, que lluitava a l'Aço que el senyor Maura apel-là «ac- írica per Epanya, com volent-se detes de desgovern», «imprlda» l «rrar» mostrar que tenia la plena confiança
del Govern.
I sou vosaltres — exclama — els
N'ngú — afegeix — mentre vaig eshomes purs ) austers que voleu agafar les regnes del poder per a exigir tar al Govern, no demanà que el general Berenguer fos reeemplaçat.
responsabilitats? (Rumors) »
Aquell Covem tenia acordads, per
Insistix que, mentre no s'estoblelxi
la penalitat jurídica, no b; pot baver sries. les operacions del pla existent.
pena, perquè la cosa contrària fora 1 110 consentia una operació que no
fós autoritzada en el pla. Per haver
la més gran monstruositat jurídica
Aflnit aqueixes sèries d'operacions;
El senyor Maura ens deia que ne- se celebrà la Conferència de Pizarra.
gàvem la defensa als acusats. Doncs,
•Diu que ahir va aixecar-se a exposou vosultrs els que la negueu, car
amb el .vostre criteri l'acusat no pot sar la seva opinió sense agafar cap
Invocar la defensa, ja que la llei I la iniciativa, sense escometre cap emdefinició del delicte estan a mans del presa.
Repeteix la seva tesi d'ahir «obre
tribunal que ha de jutjar. (Aplaudila necessitat que el Congrés acusi
ments d© les esquerres.)
dl Senat, encara que no hi
Nosakres no acusem sinó per res- davant
hagi fórmula de delicte, i diu als lliponsabilitats polltiqua*.
actitud hi ba una
Això no em cal raonar-bo. perquè berals que enenllur
afirmar les responsaja bo ha tel el senyor Alcalà Zamora, conairadicció
: no reconèixer l'eficàcia del
1 avui bo ha sostingut el comte de bilitats
constitucional que ell deRomanones. coincidint amb el criteri precepte
fensa.
de la Concentració democràtica.
S'estén en consideracions sobre el
Nosaltres creiem que aquesta responsabilitat no pot tenir altra expres- concept «constitucional que exigeixi
la responsabil.tat dels ministres, 1 la
sió que la del vot de censura.
Qui pot sostenir que això no pot interpretació que ell hi dóna, segons
el cmeri que des d'ahir vé sostenint.
terho el Congrés?
Tracta de la llei del 49, 1 idu que
Nosaltres, amb la nostra proposta,
ens cenyim a l'essència del règim l'ha Regida tota, exclamant: — Amb
constitucional, car això pot fer-ho el qui creu que tracta. S. S ?
També repeteix els arguments que
Congrés sense afeblir les prerrogatiahir exposà, insistint que. ni per caves del Senat.
No és que demanem la Inhabilita- sualitat hl surt una sola vegada la
ció. Es que la nostra censura pot te- paraula «delicte», en referir-se a la
nir eficàcia perquè l'opinió pública responsabil'tat ministerial.
els inhabiliti? Doncs alxl no els InhaRecorda que ja ahir digué qne no
bilitem nosaltres. En tot cas serà l'o- l'havien convençut els raonaments
pinió pública qui els inhabiliti. (Ru- dels lliberals per a justificar el no
mors d'aprovació.)
portar l'acusació al Senat; però. en
Està clar que, com més enèrgica si- tal cas, no són conseqüents formugui l'actitud nostra, més predisposta lant una acusació dintre del Congrés,
] estarà l'opinió per a posar el vet als a la-Hjual aqueít no té dret.

Considera mala fe en la dlscuss"^
això de barrejar-hi allò altre de la
manca de defensa qne el senyor Alvarez ha al-ladít, perquè són coses
generals.
'
.
El què en la ponència es demana
no és això que el senyor Alvarez ba
volgut posar aquesta tarda de relleu;
és alguna cosa més: és la sanció contra persones determinades, cosa què,
el Congrés no pot fer, sinó el Senat
constituït en tribunal. Una altra cosa
seria si això es limités a una censura per oposició contra la política
d'un govern.
E l senyor PRIETO. — Total: que no
eixim de sota la figuera de la doctrina. (Rialles l murmuris.)
•El senyar MWRV termina el seu
discurs insistint qne en bona doctrina constitucional no es pot admetre
el criteri dels llDberals consignat en
la ponència que es discuteix.
Bl senyor CAíMiBO dhi que la discussió parlitmenUiria és per a convence's mútuament; car, si es parteix
del principi que no han de oouvenca s. bota discussió sdbra
£1 Booprèn la indignacU) del senyor
Alvarez perquè e! sen3-or Marnra l tügl
convençut, i soamant ho atribueix a
la dolor que produein al senyor Alvarez no haver-** i«uii»é convençut.
(Rialles.)
Creu que els «hputats slhan de senil r pocs sobirans si aquesta Cambra
se sem més acadèmia que Pariament.
Per això — diu — no seguUé él senyor
Alvarez en una disquisició acadèmica,
perquè no ens oouvenceriem l'un a
l'altre. (Més rialles.)
Davant els casos concrets és més
fàcil el •convenciment, 1 per això en
comptes d'acudir als tractadistes del
Dret, parlarà de casos ooncrets.
En una de les vuit conclusions de
la ponència s'inculpa
Govern de
1931 (el ds la caiàstrcrfe), 1 icreu «i senyor Alvarez que quedarà prou castigat amb un vot de censura? Doncs,
si , aquesta doctrina es proclama, ei
Parlament espanyi no pol couslderar-se com a .raaresentaiit de J opinió. (Grans rumors.)
Aquesta consideració és la que ha
pesat «n mon ànim d'una manera decisiva. Abans, potser no hl hauria
posat esment. Pitjor és que es digui
que els uiluistres inculpats no mereixen afttre càstig que un vot de cenaora.
Intenta llegir la proposició de Uel
que. ba presentat per a fer - efectiva
l'acusadú ministerial, i ta presidència l'en priva.
Afirma que el Govern de 19a és
culpable mentre no es demostri que
no ho és. Els qui creuen en la responsalbllitat són cants com els qui
creuen en la Irresponsabilitat Per.
tant, ha de fer-se 'l'acusació.
En primer terme, acusem els mlrrislres assenyalats en la .ponència Oi,
beral l estenam la responsabilitat a
tot el Govern, per sl el Sepat èntén
que bi na alguna responsabilitat de
caràcter col·lectiu.
•M senyor Alvarez b diu que no
compliriü amb'ol seü dewe sl, creient
culpable el Govern del senyor Msurn,
supedités l'acusació contra seu a votar
o no la seva ponència, o a pres-jitar o
no l'acusació contra el Govern del
nyor Allendesalazar. (Protestes de d.versa significació.)
lEl senyor PBQRBOAIL. — E n la ponència tots són cernsurats.
El senyor GMMBO. — Aquí se censura tot. lEsiein acosuumais a veure censurar e règim consilituciona des del
seu origen. Però aqueses censures ge.
nèrfques Oy es poden contfondre amb
les acusacions voncreies.
Si cieieu que som culpables I no
ens acuseu, faharea al vostre deure.
El senyor ALVAREZ (don Melquíodei) recUOca,
Diu al senyar Cambó que és un mal
psicològic, 1 voldria tenir el oos d*
cristall perquè llegís eú seu pensament
S. S. ahir, deat-rés d'urna conferència prèvia, s'aixecà aquí a donar-se
per convençut per les paraules del
seúyor Maura, 1 aquest passà gr-m
part de la tarda en una dissertació
acadèmica sobre el consUtucionalisme.
(ftlattles.)
i és que S. S. Oàunes metaanònfosià
sorprenents.
. Ben clar vaig dir jo que, a judici
nosine, no era possible la responsabilitat davant del Senat per actes polítics, I que a això obeia la ponència.
No res menys, entenem que en el
nostre pals té més eficàcia la censuta
política davant l'opinió.
Doncs bé: salvat el nostre convenciment, sacrificant la nostra convicció,
pe ra servir als anhels del país, ens
brindem a votar tota proposta d'acusació. I hem afegit que també acusem el Govern del senyor Maura per
fets greus que aquest no ha pogut
fer esvair avui amb les seves para liles.
(SegueU a Darrer»* i·uai**oréw*
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E L CIMBORI-CAMPANAR DEL MO- de cabals públics. 1 acordant-se acuNESTIR DE VALLBONA DE L E S diren queixa al ministre d'Instrucció
púbKca, manifestant-li els fets que
MONGES.
La Mancomunitat de Catalunya ha realment han ocorregut en aquest
rebot de la Mar# Abadeesa del Reial afer. els qnals de no haver estat omeMonestir de Vallbona de les Monges, ses en l'estudi de l'expedient que ha
donat lloc a la resolució continguda
la comunicació següent:
la dita R. O., haurien produït una
Excm. Sr.^-Per a satisfacció i co- en
neixement dels membres que compo- resolució completament diferent
A més, el Consell ha acordat manen l'Excma. Mancomunitat de Catalunya, la Presidència de la qual tan nifestar el desig que es procedeixi
dignament ostenia V. E., em plau en Justícia contra aquells qui. per hacomunicar-ll que en ei Uibre d'Actes ver amagat al senyor min:stre d'Inssnrtvat en aquest Monestir n'til ha trucció pública una part dels fets i
una qoe per intereesar a la susdita dels antecedents de la qüestió, han
Corporació de Catalunya no dubto en motivat una mesura improcedent que
copiar a continuació, esment del te- j constitueix un ultratge a la persona
nor següent—Acta. Les a baúc nome- digníssima d'un diputat, a les corponades l firmades religioses chonstes racions afectades 1 a tots els catadel Reial Monestir de Santa Maria de lans.
Vallbona de las Monges, de l'Orde
XILE I CATALUNYA
del (iister. convocades en l'Aula Capitular per disposició de la Molt Dtre.
El senyor President de la MancoSra. Abadenea donya Maria Teneca munitat de Catalunya, per acord del
BiWra 1 Sans, (em constar per a me- Consell Permanent, adreçà una comòria nostra i de les monges que municació al senyor cònsol de Xile a
en l'esdevenidor seran d'aquest Mo- Rar. clona, fent-li present el condol de
nestir, el nostre més viu aRraimeni. la corporació par la catàstrofe ocaa ta Mancomunitat de Catalunya la sionada pels darrers terratrèmols. La
digna Presidència de la qual avui dita comunicació, redactada en llenostenta l'Excm. Sr. don Josep Puig i gua catalana, deia aixi:
Cadaíalch, per baver .portat a feliç
«litre, senyor; El Consell Permaterme, sota la direcció tècnica d^l
eavi «rquiipcie don Joan Rubió Bell- nent de la Mancomunitat de Cataluver, la reparació del nostre cimbori- nya, que representa oficialment el po.
campanar, un dels més notables exem- ble català, davant la magnitud de la
plar» de l'arquitectura gòtira exis- catàstrofe causada pel terratrèmol
tents a Catalunya —1tantés més d'a- que acaba de devastar una ampla zograir aquesta finesa, quan a nosal- na del paí» xilè, ha acordat exprestres ens era poc menys que impossi- sar per vostra mediació.- al Govern
ble Ser una reparació com la present 1 al poble de Xile. el seu més proque aesegurés ]a seva estabilitat, ate- fund sentiment per les nombroses vícses les actuals circumstàncies econò- times i pels grans estralls. Catalunya
miques (M Monestir i la quantitat sent una simpatia Vivlssima per les
dels danys a reparar —Per això. el lliures Repiibliques d'Amèrica, on
venir tan a boira oportuna- aquesta tants catalans allunyats de la seva
reparació que fea lliurat el cimbori pàtria bi han trobat llar i amistat,
d'un pròxim 1 inevitable enderroc, és comparteix coralment llurs alegries
perquè creiem (1 bo declarem palesa- 1 dissorts. Per això aquest. Consell es
ment) que les nestres humils oracions considera obligat a manifestar als xia l'Altíssim, a la Mare de Déu del lens que els catalans comparteixen
Claustre Patrona del Monestir, a TAn- molt s.nceramcnt la dolor que avui
gei de la Guarda del mateix i als pateix llur noble país, I espera, seSants Patriarques de la nostra Orde nyor cònsol, que us dignareu trameban mogut el-cor dels individus de la tre-lT aquestes paraules uostres. Que
primera Entitat de Catalunya, venint Déu els dongui consol 1 esperança i
a resultar aquesta en ei nostre cas. us guardi a vos molts anys la vida
e| braç dret de què s'ha valgut- la Barcelona, Palau de la Generalitat,
Providència per . a realitzar aquest 23 de novembre de 1922. EI President,
prodigi de la gritoia. — En correspon- J. Pu'g 1 Cadaíalch. — litre, cònsol
dència a tal favor, avui que per pri- de la República «íàXi'.e a Barcelona.»
mera vegada degprés dç la restauraAl transcrit ofici el senyor cònsol
ció ban repicat a festa les campanes,
hfvm cantat amb orgue un solemne ha contestat amb una molt afectuosa
••Te Deum- d'acció de gràcies i una lletra de' regrectameni. a la qual
Salve a |a Mare de Deu del Claustre pertany el següent paràgraf:
ipels fins 1 Inienc.iqns de la Manco•Recib* V. E. como Presidenta del
munitat, no volent, que sigui això més alto orgaaismo de Catalufta, y
d'ültim obsequi de la nostra ipari. sinó por sir digno intermedlo, los Excelenque deeifjant perpetuar e] nostra as- lís'mns Sres. Conséjeros, la expreconelxemenv determinem fer celebrar sión de mi màs sincero reconec i mien•ots els anys tm Aniversari per a lle- to por ^1 elevado y sentldo aCuerdo
íern descans deia membres de la Man- del <;ual V. E. Se hace portavoz «n
comunitat qne passin a millor vida. forma tan grata y simpótlca, agret fer-los participants dels demés sn- gando a V. E. que serà prontamenfe
tfragis de la nostra Orde. a semblan- coriocido por el pueblo y fiobiemo
ça del que ha vingut practicant el chilenos, I"s que esUrnaran la nobiMoneetlr des de últims del segle XIII lisima disposiclón que encierra la
ranlarn anyalment dos aniversaris en sentida condolencia que me ba transsufragi d'aquell gran Comte-Rei En mittdo V. E.»
Jaume I d'Aragó 1 de sa muller i
El Consell Permanent, veu amb safilla donya Violant 1 d()nya Sanxa
«en paga de les moltes donacions i tisfacc'ó el fet. avui la normal, que
privilegis que íi feren. — Aixi ho fir- la llengua catalana sigui rebuda amb
mem en el nostre Monestir de Vall- totes les honor» que U corresponen
ibona de le* Monges als 18 dies del pels representants de governs estran
mes de novembre de l'any 1922. Ma- i gers; fet que contrasta amb l'actitud
ria Teresa Ribera i Sans. Abadeaaa; d'aqualls representants del Govern
Maria del Claustre Madrid, priora; espanyol que en fan públic menysMaria Àngela, Matheu, sots-priora; Ma- preu.
rta de l'Esperança Aleu, cillerera; MaMALALT
iria del Patrocini Asencio, Virgínia
lAlsina. Maria de l'Encarnació Batlle.
Es troba malalt cl diputat don Joan
Maria de les Neus Codina. Maria Con- Casanovas.
cepció Macaya, Maria Mercè Nogtiefftda, Maria de la Purificació ForcaCOMISSIÓ PROVINCIAL
delL Maria de Lourdes Bonet. Maria
La Comissió Provincial ha despatxat
Ayats, Marta Josefa Nolla.—Déu guar- els següents assumptes de la Secció
di a V. E . molts anys. — Reial Mo- de compte» muu'dpals;
nestir Cisterciense de Santa Maria de
Dictàmens proposant l'aprovació i
'Vallbona de Jes Monges, dia 23 de flniquit
dels comptes municipals de
novembre de l'any 1922.—Maria Te- Papiol, corresponents
1919-20;
resa Ribera i Sans. Abadessa.—Excm. Cardedeu. Esplugues adel'any
Llobregat,
6r. D. Josep Puig 1 Cadafalch, Presi- Jorba. Olesa de Montserrat,
a del
dent de la Mancomunitat de Catalu- Penedès, Santa Margarida deP lMontnya.
buy 1 Torrelavit, corresponents a
l'any 1920-21.
DTctamen de censura amb observacions als comptes municipals de Granollers, corresponents a l'any 1918-19;
SESSIÓ DE LA DIPUTACIÓ
El dimarts de la setmana entrant, i de Vicb sense observacions, corresla Diputació de Barcelona celebrarà ponents a l'any 1919-20 que s'han d'ela segona sessió del primer període. levar al Tribunal d* Comptes del
Regne al qual- correspon sa definitiE L PROCESSAMENT D'EN PERERA va resolució.
El Consell Permanent de la ManCONSELL PERMANENT
comu'.tat de Catalunya s'ha assabentat amb sorpresa 1 disgust de la R. O. Despatx de les Seccions en la republicada a la •Gaceta· de Madrid nnTó del Consell Permanent dels dies
del dia 86 de novembre, autoritzant 29 i 30 del mes finit:
el Patronat de la fundació benèfica
docent «Pere Vila 1 Codina», per a Carreteres, camins i ponts
entaular davant del Jutjat d •'InstrucContinuació dels treballs en les
ció competent acció criminal contra obre» que es realitzen per adaitusQon Alfred Pereò» ner malyeraació tracio.
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Aprovació del reformat de preus
del projecte de camf veïnal de LHssA
de Van a la carretera de Sabadell a
Granollers.
Agricultura
Treballs de les Seccions d'Arbres
Fruiters. Terra Campa. Viticultura i
Enologia 1 Acció Social Agrària.
Conferència preparatòria del curset
de Sitges, per la Direcció del Departament.
Concessió d'un curset de vu't Uitons sobre conreu de la vinya, arbres
fruiters, enologia 1 avicultura a l'Ajuntament de Piera
Adquisició de material par a llnsi"iut 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'Agricultura.
Beneficència
Aprovació de les nòmines per al
sosteniment de dements pobres a càrrec de la Mancomunitat, corresponents al servei del mes d'octubre darrer.
Cultura
Autorització a don Manuel Alcàntara 1 Gusat per a professar a l'Escola
d'Administració un curset sobre organització administrativa estrangera.

Dels afores
H
O
R
T
A
La bandera catalana a la Tinència
d'Aloaldia
El dlgnisslm tinent d'Alcaid» 1 benemèrit ciutadà. En Xavier Tusell.
per tal que la bandera catalana pogués onejar a la Tinència del distrícto novè, en les solemnitats dc
Fe i Pàtria, convocà, totes les entitats polítiques i recreatives, amb
el fi de determinar, tots Junts, la fórmula popular d'arbitrar el diner
que calgui per a coetejar-la ^ot seguit. Per contracop de la bona acollida que trobà cn la majoria dels
convocats — díriem millor de la quasi
totalitat dels assistents — rebé, excusant-se de fer acte de presència en
l'acte. uoi B. L. M redactat en castellà del foment Hortense i al-legant
no poder pendre part en la inictativa
patriòtica, perquè els eeus estatuts
els priven de fer política Els esperits irònics, ban somrigut a pleret,
ear aquesta entitat i s precisament
l'organitzadora d'un Jocs Florals que
hauran de celebrar-se la vigília del
proper Nadal, i té recaptats premis a
tots els regidors del districte. Centre
Català i. altres societats de caient
catalan esc. i ningú li ha regatejat
l'esforç que demanava en pro dels
seus Jocs Florals.
Els comentaris bnmzen arreu, i els
maliciosos atalaien de lluny qup el
que s'amasa darrera la gaia festa
de la poesia organitzada, no és l'amor d'aquesta societat, apolítica, sezons els seus estatuts, a les coses de
la terra nostrada, sinó l'intent de popularitzar amb màecara d'amadors
de la nostra parla, el nom de dos aspirants a candidats Independents —
això d'Independents és un dir.
Hua de VALLDAUIA

EI valencià a l'Església

N o t e s
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A EMPADRONAR-SE
CRIDA DE L'ALCALDE. — EL PADRÓ
DE VEÏNS
Cridem l'atenció dels veins d'aques.
Havent estat format el Padró gene- ta ciutat sobre la conveniència d'emral d'habitants d'aquesta ciutat en padronar-se aprofitant la rectificació
el mes de desembre de l'any 1920, cal del padró que es farà durant la sefer-ne la rectificació anual dintre el gona quinzena del corrent mes, da
quinquenni que la llei municipal as- conformitat amb el ttan publicat per
senyali per a la seva duració, 1 de l'Alcaldfa.
Ultra ésser obligatori per a tots
conformitat amb «1 que prescriuen
els articles 15, 18. 19 1 SO de l'es- els ciutadane residents en aquesta cnmentada llei. ha de portar-se a pital. el figurar inscrits en el padró
de veïns, és aquest un requisit indisterme dintre el mes actual amb sub- pensable
per a pdder ootenir tota eia
jecció a les bases següents:
avantatges dels diversos serveis púPrimera. — Tots els espanyols blics, com eón els de beneflcència^
emancipats que en aquesa època fa- lliurament de certificats, etc.. elc.
ci Ja dos anys que resideixin d'una manera fixa dintre el terme muFIRA D E MOSTRES
nicipal queden declarats d'ofici veíns
Els
senyor
Barceló i Rlbé han dod'aquesta ciutat, de la mateixa manera que tots aquells que exercei- nat compte al senyor alcalde del rexen càrrecs públics que exigeixin le- sultat del seu viatge a Madrid, mossidència permanent, encara que no trant-se molt agraïts dc les atencions
rebudes del ministre del TrebaJl i
tinguin complert aquest període de de
tot ei comitè Central que posa
temps, per tot el qual thaurau de especial
cura en què la pròxima fira
presentar-se a la Tinència del seu de Barcelona revesteixi la Imporiàndistricte respectiu, a fi que, per cla que mereix. Participaren a l'al.
mitjà de la fulla adlconal, pu- calde que el delegat de la Fira segui formalitzar-se la seva inclusió al nyor Taílavull avui ha «.ortit de MaPadró de veïns
drid cap a llevant, començant la viSegona. — Els habitants d'aques- sita dels Comitès de la Fira de Barta capital que hagin canviat de do- celona constituïts a la resta d'Espamicili duran el present any sense nya, i comunlcant-li finalment que
haver-ne donat coneixement a les els Industrials adherits fins ara a la
oficines de la Tinència d'Alcaldia Fira de Mostres ascendeixen a 322.
respectiva, hauran dc fer-ho dintre demés dels inclosos al primer tomo
del catàleg publicat en agost.
aque* mes present.
Tercera. — Les persones que d'enVISITA
çà que regeix l'actual Padró, formalitzat el desembre de 1920, haHa visitat el senyor alcalde el docgin vingut a establir-se en aquesta tor Soler i Pla do la Comissió Execiutat sense haver-se donat d'alta en cutiva del monument als voluntaris
el seu Padró, hauran de fer-ho, do- catalans de la gran guerra invitant-lo
nant-se de baixa del poble d'on pro- a l'exposicio-homenatge que s'obrirà
cedeixen.
demà a «La Pinacoteca» (Cons, 644).
Quarta. - Els que amb posterioritat a aquest període ho facin o
CONCERT
vinguin de nou a residir en aquesDE LA BANDA MUNICIIPAL
• ta ciutat, es presentaran a l'esmentada oficina amb els documents de
La Banda Municipal donarà un conla seva procedència per anotar així cert diumenge a la plaça d'Orflla de.
la seva Inscripció en l'empadronament la barriada de Sant Andreu, a tm
quart de dotze en punt del matí, exede la mateixa.
Cinquena. — Els caps de família o cutant el següent programa:
d'establiment, en admetre a casa o eu 1 Primera part: I. «Marxa Catalana
el comerç, rellogats, dispesers. depen- núm. 1», Lamote de Grignon; II. •Mig.
dents, aprenents, criats, etc.. ctc. te- non». obertura. Thomàs; III. .Dejanlnen obligació d'cxigir-los. dintre el re», selecció. Sainl-Saénz.
terminj de vint-i-quatre hores, un do- • Segona part: I. «Leonora». obertucument que acredití la seva inclusió ra piim. 3. Beethovcn; 1L «La Walal Padró d'habitaints d'aquesta lo- fcyria». selecció. Wagncr; III. Sardana «Rosa del Folló». Lamote de Grig.
calitat.
non; IV. «Las Golondrinaa», pantomí*
Sisena—Els veins que canviïn de ma. Usandizaiga.
domicili per traslladar-se a un altre
No s'executarà cap obra fora de
poble, els pares o tutors dels incapa- programa
citats i els hereus 0 testamentarls dels
morts .estan obligats a rfeclarar-bo a EXPOSICIÓ DE PROJECTES
la Tinència d'Alcaldia del Districte
DEL TEATRE DE LA CIUTAT
respectiu, perquè pugui ésser eliminat
Des de diumenge quedarà oberta
del Padró d'habitants
al públic l'exposició dels projectes adEn virtut de l'article primer del mesos en el segon període del conReial decret de 8 de març de 1897, a cilis del «Teatre de la Ciutat», conl'ensems que la rectificació del Padró vocat per l'Ajuntament.
vigent ha de fer-se l'empadronaineut
I A dita exposició està instal·lada al
de Jurats, i amb aquest fi es repartirà Saló de ]a Reina Regent del Palau
una cèdula especial per a la inscrip- de Belles Arta i estarà visible tols ela
ció dels caps de família l capacitats dies inclòs els festius, de deu del
que tinguin el dret i l'obligació d'és- mati a dues de la tarda.
ser-ho, en la qual fulla faran els intcresats les anotacions corresponents
POTABILITZADORES
de puny 1 lletre tenint present els arHavent-se inserit al B. O. corticles 8. 9. 10 i'11 de la llei del Jual dia 23 del proppassat
rat, que van impresos al dors de les responent
mes de novembre l'anunci per a lat
esmetades cèdules.
compra de dues potabilitzadores per
Ho fem avinent, d'acord amb les l'Ajuntament d'aquesta ciutat, es predisposicions vigents, a tots els interes- vé que les condicions del concurs essats perquè no puguin al-legar Igno- taran de manifest al Negociat munirància i per evitar-los les consegüents cipal d'Higiene i beneficència en les
responsabilitats i multes que els seran bones d'oficina durant el termini esrneniat ai referit anunci.
exigides en cas d'incompliment.

Aquest era e| títol d'una de les ponències que es discutiren a la passada
Assemblea de Nostra Parla. Les conclusions corresponents a la mateixa foren transmeses a les autoritais
eclesiàstiques de| regne de València.
Anotades les participacions diverses
de l'Aseemblea i l'elevació que hi ha- cniimiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim
gué en totes les discussions, no podia avui [i done, tenint cl gust de maniesperar-se una cohtasta desfavorable festar-li que estudiaré amb detenia les peticions que l'Assemblea for- ment dites conclusions, donada la
mulava.
seua importància, per a resoldre aJlò
El doctor Reig. arquebisbe de Valèn- que crega més convenient a la glòria
cia, podem dir que s'«vençà en al- de Déu i bé de ks ànimes.
No puc menys de lloar la tasca que
gune punts sis acord» dels assembtetetes de Nostra Parla. Ens refe- Nostra Parla «' ba hnposat per a
rim a les recomanacions que féu en procurar r enaltiment de la nostra
les seves visites pastorals perquè es llengua.
prediqués en valencià 1 s'ensenyes
Déu guard a V. molts anys.
la Doctrina cn la mateixa llengua
València, 24 novembre 1922. — EnNo havien d'ésser-ll indiferents, per ric, arquebisbe de València.
Senyor president de Nostra Parla.»
tant. els acords de Nostra Parla. A
la comunicació que sc li dirigí aleshores, ha conteetnt amb una altra,
escrita com segueix:
•He rebut l'atenta comunicació Una exposició de «Goigs»
en la que se servix trnnscriore·m les
conclusions de l'Assembleia celebrabarcelonins
da per eixa entitat els dies 23. 24, 25
1 25 de juliol, referents a l'ús de la
S'està organitzant una exposició
llengua valenciana eh l'Església.
dc Goigs al local de la Scbola CanLa circumstància de trobarme ausent to rum de Sant Just, on tingué lloc
en aquella data i d'haver tardat a
donanne compte de I esmentada co- ara fa dos anys una aHra exposició
municació, ha sigut causa del tetrà£ anàloga que assolí un gran è x i t
«0 dooafrU l'&fijila çonleslaci$ gue

gràfic dedicant les seccions, a Santa
venerats en esglésies, capelles 1 convents de Barcelona, avui desapareguts; Sants avui no venerats; Santa
fills de Barcelona; Sants patrons d'antics gremis i confraries; Sants venerats a la Seu, parròquies i esglésies
antigues de la ciutat 1 exemplars notables de Goigs editats a Barcelona.
No cal dir que el caient barceloní
de l'exposició ha de desvetllar llnterès no solament dels amanta dels
Goigs, sinó també dels que estimen
les coses genuïnes de la nostra ciutat ben amada.
Els Amics dels Goigs són ela orga^
nitzadors de lexposlcíó, l tambó el plor
d'Invitar tots els que hi vulgum
aportar la seva cooperació, que podran diriglr-sa tota els dies, de set
a nou del vespre, al susdit local de
la SCbola Cantorum de Sant Just,
Palma & Saai iyjit 3, triagipal.
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E l Dou president del govern ale- ttó de les reparacions 1 esta ferma- i Pensarem per la sort dels retirats trar dins un goverp ccmpo&t en gran
many, senyor Cuno. ha Dt^It la de- ment resolt a realitzar el programa i dékt petits rondlstes. però en la part de. populistes, perquè aquests,
olaraolo ministerial al Relch&lag. En que enclou. Ens apropiem els mots mesura possible. Restringirem les des abans què tot. són capnUÜttS.
el moment de pendre ta paraula lou dels experts, segons els quals Ale- peses d'administració I del personal
«Els socialistes—aitegí—no tenen «-ap
interromput per un diputat comunis- manya ha de crear-se una poUUoa sense perjudicar la propietat de I t s - rancúnia contra el doctor Wlrth, sinó
ta que va dir: «Consell d'admlniatra- constructiva pròpia, que reuneixi el tat. Activarem la implantació dels im- que pel contrari estan convençuts quo
cio d*I govern Stinnes. £1 director sanejament eouòmio i l'ai
del ne- postos i les classes posseïdores hau- la política d'execució ha d'ésser mangeneral senyor Cano té U paraula*.
ran de fer grossos «acrifleis.
tinguda- Aquesta política ha estat útil
cessaft sosteniment dal m^·-c.
(El president, després de llegir la
Aprovem 1 avenç immediAt pel I El nostre restabliment depèn no so- 1 un dia 'Vindrà que el poble alemany
llista dels ministres, declarà que l'aíL·- Banc de l'impen de 500 milions, mal- > lament de nosaltres, sinó de l'estran- se'n donarà compte.
sància del titular al ministeri de la grat els perillis de l'operacid i mal- ger. Farem esforços per viure 1 colAltrament el* socialistes no tolerar
reconstrucció, no tindrà Inconvenient grat les sou-agados que resultaran laboràr paé&camem amb tou els al- ran mal que s'ataqui la Jornada de
pràctic, tenint en compte l'atenoló que d'una estabilització ibrusca del manx tres pobles. Serà per a ml una joia vuit hores».
els altres ministres posaran en llurs Qui no voldrà preferir una crisi utilitzar al servei dc VEsteit les meves
Després el senyor Breltscheid atacà
trebaiUs.
aguda de curació a una crisi lenta relacions amb les personalitats eco- violentament eí nou ministre de ProDonà les gràcies al govern anterior de decadència t
nòmiques eètrangeres. Hem d'activar veïments doctor Muller, el qual—di1 declarà que el govern actual no 44
Per a tenir al coratge d'una tal també la reglamentació de les indam- g u é - fan temps enrera propaganda
la base parlamentària tan àmplia com política, cal tenir l'esperança de cu- niízactoas alt alemanys de l'estranger per a la creació dhina repdblloa rcf6ra de desitjar.
rar. Per això cas manqacn totes les als quals ia guerra sis ha oausa; pèr- nana l és sospitós d'alta traïció.
«Ondal al govern de llmperi—aíogf condicions primeres de la nostra no- dues. Haurem d'aplicar una política
•El nou ministre de Negocis Estran— sota ei terreny del règim republicà, ta a la comissió de les reparacions-. alemanya simple i bonesta. £•*> teterreny establert per la constitució, una moratòr'a de ires o quatre any», nim ni el desig nl la potència d'o- gers, doctor Von Rosenberg—afeginosaltres hauríem estat saüslets que llevat per ies prestacions en natura posar l'Orient a l'Occident o a la in- es responsable dels tractats de Brestalguns membres del partit, més Im- per a les regions devastades, i rea- versa. Volem l'acord 1 eltreball. Pe- Utow&ki i de Bucarest, ço que no es
portant d aquesta Cambra haguessiQ lltz&ble sense augmentar el deute in- rò volem també preveure ia possibi- pas uu títol do glòria. Respecte al seestat disposats a col·laborar activa- terior; nn crèdit de 700 milions i la litat que existeix de l'altro costat de nyor Becker. ministre de l'economia,
ment al ministeri. Si no això, podem supressió de :<* barreres duaneres. les nostres fronteres, de llançar for- no hauria de formar part del govern
perquè és contrari a la política d'exeal menys íer remarcar amb tota sinEn el seu darrer gran discurs Poln- ces encaminades a una nova opres- cució que ha d'ésser mantinguda.
ceritat que. des d ara, esperem s'es- caré ha reconegut que avui Alema- sió i a noves privacions.
lableiTri ona col·laboració intel·ligent nya no pot pagar gaire cosa en esPrecisament aquetts dies les nos- I No sentim bcnovolença per aquest
amb el govero corresponent a la si- pècies. Quant a la nostra bona vo- tres mirades són dirigides amb Inqulc- | govern 1 no observarem pas la neutuació general.
na voluntat ebtà testimoniada per les tud vers les pablaclon* doblement per- i tralitat envers ell, sinó que 11 farem
Fem vots penjuè aquest esperit da decisions actuals; resirlnglrem les judloades dels països ocupats què su- una oposició enèrgica si els seus actreball positiu i oomú reuneixi en un Importacions de luxe; estem dispo- porten des de fa quatre anys 1 amb i tes bo exigeixen..
matett terreny totes les forces de sats a cóntra-^tar emprèstits a Q'ea- una paciència admlrab1: les càrre- I El senyor Marx, del centre, protesconservació de HEstat. L'apel·lació tranger, però cal primer que el marc gues d'una ocupació, les mMalltais tà contra els embolics dels partits.
que convindria al ministeri dins el sigui estabilitzat. Això és tmposcdòle de la qual són sovint contraries als «Precisament els socialistes—afegí—
Uenguatge parlamentari. Importa poc. mentre duri la política dels ultimà- sentkqents d:l món civilitzat.
que han causat la dimissió del mi£1 que convé és que vosaltres apro- tums. Cal que fem esforços por a
Repeteixo ço que cl senyor Ratbe- nisteri Wlrh. són els aarrers a teveu el seu treball.
augmentar la nostra produoció eco- nau ha declarat aquí, dos dies Al)an8 nir el dret de criticar. E l doctor
havia escollit el moment faEl tractat de VeMadles no era pas nòmica.
de la seva tràgica 11: fel guvam no Wlrth
vorable per a tM entrar el partit
semblant a un altre traotu anterior,
Esperem aquest esforç de tots els serà mai disposat a abandonar els populista
Govcni I oposar a l'esperò la qfüestió de les posslblitats Interessats, patrons i obrers. Hem de territoris alemanys ocuoats, ço és. les tranger unal front
alemany únic. Els
d execució és aclarada i l'Entesa s'ba suprimir tot treball improductiu en províncies del Rin. el Palatinat 1 el socialistes han fet perdre aquesta
cenvençut que .Alemanya na pot sa- les empreses de l'Estat 1 les empreses Sarre o a comprometre llur deslllu- ocasió.»
ptrtar les càrregues imposades per privades. E s també en l'interès del rança i inclòs a deixar-la aj-mtar
} i.iLimàíum de Londres. Són els nos- consum
d'un sol dia.
El senyor Hergt. nacionalista, diu
tres crednors i els experts de l'ecoInvitem el consumidor ^ defen>
Faig una crida a la col·laboració que el seu partit no s'adherirà mai
nomia mundial que declaren que Ale- sar-se contra els preus exagerats dels le tots en presència de les dificultats a la continuació d'una política d'exemanya no pot pagar. No ousiant. es- «cartells» 1 dels «trusts». Sense com- actuals. Alemanya es troba en greu cució practicada eo perjudici de la
tem encara sota el cap de !a Inrer- prometre ' eristència de la nostra In- perül.
substància de la fortuna alemanya.
fitud 1 so portem encara les despeses düstrla, tindrem molt en compte els
Ignorem si la voluntat omnipotent •Els nacionalistes — afegí — donad'ocupació i «Is lliuraments eo natu- desitjós dels treballadors manuals. Pe- dels nostres antics enemics la posarà ran al govem l'ajut necessari per
ra cessions de territoris i colònies 1 rò hom reconeix com a necessària en nous sofriments o U permetrà en- a representar Alemanya en les nela con&scu ió del nostre bivar a l'es- qne tot mantenint la Jornada de les trar dins la via de la curació.
gociacions difícils que es començatranger. Hom fa passiva a nostra vuit hores com a Jornada normal de
.Alemanya pot ésser oprimida 1 lli- ran, però es reserven continuar a
btilanca 3e pagament i born condueix treball, cal admetre excepcions limi- gada, però no pot morir si ella ma- l'oposlcló->
la nostra moneda a baixar ala lí- tades per la llei 1 ratificades per via teixa n0 s'&bandona».
El senyor Schiffer, demòcrata, dimits de <ota reparació.»
l'acords o per la via legal. .Això ooagué que la política de Polncnré és
la continuació dc la de Clemenceau
Assenya'a després 'a dlsmlnncló de , vé, sobre tot per la nostra agnulfuInterrompuda la sessió per dues ho- I Napoieó, 1, que. per tant. són nela produsci'i agric'i'a. Ics importa- 1ra que ha de lliurar com més aviat
clons de carbó anglès, l'alça dels mlíllor tot el blat requisat. Hl volem res començà després la discussió da cessaris la creació d'un front únic
i una orientació neta de ta política
preus resul'ant de U ArpnduMA d*l posar la mà. Pel restant del blat re- la declaració ministerial.
Parlà, en primer terme, el socialis- estrangera. Acabà presentant una
marc, els efectes socials que en resul- quisat, es tindrà en compte el canvi
T. u, ies nü-.-sr.ato Je crèdits. Ia des- dels preus. Farem tot ço que convin- ta Breitsdheid. cl quaj, després d'ex- ordre del dia que deia-.
«El Reichstag havent escoltat les
aparició dc "econemia, larumulaeió gui per a íer l'alimentació alemanys plicar les ía-es de la crisi, digué que
els socialistes hagueren de refusar en- declaracions del govern, aprova que
j.els particulars -ta 'llvtSïs estrange- Independent de l'estrangera.
res, l'encariment d d pa, del carbó,
de les tarifes fsrroviàr·.'ss. etc
iiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
•Tal és l'Alemanya- alegel\— en «1
moment en que el govern pren la
rcsponealMlitat del poder.
Pel que es rofarelx a les reparacions, el govern considera com el seu
deure afavorir tot co que pugui permetre un jutjament equitatiu sobre
la qüestió de les «nlpamlUate de la
guerra, però considera també oom
a .necessari, després d'aquesta guerra
E L
P R O B L E M A
D E L
M A R R O C
que hem perdut, fer tot en que sigui possible per satisfer les obligacions imposades -a Alemanya, partaPES l'bx-ministbb nacionalista.
cularment per a realitzar aquesta
obra de pau de la reconstrucció de
les regions devastades de França
F R A N C E S C
C A M B Ó
/així que hagin estat saUaíetes les necessitats d'Alemanya. Això sobresurt
de la nota dels aliats del 16 de Juny
de 1919. Altrament això respòo a les
Discurs I articles del nostre eminent
De venda en tota els kioscos.
prAcüqoes econòmiques elementals.
Primerament pa: després reparaleader sobre el problema que més precions.
ocupa actualment l'opinió del país.
Prea: O'SO ptes. l'exemplar.
Aquesta és la divisa del govern. Es
J "expressió del sentiment de la conservació d'un pals. Hom arribarà a
Comandes a l'Editorial Catalana:
ona solució com més aviat born considerarà la qüestió de les reparacions
com una qüestió econòmica. Crec que
E s c u d e l l e r s ,
10,
e n t r e s o l
::
B a r c e l o n a
partículannent els Estats ho compondran aüd i el seu ajut ens é« indispensaible par a una solució.
'En oom del meu govern, declaro
que fa seva sense cap resiríooló la
nota tfel 13 de novembre a 1& comx-

prengui la nòta del 13 de novembre
com a base de la sova política..
El diputat comunista Koenen atacà el Govem.
El ministre de l'Alimentació senyor Muller es justifica de l'acusació
quo U nana fet el socialista Breiisobeid.
*
El ministre de l'Economia, senyor
Becker. demanà que es procedís a
uns investigació sobre aquesta acusació i el canceller va dir que es
faria.
A la sessió següent del Reiehetag. el senyor Cuno anuncià que el
ministre de l'alimentació, doctor Muller havia dimitit, llegint després una
llarga lletra seva en la qual prólesta dels seus senüraenU. patriòtic*.
•Mel he pensat — diu en la seva
lletra — en una separació de Ranània dc l'Imperi, però em retiro amb
l'objectc de calmar l'agitació que
s'ha manifestat contra meu al Reichstag i que ha creat una atmosfera d'oposlctó entorn meu davant la qual
no puc pendre la responsabilitat ne
resoldre amb tota la calma 1 la reflexió necessàries el problema de l'alimenta ctó.»
L'ordre del dia dels demòcrates fou
aprovada després per una gran majoria composta dels nacionalistes,
els populistes, el Centre, els demòcrates i els socialistes.

Les responsabilitats
a Grècia
Atenes, 1.—Ha començat ei procés
contra el prinoep Andreu, germà de
l'ex·rel Constantí a qui s'acusa també
de participació en el desastre grec.—
Havas.
r
Paris. L—«Le Matin» publica avui
una sèrie de despatxos da caràcter
secret tramesos en 1920 des de Londres al ministre de Negocis estrangers de Grècia per Venizelos i que
estableixen els estímuls successius que
el Govern d'Atenes rebé de Lloyd
George per a empendre la campanya
de l'.Asla Menor.—Havas
Roma, 1.—L'·Osservatore Romano»,
tractant del fusellament dels sis exminlstnes grecs, declara que les clrcumstànctes que concorregueren, tant
en el procés com en l'execució de la
sentf-ncla, expliquen el sentiment
d'hnn-or que ha produït a tot el món
el luctuós succés.
• En efede—afeijelx el dit periòdic—
e! desenrotllament del procés i la
precipitació amb què es féu complir
la sentència jusllflquen l'acusació formulada a tot ameu contra el tribunal
revolucionari d'haver obrat per passió politica. per càlcul partidista 1
per odi personal..—Havas.
Roma. U—El «Glornale de Itàlia»
anuncia que el Papa ha decidit intern
venir prop del Govem grec per a
evitar noves execucions.
Ei Nuncl a Berna Intervindrà en
«'- "st sentit prop de Venizelos.—
H. as.
Atenes. 1. — La premsa ressenya
els esdeveniments d'aquests dies, però s'absté de fer cap comentari. L'actitud dels periòdics d'Atenes es limita a exhortar el poble I mantenir Viva la unió sagrada 1 l'esperit patriòtic en aquesta hora crítica.
Diversos per òdlcs diuen que la desapar'ció dels ministres responsables
del desastre nacional ba de significar
la desaparició definit va de les nefastes camarilles polítiques per a donar
pas a una nova era de regeneració.
—Havas.
Paris. 1 — Continuen rebent-se comunicats d'Atenes, segons els quals
els periòdics de la capital segueixen
donant detalls de la tragèdia del dimarts, prosseguint llurs informacions
por a mentar reconstruir-la en els
sus petits detalls.
Segons aquests comunicats, poc després d'ésser pronunc'ada la sentència de mort contra les sis personalitats que foren executades, el president del Consell de minisirs, coronel
Gonatas, potser no atrevlnt-se a pendre personalment cap d e d s ó . donà
amples poders al coronel Plastlra*.

I

LA
cap del Comitè revolucionari, per a
fer «reíüfar la wntènda
El coronel Plastlras. asiumint ïa
responsabllíiat, obrà amb «xtraord nària rapidesa, la qual - osa explica
que les formes observades ordinàriament pels tribunals revolucionaris no
íossai respectades i que els acusats,
que foren condemnats a mort en
f*r-se de dia, morissin a dos quarts
do dnlze del matí, sense deixar pastar el Wrmmx reglamentari de 2i hores.
La primera ordre del coronel Plastiras consistí en ordenar que no deixés d'estar preparat l'cx-presldenl del
Consell de ministres senyor CnnariF
Com è» sabut, aquest ca trobava
greument malalt de tifus. Gunaris estava postradissim i amb febre alta.
Fou precís arrencar deJ llit cl Vellet
1 vestlr lo al lloo de réwèCUÒW. L'expresident no \ a voler fer cap declaració I restà mut 1 med.tailu durant tots
aquests preparatius, iaclüs en el lloc
mateix de Pafasellament.
L>x<H-ució tingué lloc davant la casa del senyor àtratos. Aquest mirà
constantment cap una finestra quo
quesl romania tancada i des de la
qual la seva dona l'acompanyava
amb la roirnda.
Es innegable que la notic'a dc l'cxecucló dels cx ministrcs que començà a çircular per la capital a primeres hores de la tarda, fou acollida
amb estupor, especialment pel detall
de que «I senyór üunaris fos traslladat de! llit al lloc de l'cxecuc'ó. —
Havas.
Londres. 1. — Dinen els periòdics
que malgrat la reserva sobra les
qüestions tractades en els darrers
« onseils dfl Gabinet celebrats pel Govern brllènlc, és segur que en examinar la situació de Grèc.'a a conseqüència dè les execucions dels esminlstm l de la ruptura anglo helènica. el Govern s'havia ocupat del
cas del pnneep Andreu. Recorden els
diaris que el príncep Andreu està casat amb la princesa anglesa Alíola
nc Battenberg. — Havas.
Menes, 1.—El cap do la iComlstslò
n^val s Grècia de&vnenl tertninaniment el rumor que havia ctncuBat.
mòlt inàistcninoeiH relatiu al seu prelèt* propòsit d anar-se'n molt aviat
d aquest país. deixant la dlrecM d»
la du* comissió p.ocapregada a Tan
toritat del qui n'és sots-rap. —'Havae.

Els treballadors anglesos
sense feina

Lendres, 1 —Comuniquen de Glasgow al «Daily Express» que alguns
centenars d'obrers sense feina ben
sonit de la dita ciutat amb direcció
a Londres per 3 cogrossar les flles
dels sense feina d'aquesta capital.—
Hàvas.

De Valera a Dublín?
Dublín, 1—Les autoritats has pres
mesures per a capturar a Do Valora,
que. segons es creu, cs troba «ctualmertt a Dublín.
Es desmenten els rumon , haver
<*tat capturat—Hayte.

Erupció de l'Etna

Londres. \.—Comuniquen dc Roma
«l «Daily Mall» que el cràter NordEst del volcà Etna està cn plena
erupció, atenyen t les lavee una al
çèrta d'uns dos cenla metres—HaV88.

Discurs de Mussolini
Roma. 1.—En el Coneell de ministres el seu president senyor Mussolini pronuncià un discurs parlant de
política estrangera 1 donant compte
de] seu viatge a Lausana l del punt
de vira d'Itàlia en la Conferència.
Declarà que el problema dt les reparacions ha d'ésser resolt ràpidament
^
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per exigir la sitnació d'Europa i la
parttculjr dTtàlla una solució clara
en aquest assumpte.
Parlant dels euccessos de Grècia
afegí que el ministre d'Itàlia a Atenes s'esforçà per a evitar les condemnes, intervenint després enèrgicament
perquè no fossin executades. Després
del fusellament, Mussolini diu que
prohibí al ministre d'Itàlia que reco
negués el nou Govern, reeervant-es
• ei cridar-lo si ho creu útil.—Havas.

|

A la Cambra francesa

"Parto, t.—La comissió encarregada
d'examinar les compres efectuades
per l'Esla! des del principi de la gue.
rra ha presentat el seu dictamen a
la Cambra de Diputats.—Havas.

La crisi a Egipte
El Caire. 1—Ha quedat constituït
ej nou Govern sota la presidència de
Taflck Baixà. Ocuparà la cartera de
Negocis Estrangeni Mamuhd Fakri
Baixà.—Havae.
W
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possible anticipar per ara res en concret-; però — afegeix — rafirmació dè
determinades personalitats que asseguren que es impossible aconseguir
cap pagamont d'Alemanya, obliga a
recordar que nl les fàbriques nl les
mines alemanyes ban sofert cap dany,
mentre que les dc França han quedat
destruïdes.
Tindrà alguna Idea de -la justícia —
pregunta després l'orador - el qui va
suggerint la idea de no demanar reparacions a l'autor d'aquestes devastacions sistemàtiquesT
I. rebatent la teoria segons la qual
l'Alemanya no pot pagar torna a preguntar:
' Hi íiaurà algii capaç de suposar que
Alemanya deixi d'expurtar e] dia qu.>
quedi restablerta la seva econotmaf
E l senyor Bonar Laxv acaba dient
que es precís posar taxa a l'exportació aU-manya. — Havae.

Comminació aliada
al Reich

Pàg.

7. — Dissabte, 2 de <3«seta1>re é é

vern alemany haurà do fer efectives
les sarisfaccjons recaptades dei mateix, amb motiu dels íncíents esdevinguis a Basdau i Steltin.
T imbo abans dei dia esmantnt. haura de íei efocuves el Covem alemany
les roparadons o sancions que li demani la CtomlssIO militar de sancions,
pels succéssos descnrotllats a Ingolstadt.
No res menys el primer ministre de
Bavlera haurà de dirigir a la Comissió militar de control una carta amb
excuses pels successos de referència,
esdevinguts a Bassau 1 Ingolstadt.
Cada una d'aquestes does ciutats,
haurà d'ésser mullada amb 500.000
marcs or. — Havas.
(Parfs. 1. — La nota enviada per la
Conferència d'ambaixadors a l amtalxador dWleroanya a París, en
nom dels. Governs aliats tocant a ics
reparacions i satiolacclons exigides
pels successos de Passau, lugolstadi
i Stettln. «emuna dient que en el
cas de no fer-se etfeotln abans del dia
10 dels corrents el pagament de les
mulles imposades, 0 que aquesu^
multes siguin soiarmani en part abonades els governs aliats .pagaran per
si mateixos l'import tolaQ d'aquestes
multes 0 de la part que quedés per
lliurar, cobrant-se-les. en la quantitat
que co respongués, dels recursos que
cl Govern baverès tregui del Palatinat. — Havas.
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De la Corona d'Arsgó: Carret d» 18
Comte» de Barcelona
De Protocols: Notariat. (.
De la Universitat; Ediflcl da la Urt·
ver» lia l.
Centra Excurstonlstó de Catalunya
iMirer del Paradís). — Oberta de ala
de la tarda a dos quaris de nou da)
vespre.
Biblioteca del Consell de Pedagogia. — Urgell. 187. - Oberta, de II
a 1 del mati. i de 4 a 7 de la tarda.
Els diumengee. de 11 a 1 del mati.
Aquesta Biblioteca ès circulant.
Episcopal: Palau Episcopal. D'onza
e una del matí.
Dels Museu» Arfsttcs (esseeta] d«
Art)-. Oberta de les deü lel mati a
la una dn la tarda. Museu Arqueològic; Palau Hefal del Parc.
Bibllolaca pública de Sant Andreo
de Palomar (Santa Marta. 18 i 20).—
Oberta de les vuit a les deu del vespre.
Biblioteca de l'Escola Elemental de)
TrebaU (UrgeU, 187. Casa BalUó). —
Especialitat en obres d'ensenyament
tècnic per a obrers. Oberta tots els
dies feiners, de als a vuit des ve»
P».
Provincial rinlversllàrla.—Oberta
Ma doa auofW de deu del mau a uoa
quarts de dues de la tarda: Cdiftcl
de la Universitat.
De l'Associació de la Premsa D'ària
(Canuda. 13): De sis a nou dal vespre.
Biblioteca de la Cambra de Comerç
3 Navegació. — Oberta els dies feiners
d? dos quarts de deu1 a una. i da
dos quarts de qualre a vull; els diumenges, de deu a una
Biblioteca pública per a ceca. Pas
satge de Torres Amat, 6. Dies feiner^
de deu auna i (llevat els dissabtes,.
Biblioteca de l'institut de FisiologiafFacullal de Medicina), especialitzada en Fisiologia , -Biologia 1
Bioquímica, tots els deies feiner»,
de deu a una. Dies festius, de doa
quarts d'onze a dos quarts d'una.
Biblioteca especialitzada en mat*
ries tèxtil». Escola d'Indústries Tèxtils de la Universitat industrial (Urgell, 187). oberta, de deu a dotze.
Servei de préstec.
Arús — Oberta de deu a una del
mati. l de eet a nou del vespre. Pas
eelg de Sant Joan. 86, principal.
Bibltofeca dol Poblo. — Sostinguda
per VAssooiació de la Premsa Diària.
Canuda. 13. primor. - Oberta al públic tots els dies feiners, e sis a nou
de la nit, i ala festius, no diumenges,
dc deu a doUee del maii.
u Història Natural da l'Acadèmia
de Ciències 1 Arts: Ramnla del» Earadia. S.
Del Reia] Patrimoni: Palau da la
Diputació.
-Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona. — De les deu a
dos quarts d'una del mati, do les
cinc a dos quarts de nou do la tar
da, els dies feiners: de les deu dei
mati a dos quarts de sis do. la mrda, els diumenges. Els dilluns, al
matí, roman tancada.

París. I. — Per tal com ei Reich no
ha atès gaire les demandes d'excuses I reparacions formulades per a
la Comissió interaliada dc control,
l' Lausana, 1—Lord urzon ha de amb motiu dels successos esdevinclarat aiuoàta tarda que seria mont guis a Stotttn, Passau i Ingolsfa'lt.
d^ desitjar que la Conferència ter- successos dirigits contra oficials do
minés Ics sffves tasques admns de Ics 18 Comissió militar interaiiada, la
pròximes festes de Nadal. — Havas. «Conferència d'ambaixadors ba tramès
a l'ambaixador d'Alemanya a París,
1
una nota en la qual, actuant en nom
dels Governs aliats, posa en coneixeEls flequers de París
Itàlia i l'Orient
Parfe. I- — Els fatrens tfornors de ment del Reich, les següents decisBoina.
1. — «U Mondo. creu poder
la reió do Paris han acoidat cessar cioos, acordades pels dits Governs.
definir
l'actitud
la pòlltlca ItaliaAbans del dia 10 del corrent, ei Go- na en la qüestiódod'Orient.
en l'elaixwado del pa detníi. dlssiwwe. a les dotze del dia. Aquesta
Tn primor lloc, cooperació l front
deciíió obeeix al fet de mantenir la
nnic intorallat pel qu» toca a TurPrefectura del Sens l'edicte pel qunl
quia, front que haurà de procurar cl
es fixa el preu del pa, d'avui endamanteniment dels dret* 1 conceeslone
B
o
r
s
a
d
e
P
a
r
í
s
vant, on un franc i deu cèntims cl
adqu'rides per ies potències de l'Enquilo, on comptes d'un franc 1 quini rn.. Sols rpian els turcs hugln doze cènrlms. com demanaven els pa- 4 per 100 Interior Espanyol
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trons. — Havas.
OOO'OO punt de vista, Itàlia estaria disposada
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Pol que toca a tlcvant Itàlia està
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Facilitats per la caea SVLER l to- assumptes Interiors de Grècia, a no
Els francesos al Marroc
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da: Capella de Sauía Àgata Plaça Arrendalària de Tabacs
23S'00
»
Venezuela, 00*00
discurs del eoll.
dal Rel.
Stat. Gral. Sucr.'-Obligacions 00*00
8
Japonesos, 2 HO
»
8
8 Ac. preferides 65'25
U a la una de la tarda l de les qua
Durant la discussió del dit missot8
Algerins, l-;'50
tre a le* set d» la tarda: Casa de Is
8
8 » »
ordinàries 32'00
k*. l'ex-mimstre de la Guerra de l'an»
Egfrte. 29'20
Ciutat.
Franca
- 45*85
terior Govern, senyor Evans, declarà
8
Hlipines. 2 85
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feiners, de deu a una 1 de quatre a
BIBLIOTECA
L'orador opina que es va caure en
ment també es pot vlaltar ela d!ai
un greu error durant les negociacions
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BIBLIOTECA
de ia pau, creant nous Estats, amb la
—Dal Consell de Foment. .Aragó,
consegüent aparició de noves barreres
LITEKARIA
número 287, principal). Agricultura,
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cional 1 el dificulten cosa de no dir.
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que l'actual Govern no es considerarà
fla. Paleontologia I Conqulllologia, da
la Sacietat de Ciències Naturals
lligat per aquesta nota.
GOLDSMITH
•Club Muntanyenc», Prluoesa, 14. priL'INSPECTOR
Li contesta el cap dsl Govern i-r
mer — Obert d'onze a una i de eina
nyor Bonar LaW. manifestant que
Traducció
'Arquitectura: Escola d'Arquitectuper
en concertar-ro el Tractat de Pau
ra — Sagoo pis da la linlrerslUt
baurla èetat molt difícil fer que «Is
J . Farran i Mayoral
a
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de
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vetlla
Nicolai Gògol
nous Estats renunciessin a llur indeD'Història Natural de la Unlverst
pendència absoluta.
. lat: Edifici de la Uutveralíat.
Al·ludint la reunió preliminar per
Artístic I Arquaològls de Barcalo
a preparar la conferència econòmica
' na
Ohert de les nou del mati a la
da Briíisel-les. reunió que ha de cale- ;
; nna de la tarda. 1 de lea tres Dns a
brar-se a Londres els dies 9 1 10 del I
posta de sol: Palau Reial dal Parc
corrent, i a la qual han de concórrer
Municipal: Obert de lae deu del ma
Preu 2'BO pies.
Pren: 8*60 ptes.
els primera ministres aliats, diu cl
De U Catedral: Plaça d« la Calacap díl Govern britànic que no és i
dral.
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^ L T oportunes i molt interessants han esdevingut les assenyades intervencions dels nostres illustres amics E n F r a n cesc Cambó i E n Dlnts Duran i Ventosa a les discussions suscitades suara al Patlament espanyol. Temes tan vius com l'existència i l'abast del separatisme, la política cultural del govern en
j e l a d ó amb els ideals de Catalunya, el nomenament d'alcaldes de
JReial Ordre i les respocsabilitats pel desastre del Marroc, foren
debatuts pels caps de les nostres minories parlamentàries amb una
precisió i una eficàcia que ca! remarcar. Comentarem, doncs, breument llurs intervencions, per l'ordre mateix que es produïren.
E n L l u í s Duran i Ventosa aprofita
moJt
escaientment l'evocació instintiE L SEPARATISME
va d d S r . Burgos Mazo per a planjjejar amb tota sinceritat i amb tota lleialtat el problema dej separatisme. C a l que a Madrid no es facin il·lusions de cap mena
pobre aquest punt concret. E l s pobles no volen la independènpia o l'autonomia per caprici s i n ó com a instrument per a servar
Jlur personalitat col·lectiva, Uurs essències nacionals. Catalunya
t é una personallitat nacional. E l catalanisme, tot el catalanisme,
3 una hora o altra (Maragall, Folguera Duran, Macià, Prat de la
jSiba) han cercat els mitjans de garantir el lliure desenrotllament
de la .personalitat catalana en la convivència gcrmanívola amb els
altres pobles peninsulars.

gir-se defensora de l'autonomia municipal, aquesta arma dels batlles de R . O. E l S r . Sala, amb la seva ingènua i còmica indignació, semblava significar que la t/. M . N . havia d'exerdr el monopdli dels alcaldes de R . O . a Catalunya. L a seva intervenció
s e m , no obstant, per a palesar la correcció de la conducta política del S r . Creixell, proclamada pel mateix ministre de la Governació i reconeguda per tota la Cambra. I E n C a m b ó aprofità admirablement l'avinentesa per aconseguir, proclamant la doctrina que sempre havia mantingut, el nacionalisme català, en aquesta matèria, el compromís de tots d s partits de Catalunya de no
acceptar alcaldes de R- O . No serem pas nosaltres, els naciopalistes, els que faltarem a aquest compromís. L a primera vegada que d nacioralisme coliaborà a la governació de l'Estat, j a
aconseguí que el gabinet no exercís aquest dret que les llets li
recondxien. Si ara, per la sinceritat i la 'lògica d ' E n Cambó, s'aconscguçix que tots els partits de Catalunya compleixin aquest
compromís, tots hi guanyarem.
Quant a les insídies que insinua el S r . Prieto foren definitivament contestades amb la i n t e r r u p d ó d ' E n Pere Rahola, fent notar
que l'alcalde destituït pel Govern a Manresa era amic del S r . Martínez Anido.
L a millor resposta a la insin u a d ó d d s que suposaven
que la signatura de la p o nència lliberal per la minoria nadcnlista podia obeir no a desig
sincer d'aconseguir l'efectivitat de les responsabilitats pel desastre
de Melilla sinó a una maniobra política, fou l'actitud adoptada
per l'illustre cabdill nadonalista després del discurs del s e n j w
Maura.
E r a evident, després d'aquest discurs, que la ponència lliberal
310 podia reunir un nombre de vots sufidents per a redxir parlamentàriament. H i havia, doncs, d perill que, rebutjada la ponència lliberal per una majoria del Congrés, l'afer de les responsabilitats restés definitivament e s v a ï t al Parlament. E l discurs d ' E n
Maura plantejava d problema en altres termes, i E n Cambó copsà
ràpidament i mestrívola la realitat de la situació parlamentària i
les seves possibilitats d ' d i c à d a immediata i s'adherí a la proposta que l ' c u s a d ó fos duta constitudonalment al Senat, tenint
LE5

RESPONSABILITATS

L a L l i g a , segons els seus Estatuts, cerca l'antanomia de Catalunya, és a dir, el lliure desenrotllament de la personalitat naponal catalana, dintre l'Estat espanyol. E s evident que si fos ] la valor c í d e a de concretar l'acusació contra d Govern de j u Realitzada la hipòtesi de la L l i g a , és a dir, si Catalunya no tro- | liol de 1921.
J>és cap obstacle al lliure desenrotllament de la seva personalitat
L a concredó immediata que deduí E n Cambó del discurs d ' E n
pacional, dintre l ' E s t a t espanyol, no hi hauria a Catalunya cap ; Maura dóna a l'afer de les responsabilitats un aspecte nou i col·loca
separatista. P e i ^ é s evident també que si la L l i g a fracassa, si la qüestió en un terreny de m à x i m a claretat i m à x i m a d e f i n i d ó ,
Ja hipòtesi de la L l i g a é s rebutjada definitivament a Madrid, si treient-la dc les boires que l'entelaven.
jtfls polítics centralistes i els altres pobles peninsulars convencen
Catalunya amb llur actitud i llur conducta que Catalunya mai
ngMwimwaúinmimanWii^^
po aconseguirà el reconeixement de la seva personalitat col·lectiva, dintre l'Estat espanyol, el cercarà fora.
E l fet de l'existència de Catalunya, amb una consciència i
lona voluntat nacional, no pot ésser modificat a Madrid. E s inpvitable també qne aquesta personalitat col·lectiva aconsegueixi un
dia o altre d seu reconeixement. L'única opció que resta a Madrid é s triar si aquest reconeixement ha de venir harmònicament o
.violentament, per l'autonomia o pel separatisme.
E n Duran i Ventosa recordava molt oportunament al Senat
que la Lliga fa vint anys que treballa per arribar a aquesta soJució amb l'autonomia. E l s polítics madrilenys semblen, però,
jentestate a no deixar altra solució all problema català que la separatista. H o estan aconseguint. S i la nostra veu lleial segueix
ps sent desoïda, ho aconseguiran definitivament, com ho aconseguiren a Flandes, a Portugal, a Cuba i Filipines.
U n aspecte d'aquesta incomprensió eseencial del problema català é s d que
passa en matèria d'ensenyament p ú blic. L ' E s t a t espanyol no sap organitzar el seu ensenyament.
lAquesta malaltia crònica ha arribat al grau m à x i m dc desgavell
3 anarquia sota el ministeri del S r . Montejo, la gestió del qual
fia qualificat molt justament E n Duran i Ventosa com l'Annual
de la instrucció pública. I aquest mateix E s t a t , que no ha sabut organitzar el seu ensenyament, és el que posa obstacles a l'enJairada gestió pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona i de la
Mancomunitat de Catalunya. E n Pere V i l a i Codina llegà quantitats importants a l'Estat espanyol j a Catalunya. De les que
llegà a l'Estat espanyol n i n g ú no n'ha hagut esment, car l'Estat
res no n'ha fet. De les que llegà a Catalunya tothom en sap la
inversió i el profit.
L'ENSENYAMENT

E l senyor Montejo ha concretat la seva actuació antipedagògica i anticataíana en la suspensió de l'autonomia universitària
i en la temptativa a treure de k s corporacions i entitats catalanes,
Rue legítimament se n'encarregaren, l'administració del llegat Pere
JVila i Codina. L a dèria anticataíana del S r . Montejo ha popularitzat el seu nom a Catalunya, a l'extrem que, com remarcava E n
Duran i Ventosa, el ministre hagué de desistir del seu projectat
viatge a Terrassa.
E l S r . Montejo constitueix un cas típic d'inconsciència i incomprensió del problema català, un cas típic dels
piinistces centralistes que amb llur actuació fomenten el separatisme.
E l S r . Sala va tenir la gosadia
de portar al Congrés la qüestió
de l'alcalde de Manresa, quan
tothom sap a Catalunya que la V n i é n Monàrquica N a c i m a l hafri» vingut utilitzant fins ara, sense cap escrúpol, i malgrat finE L S BA T L L E S D E R . O .
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O M si perdurés encara d neguit de la sessió munidpal de la
darrera setmana, en la d'ara — que durà fins a les tres de
la matinada
la minoria radical desplegà contra la majoria una
ofensiva general, en la qual es desenrotllaren tota mena d'incidents,
pintorescos d s uns, pesats i fins irritants els altres.
E l cap d d s radicals, en començar la sessió e x i g í , invocant el
Reglament, que es llegís pausadament l'acta de Tanterior, tasca
en la qual s'invertiren m é s de tres hores. E s de suposar que una
tal pensada, digna d'un estadista, tenia per finalitat meflestar !a
majoria, però el seu autor no es donà compte que la mafdxa molèstia hagueren de patir d s altres regidors radicals, d públic i
la premsa, aixecant-se en tot d saló durant tres hores un chor general i seguit d'alabances p^i que amb tant d'èxit i profit es preocupa d d bé de la ciutat.
Suspesa la sessió a l'hora de sopar i represa després de les
onze, en tractar-se d'una p r o p o s i d ó encaminada a aconseguir una
.pròrroga d d conveni relatiu a l ' a d q u i s i d ó de les aigües, per tal
de salvar d s drets de la dutat, es marcà entre d s radicals una
profundíssima d i v i s i ó , puix mentre d cap impugnava la pròrroga
i anundava una enèrgica o p o s i d ó a gestionar l'aprovadó d d contracte pel ministre de la G o v e r n a d ó , d senyor Marial, recordant
que en d passat bienni d l , junt amb d s altres regidors radicals,
havien 'vQtat el dictamen es posava al costat de la majoria i es
negava a seguir a la seva minaria.
L ' i n d d e n t serví de d i s t r a e d ó a tot d Consistori i compensà amb excés d cansament de l a lectura de l'acta, demostrant fins
a quin punt d cap d d s radicals en el munidpi s'interessa perfluè la Hisenda munidpal no perdi un ingrés anyal rnínim, de dos
milions de pessetes, que permetria enfortir la recaptadó en profit d d s contribuents i solucionar, sense majors despeses, d s problemes higiènics de la ciutat.
Finalment, a darrera hora i amb motiu d'una proposidó d d s
nostres amics referent a l'inddent entre d governador d vil i el
president dc la Mancomunitat, un regidor radical p r o n u n d à , en
una i n t e r r u p d ó desgraciada, una frase grollera i despectiva per a
ia llengua catalana, que provocà la i n d i g n a d ó d d Consistori i
l'obligà a rectificar solemnialmeot, declarant que no havia volgut
ofendre l a nostra estimada parla nadonal.
I a i x í s'arribà a la matinada amb un fraçàs sorollós de la
nova tàctica ofensiva contra la majoria que governa la dutat, demostratiu de què, com sempre, els nostres amics saben inspirar
tota la seva actuació en l'interès de Barcelona malgrat els .intents
pertorbadors d d s radicals.
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OW C1S PATOLÒGIC
D'ELOCmUA
Tots. el qui més el qui menys, havem ressentit, dins l'àrea diversa de
condidons i estamems, VàbeUidom
importància Sun elogi, d'un mot encoratjador, d'un gest amable a la
nostra intenció, majorment quan eb
interpretàvem sincers i competents.
L'opinió favorable del proïsme en.
vers nosaltres o les nostres obres i s
estada sempre considerada, amb raó,
com una de les poques compensar
ciOns que poden oferir-nos les vncompaübiUtais, les enveges i els rtfcels
que vénen a ser el pa de Cada dia
de la nostra vida humanal imperfecta.
Doncs bé, un cOmpainota ' contemporani. En Francesc Pujols, amb
mà sacrílega — oo reculen davant
d'aquesta forta expressió ^- s'és complagut a destruir, mitjançant un procediment insòlit aquest deure sagrat.
HHem. parlant cristianament, aquesta sagrada convenció, díríe&t, parlant i
agnòstic.
.'
•
De la major part de llibres i articles d'aquest escriptor — {al qu-X
d'altra banda, dit sigüi de pas, apreciem com a poeta, i , sobretot, com a
füóíOf en ço que ell val t representa) — n'ix el suc corrosiu inhumà
a doll ple.
- Venim, justament, de fullejar, suara, un dels seus dociunents climes i
simptomàtics: el «Heoull d'articles
de crftioa artística publicats fins ara;'
roíerents a les arts plàstiques 1 dedicats als artistee 1 « les exposiciona.» (l)
Els adjectius ditiràmblcs Us allusions superlatives, les patents extre.
mtsfimes, amb una abundostutí i una
insistència iriínarrables, omplen gairebé lots els fulls del llibre.
No discutirem aquí, sobre cada cas
concret, el grau de jtfsticía corresponent a cada persona 0 obra elogiada Es el conjunt el que denunciem
intolerable. Es el to general.
Hom ha conjuminat qualques hipòtislfi psicològiques per a «pticor
la patolúgica allau eLogiadora d En
Francesc Pujols.
No volem. fer-U la injúria critica
de creure sincera l'absurditat de Ja
majoria tUíU seus elogis desomtati.
No votem rebaxxar·nos. tampoc, à
suposar-li mòbUs exclusivament interessats d'ordre anecdòtic.
Preferim ésser més, temeraris, àdhuc a risç d'ésser injustos, l d'atribuir l'elogililia pujoiupia a una pregona, total i brandadora rara soireexcitació de l'orguil, del cinisme t de
la timidesa combinats. En aquest cas,
l'elogi equiwtidriq, fins a cert punt,
a un menyspreu càmplex. I , més en
el fons encara, en eerta manera, pe?
Oria. considerar-se carn. Iiuia mena
d'odi...
Potser, en realitat, tot plegat no i s
sir'n una simple necesiitat leumorisüca
Sigui com sigui, el certus és que
a través de l'obra d'En Francesc pu-.
jols. versemblanlme/tt, el «nat amic
és esdevingut un xlslo, et mat estimat una ironia i el mot admirat un
sarcasme.
Totes les actituds davant la vida
i en relació amb els homes i les coses, són possibles, certament.
No totes, però, són permeses, |
menys encara, lloables.

30S8P MaBU JUNOY
(1) Publicacions de «La Revista».
Barcelona 1921.
AUTORITZEU LES NOTES DE T.EST
QUALS ENS PREGUEN U Í PUBLICACIÓ. AMB UN SEGELL O tJNA FIRMA QUE ENS 61GU1 CONEGUDA.
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Certàmens importants

L ' E x p o s i c i ó
d e
B a r c e l o n a
VACA
S'han declarat en vaga vuit obrers
desbarbadors de les indústries siderúrgiques de can Tunis els quals deEl profeasor Jean Bonnaíous acaba que nous n'anrions m les moyens, manaven l'augment d'una pesse·s de
es dediquen s algunes de les
El Palau de les Nacions ciu'at
ni
le
drolt
d'ouvrir
les
notre».
üne
[descriurà al periòdic «Le Provenbranques dels nuclis prpduct^rs qua
lornal que havia estat concedida als
annexion
c'ast
vite
dit.
Une
assimtX, de Parte, on notable article, en
El dijous, a les set de la turda. comprtn la dita Exposició.
íundldors.
• qual. altra algunes mani fasta-- letión. c est autre cboee. Nous avons
acabà el termini concedit pér la JunAquest acte que tindrà caràcter de
De
continuar
en
vaga
aquests
obrers
-cions. tal voha exagerades, produl- nos Catalans. Ils sont d'exoellems
ta de l'Exposició per a presentar pro- veritable solomnitat se celebrarà a la
hauran
de
plegar
tot»
els
altres
da
la
Français. Mais. ils sont restés Catafdee pel seu bon zel de convençut ca
posi cl ona en el concurs per a la cons- sala de sessions del Foment del Trefàbrica.
f talanísta francte. — són de remarcar lans (TtT). L'incorporatíon de la
trucció del Gran PAlau de les Na- ball el vinent dilluns, dia 4, a le*
talogne espagnole nous serait d'auaquests parà^rais:.
L'ATEMPTAT O'EN P EST ARA
cions.
set "de la tarda, i estarà presidit per
Des de les nou del matí. estigué en l'alcalde, president de l'Esposicló da
-Quoi qu'en ai dit M. Pierre ei tant plus panihla qu'à rinterleiir da
Pel
Jutjat
d'instrucíió
de
Manresa,
Paul dans ia •Dépèobe· de Toulouse, ce beau Iruit. 11 y a deux vers ron- ha estat remesa a aquesta- Audiència les Oficines el notari senyor Català, Barcelona senyor marquès d'Alella, t
nul Mér.diocal digne de son origi- geurs; r«8narchls«e el le clérical*.
la cauea seguida pèr l'atempiat de rebent els plecs. A L'hora abans indi- el del Comitè Executiu de la del M»
na n'jgnore.plus que les Catalans, les
"Comme troubas lou bouioumTa què fou victima en aquella poblaçló. cada, el comissari senyor Pich, en ble, el regidor En Josep Barbey,
Vaienciens et les Insulaires de Ba- Des gens que refusen de se laisser "pa- Àngel Pestafla, Iróbant-se, en virtut unió de] secretari de la Junta senyor
Per tai que els concurrents a laa
léares sont nos frères de langue et risienguer», une poignée de «marmi- de la dita causa, processat : pres. Planas i Font. el director general interessant sessió puguin fer·se perde racè. Le* basards de la politi- teors» et qualques dizainos de «ca- com a. suposat autor. Isidre M. Ví- i'Obres senyor Ferrés, de l'interven- fectament càrrec df les oaracterls*que lnt«rnationale nous séparòrent lotlns». voilà bien «les mlcrobes vi- flals, qui ha designat perquè el defen- tor .Jurídic senyor Sans i del secreta- ques d'aquest certamen i de la nota
ri dç la Comissarià senyor López de
jadis pour nous ller su sort de cou- rulents» capables d'inspirer à notre si, el lletrat senyór Serra Valverde.
i art que s'ha volgut doSagredo. procediren a obrir els plecs d'origípalitat
ronnes rivaJes et souvent bostiles; j homme d'Etat la pire aversion pour
a sa instal-lació. s'ha» montaí
UNA VISTA
presentats, rubricant quants docu- nar
mals, s'ils ont pu obscrircir un temps la plus belle provin ce de l'Espagne...
a la sala les maquetes dels diferents
jiotre' mémoire ét notrt consclence. et d'ailleursl
Es veié ahir al Palau de Justícia la ments contenien, de tot el qual aixecà models de siands. Així mateix es faacta
el
dit
senyor
notari.
ils n'wit pu ni les détruire. nl les.
ran projeccions lluminoses d'altre*
Entre Madrid et Barcelone. con- vista contra el processat Joan Stops
empécber de sa réveeller à la voix
tinue-t-il, ne mettons pas le doigt Graupera que fou detingut el primer
Les proposicions presentades foren diferents aspectes del certamen, dede nos poètes.
ce sont là «cosas de Espafla». Com- ; de setembre de 1919 per estàr cotlt- cinc. que subscriuen els senyors Mi- mostratives de què la manifestació
ment. monsieurl Ce ne soni pas plus ?ant a la societit de flequers «La Espi- ralles i Wcber. i les raons socials Pa- que es prepara per a maig 1 juny de
Fraire de Catalougno, escoutas! neus affaíres d'Espagne que celles d'Ir - ga» per a! Sindicat Unic. malgrat es- viments 1 Construccions. Construc- 1923. al Parc de Montjui'-h. serà digna de l'esplendor de ia nostra indús[an di landa oe lo sont d'Angleterre. Dans tar prohibit per disposició governati- cions Decoratives i Buskalduna.
1 per l'autoritat militar, puix estava
tria 1 de la grandesa dic la nostra
Que fasias pèr alin revlóure « res- les confits douloureUx ou les peu- va
Ahir
mateix
quedi
constituïda
la
metròpoli.
[plendi ples lettent et souífrent pour leor li- la plai-a en estat de sitl.
Comissió de Tècnics que ha d'inforEn detenir-lo ee li ocupi 7S'75 pes- mar a la Junta sobre les tals propobération. i l est l&cbe et imprévoyant
Un dl rampen de nosto lengo...
de renooveler le geste de Ponce Pi- setes, vint segells d'una pessèta i 143 sicions.
El Congrés d'Avicultura
Ecrivatt F. Mietral: «1 Troubaire late l'Europe en a fait la Uiste ex- rie 0'50. i set de O'IO •pessetes.
El fiscal sol·licità per al processat
Dtraecres tfefectuà a les oficines
Catalans», en aeut 1861; et quarantè périence avec les mósaventures de la
L'exhibició del moble
de l'Eposicxó de Barcelona ja consans plus tard M. Anionin Perbosc Pologne et de l'Alsace-Lorraine. Nous dos mesos 1 un dia d'arreetrment mane devons ni ne pouvons les aban- jor i mulla de'125 potóetes.
El proppassat dyous es reuní a les titució del Comitè-Executiu, del Con,
écrivaït a son tour::
donar à lenr infortune. sortour lorsoficines de l'Exposició de Barcelona, grts Exposició Mundial d'Avicultura
PREC
que ces peuples ont envoye des misota la presidència de l'alcalde se- que «e celebrarà ai Palau de l'Alt
fí terra catalana, o sol lengadoc!anl Uiers de leus ]es mourrlr volomaiEls sis paletes 1 60 manobres acoModern del Parc de Montjulch el mes
•An bel vos sompartlr las serras pl- remeni pour notre liberte. surtout miadats de l'Hospital de Sant Pau, nyor marquès d'Alella. la Junta or- d'abril de 1924.
[renencas. loreque ces peuples sont un peü et han pregat a llurs companys que no ganitçadora de l'Exposició InternacioPresidí la reunió el delegat regi da
Metnbraments àel passat,-esperas ave- beaucoup de la famille. Après tout. sol·licitin les places vacants mentre nal del Moble i Decoració d'Interiors
amb assistència de representacions Foment, don Léonci Soler i March, el
fnencas de par l'histoire, la raçe, la lan- no siguin readmísos.
dels norabsosos organismes què inte- qual representava el duc de Ballen,
Vos aírairan auèi tot com al temps gue et méeme le coeur. les Catalans
gren la dita Junta entre els quals es president de l'Àssociacló dc ramv
««
(auctan!... sont aussi Français que nous. Procompten les primeres entitats econò- dors, assistlnl-hí els membres del Covençaux on Gascons. Ds le sont inmiques j industrials de la ciutat.
mitè organitzador, marquès de la
La renalssance calaJane s'ast deve- flniment plus que ces Bhínan tnEl president del Comitè Executiu, el Frontera, marquès de Casa Pacheco,
loppée parallèlcmont a la n6tre. en dig·'·ste^ que cortains de nos nationa- L a catàstrofe del Port
tinent d'alcalde don Josep Barbcy. Castelló, Clarió. Laborde, Luque Gar^
-liason complète avec elle. si )e puis 1 is tes révent toujours d'annexer. sous
donà compte de tots els treballs rea- eia. Pujol i R'ba.
le
pretext
de
«frontière
naturolle».
ainsi. m'expmner.
MANIFESTACIONS Dt CONDOL
litzats pel Comitè en compliment de
Els dits senyors foren rebuts pel
Comme si les peupfes et les civilisaLA !NTRA.\SIGENCIA CENTRAUSTA tiòns étaicnt nóoessairement délimlS'ha rebui també a l'Alcaldaa un la missió que li fou confiada i dels comissari de TErposictó. don Joan
Les Castfllans n'ont pas montré la tés par des accidents géograpbiquesl telegrama de l'alcalde dé Girona, se- quals resulta haver-se preparat amb Pich. el qual assistí també a la pritnèrne habilité, la méme souplesse Mé connaitre som>ieír! pour uno ques- nyor Coll, manifestant que en nom el màxim d'eficàcia el certamen de mera part de la -reunió per a testiqne les Franchímanas cSíez nous, tion de fleuve on de montagne. O propi i interpretant el sentiment (Ua- referència tota yegada.. que la. inten- moniar als assistents la simpatia en
labor de propagànda duta a cap què la Comlssar a 1 ía Junta Directidans la réaiisation de IMMN PQli- proíonde politique qu'un fossé plus quell Ajuntament i dutat. expressa sa
on molas aqueix et une trainée de a aquesta Alcaldia el seu pregon pe- en tols els països d'Europa ha asse- va del nostre proper gran certamen
tique de la póoúisule.
gurat la concurrència de les cases havien acollit des del primer moment
lla. firen el Us. coniinuent à faire , callloux plus ou moins haute suf- sar per l'esmentada catàstrofe.
més Importants en el ram de les artó la idea de què se celebrés aquest
flseht
à
deierminerl
Pel
mateix
motiu
ha
v.sllat
el
sepreúve d'une intransl geance bauu-1
decoratives i del moble.
rongrés-Exposicií-» al Palau esmemat,
nyor
alcalde
el
cònsol
general
de
la
ne, brutale et maldroite qui lur vaLa Junta s'enterà amb molta com- a l'ensems que l'ontost'asme amb què
República
de
Guatemala
a
Barcelolut la part du Portugal un moment .
plaença de les detallades explicacions s'oíeriren a coadjuvar a la realitzaréuni, le soulèvement gcoéral de LA SOLUCIÓ DEL PLET CATALÀ. na, senyor Sàenz de Tejada.
d'aquest projecte, quals resultats
També ha rebut sentits telegrames donades pel senyor Barbey, i a pro- ció
BASE DE LA ÜNIO LLATINA
leure colònies d'Amériqüe, l'insurhan d'ésser tan profitoses per la riposta
del
Representant
de
la
Cambra
de
condol
del
senyor
Suaiia.
alcal•Ce
serait
bien
le
diable
si
le
proreciion actuelle des RiUains, et qui
de Comerç senyor Massó, es prengué quesa nacional.
lur atóène de plus en plus non seu- blènje catalnn n"arrivalt pas à se ré- de de Manresa, notificant l'acord en l'acord de remerciar cl Comitè Exe
aquest
sent
t
da
rAjuntamanl
de
l'exEl senyor Soler i March, com a pra.
lement les Catalans, mais encore les soudre pour le pltís grand bonbeur
cutiu per la seva encertada gestió i
et profll de tous. Una solution ami- presada ciutat; del rector de la Uni- donar-li un ampli vot de confiança sidenl del Comitè l el senyor marquès
Basques et les Galiciens.
versitat, senyor marquès de Carulla,
de la Frontera en sa qualitat de seTandís que, k Paris, le discours cals s'impose: n'oublions pas, en
quu es troba a Madrid. 1 manifesta per la tasca a veplr.
cretari dé l'Assoriacíó de ramadera,
d« M- Léon Dudet et nntervention effeC qu'un joud ou i'autre. les na- el seu sentiment per no haver pogut
Aquest acte constituí en el fons. pronunciaren eloqüents paraules d'ade M. Reymoncenncq, à propos du Pro tions latines devront s'unir ou dls- assistir a l'enterrameat de les víctimes una
sessió preparatòria de la magna graïment contestant l'efusiu discurg
vençal. recueillaient l'aH)rob3tion de paraltre devant les Anglo-Saxons, les i de l'alcalde de Ripoll, posant en assemblea que s'ha convocat per al del
senyor Pich
MM. BArardi. Herrtot, teygilee. <le Germalns ou les Slavcs, et que nous coneixement que l'Ajuntament de vinent dilluns, a Ics set del vespre,
Es procedi lot seguit a deliberar soCflBtAlnau. et les applaudissements pouvoos. nous les Occitans d'Espag- l'expressada vila acord4 associar-se a al Foment del Treball Nacional, a la
unànimes de députes Irançaís. a Ma- ne. de France et d'Italie, Jouer un la dolor de Barcelona, en la sessió qual estan espoclalmsut ipvitats tots bre els •extrems m4s importants relacionats amb l'organització preliminar
drid un plaidoyer scmblabie de M. róle preponderant dans la réaiisa- que va celebrar àhjr.
els induerrlals de la ciutat afectats del Congrés i dc l'Exposicío. A aquest
CaAbó an tavenr du catalan déchai- tion de cette Union.»
per aquesta Exposició.
efecte es llegiren els noms de les disTambé s'han rebut sentides comunart une tsaspète de vaeíférations.
El dit acte serà presidit <pel senyor tingides personalitats nacionals 1 esnicacions
del
cònsol
general
dels
de stttlets, d "insultes, dans l'hémialcalde
i
pels
Comissaris
de
l'Expotrangeres que han ofert ja la seva en?
Estats Units del Nord d'Amèrica a
rycle et dans les tribunes: Naguàre
Barcelona, de la «Societé des HospT-1 sició de Barcelona senyors Cambó i tuslasta concurrència, així com el
lè gènéra! Azanar proposa de raser
Pictt
El
membre
del
Comitè
Executiu
d'aquelles ferres que hauran de constallers Saiiveteurs Bretons» (degació
de semer le -sal sur les vestlges. II
P o l í t i q u e s
espanyola), de l'Alcaldia de Caldes de senyor Vega l March donarà a co- tituir les diverses com:ssions 0 coBarcelone, la nouvelle Carlhage, et
Montbuy i de l'Associació de Capi- 1nèixer tot el que es refereix a l'inte- mltès encarregats dels diversos
n'y a pas un mols, le leader republitans i Pilots de la Maricna merc^nL nessaut secció retrospectiva la impor- assumptes propis d'aquest, certamen.
tància industrial i artística de la qual
caln Lerroux a déclamé, aux Ils Ca- ATENEU DEMOCRÀTIC REGIONAForen llegits 1 aprovats els reglaSerà indubtablement molt remarcanàries, un grand discurs poliUque
REMERC1AMENTS
LISTA DEU POBLE NOU
ments pels quals hauran de regir-se.
dónt je traduís fidèlement ces quelLa Comissió municipal de Rcnefl- ble. 1 don Santiago Maxco. membre
Finalment s'acordà expressar ofiAvui. a les deu del vespre, a l'A- cència, en Junta que C/cJebrà dijous, així mateix del Comitè, exposarà tots
ques úgnas:
cialment la reconeixença dels orga.
«gi' l'Epagne renonce «o Maroc, teneu Democràtic Regionalista del Po- va acordar fer constar en acta la els detalls reftfrents a la secció sego- nttzadors a l'Ajuntament i a la Cocommant poucra-t-elle tourner K S ca- ble Nou (carrer de Wad-Ras, 208). seva satisfacció pel brillant eompor- na del Certamen o sia la de les ha- missaria de l'Exposició 1 cursar afec.
mes còntre les aspirations féparataroen! dçls perits, persona] subal- bitacions modernes comple-es.
tuosos telegrames al Bei 1 al -príncep
tist«« de W Cat«logne lore que vjan- inauguraré un cicle de conferències tern j contractista del servei de carEl discurs del senyor Marco serà d'Astúries, els quals ostenten les pre.
dra le moment de le falre? Si nous el distingit propagandista En Joan retaig de Beneficència en el salva- il-lustrat amb nombroses produccions sídències honoràries del Comitè.
abandonnons l'Airique. nous da- Vida] Salvó. dissertant sobre el te- ment d'assistència a le? víctimes da d-? erran interès; al Saló on es celebravrons abandonrier aus»» la Catalog- ma: E! Nacionalisme i la Cultura». la lamentable catàstrofe en el Port. rà l'actc íii estaran exposades les
ne, les rtantes campagnes du Pays
i va acordar manifestar al director maquetes dels stands 1 plans de dis- P u b l i c a c i o n s
rebudes
Aquest cicle de coníerències Ondrà, del servei d'assistència mèdica mu- posició. Basqoe et les délicieuse vsliées de
—
El
darrer
número
de
la »Revt.=.ta
Is Galicie Si nous làchons les Aíri- el seu complement en altres quatre, nicipal, doctor Mer 1 Güell, la dita I <E1 senyor marquès d'Aledla tti' Jurídica de Catalunya», orgue oftciai
ralhs d'Atrique, nous l&cberon *ga- que en els successius dissabtes del complaença, perquè la transmeti als pronuncià un eloqüent discurs ex- del Col·legi d'Advocats \ de l'Acadè.
citant tots els presents perquè col- mia de Jurisprudència i Legislació d<)
lement les afrieains qui son' en Es- corrent mes i a la mateixa hora de interesats.
labortn al més gran èxit d'aquesta Barcelona, publica treballs i matèriea
pàgne... Pour moi, s'il le fallait, ja
assemblea fent que hi concorrin el interessants que responen al següent
n'hésiterais pas à signer des condam- la de demà es donaran en la forma
major nombre possible d'industrials. sumari:
nations & mort... Aplaudtssements següent:
Es d'esperar que éssent pròpiament
et ovatiohs. notent les Joumallstesl.
Dia 9. — En Salvador Bremon 1 E l f u m a r a l e s
•Les orientacions polítiques «tels po.
s a l e s atfueet. el primer acte públic que es
Masgrau dissertarà sobre el tema:
celebrarà a Barcelona referent a la bles llatins al Mediterrani. (Cicle de
CONTRA «LA DEPECHEpròxima Exposició Internacional del conferències donades a la sala d'actes
d'espectacles
Cette exasperation ne pourra sur- «Actuació Nacionalista a l'AJuntamen»
Moble 1 Decoració d'Inierlors. hi con- del Col-legl Notarial els dies 1, 8 i 18
prende que Us Ignorants ou ceux qui
Dia 16. — En Josep Codolà parlarà
correran donant-U més brlllantesa de maig ds 1922.) Tercera Conferènfeígnent de l'ètre, comme M. le Dl- de «L'actuació de les Joventuts NaEl secretari del Govern civil senyor tots els que es sentin interessats per cia; L'influència de la guerra en 1»
recieur de la «Dépéche·. de Toulou- cionalistes».
Política Mediterrània.
Junqu:to ha manifestat als periodis- tan patriòtic projecte.
ee Dans ce puissont quoiidien retes que ei governador, tenint en compFrederic Camp. — Història jurídica
Dia
23.
—
En
Josep
Marí'
desenrotgional, M- Huc (Pirre et Paul pour
te el dictamen emès per l'inspector
de la Guerra de la ludependèm ia
ses lecteur») exécula le catalanis- llarà el tema: «L'obra acomplida por de Sanitat, ha autoritzat als salons
cinquena part: La guerra social i «1
me, en deus colonnes. le 21 septfm- la Mancomunitat».
de varietats, cines i teatres pdpulars
Desitjant el Comitè lExecutilu de dret .—Sisena part: E l dret milU
bré. derníer. «Nous sommse. dit-il.
Dia 30. — En Jossp M. Ginesta clou- que ee llimi. & condició que en un l'Exposició Internacional del Moble tar (continuació).
menacées d'un cadeau inattendu.
termini de quinze dies han de posar i Decoració d'Interiors. iexpo$ar púF. d'A. SegreDez Riguez. — Dret con»
Rien moins que de l'annexi on de la rà el cicle dissertant sobre el tema: els extractors o vectiladore en quan- blicament als industrials tècnics i ar- àiteradinari.
Catetogne espagnole». S'il íallait en «Catalantzacíó del nostre poble».
titat adequada a la capacitat del lode Barcelona el pla detallat
F. Maspons 1 Anglasell. — Fons da
croire cet excel·lent homme, le naA l'Ateneu del Poble Nou, una de cal per tal que en 20 minuts pugui de tan important certamen aj qual dret català.
han ofert concórrer les cases més
tionallsme catalan serait nè, tout les primeres organitzacions naciona- purificar-se l'atmòsfera
Noticies i Varietats:
presiigloses d'Espanya i de l'estrancomme ceíui des Tchèque d'une InEn
el
ben
ealès
que
si
després
de
Coi-'.eci à AdVocdíí'. — L'itió Jurídlcíí
listes de la Lliga Reglonalsta, hn des- 15 dies no posessin els aparells es- ger, ha organlteat la celebració d'un
Justice flsí^Je pròlongéc!
Cnialana. — HerBomiI Ue Hegistracte
al
qual
eha
invitat
>.
•
;
.,
els
per-at
un
gran
interès
el
cicle
de
conmentats, es farà efectiva la prohibició
Peifeoaa de la Ma^tslratura 1 Judi»
>Mais, ajeute-t-U, la Catalogne tout
elements
de
relleu
que
en
la
nostra
de fumar í se'ls imposarà una stoció.
catiT» — Obituarl.»
eauare lemdit-eUe les bras vers nous íerèucie* anunc'"

Pàg. ïo. — Dissalíte, 2 de desembre de 1923

LA

DARRERES

N E U DE C A f ALUNXA

INFORMACIONS

El senyor Elías de Molins ba rei- sebi Gorra*!er Sàncbez, de 35 anys. 1
LA PROPOSICIÓ DEL SENYOR
terat un cop més que s'uncli a les el guardafre Climent Antoni FragaTORMO
Cn la eef.-ió d'aquesia tarda del Se- gestions dels representants de regions
VAIXELL ANGLES
nat sha donat •.•ompt·e de la prftpoel- interessades d Ics qual» havia rebut
Vigo.
—
Procedent de Tànger ha enimportants
comoiilcacions.
XILE I PERÚ
ció .prcsrnia«la aihir pel senyor Tornao,
L a daina de «piqué»
L'esmentat senador féu patent la irat, cap al tard. en aquest port el
Madrid. 1 —Ia Legació de Xile co- la qual es disouitrà dlmans.
justicia i neneecsiíat de la dita pro- culrassof. anglès Tanderer.. vaixell
Ahir a 1» nU 6-«slreiii al Liceu munica :
dit» proposicié diu així:
tecció pels perjudicis que la produc- escola do giürdies marines.
«El .protocol que sotmet a un arbiJ'òpera
Tx«kov&íul «La damo de
•Al Senat:
Romandrà ací vuit dies.
nacional havia solen aquests daruatgo la qiiesUó ipendent entre Xile
piqué-.
El scoartur >|u« siMascrlu, en la dis- ció
i
el
peni,
(ha
quedat
deílnitíTaraant
rer
sanys.
ELS ESTUDIANTS OS VALENCIÀ
L'oUra no entrà deo tol en el gr<M
cussió del dictamen l vot partKïiilar
piiOlk I !es príiporoious graiidhMe.H del aprovat pe"! Poder leigtateuu de Xile. de la oomlsaió del suplicatori per a
ELS FETS OC TUY
València. — En el saló d'aotes de
noeire Gran Teatre li feren perdre al- Només ifalla. per n la ratificació, processar W senador don Damàs Be- A l'Ateneu de Madrid ha donat avui 1 associació t U - Rat Penat» els estuque iots dos Governs oonvinyuln en , renguer. tnvoraot l'article 176 del Re- a la terda nua conferència sobre els diant:- b: han celebrat 'una assemblea
guna delicadesa.
De 1ote« mouere?. les belleses de la pròrroga del temps ifixat 3 Was- ' giament del Senat, té Hhonor dc pro successos dc Tuy i cl caca qmsma ga. que ha revestit importància, car sltt
l-6pera del composUor rus foren ce- hington, I cl Gtivcrn de Santiago de posar a la matelia Cambra l'aproi-a- Hec. el fogós propagandista leader ha de- ldit la conducta a seguir desd»ls agraris, don Baldin Alvarez.
lebrades per v a micli non»bróg, el Xfle no ingarà a propoear-la al de í ció de la següent proposició:
prés de la visita del representant dels
quaj aplaudí als .1. -•• per Ha MM1- I.ima. — Havas.
—Ela successos ocorreguts — ha dit estudiants de Madrid, senyor Moya.
Considerant que pel mimero.S, vlpretaclrt que hl donar*n. especialment COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC' gent. de J artAMe primer <i* is Jlei de — temps ba qne estaven previstos
S'han pronunctai violents disenrsos,
al dir> lormeMre Koi.'sservUílqr, veLa
mesquinesa
d*ls
grans
terratiatacant
el senyor Sàndhez Guerra, qui,
I
prwediment
dat
Senat
constituït
en
.Madrid. 2. 12-30 matinada
ntable licroi de la veUlada.
nents, era una constant provocació, tenint a les seves mans la «olucld del
Pel ministeri d« la Guerra «'ha taci- tribunal de justteia. està en iprlnclpi, per
a
una
classe
humil
que
sofreix
conílinte, tant se li en dóna la paraliiat aquesta nit ei següent comuni- i indloada la competència de la jum anys i anys resignadament.
Els conflictes
lització dc la vida IntdI-lectual 1 uni' dicció de la maleixe Caitibra per a
cat:
vegades, en «I parlament vorsttària.
d e les b a r b e r i e s
•L'AU •Comissari d'Espanya al Mar- conèixer judi.·labnent i fer eíecttva la i Repetides
n la premsa, s'havia <-ridat l'ateu- (Per aquest camí — han dit - es va
responsabiUt«ii penal en les rauseit
roc penkipa a aquest ministeri:
dl Govern sobre la imminència de a lemigració dels estudianta espaAhir fou liostilitzada Ucumeul la po- ; sobro delictes greu* contra la eegu- «laiótragèdia.
nyols.
UNA REUNIÓ A L'AJUNTAMENT
sició dc Tlzzl-Azza. essent ferit greu- ; retat interior o exterior de l Estat,
Els (Roverns. però. es mostraren
Slia acordat mantentr la vaga fins
Anit passada e$ reuní la Junta 1 ' - ment ei t,oldat del batalló de Gua- ! siguin o nommisu-es els senadors vul- sords
als
clams
de
la
glasse
agrària
que slguieiíetUva la destitució del secal d»- Reformes SúCÍWlP, rf! saló de dalajara, Jowep Gómez Gil. el qual es- paibles;
i. en lloc' de rematar el mal
MHIan de Priego.
Considerant que 410 es demana ei gallega,
'*esstons de V.Vjuntairtenf per s tn. tava de sentinella.
exiremaren les meeures de rigor que nyor
Sl
U
destitució no arribés «bans
Ha estat lliurat a roliclna de poli- íupllcatorl par a processar lei-'Alt els
4ar les qüestions f/cndanls dt*! ram
cacics han posat en pràctica per del U d'aquest
mes. publicaran un
de iaii.ería. Pro-:,!! ii regidor se- cia de Mldar el soldat del raglment Comissari. ex««neral en cap d'Àfrica. a contenir el moviment agrari
nyor Nonell 1 ois escfns «ren ocn- de Melilla. Corneli López lAlvarez, . per actes o omissions e xciasivaanent Aquesta couducta dels cacics, con- mamiresi que et Roctor elevarà al mi| individuals, com #eria en caso* de
nistre d'Instrucció.
jiais pels patrona H dbrena bftrt)er» que «s trobava presoner.
que ha estat sostinguda flns Els accnls s'han pres per unaniFent i* de rautorltzació «oncedlda j traïció, covardia o resolució iniqua, ducta
•çue inte^M" la iCLinissIó Mixta.
ara
i
fins
impulsada
per
les
pròpies
sinó per la condiKia general.
mitat.
En la seíslrt t» clfuinx, la dWartn- per \'. e. ha marxat avui a la penín- etr.;
poliílca i mllüar «a»ra, I ensems d-: autoritats, ha creat un sentiment t&o
eia entre eli- ipatroi» de rintorior d», sula el comandant general do Larraix, ; protectorat
fort
de
protesta,
a
Galica,
que
allò
i del coitiaudannent conla ríirtal i de les Uarrlades extremem. feni-*e càrrec de la Comandància ge- juntament en funcions de ccl-laborv que abans expressava unicaraem un
ilMiueatl demanen «|iie eta deixin '.cuir neral «1 coronel don Manuel Gonzàlez. I ció «-onstam i '.'onetantmem i murua- desig de reivindicació de caràcter ecoE l s que viatgen poden a d obert fina ii»es tard, ipenquè els deIMPRESSIÓ PARLAMENTARIA
! ment oonsultada amb autoriat, la dels nòmic, ha vingut a dquirtr darrerapendents i ohrers quo pleguen a les
men tun caràcter eminentment pollTerminada la «essió del Congrés. 1 minlsres I Is dels .^mandans írene- tic.
Mt puguin anar-tii a aruitar-se, en ensems la seunana parlamentària. I rals;
quirir L A V E U a l s seplegar.
Fent créixer l'Interès del debat pel
L'agrariame
gal'ec.
convençut
que
tls dc l inf-erlor s.%slcneii el manle- discurs del .«-enyor Alvarez 1 la propo- —Sf — ha vonleatat cl senyor Cler- mentre-hl hagi ncacies no podrien
güents llocs:
nlnient «|e le^iat wtua!. espértal- sició acusatAria dels regionalistes, en va — peró sempre que «.la en ares aconseguir cap da les reivindicacions,
-mem en qo gne es refereix a lantar lee esferes minlslerlals. es notaven de la Justícia, no anaii; dalt d un ase i convençut també que l'exietència
MADRID. — Gonor l C» «Mlnerva».
a le». vuit del vp!-pre.
inequívocs símptomes de desplaiment. cap <a l'esiabl»
dei caciquisme es deu únicament i
•Els depe)«Jen<s
iiiotJren m#s conEls elements lliberals es congrega- ( Havem de parlar clar — ha seguit exclusiva, que l'Estat central o l'em- Centre de subscripcions i cobrament».
formei- itatti <
M desi? dels patriin» de ran entorn del senyor Alvarez per a • dient. — i .-al dir totes l,>s eooses qn*- parra i el defensa, ha pres en aquests Tudescos. 39 I 41. baixo*.
sabem després d'haver governat, i qup liitiros temps un caràcter -francament
l'tnter'ox que no pas amb el dels de fel·lcitar-lo.
També es ven al quiosc del carrer
separatista.
•
les barriades
Dintre del grnp. el senyor Alcalà ; sigui a la voluntat de Déu.
d'Alcalà, cantó a Pellgros, de don
Koa·lires creiem que, v rtualmeht,
•. La íiHiia de Re'ftnneí Socials expo- Zamora anunciarà que rtl no acuA això hl ha contribuït molt l'es^r» èla eriíwis 1 ics ppmeg manlíe.»- diria dhnarki a la reunió de secolons. la ponència de la comissió que entén sisléucia n Galícia d'un nucli de Jo- Patrici Lujan.
en
l'expedient
Plrasso
està
tramitada.
v«, els més ínstruiti-, els més aptes 1 A SEVILLA: Al carrer de Slerpes, «0.
tades per-iuè raiitorilai g^erustlva perquè no vqMa «enir de corapat^a
-resolgui, esiieclahnent en e! df-ig i ? a nua comèdia. 1 Tia anunciat que per 1 a ésser fonament del debat sobr» els que més han demostrat l'amor a
A VALENCIÀ: A «La Correspondènlots els paimns de qti» es ,rernieti a salvar el éeu criteri 1fixarpúblira- responsablítats l'acusació de la ml- llur terra; un nucli de Joves neclona- cia de València», Mlftans, 7 1 9.
listes que han estat l'única capacitat
ment la f-eva opinió, malgrat el dis- : norïa regionalista.
obrir les barberies els dlitmenges.
A PERPINYÀ Francesc Comellas.
curs pronunciat, es proposava llanConsiderant que dos tribunals d» política que ha sabu^ veure en cl
A PORT-BOU: Jaume Subirana.
çar un manifest dirigit al ipals.
tints no poden conixer l apreciar In- moviment agrari un sentiment racial.
L a princesa Nadia
u naltne grup. els senyors com- dependentment les responsabilitat» enDon Basiii Alvarez ha estat molt
A LISBOA: Al Palau Conde d'Alma•ACür «nüarcü «mb el traiwafimlc teEn
de Roraanones 1 Clerva mantenien llaçades en una sola figura de delir- aplaudit.
da, Largo S. Domingos, II.
•Prlütiipcssa Mafaida» la prliK·e·a NaInteressant diàleg:
ia dels daversos autors, coautors, ta
dia de la qual tant rs parlà am'j nio aquest
EL
CONTRACTE
DEL
TREBALL
A LISBOA- «Tabacarta Restaurado—jPerdoni deia ej comte al senyor ductors, o còroptícee o correus 0 coautio de l'afer t é í t r M 1 que fou
S'ha reunit el ple de l'Institut de rec» i «Mèssegeries de la Presset,
Clerva
—
que
m
iiagi
permès
llegir
tors
del
fe*
H
castigar;
pu.Vadu d'Espanya, deienlnvsc a Bar- una de les meves «ailfs. però Jo sos- Considerant que el Senat es tribu- Reformes Soclale per a ocupar-se del rua d'Ouro, U6.
celona 'per liMbar-se malalta.
tinc que aquest dret correspon a qui nal constitucionalment indicat com Contracte de] TrebalL
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
Ha sortí i am b passapon i^ap a Xi'.e. la tramet.
En dlscuiir-se la totalitat del dictaúnic peï a fer efecllv» l'acusació del
Urola,
quiosc del Born.
però hom deiu que «b detindria a
men,
corisumiren
toms
en
contra
el»
—M'ha semblat molt bé — ha con- Congrés d'una part de lee dites res
senyors
Ruiz
Casamitjana,
Alcalà
laA
OPORTO:
Rua Santa Catarina. 51
iVirgenUna.
testat el senyor Clerva —, però m'ha pou sabí li tat», inseparables en judici
sabut írreu que no Jlegís la meva.
A COIMBRA: L Miquel Bombardaamb exclusió absoluts de tot altre fur; mora i vescomte do Cussó.
A favor det dlctamcD ha consumit
—Hl ba temps per rar iot — ha ob- Considerant que l'article eegon de
jectat ei comte. — S'iian^de dir mol- l'ai-ludida llei del Senat, com s Trl un tom ^l senyor Largo Caballero, i
tes coses I s'ha d'acusaf: perquè, sl bunal de Justí» la. diu que coneixerà per à al·lusions han parlat els seP E N Í N S U L A
després de tant parlar 00 Apartlxen la mateixa Cambra del delicte prtn- nyors comte d'Altea. Martín Alvare» i
el» í-esponsahl*. pobres de ftosal- « ipaJ com dels delictes conexos que Bonilla Sanmartfn
Demà continuarà la discu^tló «obre
tresl
CONGRES
| n'apareguin durant el procés:
La propuslcló no s'ha fef pübbllca, I Considerant que la discussió 1 con- la totalitat i es prevuiara xàtt, propoperò ei govern, com és natural, la cessió del íupllcatorl demanat pel sició lirinada ppls senyors Cussó. PeACABAMENT DE LA SE83IO
dregal. Ruiz Catamitjana. Gratipera 1
coneix en tota la seva Integritat
Conti"ua el senj-or ALVARES.
Consll Superior de Guerra i Marina Codercb, en la qual es proposa que d
El
senyor
Sànchezz
Guerra
nega
Con el Elixir Saiz deCarlos
Es nri-psíarl qiip prr a expressar la fonament Jurídic 3 la prOpoMo; però, deflnlllvament apartés de la discussió projecto torni al Consell de Direcció
M curan las eníermedade» del
conflan'-n en un ceneral e* poni a com
del
Senat;
com
a
tribunal,
una
de
les
per
a
dividir-lo
en
quatre
projectes,
qu" en aquesta s'acusa doí dels persones 'corresponsables. quant no que seran: Sindicació .profe*soinal. i
l esiació inçlüs el "Rel. frlbutaut-ll un art«.als
estómago e intestinos. ausministres I el propi pres'dcnt s'ha decidit nl plnniejat el problema forma da treball. Reglamentació de
homenatge Inuslial?
que tengaa 30 aAos dc antigue
del
Congrés,
arçuesis
senyors,
malgrat
No fóreu vosaltres ele qui vau pro- les tranqull-litzadores paraules del de la competència Jurisdiccional en indiistries. Contracte dol treball In
dad y no se hayan allviado con
posar un ascens -per n aquest general? senyor Sànc.hez Guerra, se senteo en l'Alta Cambra;
divlduai i Comitè paritari, Arbitratge
otros medicamentos. Cors las
1 iioons lil oposarem, nosaltres, men- una situació ben difícil que ets tres
del
tribunal
industrial.
Considerant que aquesta no te atriacedias, dolor y ardor de
tre no estessnrtepurade?le« respon- han enunciat llurs drmlssions.
bucioos I oportunila* per a avançarInterrogat el senyor Lewoux, Als
estómago. los vómitos.véreabllltatst
a decretar inadvertidament la seva passadissos del Congrés, sobra «1 deEl senyor Sànohez Guerra reunirà se
tigo estomacal, díspepsia,
Dlssortadajnent ei temps ens ha dopròpia
declinatòria
eh
el
cas
de
la
bat
de
responsabilitat,
contestà
que
demà
ministres en Consell. Inten- rebpohsabllltat ^l-ludida del protecindlgestiones, dilatacion y
nat la raó.
<enla el pnipòsit de parlar avui i
dissuadir els dimissionaris, o que torat
No s-"- el que e npot resuhar. però tarà
ulcera del estómago. hlperl comandament d Afrlca no es que, 61
pèdla íerfeo, ho faria en
esperin,
almenys,
flns
qué
el
l'marts
fins ara resulta que un all tribunal es reuneixin les seccions 1 veure si pugui encara definir la competència la sessió següent.
clorhidria, ncurastenla gàsformula greus càrrecs contra aquest aqustes autoritza o rbutgo nia seva Judicial del Senat.
trica, flatulencia, cólicos.
A'cgi
que
tenis
en
propòsit
de
dogeneral.
Palau del Seant, 30 de novembre nar una nota distinta de la que els
lectura.
Tregunta s! es presenfarà una acu.
— Elles Tormo.»
altres han donat en el gravíssiíin plet
Amb l'ajornament, el senyor Sàn- deEl1914.
íaclò concreta seimo assenyalar fets
senyor Tormo ha fet constar que dc lesreaponsaamitats.
chez
Guerra
sembla
que
espera
que
delictins.
la doctrina en ia qual basa la seva
Temem que aquesta Cambra no la les sectlons rebutgin la proposició proposició de^no ha lupar a deliberar fEl senyor Lerroux creu que existeix
del
ieyyor
Cambó;
ptirò,
com
que
el
una maniobra molt complexa per a
acceptarà, el hem de lutjar pel dlsal interlQ», és ta mateixa que a'a- evitar que la campanya segueixi enCurt que pronundè el senyor SAn- cap del Govern ha dit a les oposi- vançà
* exposar en la secció setena davant, I que ell íarà tot el que pugui
cions, repetides vegades. «SI creieu
clíez Guerra.
disenteria. la fetidez de las
la lesponsabilital dels senyors el dia 16 dç novembre a] designar-se per a desfer aquesta maniobra
Anem a l'Alta Cambra? Doncs «11
deposiciones, el malestar y
la
comissió
del
suplicatorl.
Allendcsalazar,
Lema
i
Eza.
acuseua-lll hl ha ei fur d'anomenar així el* los en regla», nu sabem la sort que
ACCIDENT FERROVIARI
los gases. E» un poderoso videlictes iconnexos, 1 l'esvnlrà el «u- j tindrà la proposició del Sr. Cambó.
INTERESSOS AGRÍCOLES
A les f i t de ta tarda, a l'estació d'Agor! zador y antiséptico gasplleatori presentat jier a prrorcnersrs 1
El -senador senyór Elías de Molins tooha, el mixt de València estava estro intestinal. Los niflos padecen
plloatorl presentat per a processar el I El que podem dir és que e Imogeneral Berenguer.
ment polític n concreta en aquesta Iha celebrat una conferència amb cl perant quo II donessin via lliure per
con frecueneia diarrees mas o
Acaba dient 'que els qui vulguin proposició. Si s'autorlta de llegir-la. ministre do Fiuances sobre la impor- a entrar, quan un tren de meroademenes graves que se curan. m
ries, que venia de l'cslació del Nord,
això no serveixen la pàtria com la és la clrsi; sl és robutjade, les res- 'tació de garrotes.
cluso
en Is època del destete y
Hha
eiubestit,
produint-se
una
violent
Berveixien ells, demandant meeures ponsabilitals restaran liquidades deConvençut el tninistre de la necessidentición. hssta cl punco de restifinitivament.
més eficaces.
tat de protegir un producte tan im- tc^pada.
Anft el cop,alguns vialgens han TO- tuir • la vidaa eafermos irremisi
Se suepèn el debat.
Els lliberals s'abstindran en les sec- portant de les costes c Llevant s'està
A proposta de la presidència, s'.v cions: Igal conducta observaran els ocupant e recabar importants mesu- dat per terra.
blemente perdidos. Lo recetan los
SThan romput alguns -vidres dels
corda que el vinent dimarts es re- | clerrlns; «1 snyor Maura ha est'mu- res per a fer cessar la Importació que
médicoa.
uneixi el Comtréa en seodons, a les Int l'acusació, però els seus vots són tant perjudica la producció nacional. cotxe*.
scassos.
cinc de |a lurda. per o autoritzar la
Dr tinta rn Itt frnuiftlu farmatml
El pinic ha estàt extraordinari,
En l'entrav sta s'han ocupat també
lectura d'una important proposició de
La proposició, doncs, resta a l'ar-1 de la Tmporiacló de garrofes s Portu- creient-se que havia esdevingut una
étl mwub y Serrtoo, 30 • MADRID
H»i que avui s'ha presentat (Al·ludeix bitrl del Govern amè les consequèn- 1gal, car el miiviure entén que està catàstrofe.
taraalUeHMM » «al» I* ><«•
la d'u'.uéúciò del Senyor Cambò.
i eles que havem assenyalat
Han resultat ferlte el viatger Eucontin (ruda per mesures restrictives.
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S'aixeca la sessió a dos quart* de
nou.
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C A T A L O S ^ ! -

E s t r e n a al G r a n T e a t r e del L i c e u
« L a

d a m a

d e

ien aparèixer produí tan gran sensaL'AÜTOB
Pare flltch TohAJtowaky. ni* » ció que abans de Scribe sembla que
WotkiMk l'any 1M0 I mort & Petrc-- ]« l'havia escenificada «1 propi Megr«d rawy 1883, ^ense portinyor al rimée. •
El llibret de l'òpera de Tcbaikowsky
grup dels cinc qot fundafeo la mtorawsnt 1 magníflo* a&oúla nacional da l'escrivl el seu propi germà Modest,
rnúcica russa que una tan grossa ja- par a complaure a un compoaltor nofiuònci» ha exardl eo als coronU menat Klenowsky, qui havia commusical» «lak darrers latnps. 6a un post varia ballete pel teatre de Mosdala mé» uotAblís 1 mé» populaTó cou, i li bavia demanat un llibret
amb el desig d'eecripro una òpera
compciiliara aslauK.
,
seriosa.
Tc&allcowsky, que sl es daddi a
Passat» més do do» anys. quan
Uençar-so da «lé a la oarxara inuíical, quan ]a taula vint-l-trea anys, ho aquem compositor renuncià a escriuMu cadlm a la Infloèocla del Jove re aquesta òpera, do sentint-s» amb
poeta Aponelltine i a la reiterada lo- prou capacitat par a fer-ho. l'autor del
aisdència del mu (paro que endevina- llibret, Modest Tttantowky. referí
ran lea seves dots rnuAloals extra^r- per dues vegades al seu germà incidinaries, tou un vertader líric i un tant-lo que fo» ell qui compongué»
l'òpèra. Aquest, qui es trobava llaprofund enamorat del seu art.
vor» una mica deprimit 1 en una
Amb tot l no pertànyer a l'ano- profunda' melangia, no l'acceptà
menada escola nacional, Inepirada to- al·legant que no es trobava en dlspota ella en als cania populars «s- . sició d'e«rlure ni compondre res.
laus 0 orlemato. no pot per abcò però poc temps més tard l'emperadeixar de dir-se qu« ell no fos, a sa dor AtoxancOe HI qui, com ja hem
manera, un vertader compositor na vW, eedmava molt a Tchafltoweky,
Ckinul. EU escriu les seves obnes dra- li proposà la mateixa idea. donantmàtiques sobre textoa d'autors rus- li molt poc temps per a portar-la
(os i «Ui deallsta romàntic, deslli- a la pràctica I fou llavors quan Tchaïgat igualmeni del realisme èpic que kowsky accepta i es decidí a escriude la fantasia pintoresca 0 tràgica, re l'òpera.
dels altres autors russos, interpreta,
•La dama de «plquè» fon composta
no obstant, amb la seva música l'ànima, si no del poble, do la intel·lec- a Florència, en un període de temps
tualitat russa en aquella època ro- relativament curt. I en baver-la commàntica, t-en-imental i poètica que posta restà Tchaïkowsky tan profundament Impressionat de l'assumptc
ell viMpié
1 de la pròpia música per ell creada,
Va exercir, cridat per Xicolau Ru- emportat par la mateixa emoció que
blnsteln, durant onze anys. «1 càr- donava vida als personatges de l'orec de professor d'barmonla en el bra, que creia sincerament era aqueConservatori de Moscou. La seva pro- lla la millor música que havia esducció musical és nombrosa i va- crit i U semblava veune a m u el
riada. Entre les eeves obres per a fantasma de la Dama i es compadia
orquestra hi han les set simfonies, del cavaller Guermann, com si talsis suites i vàries marxes i ober- ment hagués viscuda la tragèdia i
tures. Escrigué musica d^escena per no pogué materialment , restar méa
a alguns ballets i compongué deu temps a Florència, «n aquella ciutat
òperes, essent les més notables i po- en fa qual II semblaven habitar mispulars, sobretot a fWssia. «Eugeni teriosament les ombres d'aqiieats siOoeguin» i *L dama de piqué», que aiwres personatges que tant l'havien
avui ee dóna a conèixer per primera commò».
vegada en la nostra clutalLa partitura que Tchaïkowsky esRln>í<ky-Koreakov recorda, en fces
memòries, que féu coneixença amb crigué per a aquesta òpera és comTohafkowsky ©n una de les recep- pletament dins l'estil lírlo-dramàtic
cions de Balakirev i el trobà un deli- de la diguem-ne clàslca òpera itaciós «causeur· i un home extrema- liana eo sos millors moments. Abundament simpàtic, senzill i de rela- den les romances 1 en el desenrotllament de l'acció, que la múslc% uocions cordiallaslmea
menta sempre amb molta de justesa.
Sembla que en certa ocasió de la hl han moments fondaraem dramàtics
seva vida. després >el seu matrimoni 1 altament expressius.
desgraciat. Tcftallíowsky féu coneiTchaïkowsky és fortament influenxenra emb ja suvora de Mepk una
admiradora molt rica. que entusias- ciat de l'època royal a Franca, del
mada del talem del müsic volgué segle XII i de Gretry. encara que ell
deslliurar-lo de tota peniírle instorta! no és tan lucenu 1 és més oompll·
i li assignà una pensió anual de 6,000 cat. Era un fervent adorador de Morubles. Més tard rebla del nroni tsnr zart i 11 plaien els petits intermeuna altra pensió anual d'honor de dis galants. L'intermiedr del quadre
primer de!, segon acte escrit amb
3 000 rubles.
mr ta elegància I dins resti] de l'òNou dies abans de la seva mort poca. és lot ell fortament ple d'indlripia la seva sisena simfonia a Re- Buènctes de lòpera íCephale et Protrògrad, en un concert de la •Socie- kris» de Gre;ry 1 la romança que
tat imperial russa de mrtílcn». Mori cania la vella comtessa an el quavíctima del còlera a l'edat de 53 anys. der següent és treta de l'òpera •Ricard Coror do Lleó» dol propi compoL'OBRA MUSICAL
sitor francès
A. & Pulxkin. que és tingut pal
primer poeta rus i pel ver creador de
L'obra està admirablement instrula prosa clàssica a Rúseia. publicà, menfada i tot «I treball orquestral
signades amb el pseudònim de Biel- és refinat i tractat gairebé simíònikin. una sèrie de petites novel·les cament.
romàntiques els arguments de les
Com escenes que sobresurten cal
quals eren tots ells Inspirats en la esmentar" el moment de ]a tempesta
vida russa, co que donà un caràcter del primer acte, Beethoveniana en
nacional a aquestes novel·les, essent certs moments 1 plena de flneces i
all l'introductor d'arniest gènere en feta amb deleciosa traça; tot el co
la literatura russa. Entre les petites
novel·les que esmentem es troba 'La
dama de «piqué».
La influència d'aquest gran poeta
eobre els miislca russos ós índubita·
ble Ja que en ela textos d'eir~cercaren la Inspiració, el primer de tota
Glinka, el pare de la música russa
amb «Rouslau i Ludmllai. Mafrovnik amb .Dubrovsky. el bandoler romàntic». Monsaorgsky amb el «Boris
Godunov. i el propi Tchaïkowsky
amb les seves altres òperes «Eugeni
Oneguin» i «Mazeppa».
!»o ós Tchaïkowsky el primer compositor que ha posat música a l'assumpte de «La dama de «piqué».
Quan aquest celebrat compositor contava solament deu anys s'estrenà a
l'Opera Còmica, de Parfe. una obra
en tres actes, llibret de llmpneselndible Sertbe ; música del finíssim
compositor Halewy. amb el mateix
títol de l'obra de ia qual parlem. En
realitat l'origen d'ambdues òperes és
ta novel-U de PulxKln, novel-la que

p i q u é » ,

de

Tchaïkowsky

ei ipnncep Eletzky. competir amJ-· ' moment trsnqml Veu la comtes»
morta 1 vou la solemn tat dols funeell i disputar-li l'amor de Lisa
Quadre segon: Llsa. polsant un cla- rals i el cadafal ou ella posa; ell
vlcordi, acompanya a Paulina qui bi puja per a l·crir l' la iu.\l.. quan
canta una melodia predilecta. Lisa de sobte el vent ctru amb fúria la
pensa «n els Jeus amors i sense finestra. Guern..>nn <|iie ja ha perdut
deixar de reconèixer allò que signi- la serenitat cau mi terra plo d'horfica la predilecció del prínoep. dóna ror I irespectre do ia comtessa it
a entendre que el seu cor bat ja apareix. — •Jo et perdono la m^ifa
sota la influència de les gosades in- mort.. — H diu — però tu t'has de
casar amb L so i jo et revelo mon «esinuacions de Guermann.
| Després d'una episòdica escena de crut. Són UvS cartes: «tros», «set» i
1 caràcter, rairevit galantejador apa- l··os». Cuorutann d^íprés d'aquesta
se sent Irresistiblement emreix sobtadament pel balcó 1 Lisa rowlíic'.ó
portat nl Qui) dol joc par a posar
es resisteix a admeiro'l. malgrat ei de
seguida a Ics tres caries.
fort apassionament de l'enamorat.
Diàleg de contrast, que és interromput
Quadre segon: A los vores dal riu
per l'episòdica presència de la com- Neva Lisa que ha citat u Guermann
tessa
la
qual
apareix
quan
ja
Lisa
perquè aquest pugui slncerar-se de
Aquesta obra fou donada l'any lo89
per primera vegada a Petrograd; an se sent presonera dins les trames la mort de la coiaicssa. l'espora amb
de
l'impulslu
amador.
Ai
final
de
ràn.ma plena d'amor, malgrat tut.
1660 es donà amb gran. èxit en províncie» i seguidament fou posada, 1 l'acte Ltea no solament es mostra Guermann triga i compareLt a ta íl.
confiada
en
l'amor
de
Guermann.
sinó
'
amb protestes d'amor més hàbils que
sempre amb èxit creixent, a Praga.
Berlín, Stocolm. Viena, eW. A Pari» que l'indueix a confiar en ella 1 1sinceres; U diu que posseeix el scen
sa
lleial
correspondència.
cre de les tres cartes i revelant-se
no s'ha donat encara aquesta òpera túta completa. Es d'agrair a
Acte II. — Quadre primer: Gran un vulgar ambiciós, assedegat d'or.
l'empresa del nostra Gran Teatre del festa i ball a Petrograd. Llsa hl és es nega a fugir amb Llsa preforinc
Liceu per l'interès que ha posat en Invitada amb la vella comtessa. Tam- | la baixa possessió del diner a la
que aquesta obra que s'executa per bó hi sòn Invitats Guermann, el prín- salvació que II ofereix la dona enaprimera vegada a Espanya, sia estre- cep Eletzky i els restants cflcials.. morada. Lisa decepcionoda por aquenada a Barcelona i é« d'efiperar que En reutiemig de la fasia té lloc la lla desil·lusió tan profunda que II proel Aostre públic Blharmònic de bon represemaoió d'un intermedi galant ti porciona la realitat del viure i fugint
d'aquell home que ara ella creu crigust .sabrà correspondre Com ós de tu lat •La sincerité d'une bèrgère».
minal i vulgar, es llença al riu i
llei a aquest bell gest de l'empi'esa.
Les màscares que han acudi 1 a la mor gronxada per ües higues del
festa segueixen a Guermanu i mos- Neva
trant-li Lisa li diuen: <Vut aquí la
L'ABGL'MEIsT
teva amada» 1 bromegen amb ell. DesQuadre tercer: El Club del joc —
Heu's aquí ara un breu resum de prés d'aquesta escena Lisa. d'ama- Guermann
de guanyar, luga
l'argument: L'acció es desenrotlla a gat, li dóna la clau per a poder pe- contra iel segur
Eletzky. . sumes
Petrograd a les darreries dei segle netrar en la seva habitació, essent enormes. Enpríncep
efecte, guanya 4ues veXVIII.
precís primer passar per la cambra gades seguides
amb el tret. \ amb rl
Acte I. — Quadre primer: Guer- de la vella comtessa, i 11 repeteix que set. Canta una cançó bromejant amb
mann, que abans tou prototipus de 11 pertany per sempre 1 que és tota el príncep i dlent-ll que la v.da no es
l'erpansló i de l'alegria comunicati- d'eU.
més que un joc — avui tu ets feliç,
va, apareix ara ombriu, víctima d'uArriba llavors l'emperadriu Cata- demà fio serè jo. Eletzky juga a la
na preocupació que l'obsessiona. EI» rina a la festa 1 acaba el quadro.
darrera caria una suma enorme, els
seus amics creuen qUe això obeeix
Quadre segon: L a cambra de la v«- seus companys «1 Volen dissuadir:
als atzars del joc. pero Guermann, Pn 11a comtessa. Enardit per l'amable •Deixeu-me — els diu — que amb
un moment d'expanslò confldenclal, acollida de Lisa penetra Guermainn aquest tinc vells comptes a arreglar»
revela, al seu inseparable Tomsky, en l'hubitaoló de la comtessa i en — Guermann confiat de que es troba
que està enamorat.
contemplar un retrat d'aquesta se en possessió de quelcom :nfal-tü)le
Por un efecte de contrast passio- sent fatalista 1 més que mai creu ar- diu. sense ni solament rnirar la carnal o per caprici de la fatalitat, es ribat el moment de posseir el se- ta, que la seva carta és un «asi 1
creua en son camí amb el prínoep cret de les tres caries per a consoli- la llença sobre el tapet. iPorò í a
Eletzky qui arriba foll d'alflgrln per· dar la seva fortuna. Se senten els seva carta és •la dama de «piquo».
què va a caear-se amb la dona que passos de la comtessa que arriba i
€1 príncep li diu: «La vostra dama
ronlltza e] eeu Ideal. Aquesta dona és Guermann s'amaga escoltant tota l'es- U s ^ la mateixa de la qual Guermann cena de la comtessa amb les seves és vençuda» i el jugador es troba
n'està enamorat.
serventes en la que ella retreu la mag- perdut a l'ensems que mirant-se la
A Lisa l'acompanya la valia com- nificència ( esplendor de les festes rarta veu aparèixer l'espectre fatitessa, la seva avia, personatge enig- que se celebraven a França en els d?c de la vella comtessa morta.
— Què vols de ml? — Vols una yimàtic de qui segons explica Tomsky, temps de la seva joventut. La comallà en la seva joventut, se'n conta tessa acomiada les serventes 1 s V dat.. Aquí la tensl — i es clavn un
la setrüent historia: Una vegada a dorm. Sun llavors Guermann del seu estil-let al pit
Així flrneix la faula que dóna lloo
Versalles, la comtessa perdé tota la amagatall 1 va resoltamant a imploseva fortuna en el joc de la Rema. rar a la vella dama, que restà fonda- a aquesta obra una de l*s més lament
sorpresa
de
la
inusitada
premoses de Tohaikowsky.
Un comte, que prop d'ella seguia
el joc. segur d'obtenir de la dona sència d'aquell home, la nevelació del
cobdiciat
secret.
ELS INTERPRETADOBS
armínada els favors que no havia
aconseguit de l'altiva' aristòcrata, ofeL'obra
serà posada sota la direcció
La
comtessa
es
nega
resoltament
reix a la comtessa, a canvi del seu
l'insigne mestre Sarge Kousse amor. ei revelar-li un secret infal- a revelar-lo i Guermann. foll de con- de
de molt jove, assistí A
Ilhle per a guanyar en cl joc; el se- trarietat i cec d'ira li mostra ei seu vifzky.lesqu'.
repeticions i a la primera
cret consisteix en conèixer tre» car- revòlver. La comtessa, presa d'una totes
tes d'un efecte meravellós. La com- molt fona commoció, mor sobtada- audició do l'obra aquesta a Moscou
tessa no resistí a la temptació 1 un ment de l'espant que alló li pro- dirigida pel propi autor.
La direooió escènica a càrrec del
cop mestressa del talismà, ja que dueix 1 s'emporta a la tomba el seper amor arribà a adqulrír-lo. sola- cret de les tres cartes .fatídiques. senyor Andòga Jouroff i la direcció
ment per amor també podrà revelar- Guermann es desespera al constatar coreogràfica a càrrec del senyor Tbeolo a qui aconsegueixi' apoderar-se que la comtessa ha mort 1 que ell la dor WesslUeff.
no pot posseir el secret. En aquest
del seu cor.
Pendran part a l'obra els següents
moment acut Lisa I creu que ha estat artistes segons aquest repartiment:
Guermann el qui ha donat la mort
La comtessa, senyora Ladoven.
A Guermann, exaltat i malencònic, a la seva àv'a.
Lisa. senyora Ermolonko.
li penetra fortament la rara anècdoPaul'na, senyora Davidoff.
ta 1 concep e] propòsit d'adquiActe UI. — Quadre primer: Dins la
rir la infal·lible combinació i un caserna — Torna Guermann a la caMilorzor. senyora Davidoff.
cop hagi guanyat en el joc una for- serna, on li toca estar deguàrdia i
La institutriu, senyora Luccl.
tuna que li permeti rivalitzar amb no pot assossegar i no resta un sol
Madsa. senyora Zanardi
Guermann. senyor Bielina.
Tomsky, senyor Kaidanoíf.
Eletzky. senyor Yvanzoíf.
iiiiiiiniiimmiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
Kalnisky. t,enyor Gallofré..
Sourins, senyor Autonofí.
Plltzky. senyor Oliver.
Boumor, senyor Giralt.
El majordom, senyor Farga».
S ' e s t à esgotant la p r i m e r a e d i c i ó
Slatajor, senyor Kaldanoff.
Hi pren part. oí més tot el cos d*
ball ros i les primeres figures Boldyrfff, Castinba i Wassilieff.
E l
L l i b r e
d e l s
I n f a n t s
J. LI.
Primer grau de la sèrie graduada de llibres de lectura
menç del segon quadre dal mateix acte, tractat en l'seiil de la música
francesa del Mgle XVUI; «i quadro
segon del segon acte, en la cambra de la Comtessa, que és del
més inten» i concentrat 1 bi ha en
el treball de l'orquestra un Interès
dramàtic «xtraordinan 1 « • ítambé
molt emocionant i molt ben fet al
quadre primer de l'acte tercer dins
la caserna. Tchaïkowsky se serveix
alguna vegada del «lelt-moiiv». oncara que no de la faisó wsgnerlana.
sinó Uiurement i seguint limpuls Je
la seva insplraoió; slxi el trobem en
el tema de la vella comtessa i en ei
que descriu «I» amors de Usa 1
Guérmaniii.

Pel R. P. JOAN PROFITÓS, Escolapi

Dibuixos de J O S E P OBIOLS

No pot mancar • cap escola de Catalunya
Demaneu-lo 1
l'Editorial

C a t a l a n a ,

S.

\ ,

E s c u d e l l e r s ,

I a totes les bones llibreries.
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B a r c e l o n a

Beeomanm « ut eniiiala i oi»
particular» ijue tenen a M frams»
tre n* articles o notes supUeades.
la nece»;.-tai absoluta tsenu la
gual na em to oontble ler-n»
el menor etu) <ravalar Atgndament els (rifftnaU amb M» $*
§$U a ona ftrma x x x x •
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IConferèncla de Ut 9 45 (1« la nfl)

HN DDFB\SL\ D·ES PERERA
La oomissió pro\-inclal "na acordat,
en sessió d'avui, formular la més
enèrgica protesta
la B. O. del mí:
nístre d'Instruocló Pública autoritzant c! PaLrooa-t del Uegat Pere W
la, de Ger vara, «per a exercüar acció
criminal contra el diputat de la Alancomunltai senyor Percfla per malversació de ^aibaüs en l'administració del
raredt llegat; í fer artnent a aquest
senyor diipmat el testimoni de la més
íorta simpatia par part d'aquesta dipirtació.
L'AJL'NT.VMENT DK LLÍVU
w^fjnes'a corporació municipal ha
acordat emetne un emprèstit de 95.000
pessetes per a la municipalització del
servei de Uu mpúWica 1 privada.
• vuroES NOVES
—iX Miquel Sala 1 CorhaBa. mentre
es dedicava amb sa íamiíla, a les íeines drt camp, l i foren robades, en sa
casa, molta de .roíha í eines de pagès.
Els lladres no (han estat trobats.
—L'Ajuntament da Figueres ha pres
l'acord de riamanar al ministre de
governació que autoritzi de cedir a
Ja iManeomunitat uns terrenys 1 el
lliurament de 75.000 pessetes per tal
de poder crear una Escola graduada
—De Sant Felhj oconuniquen que
Ka Carane Massagué 1 Toanolés. de
61 anys, deixé oberta, durant la nu,
Telxeta del gas 1 mori asfixiada.
—Al Casino d© Girona hf baigirt
aviri Junta genctr* iper a renovar la
meitat de la Junta, 4 ban estat elegí Is ; president, Maniiel Oanceills;
sac re tari. Joaquim Vinyae; tresorer.
Lluís Veray; comptador, Majtlrià
SíquéB.

C o s t a

TEYA.— El Sindicat Agrícola de Teyà i la seva sessió de Cooperativa,
tenen en projecta íedeirar-se a la
Quinta de Salut L'Aliança, rte Barcelona, per als casos de malalties i perquè el poble sàpiga ei que és la d ü a
entitat, es donarà una conferència
pública a l'escola de nois d'aquesta
vila, el Ha 2 de desembre, a dos
quarts 1: deu del vespre. La conferència on'rií a càrrec dels renomenats
oradors 1 membres do la Junta de
Cgvern dc la dita Quinta de Salut
don E. Torní (president), don I . Matxenchs. vice-president, i del doctor
don Josep Girona, director facultatiu, sobre els temes «Hospitalització
1 aventatpes que reporta la Quinta
de Salut .Aliança*.
L a

Sa

g a r r a

IGUALADA. — Tingué lloc una r c ünió magna d'accionistes de la cooperativa de Fluid Elèctric, aj Teatre
del Gircol Mercantil, amb l'assistència també de molts industrials. Presidí l'acte En Joan Plch, senador per
Tarragona, acompanyat d'En Joan
Puip Marcó. president de l'Associació
de Consumidors( En Vicens Mouia).
conseller de la' companyia de ferrocarils andalusos, 1. demés, altres

De

Societat

T A R R A G O N A
iConlerencia de U t 9 de la nit)
TABAC
La nau «Cabo de La Plata> ba fondejat avui ai nostre port, descarregant 615 caixes de tabac.
L'ABSOS
De Tortosa comuniquen que en la
cotització de l'arròe bi ha tendència
a millorar de pren. bavept-se'n venut partides 8*89 i 30 pesse'tee, en els
llocs de producció.
REINA 'DE LA FESTA
EI poeta guanyador de la flor natural «d els Jocs Florals de l'Arbós ba
designat per a ocupar el setial de-reina de la festa Na Eulàlia Romagosa
de Bipoll, ftlla de Tarragona.
ALTRES NOVES
—Ahir fou detingut Mique) Ibern
Marti, inftressanl. a la presó, per «fitar aubjecte a un procés.
—La Companyia «Biegos y Fuerza
del Ebro» e«tà fem, els treballs preliminars per a instal·lar llum i força a
Amposta, dea d'on farà derivar aquest
servei & Airoetila de Mar í Perelló.
—L'alcalde ha imposat multes a cinc
lleteríes per vendre llei adulterada.
—Aqueeta tarda ha estat enterrat
el jove Leandre Otesu i Tomàs, qui
morí anit passada quasi sobtadament.
Anava a l'enterrament una gran
gentada, por tractar-se d'un jove que
havia estat, en vida, molt volgut en
aquesta ciutat. ,
—La música del Regiment d'Almansa, al concert de diumenge vinent
al passeig de Les Palmeres, executarà una sardana que, amb el nom
de •Verge de Núria», ha compost el
seu mestre director N'Ignasi Vélez.
enginyers 1 empleats de la Cooperativa. També hi havia els senyors Enric BAfols, diputat de la Mancomunitat, diversos regidors de l'Ajuntament
amb l'alcalde senyor Biosca, i els presidents de la Federació Patronal i
Centre Gremial.
El senyor Puig explicà detingudament l'acció de l'Associació de Consumidors d« força elèctrica i . estudià l'obra de la Cooperativa, fent una
defensa documentada de les acusacions que l i han estat fetes en una
circular. El senyor Pich. donà compte dels treballs d'instal·lació, assegurant que si no ve un ca* de força
major, b i haurà corrent a Igualada
a mitjans de l'any vinent
— Diumenge s'efectuà ei partit de
campionat que amb tanta frisança
era esperat pels amants de) futbol, on
havien d'amidar les seves forces els
dos equips locals, Afenuu F. C. í Jo·
vemut Nacionaüsta. Acudí al camp
d'aquesta darrera entitat un nombrós
p il·ii--. a pesar de què no hi convidava l'hora ni el dia, que eren rúfols
i freds. A la primera pan del partit
els jugadors de l'Ateneu feren un gol
als contraris, sense que aquest resuitit es desnivellés gens durant el restant del joc Algunes parts ircbnüaren molt bé. altres no estaven tan
encertades, on general, però hi dominava potser l a nerviosttat, a la qual

nar-s'hl la quarta funció d'abonament,
organitzat per la duquessa de Sanfàngelo. es va veure arlstocràticament
concorregut.
Es posà en escena «La casa cercada» per la companyia Morano.

Al Coliseu Pompeia es celebraran
idues funcions mensuals, organitzades per distingides senyoretes i )•Ha estat demanada la mà de la se,ves de la bona societat.
nyoreta Fijoroena Baró i Mas per al
La primera de les dites funcions jove N'Albert Paloma i Collado.
tindrà lloc el pròxim dilluns, dia 4.
iossnt-sp en escena la comèdia «Con
A conseqüència d'una ca guda s'ha
t música a ntra parte».
Formen la comissió organitzadora: fracturat la cama la senyoreta MerCarme Ribas de Ros. Pau de Fabra, cè d'Alós i Fontctiberta.
r
Marianeta Bufalà, Carme Serrate i j
[ El dia 11 pròxim se celebraran les
Mur!;i Ferreter.
Els cabals que es recaptin es des- ' noces de la senyoreta Maria Lluissa
de Vigo 1 Fabra amb l'enginyer En
tinen à beneflcència.
Les més conegudes famílies d|a- Carles Garcia-Màurlflo.
questa ciutat consten a les llistes d'aSurten cap a Madrid la senyoreta
bonament, que ha resultat veritablement brillant i nombrós.
Soledat de Sabater j de Sarriera i
! el marquès de Sant Esteve de CasPassa temporada a Suïssa la senyo- j tellar.
ra López Quijano de Bosch i Labrús I
i fllln Rufela.
Està 3 punt de sortir cap a
—
I Al·-raanya. per assistir a uns ourM Tgatce Gpya, amb ffioüu de do-, set^ «ftaaRàfi» ÚÈ i » SJaiveraila,^
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cosa lü pot contribuir no poc l'actitud dels espectadors amb la llur excitació 1 demostracions a favor d'un
0 altre bàndol.
- Diumenge tingué lloc al col-le. g i de'jeS Escoles Pies, la festa del
Patrociní de Sant Josep de Calasanc.
amb missa de Comunió, ofici solemne cantat par l'escolania de la Verge
de la Ple»at i sermó pel í*. Honorat
Aumallé. Després hi hagué una sorollosa trac* a| pati del col-legi, globus i focs japonesos. Com a actes recreatïos les seleccions dèls t«ams de
les seccions de Comerç i Batxillerat
es dispuiarea més tard una pilota de
reglament, oferta, al guanyador pel
reverend P, rector
A la tarda, se Oelebrà la seleirta
vetllada dedicada al Sant Fundador
de l'Escola Pia. Fqu un acte molt
lluït i simpàrte per la varietat dels
números, i en èíl bj prengué part,
fent la inauguració del present curs,
l'AssooiaÉió d'Antics Alumnes 1 amics
de r Escola Pia.
— De poc has estat en aquesta ciutat els enginyers <le ía casa FHIs de
Manuel Tomàs, de Barcelona, per tal
d'aixecar els plànols de distribució
de les aigües de «igat, dintre d'Iguslada.
— Operacions realitsades per la Sucursal de la Caixa de Pensiona per
a ia Vellesa i d'Estalvis, durant la
darrera setmana: Cobraments, pessetes Ul.Wao. Pagaments, isa.273'17
pessetes. Llibretes i comptes nous, 8.
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Concert de l'Orfeó Badaloni
{Conferència de Us 9'30 de la nit)
El dimecres passat, com vàrem
anunciar, va tenir lloc el concert deACORDS DE L'AJUNTAMENT
dicat als socis protectors ai Teatre
Ep sessió d'avui l'Ajuntament b»
Victòria
' '
Ja ham dit en repetides, ocasions, tractat, entre altres, els següents isque la nostra primera entitat .musi- sumptes:
Distribució de cabals per al mes qu«
cal s'ha posat ai nivell de les millors
de la seva classe.
'.. comença.
Entusiasme, inspiració, gust, deh- ' Ofici del director de la presó nocadesa, refinament.. no va mancar- tificant que ban passat a càrrec del
ministeri corresponent, les atencions
hi ne s en la sessió de r«f«rtncle.
Cal remarcar singularment ;a part . del dit establiment penitenciari.
corresponent als infants, la qual va ' Proposta de l'alcalde relativa a l'eleoció de compromisaris per a la de
constituir una veritable datcla.
La batuta del mestre Botey. d i r i - senadors
Proposta de la Comiseió de rem«
gint amb aquella traça i domini que
ja el caracteritza la gran massa cbo- prèstít per a l'aprovadó de la rectiral on no sols poguérem admirar fleacíó de les obres per a là portada
l'altà bellesa dels cants, alnó.l'altra d'aigües.
bellesa tendra i rosada de jes nostres MORT DTiN REVEREND BENEFICIAT
simpàtiques badalonines.
Aquesta tarda, a la Bambla de
Pel programa que adjuntem, podrà Ferran, el camió número 808 d'aqoes-.
el llegidor deduir la importància del ta matricula 1 propietat de Modest
Torres, ba agafat, el beneficiat d'aconcert ressenyat.
questa catedral, reverend En Joan
Programa. — Primera part:
Sans, amb tan mala sort, que sofrí
«El cant de la senyera. MiBet: «So- ferides greus i la fractura de la base
ta de l'olm». Morera; «Ei fadrins de del crani.
Sant Bou. iPérez; «La sardana, gran»
Han presenciat el fet molts dels
(primera audició). Morera: «Sant Jo- transeünts, i alguns d'aquests han
sep i Sant Joan» Pérez (sol de noi: traslladat el sacerdot al magatzem de
Alfons Roí): «El pardal», Pérez; -Em- farines d'En Pere Leussà. prop del
pordà i Rosselló. I «La sardana de lloc on l'accident s'és esdevingut
les monges. Morera.
El vicari de la parròquia del carme
Segona partr '
,
ha anat a administrar el sagrament
C o s t e s d e
G a r r a f
«Els soldats» (primera audició). Mas de TExtremuncló al reverend beneSerracant; «La son., Mae i Serra- ficiat, qui es trobava moribund i que
VILANOVA 1 GBLTBL'. — S'ha ce- 1
«El cirerer., Llongueras «Les mori poc després d'haver estat dut
lebrat per primera vegada en 14 nos- cant;
lletres». Mas i Serracant (par la sec- a l'HospitaL
tra vila. i amb la solemnitat anun- ció
nojs i noies); «Cançó de NaALTRES NOVES
ciada, la fésta de la gloriosa patro- dal».deRomeu
(sol de sopran: Coloma
S'ha calat toc u la muntanya de
na de la Música. Santa Cecília
Casals); «Cançó del lladre·. Sancho Garredo, terme d'Isil, propietat d'EDiumenge passat, a les deu del ma- Marraco (boi de sopran: Mercè Sànti. & l'església arxipreslal de Sant chez; sol de baríton; Daniel Ens); «Les mili Riu Periquet.
El foc s'ha estès a unes 60 hectàAntoni s'hl 'aplegà una gernació se- fulles seques i «La sardana de la Pàrees de bosc, i tes pèrdues són consi
lecta, que omplia bona part de la tria. Morera.
derahles.
nau central. « l'hora que començaven els divins oficis. L'ha nombrosa
1 notable orquestra, d'uns quaranta
executants. sota la direcció del mes- prís. alguns d'aquests mateixos, re- De la part musical, confiada a la d l
tre de capella d'aquella parròquia. En pariissio els ab4hics recordatoris de recoió dels mestres de capella de U
Valentí Sans. en la que bi forma- la festa, ben ííatalanesca.
i parròquia Valentí Sans i del diracven tots els membres de l'AssociaMolts elogis n'havem sentit de fan tor dels Amics dè la Músioa. Franció Musical, executaren pulcrament formosa feeta. i sabem que pel rtia- cesc Monifierrat. ja no ca] dir que
la gran nUséa ohoral de Sancho Mar- teix ba estat molt felicitada l'Asso- serà escollidíssima, flgurant-bl tria»
raco. dita dè Saiit Agustí, anant a ciació iMuéical. als quals ajumem des obres de Depuy. B0rodine. Wagcàrrec de notables solistes de la capi- la nostra, ben expressiva, desitjant ner, Saint-Saens. Wever. etc., d'una
tal les parts_ importants de cant, re- que. oom havem dit. també, un altre manera especial, el «Parsifal». de
sultant una mista camada com rares any. sí Déu vol, sigui encara més Wagner. que serà executat amb la
vegades, flçr no dir mai. havíem sen- grandiós l'homenatge, car seria hen cooperació de grandiosa orquestra,
Ut. sobretót per la part d'orquestjra.
possible si s'apleguessin molts altres orgue, i campanes.
No es descuida la part de VorhaOcupà la' sagrada càtedra el zelós elemïnts que hi podrien pendne part.
— Un aUre esdeveniment serà. in- • ment i il-luminació, en la quaf eota"
franciscà P. Fra Coferf de Granollers,
qui digoè; b e l i » coses de la tnúsica duhtablnmienl. la festa que ba de ce- ja ta dies que s'hl està treballant 1
I dels músics, do prodigat per Déu lebrar-se diumenge, a la mateixa es- que convertirà aquella grandiosa es.
per a fer més suportable 1 riolera 1» glésia, i organitzada per la impor- i glésía en un tros de cel.
feixuga cArregà de la vida, i qui- tant Congregaríó Mariana a llaor
L'expectació és grandiosa, podentna inspiració, rebuda també de l'Al- de Maria Immaculada i Saiit Ignasi de se preveure que amb tot i les grantíssim, a EU ens erm nena i en tots Loyola.
dioses proporcions d l local serà intemps i en tots «Is Instants de la nosConsistirà, l'esmentat esdeventmeni. suficient per a acomodar-hi & la imtra existència. Féu un xardorós elogi en u nacte literario-musicàl, en el mensa gernació que vol assistir-hi.
de la música religiosa 1 acabà amb qual hi pendran part irnportantíssims
— Es diu que van a contruir-se molt
ei panegíric de la Santa q w es fes- elements; ultra els parlaments i tre- aviat
grans locals més d'espectejava, aportant afinades considera- balls literaris que estan confiats als tacles; dos
en uns terrenys del nou
cions que resultaren escaients i ben Joves congregants d'aquí, ha despertat tros de un
Bambla de Samà, i e] de més
apropiades a la fiesta.
una gran expectació l'anunci de què Imminent edificació a la platja maEdificant exémple fou el que els bi parlaran i assistiran distingits con- teix, propietat iperals ocis del Gremi
mestres de música, reverend Zacarues gregants de Tarragona, Valls i Bar- d Pecadors.
Casas, Valertll SSns, Francesc Mont- clona, entre aquests darers el doc— Dimecres al mati fórem agradaserrat, Josep Planas. Josep Escofet, or Llort, que fou director de «La Pu- blement sorpresos per la visita d'una
blicidad»,
fle
Barcelona,
ben
iSonel els pnesldem i vocals de la benemèesquadreta de set bldro-avions que
rita Associació iniciadora, Rovírosa, gut per les seves campanyes contra evolucionaren damunt de la poblacit
l'aleshores
bisbe
Laguarda1
i
el
fector
Just, Josep Marts Mercader, etc., acom1 a la tarda per un grandiós dlrig.
panyessin al senyor predicador i des- de la Concepció de la mateixa ciutat. Ue.

afemanyss a Hamburg, el jove Baníon Suriflach-Oller. ml de l'amic i
company nostré'i vocal de la Junta
de l'Assóciació Catalana d'Estudiants.
En SurifiaelvOllér íara una bifurcació de ruta pét a deturar-se uns dies
a Londres, on té família.
A consequènoïa il'un refredat, s^ha
•vist obligat a fer Uit el marquès d'-.
Caetéllflorita.
Es a Paris la,marquesa Vídua de
Mon'strol, amb «1 seu fill el comte
de Filmes de- Brabante.
El pintor mediterrani En Nicolau
Raurioh aviat farà tina exposidló de
les seves obràs hàvent escollit per »ital mnnifèfitacib d'art el Saló de les
noves Galeries anexes a l'Hotel Rita
que -pròxírnément s'hà d'Inaugurar.
. Continuen rebem-se oferiments per
a l'baíbilitaHó del "PWau Beiel.
La fianttira del Llibre es proposa
contribuir a là if'Srmacio de la fià&lio-

leca B&X.

També la casa de jfioWes artistírs
Lizarraga, de Madrid, iha ofwt «moblar i decorar gratis la Sala intima
dc la Reina.

dia, junt amb la Secció Feminel. a
Can Gomis, Cal Borni, Tibidabo, fonts
del Canet i del Rabassalet, Vista Rica
i Sant Genis.
Reunió: Plaça de Catalunya, 4
les 7 15.

Albir amb motrij d'éssér dia de \ i
sita dels .senyors Vila-Fradara es vet"
animada la seva casa dc! Passeig de
Ei Centre Excursionista Montseny
Grària.
^•
efectuarà demà. les dues excursions
FIVE
següents:
ama
. '.
A Balenyà. Brull, Matagalls, Sant
Segimon, i retorn a Balenyà.
per l'estació del Nord. en
E x c u r s i o n i s m e elSortida
tren de les sis.
A olesa. Serral-rodó, Sant Salvador
L'Agrupació d'Alumnes i Ex-aJum- de les espeses. El Cal ral 1 La Puda.
Sortida per l'estació del Nord, en el
nes de l'Escola Munic!|<al d Arts del
Districte V i n efectuarà demà-ima e.v tren de les 8'04.
cureló del peu del funiculàr tae Vallvidrera a la font del Llavallol, font
L'Associació de A. A. del Col-legi de
dels Pins, estany i font de la Teula.
Sortida per l'estació de G.ràçia (Fer- Sant Josep (Comtal), ha suspès l'exrocarrils de Catalunya), a les set del cursió projectada per demà.
mati. Retorn des del Baixador de la
•
Teula aj migdia.
El Grup Excursionista «CuCut., ha
orgaifltzat per demà, diumenge, una
El Grup Excursionista Maratbon. excursió a Sant Miquel dsi Fai.

efectuarà degta. una escuisiú d^-flUg

Sortida; çstaçàó ísl Horti » la»
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port tranc de Salònica
La convenció greco-sècbia de 19U,

Relativa a

la zona lliure del port de
|alónlca cedida a Sudeslàvla i que
ba d'ésser ratificada pel Govern,
c. conté les' principals clàusules

egüents;

Grècia cedeix a Sèrbia una zona
i os dei port de Salònica que portarà
nom de port serbl i que, tot íorfant part integral del territori grec,
rà col·locada sota el règim duaner
f administratiu de Sèrbia
Toies les mercaderies exportades o
aportades a Sudeslàvía per aquest
art, seran exempts de tota taxa en
lerrltori grec, tan si han de travessar
pes de la frontera Sèrbiafinsal port
erbl de Salònica.
El Govern grec es compromet a acor
sobre el seu territori totes les
sclliutts necessàries pel trànsit d'Ou est es mercaderies. Pel seu costat,
èrbla, pendrà totes les mesures per
impedir tot tràfec fraudulent amb
ijuestes mercaderies transitades.
Els vaixells què són al servei del
aerç d'e'xportaclü i dlmportaciO
bra, gaudiran dels mateixos prlvl1», als ports grecs, que' els acòrats pels vaixells grecs.
Sèrbia es reserva el dret de tenir
tos representanls a la Cambra de
' omerç de SaTònica i dos rapresen·.
iots a la Borsa de Comerç.

devina mtegrada pels més sòlids prestigis de la ciència i de les arts; blbiiografla coplusa i excelenunent escollida i una il·lustració gràfica
abuudanüssüna f d'una pulcritud que
diiflcllment podria ésser superada.
Seria tasca interminable esmentar
iots e t autlcles que ihan cridat la oostra atenció en fullejar aquest volum.
L'eeiyidi consagrat a la ^Prehistòria*,
que ocupa 48 pàgines: l'estudi Alo·
sòfic Jurídic • Prescripció•; el de dret
polIUe «President; «Prestldigitaoió».
«Prévost». «Prim», •fProudhon·; els
articles geogràfics rPrússia·. «Rzemysl. i altres com .«Propulsor', «Projectil». «Prova», tots ells hótabllísslms.
Acabem aquesta ressenya, afínnani
que là <Eiaci.cktpèdta Espasa» és un
valiosiïssun factor de cultura, que no
hauria de mancar en la casa de cap
persona progressiva.

— «.La Mujer fuerte». Assaig sobre el
Feminisme. Ooníerències familiars
pei revertnd P. Bamon Buiz Amado, S. 1. Un tom en vuitè, en rústica, pessetes l'50; en cartró, dues pessetes.
En aquest llibre tracta l'autor. els
importants problemes de l'emancipació -econòmica de la dona indispensable per a assegurar-ll la llibertat
en J'eleoció de l'estat a què se sent
cridada. Però en proposar els mitjans
de. fer dopes fortes en el físic, moral
i intelectual. exigeix,que es fugi de
les tendències anomenades feministes
I qual veritable resultat és desfeiuenitzar la dona 1 inutilitzar-la per
a la seva vocació : essencial que és
. L I B R E S N O U S la mafemitat. Aquest llibre ve a compleior «i de iTEducació ftimenlna,
en què l'autor havia tractat Ja els
SCICLOPEDIA UNIVERSAL 1L-LUS- ' problemes lundamentals de lieducació
TRADAí Europeo-Ainciiiqana-Alom
dona en els nostres temps.
XLVII. Barcelona: Fills de J . Espa· | de—la«Lecturas
predicables». pe] revesa. editors carrer de les Coris.STS I rend P. Constancl Eguía Buiz. S. J.,
1 581.
i n «Maria y sus graclas». Un tom en
[ tina bona nova per als amants del : vuitè major, amb 300 pla-tes. En rúsbre 1 per a quants es preocupin i tiga. 4 pessetes; en tela. 6 pessetes.
leressin per ai desenrotUameni culAquest tom, ansiosament asperat
ral de la nostra pàtna; acaba d'a· pels nombrosos lectors de -desús
èixer un nou tumo de i°<Enciclo- y sus obras». que el precedí en la sè
l»ftdaa Espasa», aquesta monumlen- rie. conté materials de predicació de
publicació que sense competèo- caràcter piodern I per demés inteúa sabut col·locar·se al lloc d'bo- ressant; 1 no jníTíys pot servir per a
eutre tots els diccionaris enct* la lectura espiritual i devota recreatoèdics nacionals i estrangers cone- ció dels amants de Nostra Regina I
1 Senyora, quals privilegis recorre amb
Jtsfinsara.
1 Quan es publicà el primer volum solidesa i amenitat, sostinguda per
l'aquesta magistral producció, l ens un esüi^ castís I elegant. Conté ba'capítols soWe els més celelonAretn' compte dt les' gegantines nísslifis
brats Santuaris de la Verge Santísproporcions de la tasca que enipm- sima
com els del Pilar 1 Lourdes.
la l'Editoiiaí Espasa, hem de conjessar que tinguérem alguna desonuça respecte al Baliç acabament
l'un projecte de tanta uiagnitu'd; pelo aval Ja, veient l'obra caminar al
c a m p a n y a
|eu fi amb rapidesa que s'accelera a L a
ada nou volum, 110 bl cap dubte que
dé poc temps veurem acabada
del
M a r r o c
juesta gloriosa producció.
| Del volum XLVII, que acabem
rebre, s'hi destaquen amb «•xtra·
rdinarl relleu les «speciaLs caraoPADRINA DE GUERRA
^rístiques que tant alt han posat el
Ca di·iuana des de Mont Arrult el
am de l a «^Enciclopèdia Espasa»; una soldat Josep üiral. de la quarta com^reoció 1 orièntacló d'Imparcialitat panyia del batalló de Valladolid, nüsluta; una col-laburació que s'en- mreo 74.
La Delfineta, ex-condelxebla de In Raquei a Lorelo sentia per aquesta una
2 DESEMBRE 19»
veritable 'estlmaitHó. íLVlegàitcia amb
qUe íéstlen, la manera de viure d'ambduee gèmhanes i eis discursos de l'Emilia despertaven, de més a més, l'admiracló d'En Gil 1 la noia, Iben dife.A F E B R E D ' O R rénlmefit de ço que passava a la Caterlnd que •*!» podia pair tanta oomè)we|·Ia de costams del nostre temps di< í tam,- ibins.»
La D'Mil neta Bisteti que es traguessin aquelh saqtwts tan buíons.
aquells capells tan rebonits i qme
restessin a íer-ü companyia. Però
Narcís
Oller
ellleb s'excusaven: havien d'anar a
l'atgenterla Masrlera I pasar allí
bona esftuua ipetr a poder. i·KmiHnL
(Reservats lots els dreH)
donar idea d'un dibuix d^ina agrafle
tjue volia regalar per un present de
PRIMERA PART
núvia. lUaVots U acudi a la Delfineta
entretenlr-les un xic niés, ensenyantflesihl les joies dai rerameint ooanpraL A PUJADA
des peíl senyor Foix.

ÍB LA M DE CATALUNYA

— SI. veurem això I partirem tot
[ volgut traspassar. iNo podenit trac- seguit, car no hem pujat sinó per a
i^er a íer-ie un petó, bo
1 geni de pergamí tnuíà a la porta saludar-te.
artistes i escriptors de dwò. So- sents?
La Delfineta Ja era fora. Les Llots, com els de tut arreu, i masia
sviUats per a no veure de lluny la pis es deixaren caure en dues buta1 que aquell vernís amagava, sam- guetes, una davairt de l'altra, L'Emíaxonsegui caçar-los Ets menys lia estufa •ima mica els cabells del
penetraren un dia dins aqualla front de la Raquel, la seva nina.
«a amoblada, ü sentiren irecttar la Després, passejant la vista per les
mal apresa, 1 n'eixiren rient per parets i mobles:
lomar-Oii. matant en ftor les ma— Regarde : toujoun ce mauvau
's de nostra madame Adam. La guat: un. taUin^niodiste. —
lor anava fent-se a l'entom d'aLa Raguel «gaia un all«uim; colles noies apenes oonstderaües més mençà a ifull^ar-lo... Però en aqoeai
i per la high-Ufe, de primer vol i mtoment s'obri la porta del corredor
1 relacions anfigues del pare. que 1. ibarret en mà 1 de levita, aparetenia par. vulgars i inslgiüfl- gué un jove alt. brunel, ben plantaí, que les saludà amb una reved aquastes era la lamOia Foix. rència i testà enclriat, esperant, seu-

La

fusió

dels lliberals

anglesos
A Weslmlnster ba tingut lloc una
reunió de diputats pertanyents als
dos grups del U bertilisme anglès 1
encara que hom no coneix el caire
que ha pres la discussió, iwm crea
sabei «jue s'ha progressat vers la
realització de la unitat lliberal.
Hom sap que la dificultat principal no ós pas una quest ó de principi sinó de persona. Els lliberals
s'entendran aviat per atacar \ \ Bel
de salvaguarda de les indóstrles. en
nom del lliure canvisme.
En canvi l'elecció d'un leader és
cosa més delicada. Lloyd George consentiria en «star sota les ordres de
Mr. Asqultb. No obstant una solució més probable fora l'eliminació
dels senyors Asquith i Lloyd George 1 el nomenament d'una personalitat menys ui arcada, com per exemple Mr. George Lambert Çue en diferents ocasions ja ba pres'dit' els
grups de les dues fraccions lliberals.
Lloyd George consultarà els lords
lliberals i se celebrarà després una
nova reunió de óonblllscló lliberal.

P à g . T J . — Díssafcte, 2 de desembre de 192a
a Barcelona per any nou. només U
ha estat permesa la concertació de
quatre partits a Espanya.
La Federació Austríaca." ^atUant pels
prestigis esportius de] seu país. ba
anul·lat «1 cinquè partit que havia
de Jugar l'Amateure. a Madrid, con·
ira el Bacing.
Podrà ésser molt de ftenttr la mesura perquè coarta la voluntat d'un
Club. però no deixa d'ésser plausible, perquè amb ella es persegueix
la finalitat d'avantpoear l'amor patri
esportiu a tot lucire. a part de què
reflecteix una preocupació que el F.
C. Barcelona 1 l'Atlètic Club de Bilbao, no poden ni han d'oblidar.

is
V;

Vuitè; L. Macià 1 H. O r o ^ 1 h^
24 m.
Novè: M. Sosma 1 I. Pcnnanyer,
1 h. 25 m.

A v í s :
A tols els nostres subscriptors I
amics advertim que LA VEU DE CATALUNYA agraeix cordialment lea
indicacions que 11 puguin ésser fetes
1 les col·laboracions espontàulcs. No
podem. però. nl retornar els originals nl mantenir correspondincla
sobre les suggesUons dels nostres
amics i lectors, encara que vlnptua
inclosos a les cartes els segslh per a
les respostes.
Tots ells compondran que llur propi interès ens obliga a no esmerçar
el temps sinó en el servei del públlo
I que ens fóra materialment impossible soswnir correspondència amb
cada suDscriptor sobre apreciacions
circumstancials de pelitica 0 de conducta
Això no vol dir. però, que no
agraïm totes le° Indicacions que ens
Diieuin ésser fetes amb esperit patriòtic 1 que no aprofitem, reconeguts, les sugeestions <iue sigma unia
t> factibles.

UNA CUBSA
Com es tenia projectat, la Secció de Propaganda 1 Excursions de
l'Ateneu Obrer del Districte Segon
(Mercaders, 38 1 40. principal), efectuà el dia 26 del proppassat novem·
bre. una cursa de parelles mixtes t
d'homes, la trajectòria de la qual fou
de Sant Cugat del Vallès a Papiol.
No cal dir que, donat els nombrosos premis que s'oferien 1 ais molts
equips que hi concorrgueren acompanvats del bon dia. 1 festa resulta
esplèndida i l'acte esdevingué digne
de lots els altres que l'esmentada
secció celebra per al desenrotllament
de l'esport, principalment d'algun
temps ençà. mercès als atlnats treballs de l'infatigable president de la
Obres recomanables
Secció, En Joan Montanya.
Els esports
_ . - . Pies
Traslladats a Sant Cugat, el jurat
de sortida fou rebqt per les autoriAntologia
de
poetes
cota/ans
motats, les quals facilitoren alguns conF. C. BADALONA
derns, per Alexandre Planà . . 4
trols 1 tot el necessari, i a les nou
Partits concertats per aquest Im- en punt I per Intervals d'un minut, Aforística universal. Recull de proverbis, per A. B u l b e n a . . . .
3
portant Club badaloní, les dates mo- donaren la sortida a les nombroses
Calles de Barcelona (Las). Origen
blbles dels quals pódtin ésser les .as- pun'lles que assistiren a la cursa
històric i significot de cada nom,
senyalades de Campionat que. com A Papiol, es componia cl jurat
per V. Balaguer. Tres tomos de
stem veient, oscil-len molt fàcilment d'arribada, del senyor Batlle l secrea gratcient de la F. C. C. F.
30
tari de l'Ajuntament de la vila, se- . 1.551) pàgines
Desembre, dia S: Badaloüa-Marti- nyors Josep M. Casanovas 1 Salva- Cortes Catalanas (Las), per Coroleu i Pella i Forgas. Episodis nonenc (Campionat).
dor Rosés, respectivmerrt; el presitables, oratòria, personatges W
dent
Centre
Regloneflsta,
En
GasDia 8: BarceloAd-Badalona.
lustres i moltíssims documents
par
Casanovas.
En
Josep
Pujol,
pel
Dia 10: C. S. Sobadell-Baddlona.
inèdits
6
Consell
Diredu
de
l'Ateneu;
el
direcDia 17: Badalona-Júplter iCampioCres'omalia catalana. Antologia
or
del
Butlletí,
doctor
Narcis,
Fuster,
nat).
dels millors textes en prosa i
els comissaris senyors R. Aloy. de
Dia 24: Múrcla-Badulpna.
vera, des del segle IX al XiX,
la Federació Catalana d'Atletisme, i
Dia 25: Mürclà-Badalona.
per A. Bulbena
i
En Pere J. Bonet, 1 actuant de jutge
Dia 28: Gimnàstic Valéncla-Bada- .^Ignasi-Parés.
Dues germanes ( L e s ) , per J .
lona.
t •y
Ebers. Novel·la eppeia superior
Dia 23: GimnàcUc Valèncla-Badaal < Quo Vadis». Amb gravats . 5
El resultat final és el següent:
lona.
Gro de t'Historia. Ressenya històParelles mixtes:
Dia 31: Alfons XDI. Mallorca Barica des de l'origen del món fins
dalona.
Primer premi; Na Carme Moliner
als nostres dies. 674 pàgines, en
tela
5
Gener, dia 11 Alfons XiII, Mallorca- I Artur GulUorme. 1 hora. 25 minuts.
Segon premi: Na Lluïsa Miró i En Higiene Popular, pel Dr. Montanyà 3
Badalòna.
Francesc Miró. 1 h.. 28 m.
i Narracions Montsi·rraiines , per
Dia 6: Budalona-C S. Sabadell.
J. Carreras i Candi, amb 35 graParelles d'homes:
Dia 7: Avenç-Badalona.
2
Dia 14: Terrssa-Badalona (CamPrimer premi: Lluís Grau 1 Enric 1 vats
Per Catalunya. Col·lecció d'ürtipionat).
Grau. 1 h.. 17 1-2 m.
Dia 21: Espanya-Èadalona (camSegon: Ramon Pujol i Jaume Sor- l eles històrics, patriòtics, socials
I literaris, pel Dr. Marlf i Julià. 4
pionat).
rut. 1 h.. 20 m.
Dia 28: Badalona-AUètlc, de Sabatercer: J. Soreras i L. TrabaL 1 h.
O B S E Q U I
dell (campibndt)!
21 m.
' Al qui compri per valor de 10 pfes.
Quar.
I.
Sebraíen
1
R
Bobé.
1
h.,
Febrer, dia 4: Badalona-Avenç.
se li regalarà el llibre Diferencies enEI camp a Jugar és sempre l'as- 21 m.
tre catalans i castellans, de M. Rossell
cinquè;
M.
Simón
i
J.
Tremoleda,
senyalat en pimer terme;
1 Vila. A! qtti compri per 30 ptes. se li
1 h.. 22 m.
regalarà la formosa novel·la Jaume, de
Sisè:
P.
Torras
i
I.
Qulliet,
l
fi.,
AMATEUBE. DE VIEN4- F . C. BARJ.Pin i Soler.
22
m..
2-5.
CELONA
Setè; S. Sargas i J. Castelló. 1 li.,1 Editorial Poliglota. Pe.TItxol, 8
A l'Amateure. de Viena, que jugarà 23 m.
.

se dir un mot. tot esriranvse els bi- oomençà a pintar els barcelonins lealro, aiUe un cuadro, icjrndo un
gotis. L a Delflna entrava moll eixe- com a isards. 1, les aevee cases, com lihro, cada vez que el mlsriuu Olarlo
rida per la porta oposada, amb dos fortaleses Inexpugnables.
i lo mande, y no se asuMe, que i n i uvestoigs a lés mans, «íuan. veient-I-j.
! ted bien. Aunque seu ustrd vfía per—
No
tanto,
no
fanto...
—
féu
la
Delno pogué dissimular la seva sorpre- fineta.
j dida' y ona menta que dr titeüo Jiassa. Se 11 encengueren les; galtes un
1 ta a las fillns, srra usted consutria—
Muy
severa
està
usted
—aiogí
el
nwment. L. Ja refeta, encaixà amb ei
da, agasajada y bien rtetibida en toBaró.
—
Buscar
aqvi
el
trato
de
Majove 1 el iprfeSfrtlà,'a Ses aíniígues. en
das parles... Pero protesti usird de
castellà, Stigulnt els preceptes de l'E- drid es sorlar ímposibles. M està èn • eslé género de vida, de esle criterio
nutstro canlcler, qve es. efectívamenmília:
te. alga udusio, ni nuestras ocupd· absurdo, inmoral, molvado; rnués— Stustro amigo el Baron de Es- cfonn nos lo permiten.
'— I Ircse tai cual es, lolcrnnte, induJgenmalrich. —
1 te, iibre de preocupar tones, habluniLa Raquel, veient venir un d'scuis , do de lo que se debe habUtr, seúuJJova reverència de oap.
mitja 'hora, comentà a íiillejar un : t i i {porqué yo no enoiieritfo nnda
— Mis bueuas atiiigas, l a i sefiorl- de
àlbum.
j mtis »oso, y u»tedet perdonen'' gvé
tat UopU —
— Ah, no, sefior, no. Aqvi.' entre • lo conoersaciún de luiestra* daina'-,,
Alira uapuçada La Delflna solta les
caps*.- oitereix una butaca «1 "jOve. nosottos. ya lo podemos decit,'sobre- | hable usted de lo que eleva el espípregaat-ll que deixi «1 barrrt. i que todo mejvrando lo presenie. 1" no ritu y nos diferencia de las olitts
den els quatre asseguts, mi ran t-se les crea -.aied que yo... lo que es yo;.. claset; hable usted de filosofia, de
cares mentre el Baró (pregunta a lo digo y lo diré en fodas portes, àries, de los gr<trides acontectmlenOiltja veu per l'estat de lu ifamilla- por lodo el mundo. sin que Vie im- los polítlcos. de los descut/riïnienios
Però des d'aquell moment s'empara puite uit colintllu .(volia dir cominv) cienlificos de última hora, de los alde la conversa ItEmDla. seguint la que me llamen pocv patriota y to- tos probUmas del obigen y fin del
en castedlà, o cosa alxt que se !1 res1I das esas lonterias que inventa el hombrr, de los obismos del corazón
sembla un xic de Uuny. com és da chauvJnlstne de baja rnano què aquí humano, del amor, Ue la fuerza fato entre desconeguts d aquella mena. duntina... No es que seau algo adus- tal de las pasHmes, del. avadhement
tos; es que son defcorteses, iiuole por el vicio, de los nekr&pdtas bea— Conocia ya el üustre apellido de . rónfh atrasados, atrasadísirnui, ÍÜ- tlficndos. de los estragos del fdnafíiusted.
1 pócrilas, encàrmción viva de tóda la rno, de la ediucaciOn inds conVrniente
— Oracias, sefionta. Tambiín yo 1 ridirula pruderie que ya e liati <sa- a las niiias, de lo que inleresu en
conocia a mtedis, no solo de oidas, cutUdo de enetma todos los pueldos ci- una pulabra, al eníendimienlo, a í«
sinó de vista. Son ustedes tan bellas j vidzados menos éste. LMire usted: ^elicldod de las familias y los yue
i elegantes...
aquf, tenga usted galanteos, aman- blos. y, enionces... Ah\ entonrrs la
•—Ay. grdeias. Eso si que no. Pero ies... mate usted de ham bre 0 de con- loinadn a usted esas genles poï •in.i
quién no se conoce en Barcelona de sunei&n a los parientes. a los crió- e.viravagnnte prcsunluasa; la tii·lüvista?
dos... Ueve usted la periurbaciún y ran de atea, de tnarhnaeho; la md— Barcelona et una crudad Um pe- 1 ei crim en a las famílias cun ànóni- Taràn comn uiux coootte, comú nn
gueiia... — ate^í }» Baque:
mos... enuenene. mate. robe a lodo contagio peligruso, contra el cual haij
— ¥ que lo que es por el troto, no el muruto y córnase fritos los se sos que parapelarse cerrúièdoie el poso u
lo pareee, verdad?
. de sus víctimas, asi a ta qvuei/i, pe- oal y canto. On ne volt pas Icl que
— No entiend» bten, sefíorita,
! ro guardando una bonne temie, río le dessus. Voilàl 1' no níeyue u^ied
— Me refiero a lo difícil que es el perdienda tpia missa, repitiendo co» que esto es atísurdo, bochomoso, rltrato aquí. —
mo propios los eonceptos del Dlario dieulo y perjudicial al progreso de
I l'EnuTla, respira:.; per la ferida. de Baneclona, escandaiizàndose en el este p a í s . -
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I COMERCIAL

ITN ALTRE ACCIDENT AL PORT i Vapor Italià «Ansaldo San Qlorglo»,
desembre
Ahir lítrda, «n sonir del nostre port de Gènova, amb càrrega general.
el vapor Itàlia •Principessa Maíalda>,
Vapor espanyol «Mahón», de Mahò, B O R S A
de 1922
D E
B A R C E L O N A
que es dir gia a Buenos Aires, la seva amb càrrega general.
Vapor italià «Certy», de TrleMe t
nèllx remogué tant les aigües, que
el vapor anglès «Lancastr an». anco- escales, amb coto.
cotització única (M Cel íegl d'Agents de Canvi l Borsa i el Mercat lliure da valors
rat a l'exirem del moll de Ponent,
dona tan forts tialandreigs. que els VAIXELLS DESPATXATS:
«SSiONS DEL DIA. - Al matí, a le Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Vapor espanyol «Ramon», amb «1 Nord» a 6 '31. Alarants de 69'40 atíd'iO.Colonial» a bti*2S, I r iliplnes de 195-5. a Iy5'75.
caWos de les íeves amarres restaren
suraament tlvanls. rompent un d elia seu equip, cap a la mar.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 69'25 a 89'50 1 a 69*40, Alacants de 6y'33 a GO^O i a 69'30, Andalusos
Vapor italià «Ansaldo San Glorglo a 567.'', O·enses a 17 aí i a 17't>C, I Colonials a 66'25.
fi «gelàpat» al qual es trobava subII», amb càrrega general, cap a Valjecta
Colluaolé da vzlen tractats al oompial | «10 Im ^rlte encara mi al BuMiet' Oficia"
paraíso i escales.
l'n dels trossos del «galàpat» saltà
Goleta espanyola «Lola Pu'gmal<, Barcelona Tracllonand Ligni Power 7 'jo, .U2I>, a bQ·BSi Uu'00.
Grana Molins Bascos 6 "u. * a ^OVSt
aml> la velocitat d'un projectil a l'es- amb càrrega general, cap a Alacant. Barcelona Tracllon and Liglit Power 7 0|o. • a lüu'ca
Acers Sant Marti 7 "l,. • a SO'SO;
menar moll. en el qual es trobaven
Pailebot espanyol «Joven Paqulto». Barceionesa de Naveüeció 6 0|0. * a 5 n ,
esperant el vapor «MahOn». Joan amb càrrega general, cap a Palamós. Obligacions Espanyola Colonització 6DU, * aBS'Ca
Mines de Potassa «Súria» 7 0|0, • a 99'60.
Frach Pons. de 21 anys. habitant al i Pailebot espanyol «Gorgonlo I», amb Elèctrica del Cinca e0|„ a c<o'/o.
I Municipis de l'Exposlctó 6 per 100, • a OO·aS f OCOO,
carrer de Robador, urtm. 21, 1 Josep ' càrrega geueral, cap a València.
Vlnyet. de 40 anys. domlcirat al car- j
AL COMPTAT (Raprodult del Butlletí OHclaU
rer de Girona, 17ü. tercer, rebent el I VAilXELLS SORTITS:
TfMot
5 v. •BbHor 1924. B OOOO
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Bono»*." a $*h
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«
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primer tan fort cop a l'espatlla, que i Vapor espanyol «Tambre», amb càrProdo.Poroai U. OB-OO
ifi>rer
» _aioz a E. Alinan?a
mori als pocs moments, essent iras- I rega general, cap a Los (Palmos 1 es78 00
Bea.LieTaoi » *L Oi 0"
teurer »
a aiatonait. • Bs-oo
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< 6 '28
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Vapor espanyol «ViTente La Roda»,
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a
• II300
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74-00
Anúnluui
.
..
.
•
iSfl'OO
de Cartagena l escales, amb càrrega quartera de quatre dobles: blat roig Ira*. 5 v. iullul iMil A ' 101 SOPcmp>oa( nao. oo'M
» • «CLT» 85'j0
B 1 10 'S ïii·jnUl ULuuc. 6187'?S
Kstrangarsi
general i 116 passatgers.
aiatior.iuina. . 109-2a
de secà. de 27 a 26; blat POlg dfttorta.
UJ
Baos E. KlOPUU, 230 00
Bnergia ülént. b't, «S'Ol
• » £cuer 1921 A ' IU SO AtioneB. s.' uip. • ÍI'M
- Vapor denè» iNlobe», de Lulla, amb de 26 a 27.
» L-arna aatu
a
an.
ii-ft
fuMa,
Ordi, de 14 a 14'SO pe»$et«s la quar• Els Valors assenyalats amb asterisc no han mffll cotització. Delíem constatat l'úllim canvi per a guia del llegidor.
Vapor norue? «Hardrot». d'Alexan- tera de quatre dobles.
dria, amj> coto.
Ovada. de 11 « ll'SO pessetes la
OoUtaaolói Franoa, -li tO; aciasoa, l^.'iL: belgoea, 4. tü; Uinxea, 211-4-1; Uzaa,
úolaza, O'Sò;
Vapor francès «Cabalalre». de Ma- quartera de quatie doble».
0.13 1 o tt nee, H.ut j .
aagàn. amb ous.
Panls. de 15 a 16 pessetes la quarDARRERA BtBSiu.
Al Casino iV.ercEntil, de dos tii arls de cinc a lea cinc dc la tarda, a fi da mes: E» tanca
Vapor italià «Prlnc'pessa Mafalda», tera de quatre dobles.
de Nords a ó^'^O.
cl* Buenos Aires i escales, de trànsit
Faves, de 20 a 21 peesate» la quarDi«·i6n..i«. <i«
oparacien* e terme
i 14 passatgera.
tera de quatre dobles.
De la tanca d'ahir a lea cinc de le tarda a la d'aquest mati, es baixa ü'ü5 d'Alacants.
Favons de 21 a 23 (pessetes la
\'noor l'spanyol «Islefio», d'E'Vissa,
Da la del matí, a la de lea cinc de la tarda d'avui, no hi lia variació.
quatera de quatre dobles.
amb càrrega general i 7 passatgers.

t
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iFesols, de 40 a 00 pessetes la quarC e n t r e
C o t o n e r
de
B a r c e l o n a
tera de quatre dobles.
Anuncis oficials
Garroíea. d* 7 a B pessetes els 40
nnroBUAOtd nLiealnoa
quilos.
TELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
BANCA ARNUS
Ous. dea de 4 a 4'2ú pesseie* la
Successora d'Evarist Arnús
dotzena.
Movent acordat la lunta eeneial
po«rt TASOA
utorlor ObrlmoEl • • K M I T·ro·r
ordinària de senyora occionWtcs ccLiverpooi
BORSA
DE
LA
PROPIETAT
IMMOKTOl
lebradi el dia il'avul el p-igamenl |
BILIÀRIA
dt'un divUlend actiu do 7 per 100 so-,
00.00
14.74
00.00
14.74
Disponible .
00.00
OotlUaoIA da terrenys, segons dades bre el capital social on c-irciple do
Futurs:
beneficis de l'exercici 1921« ú n de
autàètiquaa particulars I oficials
00.00
M.O?
14.09
14.12
00.00
Gener . •
üeiniX es procedirà al pagament del
00.00
I3.S8
13.92
13.88
Situació i preua demajíaits per 10» dit dividend contra remesa d.il cuMarç. , .
00.00
00.00
13.72
13.76
N.
Maig. . •
tre quadrat:
pó nüm. 12 i deduint els Imposins lea>.oo
00 00
13 5?
13.56
N.
Juliol. . .
Ou.00
Carrer del Treball. S. M., lO'sa pes- gals, tots els dlé's feiners, a tes ofi00.00
12.76
Oetobro. .
N.
12»
cines d'oquesta Banco. 1 a Paris ^b
00.00 setes.
Carrer de MatanZftS, S. A., 13'23 casa els senyors Bauer, Marchal i
Compagnie, S9. Rue de Provence.
posseïes.
Carrer de Zoia, 39'C9 pessetes.
Barcelona, 30 de novembre de 1822.
fllexandria
De·embr· Febrer
TM** Obrin»*
Jumel
Carret de Vico. S. O.. íe-ao pes- — La Direcció.
KDt·rt·r
eetes.
Futurs. Asmliouni
23.30
28.50
SINDICAT DEL CANAL DE LA DRETA
Genc.
00.00
17.60
00.00
Operacions realitzades
DEL LLOBREGAT
Oii.UÜ
Bivrç
Març .
Oonor
17.75
oo.oü
Preu pagat per metre quadrat:
Als
efectes
de l'article 29 del Regla35.ro
» Sakellaridis
2Ut85
Terreny carrer de València; lloc ment, es convoca
a tots els senyors
Joc de la Rutlla. Escriptura 13 de Regants o la Junta general que tindrà
ObrliaaDt aval aaaes talagraM TAJflUI juliol de 192S. 6'6l pessetes.
lloc el dijous vinent, a dos quarts
Nova York
Solar del carrer de Claris^ entre de dotze del matí (dia 7 del mes que
Mallorca
l
Provença.
Escriptura
1
6
00.00
00.00
Ü5.4S
Diiponlble.
som), en l'Institut Agrícola Català de
00.00 de juliol de 1922, 350'&9 pessetes.
Futurs:
Sant Isidre^ Portaferrissa, 21. prin25.19
00.00
25-38
Desembre •
25.26
cipal.
Vendes
da
finques
urbanes
25.23
0Ü.U0
25.32
Giner . .
25.28
Barcelona, 1 de desembre de 1ÍE2.—
25 25
OÜ.UO
25.32
Març. , .
25.31
Casa, carrer d'En Robador (casc). Per aòord del Sindicat.—El secretari.
25.18
25.32
Msfg. , .
25.23
Oü.oo
189 metres quadrats. Escriptura 3 de E. Maynés i Gaspar.
00.00
25,31
juliol. . .
24.94
00.00 juliol de 1922. 290.000 pessetes.

Neva Orleans
Disponible.
Futurs:
Dcismbre .
Gener . •
Març. . .
Maig. . ,
Juliol. . .

Tnae* utt·M·r

«brlaanl «val

23.25

00.00

24.82
24.SW
24.92
24.79
2-1.5S

00.00
oo.co
00.00
00.00

tes les Incongruències, vulgaritat».]
desllorlgaments i benetteries imaginables 1-admeses en aquest gènere |
teatral.
Perú. així com en altres operetes la I
riquesa de la presentació,, i'encís del
lü música, gronxadíça i ensucrada,!
el ball i alirese recursos de mala lle ,1
salven la situació, en «La amazonal
del antifaz» no arriben a plaure all
públic, i l'enervament sobrevé. irr«-|
missible.
Avui ja no í-s tan fàcil enlloernarl
les gents amt> quadres de fantas a,l
intercalats amb escenes sentlmentelsl
0 tfòmiques. Les revistes presentades I
amb luxe i bon gust, on no es planyi
res en vestuari i decorat, fan semblarl
pobres i migrades les exhibicionsl
d'opereta per l'est 1 de les que enl
••La amazona del ontifozz» ens ser-l
v ren el dijous a Eldorado. Per·aisdl
el públic, discretament, deixà qae Is
clac fés el seu fet sense embolicar-s^l
L'opereta transcorregué entre fredot]
1 indiferènc a. No són aquesta mena
d'obres les que mée escauen a le4
excepcionals condicions de la com-|
panyla Ortas-Leon s-Gallego.
El' conjunt anava embastat, I con
que no bl hovla mot'u per a dlstioJ
glr-se particularment, només es veiel
ren les ganes de complir de la seny"
ra Labera, de la senyoreta Saturn M
del senyor Gall-ego I algun altre. Enl
la confecció d'aquesta obra hi bati
mtervingot cinc portones- els senyoril
Kren. Buchblnder i Lepina, són eHr
responsables de la lletra, I els senyor
Vlttentber i Badia, de la parUturnJ
Tota una col-llgacló germano-aspa-j
nyola — P. B.

Noves construccions
Permisos concedits per l'Ajuma8*gcm talaatM» TAIOA ment:
BaLxos i primer pis del carrer de
D ' e s p e c t a c l e s
00X0
l'Arcàngel.
Casa de quatre pisos del carrer
00.00
de Burgos.
ELDORADf. —«La amazona del an00.00
Oues cases, carrer de Lleó XIII.
tifazs.
00,00
Casa del carrer de Rabassa.
00.00
Cosa carrer de la Travessera.
Els amors d'un comte que es fa
00.00
Casa dels carrers Amèrica i Pri- passar per p ntor i d'una acròbata
que ba deixat el circ i que actua de
mavera.
Quatre cases de la barriada de mestressa rural, serveixen de pretext
per a "nn trama d'opereta, amí> to1 M desembre d* t m . Can Baia

Segueix projectanKe amb èxit
l'aristocràtic Saló Kursaal, la 8*ri«
francesa .Parlsett?..
L'empresa anuncia per e demà, di1
eabte, l'esirana de «La caravana
la moru, grandiós film, rargumeo
del quai ès una tràgica història <I8
dos aristòcrates.xussós; es desenroi·
Xla en el& última dlos de l'Imperi

L A

.VEU

i en ela «jue ele segnlren e b
inanis de la revolució, que han
i t portats a aquesta pel-licula en
la sev* intimitat,
prés d'aquest esdevenimem e0
feparen altres grans estrenes.

ALS SUSCRIPTORS

E D I T O R I A L
I A TOTS

LLEG3

S.

A.

DORS

i

tapes:

2

pessetes

Tenim un bon estoc de llibres de les dues biblioteques j a
enquadernats en tela 4 * 5 0 p e s s e t e s l'exemplar

. En preparació: el nou quadro

IDIL·LI

DE

N.NOTS

Demà, diumenge ,tarda. a leí quaUH; Gran Matlnée. CR1-CR11
M t . a les deu: CRI-CRI.

Espectacles

Circ Eqüestre

Palace
1 A

^ 1 1 . DISSABTE, NIT. A LES DEU,
La levlsttl de gran espectacle

G R I - C R I

el nuu quadro, ortglnal novetat
cèftka Jel Palace Theatre -W LonlèS,

L l u m s

Golors

ELS NOSTRES

Enquadernació

LÍRIC CATALÀ

i

C A T A L A N A ,

Enquadernem en tela tots els v o l u m s sortits de les nostres
BIBLIOTECA LITERÀRIA 1 BIBLIOTECA CATALANA

Català
R O B E A
Zn el concert que avui se c e l e b r a r à T e i t r e
Telèfon 3500 A, — A ^ n l . dissabtiï.
J l'Orfeó Uracieiic, el violinista En
bii Murillo, ucontpanyat per En Joan tarda, a les cinc. Butaques, a una
iflé. I n t e r p r e t a r à obres de Mozart. pesseta i a «'65. Per ün;ca vegada,
perln-Krelòler. S c h u b ç r , M o r e r a 2 obres de gran èxit. 2. 4 actes, \.
ara i Krelsler. A la tercera part, la LA SOMRIENT MAGDALENA
btable entitat choral «La Violeta»,
i LA MALVASIA DE SITGES
ne dirigeix el mestre En Pere Jordà, dos Iriomfs de la Companyia. Nit:
feni-arà le? següent» obres: «La nostra
asenya». JafdA; «Jovenívola», M l - Butaques, a dues pesseiea. El formi1: «Els dansaires catalans» (sarda- dable èxit en quatre actes.
FAMNY I CUS S E U S CRIATS
i-estrena). Jordà: «Els xiquet» de
f ] ' - , O a v é ; •Himne de l'arbre frui- Magnifica i e s p l è n d i d a presentació i
I «La Marsellesa», M o r e r a
meravellosa Interpretació.
Demà,
dia 10 dei present, a la tarda. diumenge, tarda, a les tres: La reina
Jrfeó t í r a c w n o c e l e b r a r à un dels de les rondalles d'En Folch l Torres,
eus concens-jiepàe. dedicat als socis LA VENTAFOCS: a dos quarts de sis
ratectois. Aquwte poden recollir les i nit, la mugnmca couièdia F A W Y
|\*ltaolon» que t-la corresponen, a la 1 ELS S £ U 3 CRIATS. - El propvlKretarla de l'esmentada entitat.
ç e n t dijous, dia 7, tarda: Espectacles
per a infants: Programa estraordlnat l . Dues obres d'En Folch 1 Torres,
• El concert que la Banda Municipal LA VENTAFOCS, i estrena de LES
S n a r è d e m à . « un quart,de dotze en CONFIDÈNCIES DE NINETA Es
unt. a l e placa d'Orflla, amb m o c u despatxa u Comptaduria.
-e la Festa Major de l a barriada de
l a n t Andreu de Palomar, s ' a j u s t a r à
n següent programa:
T I V O
L I
j P r i m e r a part. — -Marxa catalana»
n ü m . I ) , Lamute de Grlgnon; -Mígpn», (overtura). A. Thomas; «Déjsuiit ' (selecció). S a l n t - S a è n s .
Direcc.ó; Josep Bergés .— Avui. disISegona part. — i.eonora» (obertui nüm. 3), BaeUmven: -La Walkirla» sabte. Inrda, no hi ba funció, per a :
elecció). Wagner; sardana «Rosà de ilonar lloo a l'assaig general de
>110». Lamote de Grlgnan; cLus Go- EL CASTELL DELS TRES DRAGONS
ndrlnas» ipantomimai, Usandizaga. que s ' e s t r e n a r à avui, nit.
So s ' e x e e u t a r à cap obra fora de
•Nit. a les deu.íraraa
E S T R E N A
de l a gatada d'En Frederic Soler
(Serafí Pltarra), adaptada a l'escena lírica, en tres actes, per Francesc i
Pujol, amb música del
MESTRE
ENRIC
MORERA
E L C A S T E L L DELS T R E S DRAGONS
prenent-h: part els e m i n e n t » cantants
senyota Bugatto i els senyors Sagiiran T e a t r e del L i c e u Barba, Vendrell, AdriA i els aplau[Avui. desena de propietat 1 abona- dits artistes senyors Bergís, Pedrola
wgPX, A tres quarts de nou. Quarta (Zenóv, etc Projecte d * decorat i I
brüiia de r « n i i n e n t tenor H I P Ò L I T mobiliari, del senyor Reig. Decorat, I
^\Z.\RO. Debut dels celebrats ar- del senyor Solana; mobles del taller
t M SarcAie. Olalzula. ÚNICA repre- Artigau. Vestuari. Sastreria Casa Paitai io en funció de nit. Ue l'òpera q u i í a . Magna preseutac;ó. — DemA.
quatre actes LA FAVORITA, pre- diumenge, tarda t n i t . les dues noves
pnt-h; f>art la senyoreta Suades. — produccions L O t CUM BALLA i E L |
om. tarda, la nova Cpera russa CASTELL DELS TRES UR.\GOLNS. DAME DE PIQUÉ. - El dimecres Es despatxa a Comptaduria. — Aquest
l-opvlneni: MARINA, per l'eminent teatre té calefacció central.
nor HIPÒLIT LAZARO, debut de la
lebraUa sopran Albertlna Cassanl.
|pr«nent-hl purt els senyors Sarobe
Olatzola. Decorat nou de Vilomara
T e a t r e de
N o v e t a t s
Marma.
«
xa\»

filnetes.

DE

Gtan Companyia de Mr. Ventura
Ganoau. — AVUI, dissabte, tarda, a
dos quarts de oinc. Matinèe,, i nit, a
tres quarts de deu. Extraordinaris
programes.

de deu. Primer: JUAN JOSÉ ÍÇMS actec segon: LOS MALHECHORE8 D E L
BIEN M a :·..:'.·iSJ..

BIBLIOTECA
CATALANA

1923

, dalla d'SipecttCle en ittff actes I 177
I quadrns..
i ai
LA VENTAFUCS
i estrena dc l'esceniflcació de l a pàgina viscuda,
L E S CONFIDÈNCIES OE NINETA
interpretada perc lu nena Coscolla,
Ics senyores Morera i Casas i el senyor Estrenis. — Es despatxa a comptaduria.

iwmiiiiiuiímnniíiiiiuiiiimiiiiiMiiníjNiumnuiiiiiiMiiiiiiHiiuiHiiíiiiiiiiiii

segon concert de l a tanda de
concerts en dies fesUus u la tanta
k a n l í f a t s !f>er iC'Oríeó C a t a l à , es
r à diumenge dia 10 de desembre. El
5rama Liiteressantisslm per cert.
interpretat pel vioIiDlsta FranCostti. el tenor E m i l i Vendrell
^•1 pianista Blai Net.

Principal

P i g . 15. — Dissabte, 2 de desembre de

P A L A

Ha estat sol-llcllada per o d e m à ,
umenge_ a la primera secció del
ktre Romeo, una r e p r e s e n t a c i ó de
i Ventafocs».
j la segona secció, es r e p r e s e n t a r à
anny i els seus criats..
\ fi de complaure a asidus concutnts. t a m b é d'aquí a pocs dies es
b r i s s a r à la comèdia d'En Pous 1
Igès, « P r i m e r a volada».

i P U f a del Teatre, 3 S 4: Tèlx

C A T A L U N Y A

I

l'ist l'èxit obtingut en les sessions
la primera actriu Mercè Nicolau
donat al Teatre de l'Orfeó Graic. ha decidit continuar-les obrint
nem, a preus populars, per
l'actual mes, dies 3, 17. 25 i 31. rest ü v a m e n t amb les obres «Monna
Bna» de Maeterlink; • L a G i o c o n d a · .
[D'Annunzto: «Ej va no I-aily Winnore». de Wllde. I «Dijous Sant..
| J. M , de .Sngarra.

Musicals

Dfc

Teatre

C E

C I N E

Oran Saló de Mada
A v u i . dissabte, magnífles profrrnmes.
REIVINDICACIÓ D'EDGAR; El. VELL
POLVORILLA; el fonnòs flliii. TALONS ALTS. ver Gladys Wàlton, 1
I XI I AS. C.B.VN ESDEVENIMENT ( I NEMATOGBAITC. de la primera jor->
nada de la Interessant pel-lícnia històrico. LA FILLA DE NAPOLEO. busada en la cèlebre obra d'Artur Berluirde L'Aiglonne. Pel seu l l a r g metratge (deu m i l metres;, i per tai •V'9
el públic la puguK veure amb como.
ditet, aquesta pel-licula es d i v i d i r à ,
en quatre Jornades de 2.500 metres.
© e m a . diumenge, d'onze a una.
Gran matinal. Tarda, de quatre a sia
i de ais a vuit. Nit, a les deu. Grana
session». — Dilluns, extra ordiran i»
programes. Estrena del segon tomo
de LA FILLA DE NAPOLEO, i el colossal n i m . REINEIETA, per la eminent artista Sliirley Mawon.

Victòria

Programa per a avui: «Jo acuso.^ segona jornada d'aquesta duper-protluc*
cló, d'extraordinari èxit; «La m o n a
OUMONT, PIM • PAM • PUM. M t , a resucltada». «Danees orientalsi, «El»
dos quarts do deu. Primer: EL RUIDO e8perits«,*·E] llegat de Letly», c ò m i c a ,
DE OAMPANAS; segon: OAROELE- de brorna continua. — Demà, diumenRAS; ierce'r: PIM - PAM - PUMj qiiart: ge, grans sessions a la tarda. Nit. augEL CALLO DE MORÓN.
ment de ptogiama i estrena de: • 1 ' i
cow-boi a Nova York», per W i l l i a m S.
,
I l a r t , df-1 Programa A'juria.
A v u i . dissabte, tarda, a doe quarts
de Cinc. Ei- CAMPEONATO, LA GRAN

A M M E S ATU1DES
per

:

J. ROIO I R * T t N t Ó 8

Preu 9 So ptes.

Rico I Alex I 9ie Oermant Albanos.
— Demà, diumenge, larda, a les quatre, l n t. a tres quarts,de dea: flrandloses funcions, pr*neiit-M part iota
la companyia. — Av.at: Debut dels
OSSOS COMEDIANTS

B L D O R A D O
Companyia de aanuela
ORTAS : : LEONI8 : : GALLEGO
Avui. dissabte, tarda, a les cinc.
Gran Matinèe de Moda, Representació
• M r a o r d i n à r i a de la belUssioia opereta en tres actes, original dels senyors Kren, Buchblnder t Lepina.
partitura de Vitienbérg i Radia, LA
AMAZONA D E L AMTIFAZ. Nit. u k s
deu: El d i v e r l . d i í s i m enftemè-; L.K
NINA DE LAS PLASCHAS, i I V x i t
del dia a Barcelona, la dlvehlda farsa sainetesco en dos actes, dividits en
sis quuadros i una pel-licula com a
pròleg, original dels senyors Mimo?
Seca 1 Pérez F í r n à n d e z . m ú s i c a de
remlnenl mestre Amadeu Vives, el
FARQL'E DE SEVILLA, amb els diVertidlssíms CONTES ANDAI.l sos,
per Casltuir Ortiis. - Demíi, diumenge, tarda: Representació extoaordinàrla de SERAFIN EL PINTI'RKRO. I
la popular sarsuela EL «AROUILLERü, Nit: L \ AMAZONA DEL A M 1 FAZ.

Tíatre
Català
H O H B A
D umenge. latda, a le» tres: LA
VENTAFOCS, m e r a v e l l ó s espectacle;
a dos quarts de »ls: FAN.VY 1 ELS
SF.IS CRIATS, n i l . F.-VNNY 1 ELS
SEUS CRIATS. Formidable í r i t d lnterpretadi'j i p r t s e n l a c i ó .
; ; !*'

T E A T R E

N O U

Companyia d'opereta
VICTORIA PINEDO
LLLT3 BALLESTER
Avui. d u r a b l e , sarda, a do» q u a r t »
Exit dals debuts de la setmana
de cinc. Gran funció a preu» populars.
Els 7 Seratos, a c r ò b a t e s ; E L S t Bod- LA REINA OC LAS PRADERAS. Gran•on, excèntrics; L a bella Lefevre, re - diós èxit. N u . . f l tres quart» de deu.
na del Diabolo: Haodon et Dur ban, « x . AL TORO QUE E S UNA MONA. pre
traordlnaris excèntrics saltadora Re- nent-íü part en Pep Marquès. Reposia p a r i c i ó d- la famosa troupe
ció de! iREY QUE RABIO- Gnyi presentació Decorat non í " l u x o í a sasE l s 8 Méndez,
8 trarta
A\-tu, dues grans fuacions, tarSegueixen les ovacions cgnunues als da I Dit.
notables artistes The Arques, made- I
.
moiMUc Madríga*.; MUe. Rosa T h M , rwk-r? »
v
OAmffTf*
Las 4 D'Angoiye, L a Bella SchnHber. * M l t A A M A
Ba.l\s
Jtflle. PatroMH, 1 els diverUI»ftallasso?j A>:tti. <y.«5a>t« NlJ, a dos ijubtís

T e a t r e

A p o l o

A v u i , dissabte. TARDA, A DOS
QUARTS DE CINC. Buiaco, VóO. GeneSaló
Catalunya
ral. 0'50. Primer: NINON; segon: LA
CANCION D E L OLVIDO, en Ja qual
Gran Cine de Moda
d e b u t a r à et notable b a r í t o n . JORDI
Notable sextet Jordà-Moltó. — A v u i ,
BUF AS; tercer: la F I E S T A DE SAN dissabte, dos grans èxits, dos. SucANTON. Nit. a tres quarts de deu. DE- c é s colossal del Programa AJurla. «Ei
B l ' T del noveu baríton, fill de Sant pobrcl», pei simpètic artista Bryan
M a n í , MANUEL VILLALBA. Primer: Washburn; g r a n d i ó s triomf, .Per "una
LA ALSACIANA) segon: EL SENYOR r i a l l a . , exclusiva, formosíssima comèRAMON ENGANYA L E S CRIADES. dia, per la genial i formosa artista
Enorme è.xit del Teatre Líric Català. Margarida Flrberj «Eís empleus da
Pen'oo Frescura», còmica. — D e m à ,
nit, grandiosa estreno dels Artistes
Associats, «Tríonif de l a v i a f è r r i a t ,
Gran Teatre Espanyol
exclusiva, assumpte emorionant de
Companyia de vodevill. Pep Santpere Rex Beach. — Aviat, la mes grandioA v u i . dissabíe. 2 desembre. Tarda, sa pel-llcula de la iemporaa: « J o a n a
a dos quarts de cinc. Prirnier: E L R E I d'Arc», per les dues estrelles de l a
DEL SUCRE; segon: L'ANIMA QUE p é t i t a u a Geralditia Farrar i Wallaca
M'AGUANTA. Nit, a les deu. E L S POL- Reid. presentació coin no s'ha v i s t é a
VOS D E L DOCTOR R I V E L T .
cap pel-licula. - Avis: A v u i , d u r a n t
l a funció, es despatxaran butaques
muuerades per a la sessió de do»
T e a t r e P o l i o r a m a quarta de set i.e d e m à a la tai au.
Companyia de c o m è d i a
GOell - Tudela - Asquerlno - Cortès
A v u i , dissabte, tarda a le.s cinc. M \ - F
U
T
B
O
L
TfNEE ipOPI l . M t Bl l'ACA PLATEA
.\MB ENTRADA. UNA PESSETA. La
CAMPIONAT DE CATALUNYA
comèdia en' tre" actes, de gran èxit,
D e m à . dia 3 de desembre, a les
Í 'M de la tnrdo.
LOS BANCS D E SOL
I SPANYOI.-EUROPA.
al camp de
Nit, a les deu. POPULAR. BUTACA
PLATEA AMB ENTRADA. D l ES P E i - l'Espanyol.
BARCT.I ONA-SABADELL. al camR
SETESJ.a c o m è d i a en tres actes,
dol Barcelona.
E L AMIGO F R I T z
AVBNÇ-UNÍO ESPORTIVA, al camp.
DfmA, diumenge, turda, a do» de l'AVenr.
quarts dc quatre. Primera secció. LOS
BADALONA-MART1NENC. al ( t a n »
MONICOTES i E L NINO PEROIDO. del Badalona.
A les sis. Sèeció especial, i nit, a les
ATLETIC-TERRASSA, al camp da
deu. E L AMIGO F R I T Z .
l'Ailctic Sabadell.
El vinent dijous, dia 7 de desembre.
ÍUPITER-ESPANYA. al cantp del
Matinèe especial. I n a u g u r a c i ó del wa- J ü p . t e r .
tre per a nois. nmb l'esireua del conPer entrades I lOcalUals del partit
te popular,
Barcelona-Sabndeli. avui. de 10 a 1
LA
POBRE
OENIOIENTA
l de 5 a 8, al carrer Fortuny. Per als
ilemè.s paitits ai camp de Joc el ma(LA VENTAFOCS)
escenificada en tres u-.tes i set teix dia.
quadres, per don Josep M. Folch i
Torres, arranjament ai castellà per
Josep Borrell. Novlssim decorat. Ric F r e a l ó P r i n c i p a l
Paiaee
% estuari.
Avui, dissabte, tarda, a les (jn^ua
Es despatxa a Comptaduria. — Te- en punl, dos mieies-anls partits. Nit.
lèfon « 3 i A.
a un quart d'on/e. colossal partit <le
pilota a cistella. Vermells; BARREMV
CHEA I ICH.\ZO. Blaus: VICENTE •
Coliseu
P o m p e i a SAiaMÉSNDL
Travessera. S i 10. - Ttelèfon 272 G.
Demà. diumenge,' tarda, a dos
quarts de cinc, i nit. a do£ quarts
Restaurant dei Parc
de deu.
Pròxima reobertura. DirecUN BENEIT D E L CABÀS
ció: Carbó (fill).
(un acte)
Grans reformes als salons
UN MANRESA D E L'ANY VUIT
i servei, S'admeUm encàrrec»
lires actes)
per a banqneis.
Teatre C a t a l à
R O B E A
Dijous. 7. tarda, a lees cinc ESPECTACLES PER a INFANTS ü r o n
«sdevenlmeot. 8 obres, 2, d'En Josep
^ l a O Folch i ^ottçs, l a cèlebpe ioQr

E D E N
C O N C E R T
Asalto, IS.
Exit de L a Praoleellla.
L a Saukee, Loa Ser-ar, Ni ta Cera j
altres moltes atraccions.

Pàg. 16. — Dissabte, 2 3e
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A n t o n i

per senyores i nenes 5.000 en existència
senyora a 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 80 i 76 ptes., tot llarg
120 I 130 cm., confeccionat» en riquíssfaw panyos i camusse»

A B R I C S

A

c

S

1

E

N

La primera CüSa a Barcelona
nena a !5. 20, 25 I 30 ptes., preciosos models
confeccionats en molt bons panyos i camussas

A B R I C S

- u i - d a c i . »

I

o

l

o

s

s

a

l

de diversos articles averiats amb motin de l'enderroc del local
L o t

c o l o s s a l

TeWt fi to 1*50 pessetes matre, ara .
Flassades cotó per a bafetes, a . . . . .
Flassades cotó més grans amb sanefes, a
Panyos cuina fij, la dotzena, a.
Q U O d e i I

PWS

abPÍCS

COPteS

llai*g

H a n *

ISO

7 * 5 0

llana molt superior, ample 1
pessetes, corte de 3 metres, ara
Davantals ferro, per a cuina, molt forts, a
86 cèntim»
. 4 *
»
Llençols cameres confeccionats amples 160 centímetres . . .
.90
»
Tovalloles russes regular grandària, mitja dotzena . . . . .
•
» Ptas.

C m .

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

preciosa col iscció, corte ara 1 2 Ptes.

G a b a p d i n e f i

-

C O P t e p a n y O - p e l l de

P t e s .
X'fiOptes.
4 SO •
1*7* »

IT'SO

p e s s e t e s

ptes.corte, ara 1 5 ptes.

model preciós per a senyora i bona confecció, valor 75 ptes., ara ptes.

Flassades llana 6.000 a liquidar
J o c s

llit

b r o d a t s

Flassada llana blanca camera, ÏO ptes. - Mocadors brodats, precioses
capses, a 9 ptes. una - Panyos higiènics, bonica capsa, a 2 00 ptes.

m a t r i m o n i ,
i

c a l a t s ,

p r e c i o s o s

a q u e s t s

dies
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Serveis de la Companyia Trasatlàntica

99

O l i

MànolDa i ' e s c r í n r e

a n s

IDEAL

"LIKTES A A N T I L L K S , MEX10, NOVA T O S K I C O S T A f IfiME

id

^ B

MANUEL CALVO
!ÏLu,lrf?1
* de desembre de Barcelona, el 26 da ValeosU e i a d e i U l a e a l • l ü b d · C & d t s
tap a Bo«a York, Haruia I V e r s e m .
_
81 T*I>OT
ALFONSO XII
ajrttri el dl« 17 de derçmbre de Bilbao, el 19 de Sastander. e l » de GU6n I el H de Corofia, cap «

'Potoo» i Cotxets

professor

C I R O L A M O

Vagíiano

(de F l o r è n c i a )

«taTaaa i veraernr. Admet c à r r e g a i passatge cap a Coetifirnio i Pacific amb trubord a Havana,

^ ««X"

MONTEVIDEO

El

" r t t r » el dl» 10 de deaembre de Baiceton*. el dia U d* V a l è n d a , 8113 de MAlaga I el 15 do Càdlz
e»p a üei Palmee, Santa Crnz de Xenerlfe. Santa Cru» de I * Palma. Pnerto Rico. H»Tan», Coborà cap a Verao-oza0' aerto cabeUo 1 L a O u a y r a . S'admet càrroaa 1 p M n t c e ambttu-

Elrapor
sortirà de C&diz el dia is d^
Port-Sald, Colombo, Sinea;
tres posts per als quala ~

i

refrescant
de

la

sang

E x i g i u sempre el nom del professor

Magistral creacióqucl
obté actualment elf
més sorollós èxit
No la compreu sense]
véure-la primer

G I R O L A M O

UHU DE FOJPDfBS
0. LÓPEZ V LÓPEZ

Se oen en les principals f a r m à c i e s , i drogueries

V » 8
Únic oftntt c Espanya:

LOTEA D E F E R N A N D O PÓO

SAN 0ARLO8

Elrapor

depnratin

65 anyi J'tzil ertUtnl
«in M mlücr rietmtnacii

L·IHIA D S BÜENOe AIBE3
INFANTA ISABEL OE BORBON

E l rapat

millor

•ortfràeldla
de deeembre de Barcelona, el
d e V a l è n d a , el
d'Alacant l e l
dsCàdU.
L e s Palmes, Sants C n u de Tenerife, Santa C r a s de I s Palma, altres escales intsrmèdie· 1
naado Póo.

1a

a

/ . Uriacb i C * ;

B r u c h , 49

Barcelona

Agent exclusió:

. V .

Oto Sireierp

A méa dels Indicats serreis. la Companyia Traaatianüca t é establerts ela e s p e o í a u dels
port» del Mediterrani a Nova Tork i port! del Cantàbric a NOT* York 1 la Línia de Barcelona
a EUlpines, les sortides dels qoals no són fixes 1 s'anunciaran oporainament a cada riatge.

Casa C e n t r a l

,
Aquests vapors admeten càrrega en les condiciona més favorables, l passatgers als quals
Ja C e s i p a n y l a d ó n a allotjament 1 tracte eemerat, com Ua acreditat en son dilatat servei. Tots ela
Tapers tenen Telefrraria sense fils.

£xposiot6:
PELAYO,

E X P E D I C I Ó

BERLÍN, l |

ELS VERITABLES PREPARATIUS
D'HIGIENE I DE BELLESA DE

C O M E R C I A L

.
. B l rapor «REINA MARIA CRISTINA» sortirà el dia n de desembre de Bilbao-, el J ï d e SantKBdsr; el 13 de GIIÓB; el U de Corunya i el 15 de Vigu, cap a l'Havana 1 Hora York, à d m e t e n i
«ferrega 1 passatgera.

^ n u n c i s

MADAME VASCONOEL·
estan de venda a la oasa VICENS FEKBEK

DoinanDIl
ilüllllUlCU

P L A Ç A D B C A T A H JTYA. Dipositari exolnnla per » Catalttny»
io f w n l'opoíd-; e.Ti·licAtiu dels tractamoat* 1 preparat* de BellíBa da HadaIC
uu> V A à U O X C E L p e r a e m b e U i x i cornxeir tou els vostres defectas.

Uaiib

Pianos

^ S T ^ S :

Per a anunciar
en els periòdics ser|
vint se de la
EKPBEBA I D £ A v |

d ' o c a s i ó

estalviareu temps, mol
lètties i diner. RamblJ
de les Flors, 16, baixo I
Telèfon 4863 A.

F à b r i c a de F l o r s , C o r o n e s i P l a n t e s fc» 78, entresol.
Tot el qao's necessita per a fer-les
V e n d e s
Antiga Casa T. COSTAS. Falla, 19 1 16, praL
J o i e s

V \ V . V - t s
L'boratorl
opecial

Sr

A N À L I S I S

E s l a r e i n a d e les a i g ü e s d e t a u l a la deia
V A L L DE
S A N T
D A N I E L
El seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 5S

MODÈRMS

U HIEÒHB.

D

Safates 1 serveis de plata, a
ses. Compro or, plata, platí,
briliauis 1 perles.
J o i · r i · o 4* A Utamm
BsmMa Seies Flora, 8 A
' Cardenal Cassiiaj, 8.

D'ORINA

INFORMACIÓ

Demani's el toUet U4ustrai
rn. VELLVE. Professor Aux. de
Facultat da Farm&cla, Feroande.

