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Classe dendvols: St.K.. C.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, iríV: mínima, 6'4; mínima prop
del sol: OU
Oscil·lació termomètrica; lO^.
Temperatura mitja: 11 5.
Precipitació aquosa, des de les set
del maii del dia anterior a les set del
diu de la data, 00 mm.
Recorregut del vent en igual període j 4 km.
Observacions particulars: Boira.
El director. E. Alcobé.
Portafer-

Paraigües
LA

D o n y a

SENYORA

M a g d a l e n a
Castellet
de P a r d i n a s

I

fcUTDlloo
PORCELLANA
»dilGJlOÒ J. Llorens. Rbla. Flors, 30.
La linió LUramarina ha organitzat per al vinent dissabte, a ies deu
de la vetlla, a la Bobànva Modernista, un extraordinari ball de gala
ipppular dels adroguer^), en commemoraeió de la lestivitat de la patrona del Gremi i a benefici dr la Caixa Mutual de la Unió Llmmiarln^
(Per a llotges i invitacions, a l'estatge socval de la dita entitat. Ronda de Sant Pau. 34, principal, de nou
a onze de ia vetlla.

d'octubre

CA. O. 8.)

Els que la ploren: espòs Josep Pardinas, mare Magdalena Carbonell vídua de Castellet,
mare política Carme Mitjans vídua de Pardinas, germans Francesc de Paula, Maria i
Josep Maria, familia tota, i les raons socials <Canal, Font i Pardinas> i^Ramón i Farreras>, en recordar a llurs relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen novament que encomanin a Déu l'ànima de la difunta i se serveixin assistir als funerals que, pel seu etern
' descans, se celebraran a l'església parroquial de Santa Maria de Jesús, de Gràcia, avui,
dimecres, dia 6 de desembre, a les deu, pel qual favor els en restaran per sempre agraïts
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Valors - C u p o n s - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Rambla d* Canalote», 2-4
BABOEL·OHA

Direcció telegràfica:
KABSASBBAKS

Avinguda

A p a r t a t d* Oorrens nftm. I ,
l4630 A.
Telèfons números. . .'.4&3I A.
1
i 4532 A·

SUCURSAL
A
del C o m t e de

MADRID
Penaiver,

núm.

18

• VA í l l
\

• 1j í ^ ^ r l Sf»^
SL^rf
j i ?Ü ^ t à IWB a l i l l l
/ B f L ^ P j É » PTIM ^ a r f '*f%A " " I l i « " I K A M M |
íjS® Ronda Uni^ í s S \ ersitat, 20

D p ,

M o n t a n a

dels Hospitals de Paris. Pell i Veneri. Sant Pau, 3B, principal, 2.*

E l D r . M . Cusi i V i d a l

^ ï t ^ L T S l
Uee, de l'Hcspilal de la Santa Creu, ha traslladat la seva consulta al Passeig
de G r à c i a , 83, principal. — Telèfon 3.2/4 A. - Visita de 11 a 1 i de 4 a G.
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Observatori H
Meetteeoorroollòògglioc de ll ai
Universitat de Barcelona. — Dia i5
de desembre de 1922.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0' i ai nivell de la mar:
T&··S. riiy'a, 7700.
Termòmetre sec «"6. 13"4, i r 2 .
Termòmetre humit: 5'4. 97,
Humitat (centèsimes de saturació):
82.59, 73.
Direcció del ver.t: SSE.. SE., Calma.
Velocitat del vent en metres per segon: i , 2. 0.
Estat del cel: Quasi serè. Serè.
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Com ftom recordarà, els diaris de
l'últim setembre publicaren la noticia d havei se cantés un gran desfalc, a Cíimpunyia dtj í'.'irocarrll
del Nurd. i qUe havien estat suspesos de *ou i càrrec alguns empleats de la Companyia, entre els
quals figurava el nom de l'enginyer
Ea Joaquim Llaiisd.
Acabat l'expedient que es va instruir, ba resultat comprovada l'honorabilitat de l'esmentat senyor, per
qual motiu. 1 peí baver estat reinegrat eai el càrrec que exercia a la
dita companyia, l'obsequiaren ^Is
seus amics i companys amb un banquet a l 'Hotel Ritz, el qual es va veure concorregut l animat.
J OI E S V I L A N O V A

T/7fK a S O 0 0 b u g U s

L

Ü „ 16, 6

Fn Salvador Bonavla. ens ha fel
•wnesa del seu Bloc-Calendan Mane\ per a 19S3, any vuitó de la seva
publicació.
Porta un perfecte santoral, segons
les nbves dispotions de l'església catòlica, í-'om així tambí els dejuuití i
vigílies. El text que amenitza aquest
Bloc-Bonavia és de mèrit i escollit,
com els ahres anys: qualitnt és aquesta que j i ha donai la popularitat de
què gaudeix. A més de l'humorístic
•Judici de l'any», escrit iper son propi editor, hi publica En Santiago
Rusiílol una planeta per als lectofs
d'aquesi calendari, que és Jorva Interessant.
Mlleries

J.Llcrea». R. n o n . S ·

Presidida per Jon Francesc Ue P.
Dardet celebrà sessió la Comissió del
Mome Pio de socis de la Creu Boja

d
6
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d'aquesta clutal. en la qual ee donà
compte del nombre d adhesions rebudes, havent-se acordat convocar els
senyora que les han trameses, a una
reunió que tindrà lloc el diumenge,
dia 17 de l'actual, a les deu del matí,
al local de la Comissió ProvimiaJ
(Corts, 612), per a l'aprovació d·.-Mil·
tiva del Reglameri'. i elecció de la
Junta Olrectiva
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7-Barcelona

MoWes i m \ i m
per a D E S P A T X
TRAVESSERA, n.0 9
(cantonada Salmerón )

1

Demà. de set a vuit de la tarda»
bi haurà a l'InstUut Francés 'Consell
de Cent,338), una coníetència publica
a càrrec del senyor Ulreciot rte 1 Inv
Utut. J. J. A. Benrand. sobre «i tema. «Maurice Barrés, Culte du mol,
et Patrie».
CRISTALLERIA
^ÍÈ*

PORCELLANA

TXL·L^íf*
KAJÒLICA
METALL
a L A N C
^ l · s ' 1 » *
ORFEBRERIA
QANTVBTEIUA i COBESTs

I

FANTASIES EN ARTICLES
D'UTILITAT 1 ADORNO
PROPIS PER

- P c f l l f o c dí> Petro,i. carbó, gas.
U d l U I C O etc. Llorens Germans.
Rambla de les Flors, 30.

Els Cafès La Portorriquenya
són els més fins i aromàtics. Plaça
del Bonsuccés 1 Xuclà. 23

.

C a r d u s risss. 10.

Per a donar començament a la seva actuació, la Penya Pinya està organitzant un ball. que se celebrarà
el dia l í del vinent gener, a l'espaiós estatge de l'Ateneu Obrer del
districte U (Mercaders. 38 1 40, principal).

C a r b o n e l l

m o r í c r i s t i a n a m e n t e l d i u 29 d e l p r o p p a s a t m e s

B

PENÍNSULA:

ets.

BARS
RESTAURANT*
A W
COMUNITATS. ETC
Auonin.r&li ct>inpr«.'i modera*

REGAL

^

CCASIO. — Ae'iualmejtl uíerim ui
3TOK de VAIXELLA, ;v i l i peces,

tiemposiea de tu («í^is (MtAS, sopers I

postre, 6 plates on irM tama'iys, t
fruiteres, 2 ravergs, soperu. lagumara,
wsaladera i salsera, pisa de pedernal
deorada i filet or, tiss de úí

!" Pies.

Avui. dimecres, a les deu de la
vetlla, la Secció, d'F.siudU Polítics 1
Socials de l'Ateneu EiuiciwpOJn; PePillar (Carme, 30/, donaVú una coo·
ferència púbüca a cànec de ladvocat madrileny En Narcís FernAndez
Boixader. qui desenrotllarà l interessant tema «Besponsabiliíalò d*- la repressió i necessitat de la revoluoió».
Pelavo, 11.

Aixetes

- S a n g r à T. 1478 A. porcellana
Avui, dimecres, a les set de la
tarda, al Centre Excursionista de Ca.
talunyà. organitzat per la Secció d'Arqueologia l HUlória continuan't les
projeccions de la Història de l'Art ea
l amiguitat (Egipte).

-

Fàbrica

d'orfebreria

Articles per a presents i taula
Vendes al detall. • Preus sense competència
Portaferrlssa, 4
Relació dels objectes trobats 1 dipositats a la Majordoroía de l'Ajuata"
ment:
Documents a nom de Marcel I Gai^
cía 1 ndefons Miguel; un penjoll de
metall, amb un retrat de dona.- un
clauer amb sis claus: üocumems a
nom de Josep M. Moya; una clau; un
moneder de pell negra, contenint uij
clauer amb una clau. un mocadert1
blanc i cèntims; un gemelo. que sembla d'or, de camisa; un bitllet del
Banc d'Espanya: una clau; una altra
dau: un llibre titulat «Compendio de
Historia Sagrada»; un tros de colla»
amb cascabells. de cavalleria; unes
estenalles; un clauer petit numerat;
una pulsera. que sembla d'argent,
amb brillants vermellsr una cadena de
rellotge, que sembla xapada d'or; unes
altres estenalles; un taló dels F. C del
Nord, a la consignació de J. Teruel;
una bufanda de llana negra, de senyora; un tubo «ontenint documenta
a nom d'Ignasi Tejedor López; un
abric, color fosc. de senyor-, un pantaló i una americana de cotó, tolor
blau; una peça de tres illa negra; una
bossa petita, de tala de diversos co-

CU

Pàg. 2. — Dimecres, 6 de desembre de 1922

V E U PE

CATALDS

II una ferida de pronòstic reservat dient-los aquell 'no passareu», que
és una garatirla de com sabran
que l i arriba del nas al coll.
portar-se els catòlics sabadellencs en
aquesta qüestió.
L'aniclc. oportú i belllssim Jel doctor Carreras, va precedit d'un interc-sant comentari d'En Rucabado.
Aquesta seimana, degut a .3 Oiada
— El diumenge passat, va sortir
de la Puriísima. la reunid ordinària
de la parròquia de .Santa Maria del
del Consell de la Cooperativa Ue Periodistes, per a la Construcció de caAvui: Sant Nicolíu de Bari, arque- Mar la processó de la Butlla de la
ses baratees, tindrà lloc el dfjous, bisbe, i Santa Di 'nisia. verge.—Demà: Santa Croada.
en lloc del divendres.
A la comitiva religiosa, en la qual
Sants Ambròs i Urbà, bisbes i confesactuà dé prest el reverend Emili Visors, i Santa Fara.
Les visites a les construccions de la
Quaranta hores: Avui, a l'església lella, coadjutor de l'esmentada parSalut, que faran durant «1 present parroquiel de Sant Cugat. Hores d'ex- ròquia, hi assistiren representacions
mes de desembre, els consellers d« posició: De dos quarts de vuit del mati de totes les pur» qui es i la banda de
la C de P. per a la Construcció de a dos quarts de sis de la tarda.—Demà, música de la Bonavova.
pases barates, En Joan Costa i Deu • la mateixa església.
l a processó e-* va dirigir a la Cai En Josep Seraftana, s'efectuaran
La missa d'avui: Sant Nicolau, ar- tedral pels carrers de la Plateria,
demà a la tarda.
quebisbe, color blanc. — La de demà: Jaume I i Bisbe, oh Xou presenciada
Vigília de la Immaculada Concepció, per molts fidels.
En !a porta principal del nostre
De la plaça d«l Teatre al carrer color blanc
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona primer temple fou rebuda la comitiNou de Sant Francesc, es va perdre
«1 dissabte, a la tarda, una cartera de Lourdes, a Santa Madrona (Poble va religiosa pel Capítol i Comuhitat.
Segtídament va començar el dlvl
amb documents i apuntacions de la Sec>- —Demà, Nostra Dona de la Font
Rifa de Nadal, a nom d'En Francesc de la Salut, • les Mínimes, o al Sant oflei. en el qual fou celebrant el doctor Moreno, assistit dels capitulars
Esperit.
Fortuny.
Adoració nocturna: Demà, Torn del Cardó l Sendra.
A la persona que l'hagi trobada se
Ocupà la càtedra de l'Esperit Sant
11 prega que la retorni a l'Adminis- Sagrat Cor de lestis.
íiaciò de LA VEU DE CATALUNYA.
Vetlles en Sufragi de les ànimes del el canonge doctor Vilaseca, el qual
Purgatori: Avui, Torn del Sant Àngel va pronunciar un eloqüent sermó.
La missa fou a cant pla, assistlntAl carrer de Jordà, cantonada a la Custodi i Sant Miquel Arcàngel, a la
Travessera, el carreter Pau "Prunes, seva capella, Escorial, 155 (Gràcia).— hl nombrosissims devots.
— Ha mor; el «Icarl capitular de
d'uns ió anys, casat, ha tingut la Demà, Torn dels Dolors de Maria, a la
Girona, don Josep Matas Vallmajor.
desgràcia que l'atropellés el carro mateixa capella.
Era fill de !à ciutat esmentada, i
que menava, trencant-li la cama
havia estat vicari general, sota el
dreta.
Església del Bonsuccés — Avui, didel doctor SiviUa. i en moPortat al dispensari de Gràcia, des- mecres, a les sis de la tarda, la Con- pontificat
aquest va ésser elegit vicari caprés de curat de primera intenció, gregació de Senyores de la Bona rir
fou portat amb el cotxe de l'ambu- Mort, practicarà els eeus espirituals pitular, com també ho va ésser en
làneia, a l'Hospital de la Santa Creu. exercicis amb Exposició de S. D. M l morir el doctor Mas.
Home de grans talents i d'extrasermó per un reverend P. 'Dominic,
Treballant a un magatzem de fus- sobre ei següent punt: «Del judici ordinària virtut, tenia el respecte 1
i afecte de ioW els que el tractaven.
tes del carrer de Sardenya, l'obrer universal».
AIXÍ. la seva mort ha estat sentidi£Bernabé Navarro Saniíuesa. de 42
s'.m&, i l'acte del seu enterrament,
anys, va aixafar-se el dit anular de
que va iebir lloc ahir. va constituir
la mà dreta.
una verltale manifestació de dol.
A Girona e'uau rebut telegrames
Al carrer de Fontanella. un guàrde cofldo! de distingides personalidia urbà va prohibir la venda de patats i de molts prelats.
per moneda estranger a Posep San
El Capítol Catedral ha nomenat
Miguel, de 22 anys, el qual, en lloc
— Ha tornat de Tossa el canonge
Eclesiàstic al doctoral
d'obeir, es va insolentat, armant es- d'aquesta catedral doctor don Jau- ("ivernador
doctor Morera.
1 àndol. havenet el guarda de portar- me Brugueras.
— Dilluns sortí cap a Roma el
lo a la Delegació.
— El nostre prelat ha visitat les bisbe de Jaca, doctor Frutos Valienobres del nou temple parroquial que te, després d'havér predicat en una
Cn automòbil que fugle sens que l i es construeix a la barriada del Gui- festa religiós» del Seminari d'aquesprenguessin ^1 número, va atropellar nardó.
ta ciutat.
al carrer de la Creu Coberta, davant
— El dia 13 de! corrent començarà
sortit cap a Granada, on té
del del Callao, la nena de cinc anys una Santa Missió a la parròquia de un— Ha
seu germà greument malalt, el
Carme Cullell CU. produint-U terïdep Santa Perpetua de la Moguda, sota canonge
d'aquesta Catedral Basílica
lleus a la cura.
la direcció dels Jesuïtes J. Josep Bau- doctor Auguet.
slU i Josep Maria Pijoan.
A la plaça d'Estanislau Figueras. 1 — El nostro prelat ha delegat l'arva caure del carro que menava, Ra- ] xiprest del Vendrell don Elles Elias,
fel López Rico, de 30 anys, produint-se perquè el representi a la festa dels
una luxació al colze dret i altres fe- Jocs Florals de l Arbós.
rides de pronòstic reservat.
— El número de «Catalunya Social», corresponent a la present setEl cambrer Este·vte Oró Pujobràs, de mana, publica ua escollit sumar! reENTERRAMENTS
!t anys, treballant a una boU'ga del produint entre aquest el vibrant
carrer del Clot, es va produir una article que ha donat tnd «Joventut»,
Na Josefa Misas í Rostt vídua d'En
ferida df pronòstic reservat a la mà de Sabadell, el doctor Lluís Carre- Josep Rosés Hlsas. Avui, a les deu.
tícetai, amb una ampolla que se l i ha ras, amb el títol «La ciutat slttada?», C. M . MolUorea. 166. quan, primera.
trencat
I en el qual el benemèrit conseller
Na oloma Salivitella, tfdtMt d'^nde les entitats catòliques de la in- dreit Ramis. Avui, a dos quarts de
A un j'is del passatge Vilaret, ei dustrial ciutat vallesana, s'encara deu, a Santa tioloma de Gramauet.
amb els que volen portar-hl el joc,
Nu Teresa CartKi/ielI Jfu«u«t, t^duü
sub}ecte Tomàs Oarcia. de 28 anys. amb
l'excusa
donar unes quanti' i r p í . Avui. a lea deu, & dos quarts
ha agredit l'estadanta Esperança (Pa- tats per
a les obres de beneflcèmia. dcens
de Sarrià.
laròn Buendla, de 24 anys, produintI «n, arnt» un mocador blanj; un nioneiler Ue
negra, comenim un
aiov.·ador, una clau i ceniïuis; una
cartera de cuiro, and) dociraienis a
nom de Decoros Tena Bonei.
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Folietó 38 LA VEO DE CATALUUTA
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Novel·la de costums del nostre temps
PEB
N a c c í s

O l l e r

(Reservats tots als dre's)
PRIMERA
LA

PART

P U J A D A

•Pel temps que hi (hem d'estar aA
IUÒU, guaUim-ne.. Ve-l'h.i aquí... El mal
ès que ells sihan <fet la 'llei de l'embut. 'Per a ells. iot: par a nosaltres,
doue«. re>. yoc nu en diatrutariem,
nosaltres. tacnbèT iMlrt e, ben divertit que fòru cadascú pel seu cantó.
—Calli, dona: no ítogui bogeries.
- Atti, verd: per q u è sòn tan dèegwtes. Que 110 -és ben trret pensir
qae a la primeria tot. i desprès.,,
dtspnés a reoó, plató de stgvnda meta*. De primer, ja n i !! deixen triar
P^rquO vuslà, vostè é s la triada. Cnu.
uo obstant, elii ajup. 1 que desprès
er^afà la posterguin... ASb. n». 30
IK> els suporto aquests dsJpottFme}.
BÏ iO oatés que me la ïrígleD. no

pararia fins a íregír-los-la. I , viva
la UberUid\ Velí aquí. —
(La Montserrat eeclaifi a riure de
bona gana. Però, en aquestes, arribaren a la porta de la primera modista, Ratubla de les Flors, a casa
Al me. I-e&càriia.
— Veu?—digué te iPauleta. abaixaat ta veu i tot muntant l'escala, —
aquí en té una que ito entén. lEl «eu
marit se les corre per Butnas Aires,
i ella, aquí, té un galant. Molts La
'critiquen; jo no. Miri's: como me
pagas te pago. iPosa el rebut « baix.
i lUeslOb. LAÍXÒ és la llei natural. —
I després afegí:— Té uns sombreros
moll bufons, mòlt! Però és una gitana, una giíaa...Uii sap? ^No sQii engresqui pas. Deixi'm fer a oni. —
Obriren la mampara de cristall i
entraren a l a saletà d'espera, urna fia,
lela tota parada de setl verd amb
franges florejades de colors escalonals, transparents de punt de fil cru
amií íarbalanel de blonda, un anmari de mirall entre els dos balcons,
cromogravats de ftgures d'època, majòllqu^s i flors per ies paret-s, i al
mig de la sala. tot uu 'busquei de
pals t4>rne}ats. coronats de captOH
que les clients despenjaven iper a
examinar los a i jieu del balcó, «e'ls
passaven <le i n à en mà. biífaxíi-Io<,
d-mfíxant loe com a aitlmalets taldets
o ocelts, mentre di^.atieu qualitats
u defectes amb l'ariimaclò i interès
que desperta a ia dona una preada
de vestir, l a porta del (fons n'enfilava tres d'altres, pèr oli s'estenlt-n
en 'llarga perspectiva més b^quets
de cintes i fluri j e iots colors, espigolats a cada moment per les vflciales que e? sentien retnorejai per
dins amb les coaupr adorem iLa cla-

ror era discreta i cada ccç» que es
movia un mocador o que .passava
una senyora, arribaven a i oUat flaires de penfuBQerla.
(La Montseitrat i la (Pauleta Tereo
com le* altres: ho tafanejaren tot.
no deixaren tm bawet quiet. El prenien, l'aixecaven en l'aire, enforquillat amb els dits; el tombaven de
dreta a esquerra, d'esquerra a dreta; obrien el braç per a contemplaxk» de lluny, bufaven tes plomes, espolsaven a plnyac» les puntes, resseguien amoroSidauteut les cintes entre U'estenalla de dos dits, tot lel
ser embegut t)«r' aquella mspevcíy,
llançant exolasnacions de joia o de
làstk, canviant ítutrs «mpressioi»
amb les altres compradores l sentint
bullir en 1 e^-en*. ensems que fruïcions inefables, amarga recança de
no poder endur-sfcnTho bo i tot. Era
una >ala a'espera -wi mingú es consumia. Tot rellotge Ihi bauria estut
de més. El <goig espurnejava en els
ulls d'aquelles dones que anaven d
veníeu a saltlrons, d'on branquilló a
l'altre, garlu que garla, com els pardals ensehyoriis de l'arbreda dete
nostres passeigs. Totes esperaven la
madam i ningú es reiordava d'ella.
Hi •havia tants flors, tantes flors, tantéb .'urmes I plomall* 1 escaralbetet*
bufons que ajniirarl iDe^rés, la tan.
da... La tanda era ittdispensjvijle per
a parlar amb la madam. consultar
amb ella lelecciò, regateijar el preu,
miiWr que p^lnen leí-h.j ara auub
les oílclale?. I de la iprtmera a l'iiltima, portadej» U igual desig, es contenien les cuxupraduies dins d'aquella
regí» Oc bMi vrdre Quan apareixia
a la patia una oficiala, despedift
«enyorés, n'entraven d'aitres que en-

FUNERALA8
En Jo'ep Santatia i Soler, vidu en
primeres viipctes de Sa Agna Costa i
Ribas. Mori eil 23 de novembre. Avui.
a !es deu. Parròquia de Beüísn.
En Rosend Üastd i Fo4x. Morí el 25
noveirtbre. .Wul. a les deu. E ^ é s i a
de la Casa de (Caritat.
En Jeroni SogueroLes i Ziragaza.
Mori el 88 d'octubre. Avui, a les deu.
Església de Sant Miquel del Port.
Su Matilde Iborra i Martorell vídua d'£n Salvi yihel. Mori el primer
de novembre. Avui, de deu a dotd'onze, als Josepets.
.Va Dolors XintiJiis i Bonhome, vl·
duu d'En Vicens Malloll. .Mori el 14
do n-jvembre. Avui. de Jeu a tkiize,
ze, misses als Oominics.
En Llàtzer Foz i Pons. Mori el 28
de novembre. Avui, de deu a dotze,
misses als Mercedarls i íunerals a la
parròquia de Santa Maria Magdalena de Lei-ére (Saragossa).
En Magí Fvrrlol i Arderius. Mori
el 18 de novembre. Avui, à les deu.
Parròquia de Sant Pere de les Pue11 e«.
1V0 Leonor Moreno i Rius, vldnta
d'En. Francesc Teu í i'i*rt. Mori el
17 de novembre. Avui, a dos quarts
d'onze. Parròquia de la Concsyiciü.
.Va Magdalena astettet i Carbonell
de Pardinas. Mori el dia 2 d'oclutre.
Avui. a les deu. a Santa Maria d8
Jesús de Gràcia.
En Lhtís Rigval i Tobella. Avui, a
les deu. A la parròquia de Santa Perpètua de la Moguda.
PARTI0IPACIOM8 OE DEFUNCIÓ
Na Dolors Serratusell / Company
de Sorarnía. Ha eíta: enterrada
ahir a! mah' al Cementiri de Sant
Gervasi.
En Joím B. Blanco. Enterrada atür
tarda.
En Ma/mel Navarro l Beser. Enterrat
tarda.
Sa Maria Pàmies i Nebo, vídua de
Franqwet. Morí el 25» de novembre a
la seva casa d'i'Udomollns.

Publicacions

rebudes

— «Inf&ntia Nostra». Númern 11 d'aquesta impottanl reviita, que d i r i geix don .Ramon Albó. Al davant del
seu sumari, i amb el modest .títol de
«PeUtee consideractons», h i -ha un illumlnòs e&udl del distingit publicista
i bon amic nostre (En Jaume Vidal 1
Viftas aohre l'obra que roaíitzen lès
Juntes de Protecolú a la Infància. Us ,
el que diu el senyor Vidal i ViiVis,
del millor que s'na dit en aiquesla
matèria, sobretot perquè 4rt traspua
la ciència de llhame que ja sTha fet
pràcticament, que és la manera com
ha de ffer-se una experiència ben profunda en aquest assumpte. 'Es de creure que el senyor Vldai- i Viíias seigmràtractaat ternes d'aquesta mena de»
de la notable revista que ens ocupa,
amb la seguretat qüe els que la UegeUin bo veuran amb muit de gust
i els seran' de mtíl-t profit.

cara ihaurien deisat amb recança el
primer Uoç, si no haguessin ^-ist en
perspectiva més barrets.
Oe sobte, la Pauleta conegué una
veu. !EA tombà i veié Mlle. Blanche,
et cap descobert i -un capalll a la
mà, fent l'arUqle a una senyora que
eixia i no es deixava convèncer, l a
senyora insistí que, si de cas, tornaria i pa^ià la porta
— SI són servides?... - í é a la Blan«eta.
La Rodon 1 la iPauleta avam; l ' ren.
La tranceseta perdé els colors; el
caipelii l i UIMA dels dits.
Però, bsa tost. refent-se, sembarbotà uoit salutació, i . SWHB respondre a l'exclamació de la mare de
l'Eladl de «ai, a i ! vostè aquí'.'«, des
emprengué salas endins, molí d*pressa, pregant, da lluny, que espeicfisin ua moment.
— N0 iho veu, donya Montserrat?
No ho sé, no sé pas el que pd-íír:
Ai carat de mosia, quins papers de
ferí—
1 com veiés que eixia una altra
fadrina a despatzar-les, s'enverina
de dil'ò.
— Ja veurà: no n'hem de íer res
de vi.tíè Volem veor- la iniidam.
— La madam està m-j)t ocup.vià,
t'Ifiu'à molt. 1 me l'r.'ítaut, j el-í podr;» eDi.riyar cl q u ; vulguin, senyores.
— Mo volem veure res; v o t m veure la madam. BUriV?: dtgui-li'que la
demana la senyora Pauleta EBla Ja
em coneix. —
Aqueüa pi&ra noia, revifada i tot
pel to dur amb que l i parlaven, anà
a complir l'ordre. La Montserrat estava tan «nconglda que nw gosava

— «El consultor de Ics borJados».
Quaderns W7 1 W8.
— STia ipUbUrai el número de i *
revista «La L'nión Catòlica Femenlc
na», que correspon al mes de desembre, arab el següent sumari i «La mujer catòlica y lo que pasa en el mundo. — Dulce espera. — Gracias exiraordinarias p j a las Hijas de Maria. — Por la escoela catòlica. — E l
Seguro maternal (a propóslto de la
Conferència d'Assegurances). — Crònica general. — La Liga de AccWn
Catòlica de la mujer. — De nue3tra|
delegaciones».
— D'ací d'allò». Número cornsponent al mes de novembre.
— «Blanco y Negro». .Número corresponent a la pressm setmana.
— •FI Delier.. fSeananani d'AociO
Catòlica d'Olot. NünMro correspon
nent 3 la present setmana.
— Hem rebut el número 349-50-51 de
la iteressam publicació d'Acció Popular, «Revista Social», el qual conté el següent sumari:
•Estudi crític de
l'aoclonanat
obrer», per Joaquim Coromim; «Sindicalisme revolucionari», per Martí
Camprubí; "Bibliografia», per P. Manlf-h; «Les Revistes», per Juli Vila;
«Moviment, social espanyol», per h
Jené: .Moviment social estranger»,
per T. "Ue Montgrí.
A la secció d'Aretiu Social s'M
aplega nombrós material-Jocumental
distribuït en els ejdgrafs de Legislació, Assemblees i Congressos. Conferències I articles 1 estadístiques.

Els

que v i a t g e n poden a d quirir L A V E U a l s s e g ü e n t s llocs:

MADRID. — «?ner t C» «Minenra».
Centre de subscripcions l cobrament*.
Tudescos, 38 i 41, baixos.
També es ven al quiosc del carref
d'Alcalà, cantó a Pellgros, de deo
Patrici Lujan
,
A SEVILLA: Al carrer de Slerpes, 69i
A VALENCIÀ: A «La Correspondència de València», MUVaua. 7 l 9.
A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
A PORT-BOU: Jaume Subirana
K LISBOA: Al Palau Conde d'Almada. Largo S- -DoaUnir». u .
A LISBOA: «Tabacaria Restauradores» 1 «Messegeries de la Pcesss»,
rua d'Ouro. 146.
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
Urola, quiosc del Born.
A OPORTO: Roa Santa Catarina. 53.
A COIMBRA: L. Miquel Bombarda.
A BRAGA: Coneelçao da Rocha
(agent).
A FUNCHAL: Jacint Figuelra Cagentj
A PARIS: Klosque Franco-ltallen,
16. Vaudevllle. Boulevaxd des Capaclnea

piular. Sense (haver a penes ..onegut
la Blanxa. no Interessant-li poc n i
gen*; el que amb ella íiagués 'passat
u casa
(Foix, aingCi dt'ls quals Ü;
havia parlat de semblant cosa, l n i
havent sabut veure que la noia els.
donés un desaire tan gro-1 com suposava l'enuig de la Pauleta. no arribava a oompendre aquell acalorament. I com més aquesta s'enfadava
i encenia, deafent-se entre dents amb
exclamacions i improperis, majors
eren l'eacor^iment l la sorpresa de
la vllanluenca.
La noia torní, excusant l a madam,
que eslava ocupadisiï-Jiia, l a qui na
podrien veure en tota la tarda.
— E-ità W — respongué en sec la
Pauleta, ja fora de si. — Doncs no
volem veuré res ni poeare rr:-.; els
peus en aquesta casa. .\nem, don>a
Montserrat. Ja sabrem algun dia «
què vénen aquests misteris. A:xò é*
una ca^a de traifecs.
— Què diu, ara? — saltà la noia.
arbo-ada de debò i tan isorpresa com
la mateixa iRodon — iPerò. i què l i
hem fet a aquesta senyora, que s atreveix a parlar a i t í ï - afegí, ja plena d'indignació i t-ridant, fins al
punt que totes les senyores de la
sala d'espera tomtoaren el cap per
a presenciar el final de la disputa
— Anem, noia, deixi'ns en pau 1
vagi-se'n a passeig, que a vostè poc
l'importa — rspongué la Pauleta amb
veu grossera, js travessant la sala.
La fadrma es tonimgué, deucunttes a mig camí. i la Montserrat, fcto
solocada i avergonylda, s'apressa a
guanyar la porta, per a dir. tWs
avall, a l'tít-taodlsta, que ni entenia
el per què à aquell ecàndol. ni com
s'havia atrevit a barrejar-li a ella.

Là,
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L a p r o p o s i c i ó d'En Gambo
Madrid. S, 2 tarda.
La proposició que signa en primer
teroM «í Mayor CamM diu textuaisataU
Al
Congrés
£1» dipatau qui «omsignen, U'acord uoto ço q\M> es UJspot-j en l'article 211 del IReglament del Caagrts l perquè s'bl dam la tramltaCÍO prevista «a «1 Tíio. XXX, p'eseaten iu seient.
iPROPOSICIO
*
Nomenada una Comissió de senyorn
dlpu-.iin per a es;odiar l'expedient
InsiruJt a fl de depurar les rosponsoWütots que puguin derivar-se dels
fets «"sdevlnguis a la OomaiulAQ'jla
de .Melilla els mesos de juliol i àgQt>i
de 1921, slia donat «1 CM que, p^escasslMima majoria,
dictaminés
en el sentit de la IrresponsaioUiUi
ministerial, mentre que per un gran
noaore
vocals de i« Comissió es
formaian 1 articuleu vuit càrrecs
I greus l ooncreís contra ei Oovern que
ocupava ei poder, i , molt e·.to-.·.j.ment. contra qui presidia aquell (iovem i coau-« els titulars de les carien* d'Estat 1 Guerra.
Ela diputats qui sotascriueo entenen
que, quan «s produeixen fe': c^m éU
qu« «> detall-ta en rupoCfeat lii*tralt pei geatral Pícvs·o. s'iii de
creure, menin 00 •es provi ol c:ntrari, que a'auy g'vu responso^illiat
al Govern que ocupava el |-oder
al>ac« 1 mentre aquells suocaasoa - esdevingueren i que. en aquests oasis.
EI DO exlsiis «n el Congrée •-piulo
unànime. 0 galreM unàuiíue. quu <.ai>
respoosaUlllat no ataay a aquell ÜÜ:
\ ••:H O a aquetls a^aistm, el <. •.;.
gr«?s Jia d'^xeivUar
ta<--iltai que
14 Cw.sütuoló U conceiUtx du formular l'oportuna acusació po-què t l Serai coiistliu.i en Alt TrQiuia!. d'ctl
ç. odemna, »i a creo fciirescuJn. o
úoclarl !a ir'ejpons-íbilllit del.< nün'sires sí creu que aixi pr-cedeix
Es per això que sn diputa! J que
sctaslgnen proposen til Oihgtéi que
sé serveixi acordar, prenent a^a.iò en
con*lderaciii aquesta p'úposició:
Oue el Congrés «a exercici da la
facullal que l i ci-ncili-ix l'arilcle 40
de la Cíonstltucló. acusa iavuit '. i Senat els Exoms. ürs. don Miuiuel Allendesalarar. vescomte dEza 1 m-üquès
de Leona. .president d . l ConsL·ll el primer 1 mlalstres de ia Cucrra i d'Estat eU dos Últims t n U Govern que
ocupo va el poder quan fs produïren
els successos que s«xpcíeii eu l'expedlérit InstruU pel gpnernl PIcasM
penjuè es depurin les resp-jnsaUUtaia que eí.i aianyen en els vuí? càr
recs que es concreten i formulen «n
fl vr/. paiüculur que sotarcriu £n
priíoer terme el senyor Alvarado.'do
nant per estela l'acuíació u tots els
restants ministre» que formaven el
Govern per al cas que. ea Iramitaree el sumari dV'ord amb el pr.>c(>diment establert *n la llei de 11 do
maig de 1SW. entenguis que i J-un
deitendre a tot el mínlíieri. per actes 0 bé omUsIorjs col-lectlves del Gv
vern, les respon^aljlliíais que en e.
precltat vot particular s'enumeren.
Palau dei Congrés, primer de desembra de 19S8.
Signen Francesc d'A. Cambó 1 altres sis diputats nacionalistes.
DIRECTOR DE COMUNICACIONS
El min stre de la Covernao* ha
raanlfes:ai ovul que ba^Ma sotmès a
la signatura del Rel un decrot no.
menant director general de Comunicacions l'enginyer de Mlne». En Uuls
de la Pefia.
EL REGIMENT DE LA CORONA
£1 Rei m a n a r à orobablement el
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nen scj-ilcltades els obrers, tals com al banc blau anib ris restants mem- deliberar en al suplicatori del general
Berenguer. Aquesta proposició és
la Incorporació al salari dels plusos bres dal Govern,
inadmissible. (Rumors.;
I l'obtenció Ue quinze dies de pefmls
S'aprova l'acta de l'anterior.
£j PRESIDEM . — Ja n'bi ba prou
a l'any per als que treballen als taCl senyor SANCHE7. GUERRA la uII era.
de la paraula per a explicar la crisi. ' amb això: no segueixi tractant d'on
També preté la dita representació
Diu que alxó no 6s tasca difícil per- assumpte que «otA pendent a l'alta
LA «CACETA»
que sigui abonat al personal algu- què els successos que la determina- Cambra.
La «Gaceta» publica:
nes Importants sumes que se'ls deuen ren s'han desenrotllat a la vteta de
El senyor BESTEIRü.— Rn efecte;
Reial Decret de Gràcia i Justícia, per hores extraordinàries de treball. tota.
I Ja n'bl ba prou amb el qu stta dit.
prorrogant flns el dia 31 de desembre
Jo—afegeix—us he ofert que tota la
Amb desprestigi dei Parlament
LA JORNADA POLÍTICA
de 1923, el relatiu a contracte d'armeva vida mlnUterial es desenrotlla- aquest ba neceseiiot l'existència d*
rendament de Anques urbanes i lloMadrid, 5, 0'15 tarda. ria al Parlament 1 jgn aquesta, ocasió l'expedient Picasso i la petició del suguers de les mattf xes.
La Jornada política comença en be complert la meva paraula
plicatori per a processar el general
Reial Decret de Finances, dictant forma poc tranqullitzadora per al se- . L'acusació pronunciada contiu cl Berenguer, per a tractar d'exigir ie$nyor
Sàncbez
Guerra.
regles relerenu als Jaciments de peGovern de Juliol de 1921. determinà ponsabUIlàts. Tot gira «ntom d'aUO.
troli I substàncies anàlogues.
El discurs que tia pronunciat al ' els senyors Ordoflez 1 Femàndez Prl- puix el que es vol substraure del
Reial Ordre del ministeri de Fo- Senat, és igual al que ba pronunciat da a presentar la dimissió. En el Con- Suprem de Guerra, és ia qüestió 6esell del dissabte se'ls Indicà que sen- renguer per a arribar a una impument, disposant que meptre persis- al Congrés.
Al Senat, després del discurs del taven un precedent poc convenient, nitat.
teixi la malaltia de la glosopeda a
Nosaltres a això ou ens b l pres
Holanda, quell prohibida la impor- president del Consell, s'ha tramitat però no se'ls dissuadí. La situació es tem.
tació al territori espanyol,! de bestiar un nou incident promogut pels mau- complicà amb la dimissió del senyor
No podem Impedir que es llegeix;
Vacum, boví. capriu I porqul, 1 de ris tes perquè e* retardi la dlsoossló Bugallal. per raons anàlogues, i per
llurs carns, pelis en brut i llanes del suplicatori Berenguer, amb el pre- alxó vaig pensar que 00 bastava amb la proposició del senyur CambO, pesense rentar, procedents de l'esmen- text que ba dimlUt el president de substituir els dos ministres dimissio- rü és necessari que sàpiga el pats ei
la comissió.
naris 1 vaig preseniar a S. M. la cri- que significa.
tat país.
El Suprem de Guerra i Marina pol
El marquès d'Albucemas s'oposa • si de tot el Govem.
Del Tribunal Suprem. — Cïrcular
relat.va als plets que tracten sobre l'ajornament
S. M. em ratificà la seva confiança. reclamar amb el Codi a la m à ú :Ucgrandeses 1 títols nobiliaris.
Raons elevades m'impulsuven a se- tes anexos i tot es reduiria a conceEL GOVERN I EN BUOALLAL
guir, puix entenc que assumptes que dir suplicaioris per a processar a seNOMENAMENT
Madrid, 5, S ia tarda.
han esiat plantejat* al Parlament, nadors i diputats que nau tingut càr£1 president del Cousall ba decla- davant del Parlament han de desenrot- rec de ministre.
Madrid. 5, 415 tarda.
Però això no es pot fer sens^ sotHA estat nomenat vocal d» la Ce- rat que Ca qüesUó de gabinet, la no llar-se."
mlMlü Protectora de ta Producció acceptació de la renúncia presentada
Xo volia que tingués eteoUvJtat metre al pals a uca greu perto.'ua
nacional, don Josep Caralt, en la va- pel comte de Bugallal de la presidèn- aquell anuT-M del senyor Best el ro de clò
cia del Congrií.
cant de don Uuls Sedó.
Recentment, al Senat, s'ba Iniciat
què es cercava una crisi per arribar
LES SECCIONS DEL COMORES , a unn fugida de comptes, «es d'això; una campanya de desprestigi contra
DESPATX AMB EL REI
1 el Parlament ha de resoldre aquesta el Congrés, 1 quan el pals demina
Amb «1 Rei ban despatxat aquest
Les seccions del Congrés tian estat' qüestió, recollint els anhels de l'opi responsabilitats, ei Parlament embromati el president del Cvosell i el mi- reunides mitja hora
11a la qüestió 1 estenent-bl ombres per
nló.
Per unanimitat s'ha autorteat la
nistre de ia Governació.
La crisi' lo no l'he buscada 1 per sobre i amb' això s'acaba de desprès
lectura de la proposició del senyor alxft estic decidit a seguir en aquest tlglar el Parlament.
LA CONFERENCIA DEL TREBALL Cambó.
Sols el senyor Enciso, en la
amb la confiança de S. M. i del
Aquí 03 voj falsejar les idees 1 conFJ sors-secretHri del Treball ba do- secció qumta. 1 el senyor Cànovas, en iror,
Parlament.
ftmdre els esperits. Entrem al regne
nat compte al monarca dels treballs la primtija, jTian oposa», per l'origen
•Ei senyor Montejo. a part del seu de les ombres l el que es pugui trarealitzats per la delegació espanyola de la prcjposlclo.
cansament per la tasca mtlitzada, en- mitar en una discussió serena a la
a ila Confarènda Hmerradonal del
tengué que el seu doblo caràcter de
Treball .
' L ACTITUD DEL SENYOR ALVAR8Z ministre i de catndràtlc II causava una üum del dia, «9 tramitarà amb la foscor. Sl això esdevé, nosaltres- hem
CONFERENCIA
Terminada la reunió de les seccions difícil situació i per això dimití.
de dir que que no tenim responsablilel
«enyor
Alvare?
anunciava
que
sl
es
Aquest" matí, fcx·mtúisfrà' de Fo- '
Elogua el senyor Argüelles, que tat, 1 tota la que hi hagi caurà dameni, don Rafel Gasseti üa^coníeren- rebutja el vot de censura dels Ull erals també estava cansat i desitjava des- munt del Govern.
clat exveusamcíit auib el marquès de ell i els seus amics van a tresentor cansar.
El senyor SANCHEZ GUERRA l i
UÍÍB preposició fent extensiva la resAlhucema, al domicili d'aquest.
Dedica després elogis als nous mi- contesta 1 diu que el senyor Beste'ro
ponsaUlitat al senyor -Mourà.
nistres,
i
diu
que
tots
estan
disposats
VISITA
comprès la seva sinceritat.
a cdltilnuar les tasques que estaven noNoTiàrecollirà
RUMORS DESMENTITS
toies les manilesla. Al seu despatx del-miniàterl de la •
començades.
cions d'aquesí. que té el seu IÜOC en
S&avia dit que el senyòr Camtíó IhaGuerra, ba visitat el president del
No creu haver resolt res amb aques- un altre de>bat.
Consell el tinent coronel de regulars via modificat els termes de la seva ta crisi; sap bé la gravetat dels moS'extranya que rs parli d'ombres
de Larraix, senyor Gonzaiez Carasco. proposició, però el cap dels oatalanis ments que estem vivint l la importes bo ha negat de ia manera més tància dels debais que ambdues Cam- i tenebres davant de la rapidesa de la
L'OROENACIO FERROVIÀRIA
rotuoda.
bres ma menen i per això ve 8 elles solució de la crisi per a eetar aquí
Explicant la dimissió del senyor Arel més aviat possible, sense aprofitar
L'ACTITUD DEL SENYOR ALCALÀ perquè elles slen les que resolguin dies nl apel-lar a maniulirei.
güellrs, diu «El Debaté.:
els
afers
pendents.
ZAMORA
La veritat fs que el senyor ArgOe- '
No (he dit que viuré i moriré en el
Sl volsaltres — diu — creieu que Parlamentí
Ei senyor Alcalà Zamora nu iia as- podeu
lles sentia sincers deslfs de descanresoldre'ls
amb
aventatge.
tesar dels seus treballs nrinlsterlala; pe- sisiu a la reunió de les seccions del niu l'obligació de foragliar-me d'ací.
E» cert que vatg tenir tots els resrò ha influït més que això en la ..«-va Congrés, dient que no volia ni Inter- 1 sinó. d-jlxeu que el Parlament fac: pectes al senyor Maura. però no vaig
sortida, el fet que havia declarat pú- venir en aquesta comèdia de les rv*- la seva tasca.
subscriure totes les seves paraules
bllcam^nf, amb el propòsit de com- pousabltitats. Si la comèdia va desJo vaig subscriure la doctrina que
í
i
teniu
força
per
a
matar-me.
mapltr-lo, que no modificaria en res es- prés en uneftat, en el salo de sessKms teu-ne aviat, que ja digué el gran havent4il delicte s'havia de seguir el
parlarem
tots
i
«lU
Undré
ooasiú
d'Insencial el projecte d'ordenació ferroTomayo que és senyal de pietat el procediment exposat pefl senyor Mauviària que presentà a les Corts ei se- tervenir.
ra. Es cert que està en el Diari de
matar aviat.
nyor Maura i el cap del Govern conHa afegit que U havien presentat
Sessions per això bo discutirem al
(Bé a la majoria.)
siderava que-aquest projecte, tal com a signar tina altra proposició de censeu temps.
El
senyor
BBUTEIRO
recapta
daestà, toparia amb grans dificultats sura, extensiva al Gabinet Maura. Jo munt seu la responsabilitat de les
Les persones que ban dimitit, van
— ha dit — m'he negat a signar-la, paraules que va a pronunciar ara.
parlamentàries.
veure l'última tarda formular una
perquè després del meu. vol particuNo U intenció d'afeblir la situació acusació concreta, i encara que teTIROTEIG
lar sóc al menys indicat per a sigpolítica d'aquest Govern, puix creu nen la consciència tranqull-la una
nar-la.
Aquesta matinada s'han sentit més
que ha de seguir en son lloc flns que raó de delicadesa els va obligar a d.
de trenta dispars prop de la Plaça
Comentant després l'aplicació, de la se substancil el problema de les re*- mitlr: però insisteix en que no és
d'Orient.
crisi donada pel president, deia que ponsabllitats.
aquest el moment d'enfondir l'a-iL'oficiaiiiat- de guàrdia al regí al- -en i'dulc en que itia tingut raó sl seNo s'explica la eMn actual perquè suiupte.
càsser, amb forces, sortí per aquells nuyor Sanoiíez Guerra era eu assegu- dos
El senyor BtASTEIRO rectiüce, i diu
apareixen encurtats. nl
voltants per a investigar l'origen de rar que l'assumpte de les r^ponsa- per ministres
la dimissió del president de la que no hi ba prou amb què el Govern
les detonacions, 1 sense que aconse- billtal* ha dc liquidar-lo.ell
Cambra La crisi l'ha produïda el assisteixi al Parlament sinó que cal
guís esbrinar res.
Així ixo entenc Jo també I el que no discurs de l'altra tarda, del senyor Jutjar «Is seus actes.
Extranya molt als oficials que for- poc assegurar i» que ui partit conser- Maura, que he plantejat una qQcsitó
C(ea no l'ha Je sorpendre que desmaven la guàrdia el nombre de dis- vador l i sabrà greu moltes vegades de procedment i per ia iniorvenclò prés d« nflMilJar S. S. tota responsablpars fels, que allunyava la suposició de no haver acceptat el vw de cen- del senyor Cambò. tornant a paasar- liiai, s'aixequi a subscriure «1 diocurs
que a l'estació anomenada de - l . u - berals. amb el qual s'haguera fet em-, »e. com a bon moro, arn'.cs dels seus
del senyor iMauraf
Pulgas- els wcopeters al servei de la mudir l'opinió.
companys, en el moment crític. (RiaMadrid, 5. 6'15 tarda.
cornpanylo, tractessin d'espantar els
lles 1 rumors.)
Ei senyor tsANGHBZ OUBRRA.-*Jl
Uadregots amh tant fo;.
Els que abans negaven l'existència l'un m 1 altre.
THmpoc posueren esbrinar res els C O N G R E S
de les responsabilitats, aval arboren
$1 senyor BESTE1RO. S. S. apel·là
amos dels res'aurent de la Bombilla
Madrid, S. 915 tarda. la bandera de les responsabilitats per I a la teoria sustentada pel senyof Mauals qunls dm.'ir^aren notícies.
S'obf» la sessió a les (niatre. toia a posar-la al davant del Oovem.
ra, que podria suscriure S. 8., ia de
ELS CARRILAIRE8 CATALANS
La slgí' flcacló l i dóna a aqueix
la pre«ld*ncla del marquès d'Arriloue el Congrés acusi davant «1 SeAat
G v rn ia presencia en ell del germà
Es trobo a Madrid unn comlssió del ce de Ibarra.
erò. sl això ningú bo dubta.
Sindicat lliure de ferroviaris de la
Escons i tribunes completament del senyor Cierva
Paro es 4iu que la resporreabllitat
Xarxa Catalana que ve a gestionar plens.
i.i IMIU en compte que un mau- 1 política queda reduïda a la caiguda
prop de la ooiitfanyla la concessió
EU nous ministres pupen a saludar rism. a l'altra Cambra, ha presentat del govern i que el Senat no troba
d'alguotó mliloroti quA fa ttwnris to- «1 president 1 despraa prenen aeicni ona proposició que ao h i ba lloc a t ú m u l a Jurid'ca par • condenmir.
dimarts a Almeria, acompanyat del
pre*dent del Consell de ministres,
per a imposar la Medalla Militar al
Regiment de la Corona, que tant as
distingí a l'Afrlca.
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£ s a dir q\à0 lot s'esfuma 1 que això
de les responfiaïbUHals queda reduït
0 una entelèquia.
.V) vel S. 6. errlrar en el Ions de la
qfipstki, però no fa falta perquè l'alIre dia digitó aquí el senyor aerva
que els Ibomes del govern de 1921 no
eran responsables, sinó (homes de mèrit.
iEl senyor Cierva. Em sembla que
6 S. no m ï i a interpretat. W.
El senyor BBíïPEWO. En el Diar i de Sessions e.Man les seves paraules. De manera que resulta que els anotius de la erisi no
ttristeixen.
•
(K-l senyor OrdoAez demana la iparaula).
EI senyor SAL^GUEZ OUEMU tamhé reotHHca i diu que en la sessió üllüma fou en la que es produí Ja qüestió de delicadesa que ot·.'i·w.·i a dimitir als senyors Ordoftez i FemAde2
Prlda.
El senyor BESTEIRIO. Doncs en el
vot del senyor •Prieto W ihavia acusa«aclons concretes contra els govern?
Allendasalazar i IMaura. Com és que
aquests senyons no se sentiren aleshores en el cas de dimitir?
El senyor 9\iNaHEZ GUERR\ --iPeró aleshores la Cambra rdbnrtjii el vot
partkcudar i desaparegué la sHuacíó
dkficil. Ara la siauadló 'ós nkolt diferent.
,
Assegura que aquesta ée una crisi
j.arajne-Wàm. idira paHamervUUia.
El senyor Ordoilez diu que vol explicar la seva situació personal i la
òel senyor Peroindez -Prlda davant
l'acusació del «enyor Camfbó.
Es cert que ei vot del senyor iPriete tenia una acwació per a ells, però po arrHJfe a iforaikular^e, i eols
quan el senyor Carabó la presentà pel
conducte reglamentari, trobant per a
l'esmentat "vol set flrtnes, amb les degudes garanties, íou qunn el meu com
pany «enyor Fernàndez "Prlda 1 Jo oom
prenguérem que no podíem seguir en
el govern.
No sé —acaba dient— si tindré dret
a la vostra consideracM, lperò si el
tinc a
vostra ju^ticis: (l\p1audiments dels conservadors).
El Congrés passa a reunir-se en seccions a les cinc 1 deu minuts de la tardi.
Madrfd. 5. fflS nit.
Es reprèn la sessió a dos quarts de
Ma.
Es Uegelx una comunicació del senyor Bugallal presentant la dimíss'ó
de la presidència de la Cambra, per
no considerar-se amb prou autoritat
després d'haver-se autoritiat per les
seccions la lectura de la proposició
del senyor Cambó.
El senyor DOailNOUEZ PASCUAL
prega a la Cambra que no accepti
aqueixa dimissió, puix el senyor Bugallal, no sols no ha perdut autoritat,
sinó que els seus me re Ixe ments l'han
augmentada.
Prega a la Mesa que proposi a la
Cambra dse no admetre aquesta dimissió.
El senyor SANCHEZ GUERRA s''associa a aquesta petició, en nom del
Govern.
El senyor VILLAIWEVA diu que 11
semblen pocs els elogis que es dediquin al senyor Bugallal, afegint
que per la seva història política l
els seus dots personals mereix tota
els respectes, però la dimissió obeeix
als mateixoc motius de del'cadesa que
han obligat a dimitir els ministres,
1 el senyor Sènchez Guerra no ha
dubtat a elevar al Rel aquestes dimissions, (Bé a l'esquerra).
En el moment en què es van a ventilar les responsabilitats, el menys
que pot fer la Cambra, és, per a no
avençar cap judicj, no votar res fins
que es ventili la qüestió. Després, si
la oluntat de la Cambra és aquesta,
podrà el senyor <Bugallal tornar a
ocupar la presidència. (Aplaudiments
dels demòcrates.)
El senyor PRIETO diu que cal evitar donar al pals passos de comèdia
1, per tant, que ço que procedeix és
admetre la di missió del senyor Bugallal.
El comte de ROMANONES. — Estic
perfectament d'acord amb el senyor
Villanueva.
El senyor OIERVA diu que el millor hauria estat impedir aquesta crisi 1 Rialles.), perquè, per la forma en
què s'ha acusat, no hi ha c ï p motiu
de delicadesa. (El senyor Armiíiàn: El
Palau del Gel.) lo dic que per la
proposició del senyor Cambó no hauria adoptat cap determinació, si no
és que continu! el Govern. (Rumors.)
No s'ha d'admetre la dimissió al
senyor Bugallal: o é& que teniu patent d'fbvenció per a treure d'aquest
acte oficial els qui us destorbinT (Rialles ' rumors.)
El senyor GAMBO — El nostre criteri se suma al del senyor^ Villanueva. Per conveniència de tots cal reservar iota resolució a veure l'actitud qu ecadascú adopti demà en
yotarse la presa en consideració de
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la pruposiclú que he presentat. Tot
acord que avui es prengués, 110 slgniftcaria res. (Rumors.)
El senyor RODES 5è suma també
Sl criteri dels senyors Villanueva 1
Cambó, afegint que s'ha d'admetre,
sobre tot tenint en compte que el primer que ha formulat l'acusaclò contra el Govern Allendesalazar ha estat
el senyor Mama.
A aquest" li preguntà el comte de
Roiuunones si hi havia motiu per a
acusar. Sembla qu erstà incontestada
Iti pregunta, però no fou així, perquè
segons paraules <lel senyor Barcia,
digué _que hi havia motiu per a abusar.
El senyor MAURA diu que ]a l'altra
tarda exposà que es trobava davant
d'un dlctaiucnt en ei qual feia con^relades acusacions, 1 jo vaig mantenir que si és veritat que h i ha acusacions, no es resoldria res en una
acusació d'un color polític contra un
aliif. i q«e la solució Jurídica 1 política només podia venir pel procediment coiMiinucionai de què el Congrés acusés davant del Senat. (Rumors prolongats.)
El senyor RODES.1 — Però l'essència de la qüestió no està en la forma
del procediment, puix no importa res
saber,el que .S. S. opina sotore el procediment, sinó sobre si creu o no que
hi ha responsabilitat, i a això S. S.
contestà el dijous ai senyor Barcia
que hi ha motius iper a acusar, segons
consta al Diari de Sessions. (Uegelx
les paraules de| senyor Maura.)
El senyor MAl'RA. — Això ja és un
fet en l'apintó espanyola, perquè el
dictamen de la Comissió és el que assenyala les responsabilitats; però Jo
no entro ni he entrat en el ions de
la qüestió El que he dit és que h i ha
dues propostes per a resoldre-les: una
la censura que vosaltres proposeu, 1
que Jo Ja vaig explicar perquè no
l'admeto, i il'altra la de portar l'acusació al Senat.
El semyor RODES. — S. S. que tan
aficionat és a remetre's al «Diario de
Sesiones». per què no es remet avui
a ço que va dir la tarda del diJousT
Resulta, doncs, que S. S. que assegurà que h i ha motiu per a acusar,
no manté les seves manifestacions.
El senyor DOMÍNGUEZ PASCUAL
diu que el seu p r o p ò s i t en formultfr
la proposta de què no s'admetés la
dimissió del senyor Bugallal, era
creient que hi hauria unanimitat; però
veu que mo. si bé hl ha una granmajoria que l'accepta.
No es pot permetre que quedi «enlat el precedent que un diputat, encara que ara sigueu set, pugui tenir
a la mà la destitució de] president
de la Cambra. Per això manté la seva
petició a ia Mesa.
El senyor VILLANUEVA. — Com
podria suposar S. S. que h l hauria
unanimitat en una proposta d'aquesta
menaf O és que ens suposa S. S.
complicais en al Joc de què ara es
tracta?
E] «enyor LAZAGA. — Jo sí que dcàcobriré l'infome Joc de S, S. (Grans
protestes a les oposicions.)
liI senyor VILLANUEVA. — La Camuca examinarà Des paraules-de S. S., 1
si h i troba quelcom molestós a la seva digniïtat, ies imposarà el correctiu
degut I no dic res més. perquè certes
paraules no mereixen altra cosa
El senyor LAZAGA. — Tots parlarem. (iMés protestes.)
El senyor VILLANUEVA — Dic que
no se'ns pot considerar complicats
en el Joc que s'eslà realitzant per a
arribar a la impunitat.
Entre constants interrupcions de la
majoria, segueix dient que els que
així procedeixen, estan incorrent en
la condemnació de l'opinió pública.
Nosaltres — afegeix — no podem
opinar com el senyor Cierva i ho
sentim, puix si bé es tracta d'una persona prestigiosa i d'un company, no
podem fer altra cosa Encara que
aquest Govern, ja posat ,en el camí
en què s'ha col-locat, ens va donant
unes coses que ens sorprenen. Ací
esià l'entrada al Govern ded senyor
Cierva, I , francament, això és contrari a tot el que fins ara ha -vingut
esdeveniment en les relacions parlamentàries. (Protestes a diversos costats.)
Per la forma en què la proposta
s'ha formulat, nosaltres no ens hi
podem associar.
El senyor SANCHEZ GUERRA lamenta que es prenguin pretextos per
a intercalar debats d'Índole diferent
del que ha de suhstanciar-se. Ara estem davant d'una proposta a la qual
el Govern s'ha associat l no s'ha d'Intercalar un altre debat. Jo prego que
tingueu un xic de paciència. Propostes anàlogues a la d'avui, s'han formulat diverses vegades. Sempre que
els presidents dimiteixen bo fan per
motius de delicadesa.
Recorda que a primera hora ha dit
que podia haver aprofitat la crisi per
a anar-se n. però no ha volgut aprofitar-ho perquè no es digui que sostreu ia qüestió de les responsabili-

tats a l'acció del Parlament. 1 per
això h l ha tornat EU que creguin
que aquest convenciment seu és erroni i els que creguin que tenen mitjans pc( aresoldre la qüestió que el
Govern planteja, que bo diguin, puix
la seva obligació és «enderrocar-io.
íRumore.) E1s que no creguin això,
tenen obligació de sostenir-lo. Vosaltres, atenint-vos a les meves paraules i
al meu present, no teniu dret a creure que Jo eàtic aquí sense dignitat.
Aquesta proposta la manté el Govern, i del reultat que n'ella nl·iingui dependrà l'actitud del Govern •
El PRESIDENT, després de lamentar
la seva modèstia i la seva mexperièncla, que potser Ua permès derivacions
al debat que no havien de venir,
anuncia que va a formular la pro
I>osla a in iÇambra i després concedir à l a paraula ais que la dasitgln.per a
explicar «1 vot
Un SECRETARI fa la proposta a
la Cambrp.
El senyor CIERVA diu que eï senyor Sànchet Guerra el cridà la nit
del dissabte, 11 explicà la situació
1 11 pregutà sl podia comptar amb
el seu ajut. En aquest i en altres
moments ditieils, potser hauria donat una altra resposta, però aleshores oferí el seu ajut. i el senyor Sànchez Guerra tingué la bondat de proposar al seu germà per a una cartera. Ara resulta que el senyor Villanueva creu què ha estat una representació nociva al Govern. (Rumors.)
Aquest és el concepte? Puix jo II dic
a S. S. que si aquest no és altre dels
jocs polítics que hi ha al voltant de
IH gran tragèdia d'Annual. EI senyor
Maura parlà com parlà. 1 Jo vaig
deixar que s'acusés, però no em vaig
comprometre a votar cap ponència..
Creieu que l'oplnio pública no sap
a què atendre's de veritat? Rialles
i rumors.) Aquesta tarda Jo he parlat en llenguatge de la dignitat, i
sl vosaltres persistiu en la vostra
actitud, l'opinió pública acusarà.

tinu l és necessari que acahl. Ab&ns
que s'Uucn el debut amb noves derivacions, pergo a la Mesa que posi a
votació la ipraposta.
IEa les oposicions «s produeixen
constants protestes que no el permeten fer-se sentir al senyor Sàndhez
Guerra
El PRESIDEVT, amto gran timidesa, prega als diputats que es facin càrrec del deftcat de la seva situació i
posin mesura en llur conducta.
«.'exhortació presidencial és inútil
1 cada vegada augmenten més les protestes i les interrupcions de la* oposicions, sense que en la majoria et facin
contraproiasie» amb gran energia.
El senyor SANUHEZ OUBRRA, en
vis-ia de que ÍK. pot Ter-s* sentir, excleina s
(Prego al senyor pTesldenl que aixequi la sessió, puix des d'aquest ÍDStant no hl ha govern, perquè vaig al
Palau a posar en mans de S M les
dimissions de tots els joihisirr-.
Acte seguit surt acbmpahyat.de tots
els ministres.
L'escàndol que es produeix a la
Cambra ès el més gran que havem
presenciat en la nostra Uanga vida
parlamentària.
Hi prenen part Tots els diputats
1 la gew de les trhimnes. .
Els criden :Covards! Poques vergonyes! Us en aneu perquè no voleu
que se os exigetaln responsabilitats!
Es creuen frases de tan grossa signiflcació que ès Impossible traíladarles ai paper.
En algunes rrtbunes es donen visques a la República.
Tant^st ais.'i'i·ada la sessió, el senyor
Cambó de5<énJrLx ilpidamem del seu
escó i es dirigeix al del senyor Cierva.
Els amU^ d aquest, en adonar-sCn.
el volteri r,er a detfe'ttsar-lo, enat'borànt e!é bastons, al mateix temps que
altres diputais contenien el senyor
Cambó, que. íorcéjava per desiíer-se
d'ells.
Uní dipntaU pugen als. escons, altres trenquen el* pidpiíie?.
Tots criden • l a confusió és indescriptible
Per íi aconsegueixen contenir el
senyor Cambó.
^.Is crits OQ cessen 1 el senyor Prie
to puja a un escó 1 exclama una horrible condemnació contra el nègim
parlamemari i altres coses que és itnposslble reproduir.
(Des la iribima d'ex-diputats 11 contesta un srnyor. esgrimint un bavló.
donant un visca a] Rel.
El públic no es mostra disposat a
abnudonaf les tribunes l l'eCervescència continua, sortim paulaimament
els diputats.
Finalment els ulxers apaguen els
llums en gran part del saló L alxó
í a que cesslp lfescàndU. que ha estat
dels que fan èpwca.

Què és això de venir amb transaccions després de mig any d'estudiar una comissió l'expedient?
Què. és això de convèncer's en ona
sola sessió. Jugant així amb l'bonra
dels homes?
Coneix bé el senyor Cambó la políUc«v Després d'haver firmat el senyor Bastos la ponència dels lliberals, ve .el senyor Cambó l en l'acte es convéns del contrari l acaba
ner acusar a tots els membres del
Çjabinet Allendesalazar.
S. S. donà a llum al dia següent
una proposició. Es un altre cop per
a desfer-ho tot?
A S. S, II ha sortit bé alguna combinació i ara vol repetir-la. (Grans
rumors.)
Entre aplaudiments d'una part de
la majoria, segueix dirigint greus
càrrecs al senvor Cambó.
El PRESIDENT 11 crida l'atenció
puix es porta la discussió per viaranys diferents als que corresponen S E N A T
al debat. Dintre de mitja hora — afegeix — podrà tractar-se alxó en el deMadrid. 6, 915 nit.
bat de responsabilitats.
A dos quarts d e j j u a ü e comença la
El senyor CIERVA segueix atacant sessió, presidint e; senyor Sàncbez
el senyor Cambó, 1 11 diu que ell Toca.
també té redactada una proposició
Al banc blau tot el Govern.
de censura contra el senyor Cambó.
Als escons i tribunes u/ia gran conI afegeix:
currència.
Doncs quèl No recorda Ja S. S. que
El PRESIDENT DEL CONSELL
essent ministre féu propostes per al dóna' compte de la crisi ministerial
Banc de Barcelona?
necentment esdevinguda, en termes
(Gran escàndoL Una veu: Fortl — semblants als que Ja hem tramès de
El senyor Cambó. dret, increpa a l'o- la sessió del Çpngrés.
rador l els nacionalistes l apolen.)
Ordre del dià.
Aquí i fora d'equí estic disposat
Es llegeix l'acta.
a posar-ho tot en clar. Creu S. S. que
El comte del MORAL DE CALATRAva a Jugar amb l'honra de les persones per a realitzar maniobres po- VA diu qu* no estant complerta la
Comissió que entén en al suplicatori
lítiques? (Rumors.)
del general Berenguer, per la dimisSl; aquí l fora d aquí. perquè tots sió
del seu president, demana que s'ainvoquen i opinió pública.
jorni la discussió fins que la Comis
Demano, doncs, que es mantingui sió
es trobi complerta i arribin els
la proposta.
que per a l'estudi de l'uaDesprés es dol de què no es con- antecedents
sideri al seu germà digne d'ésser mi- sumpte lé sol-Iiciluts el senyor Mestre.
nistre.
El marquès d'ALUUCGMAS entén
(Veus en els lliberals. — Ningú ha
que Ja Comissió està complerta, i que
dit alxól Així no es discuteixi)
Afegeix que si se l'acusa, aquí no per això s'ha de començar la discuses defensarà, pèró no tolerarà que sió. Altrament, no ha de preocupar
s'aprofitin de la seva generositat els -tant la idea de les pròximes vacances,
que la necessiten per a llurs ambi- perquè un assumpte de tal imponíin
eia mereix que la Cambra continuí
cions.
L i . d i u al senyor Maura que algun funcionant. (Molt bé.)
El PRESIDENT es mostra conforme
dia pesaran datrumt la seva consciència les seves paraules, si és que té amb ço que el marquès d'Alhucemas
la significació amb què les ha Inter- ha exposat
pretat el senyor Rodés. (Rialles, ruEls seayors GONZALEZ BCHEVAmors, protestes i manifestacions de RRI i marquès de PILARBS s'adhediversa índole.)
reixen a ço que ha estat exposat pel
Termina dient el senyor Cierva que marquès d'Alhucemas.
no el sorprèn ei que passa, puix ja
Rectifica el comte del MORAL, 1 s'aaquests dies s'ha anunciat a LA VEU prova l'acta.
iDE CATALUNYA i en la imaleixa s\ha
Es posa discussió el oictamen sobre
dit constantment que aquí el que fa el supllcatorl del general Berenguer.
falta és gent nova que porti aires de
Ei senyor BURGOS MAZO, amparegeneració. {Rtallee i protestes).
rai en l'article 76 del heglament, dia
El senyor 3ANQHEZ OUBHRt es que abans de llegir-se una proposició
plany del vergonyós espectacle que en el sentit de no poder-se deliberar i
s'està donant.
creu que alxó no es pertinent, fera
convenient saber l'opinió de la mesa
<Veus.—'Qui.l'ha tolerat?)
Ja no es pot consentir que això con- sobre aquest particular.

El senyor TORMO, autor de la pro
posició que Ja fon llegida «n ia sessió del divendres, diu que el senyor
Burgos Mazo pateix una equívooació
en interpretar l'article que ha invocat.
El senyor BURGOS MAZO rectifica
El marquès d'ALHUCEMAS creu
que no ha dç malgastar-se el temps,
sinó empràr-lo tan bé com es pugui,
amb el fi de continuar la discussió
del dictamen de la Comissió, deixant
la discussió plantejada per a altres
moments més oportuns.
El senyor TORMO, sense entrar e»
el fons de la qüestió, explica l'ab.tSt
de la seva proposició, que no es altre
que l'ajornar la discussió del suplicatori fins deixar ben definida ta competència jurídica del Senat.
D.'>ua lectura a abundants textos, encaminats a demostor que el Triburial
que ha de Jutjar ei genera] Berwigiwr
no és altre que l'Alta Cambra
Crida l otencló,sobre la importància
que té que en t aquesta ocasió abandoni e] Senat el dret que pot tenir ».
Jqtjar un assumpte de la importància ,
transcendental d'aquest, la qual e*
desprèn "de la petició del supllcalort.
El Senat ha d'ésser «I tribunal de
justícia que entengui en les causes
més importants del Regne.
El marquès de SANTAMARÍA, de
la Comissió, fa una enèrgica defensa,
del dictamen 1 rebutja la suposició
que el Tribunal Suprem d» Guerra l
Marina pugui «sentir-se influenciat per
la passió. Si el Tribunal Suprem tü
intervé Jo puc afirmar que procedir»
amb Justícia.
_
~_
El senyor TORMO rectifica. 1-a U *
missió ha donat el dictamen convençuda que la qüestió de competèngla l a
deliberaran el» tribunals juprems de
Guerra i el Civil
El senyor ROIG I BERGADA manlfetsa qne sent una gran ropugnàn. La ner totes aquelles proposicions que
tendeixin a destorbar la discussió d'aquest assumpte.
El senyor T0«MO. — lAq"*318,**1'
nló sobre la meva pro^joslcló S. S. no
té drUet a exposar-la
El senyor ROIG 1 BERGADA.Aquesta opinió és meva i la mantinc.
No hl ha dret a destorbar la discussió d'un assumpte que recorda la memòria 'de tantes víctimes, d'un assumpte que porta fins a nosaltres <M
ressò trògic de veus llunyanes que demanen justícia.
„
Aquesta proposició, senyor Tormo,
S S no havia d'haver-la presentat.
Entén que els fonaanents que ié la
proposició són erronis, car no pot saposar-se que el Senat oomproroetl la
seva pròpia competència
Acl no pot ipresentar-se aquest cas,
per allò que els advocats anomenen'
connexital de delictes. Aquesta connexltat no pot estelbllr-se quan la raspunsublUtat ministerial no és igual
a la responsabilitat del general Berenguer
El comte de 5a MORTERA. — Vol-.
drla saber sl la concessió del supllcatorl portà iflgura de delicte.
£1 senyor ROIG 1 BEBOATXA. — (Perdoni que ara no .contesti a la pregunta de S. S.
Aifirma que el Sanat no pot cecnprometre mal la seva independència
jurídica, fins concedint el auplicatori.perquè el Senat és on tribunal «u;.
perlor, sobre el qual no pot entaiüar
competència ni el Tribunal Suprem
ni el ConseOl Suprem de Guerra l
Marina, perquè està per damunt d'çdls.
Termina dient que slm de' "fugir de
tot BSlló que pugui significar defugir
la qüestió, amtb el fi 'evitar que aquest
assumpte pugui tenir repercussions a l
carrer amb totes les manifestacions
e violència que poden tícOrrw.
El senyor TORMO rectifica breument. . . .
£1 PRESIDENT crida l'atenció *>bre la improcedència d'intervenir eu
aquest debat altres senadors que l'au.
tor de la proposició l la Comissió..
'£1 senyor BOIG I BBBOADA també
rectifica breument.
El general BERENGUER intenlé en
el debat en mig de l'expeolaciO de la
Cambra.
'
(Diu que des dea 82 de JuUoI. a 400
quilòmetres de (Mleltlla, es féu re^onsable davant el Govern, d'aquells successos.
Després he vingut a Ta Cambra per
a demanar que es depuressin les res- '
ponsabllliats. I avui prego novament
que es concedeixi el supllcatorl, car
é-s necessari arribar als escatdmenta
amb tota urgència.
Ara demabo novament, senyors senadors, que es concedeixi el supllcalort per a ésser Juíjal. 1 sl l'opinió
demana un sacrifici, oi necessita uns
víctima, aquí sóc: no éa la primera
vegada que em sacrifico per la pàtria.
(.Aplaudiments de tota la Cambra.)
Queda reuroda Xa praposioió.
Se suspèn aquest debat.
S'assenyala l'ordre del dia i s'aixeca la sessió.
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•bn quina cranca de l'esplritailltai Inimaoa reflorlrà el sentit dramàtic 7 O bé: lés que ens cal la nova
Jo voldria descobrir, entre les asHA mart Ai-Tcd Capue. Fe poc va plantà 1 la nova flor?
Jo voldria descobrir, entre les asmorir BaUiUe.
PasU* de sol d'nina dramàtica vc- piracionB de la joventut actual, aqueIlaT Aogurls de ressorglmantT Qui lla aspiració que la posés de cara a
un art fortament humà, a iin aft
bò «apT Qui no pot saber?
iLa pr<?duccíó teatral contemporània desinteressat semtrador de les l l i éè tota una Incògnita. Van morint çons eternes.
elè d'una casta, 1 a penes i» nova cas- No es pot pas dubtar que per aquesta aarurarió tan senzilla ens aprota s'Inicia.
1
Alfred Capus, al costat d'aípiella paríem a la novissima escola teasecta d'autors «pie eu els moments de tral, de qual tant i tant necessiten
plena activitat aga'ava de Ridheplu els homes d'avui; però avui ema fa
a Lemaitre, dp Donnay a Hervieu. de por que le nostra joventut, fllla d'uns
Habel Hermam a Bernstein 1 Batàt- moments massa complicats, ha viníift, i que tan sòls demostrà uir cert gut al món desposseïda del septlt de
prftpòeft de perseguir punts de mi- simpUrifat. sense el qual es ía cosra d una «onrrota idealitat, en ^is tós, per no dtr topossàble, arribar
cas^s -de iBripiis, Bfstand, Curcl 1 a Testat dc les sublims aspiracions.
Juleo Renard, fou el ÍJUC ^"in pflt dir
La majoria dels intents d'Innovaun wutor-peiifertaínéni aimaMe.
ció teatral portats a terme en l'acÉn e) conjunt de la seva obra. a p*»- tuaHtat, aoíerrtuen. en lloc d'àtenuar.
nís hi esritíieis l'esfridènola: 1 sl una rena adulteració t defonnar.ió
aTgmm volia tingué el propòsit de en els elements exprèssius;' i és que
promoure-la. l'ematollrtat del seu tem- l'actual generació farnplenca.de dopemneat, srrposnTU-se a la seva vo- nar-se compte dc tantes ooscs. s'oluntat moroiw4nia. ronvertia en blida de ben ronèixer-se. ans que
amable ««Titell propòsit, que no te- fot, a si mateixa: pel qnal camí
nia res qrie veure ainb la Mva estruc- arribaria, segnratneirt., a ta'pwcep1 cW clara de la seva oóiiwíi.
tura estètlra.
AWrea CaÇAis t els seiiei conteropoAlfred Capus fou un dels autors més
parieeDcs de la casta actual. La fi- rafrís. no tywnieren Jiei'èsíltat d'enesa del seu diàleg; el diseretelg xercitar-se en tal esforç
Es trobaren, de bell començament,
que sovint jugava en el transcurs
d'aqueUs; el làalc personalífisírn em- damunt els camins d'un conjunt de
prat fin força «casione a la fsifló qualitate 1 de defectes consentits, en
d'^deixes lluminoses, aensam -una moments d'una aparent norenalitat
mundanitat afable i «n cert aspecte universal, 1 no els calgué fer altra
emocionant, posaren a la moda el cosa que seguir per aqueU camí de
mot •Capusianisme·. •Capuslens» 1 tarannà aburgesat que avui paguem
•Capuslènnas·. com • xistia el ja ifa- tan f.ar en tota cosa.
mp*-del «Marivaunisme-, fent refeLa desaparició de l'Escola Teatral
rència a l'autor de "Les Sennents In- francesa de la qual Alírcd Capus fou
dtecreto».
un dels més legítims represemams.
Però aquestes virtuts, al ooetat d'al- serà ben aviat redimida o renovada
tres qnp avaluaren la seva obra con- I per una flama nova i consci'·nt?
Llnterreganl que avui rer avui pejunta, val a dir que no foren pae
posades a servei d'una inteocin emi- sa amn unta de iforca entorn dels
nentment personal 1 més aviat va oon- mil i un -problemes plantejats en cl
Eagrar-les a una mena d'idealitat ool- món, es troba «ixi mateix enfront
lectiva — inoonsclent. sl es vol. — del mot iTeetre», que es. tdtlhora
però, així i tol acusadora d'un vici. ! Rtmboi i realifét -dels inoviments 1
o_d'Wia "falsa fonamenfaciò díamà- les evolocwns socials, encara que
tlca, «pte. ccan a resultant dThaiver es- • molls, o alguns, no s,bo_ ^idguin
tat implantada a França, s'ha escam- creure.
pat arreu del món. contrUmint a l«s
ADRI* GUAL
actnals deeoneniaclons en let d'art
terral.
A l f r e d
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Alfred Capus. 00 obetant, no pot
ésser acusat d'abusiu en aq ues sentM. Dels afiliats a l'esicola de les
•transcendents frivolitats», fou sens
dubte un dels pocs «jue van emparar-se dels caires més emotius, 1 Uns
podríem dir dels aspectes més apagats d'urta certa Ingenuïtat eanitoía,
en to* el que 11 permetia la seva gfnoïna filiació de parisenc.
Les tendres coses que es diuen en
la petita temda de florista de «Le
Vetne»: ele «•nfiments amorosos de*
enrotllats en «Hélène Ardorln». asse
ryalen una trajectòria entre 1901 1
1913. perfectament orientadora de l'obra de Capus.
Nó obstant, Aifred Capus. com la
majoria dels seus contemporanis vivia sotmès al més terriMe esclavatge.- provin em dels secrets èlemeate
que prrffnouen Tamluent entorn dels
tionws \ les coses.
•Françole de Curel Bostanl I Jules
Benard, han dVsSer assenyalats com
uns impacients, com uns presumptes alliberadors d'aquell ambient esciavitzador.
• ' ^ 'nmiTeSlp. Idole», «Cyrano de
Beígeraoh» i -Poll de carotte» en
són proves trrefutaíbles.
Entorn d'ells es desen rofllà l'esíorç
dels roée, i aquell esforç coBectlu,
que predominà durant més de vint
anys. l fou seguidor d'un cert aspecte de teatre poètic, l'eltre de so
ctal. >per l'estil de les tendències l i teràries de la segona meitat del segle dinou, com si diguéssim aii de
Sardou i nèt de Dumas, avUi presenta les primeres Ihrissors esmorteïdes
de les postes de sol btvernals.

•La

Serva

Padrona-

iLlAsaóoieció de Música da Camera de Baríelona ha tingut la beOMssima pensada d'oferir als seus associats una representació de l'obra de
Pergolesl titulada ^La Serva Pa^drona».
1N0 tenim la intenejd de fer de crítics musicals pciquè d'això no falta
qui seïi cuida; però no ens volem
estar de fer alguna consideració entorn d'aquella manifestació, perquè
va de dret a In maalfestaició teatral.
Aquesta si que la creiem cosa que
ens afecta, i >ens afecta doblement per
tractar-se d'un intent investigador, I .
per això mateix, va més enllà d'aquelles cosetes 1 cosasees que se'o diuen
teatre i són l'enganya-pobres i l'enganya-rics d'aquest pobre art «aigut
en pecat mortal, per insolvència 1
abús de confiança dels que se n'han
fet senyor» absoluts.
El- oas- d'oferir a tin públic «La
Serva Padrons» mai no podrà éssor
prou elogiat: la falsó amb què ho
fan, valent-se d'elements tan prestigiosos, tampoc
Això vol dir, per sl no s'expliqués
prou clar. que «La Serva Padróna»
ocupa a hores d'ara un ben merescut lloc d'esdeveniment, t, per tant.
val la pena de felicitar-ne oorahnent
els seus oi^auitzadors; 1 no diem
res dels seus artistes, perquè t o l el
que deixem dit no és altra ooea sinó
una forma d'encomi ben sincera per
a tots ells.
Bvtdentment. una escola de teatre
Però val a dir la veritat: a nosalque ba regit els destins leat.rais del tres tant com la intenció 1 la bella
Tntía, «s troba a les portes de l'ego- realització de fobra ens ha interesnia.
sar 9'. -->:>:

Sabem per experiència (afortuna- han mirat el que feien en els llocs
dament), que a Barcelona, n i que si- on acut. i , seguint en la carrera de
gui rediuif existeix un públic oapac deduccions Immediates, han convindlnveresear-se pel teatre ben Inten- gut que era precís fer en el teatre cacionat, eu tot» els seus aspectes. Sa- talà el mateix que fan als altres teabem tamtoé que existeix un ptíblic tres.
de concerts perfectament gradwat. 1
El que fan els altres és un teatre
conscient complidor dels seus deu- d'Indústria completament despreocures, però el públic de «La Serva pa- pat de totfs aquelles Intencions elevadrons» ens va sambiar únic.
des 1 serioses, que hem vist que proA tot arreu del món existeix el pú- mouen principalment la produçclí
blic de teatre d'òpera (que ès l'esco- dels nostres autors. I de totes aquelles
la irtàs inferta dels piïbltcs); però, formes artístiques i literèrles per la
sigui com sigrui, vari a escoltar l'òpe- perfecció de les quals vetlla fervorora. Aquí existeix una mena de públic sament el dramaturg català dels nosque va a l'òpera a ne esooltar-la, i tres dies.
fa prosèWts.
1 d'aquseta manera s'ha arribat InVal a dir la veritat: d'aquesta es- conscientment a una conclusió: que el
cola d* públic, tan nova i tan nostra, nostre teatre és dolent perquè és
arribarem a ier-nos^n una reputació massa bo.
mundial, perquè som a prop d'assoLa qual cosa, ulra ésser uns r8lír-ne el virtuo8l«ne.
radoxa qu el suprem interès cultural
Aquest dia vam adquirir-ne ei con- «^Catalunya ne pól admetre, és tnm
venciment datvant per davunt de ^La bé un greu perill per aquesta alta quaíitat que avui encara té la literatura
Serva Padrón»», de ^erg^lesi. .
(Però... és que protestaven? Res d'ai- catalana.
No fóra gens estrany. 1 múltiple?
xò. Només una mena de maror siima
ria causava el malestar de quan les símptomes ho anuncien Ja, que damosques us piquen, i donava el to vant d'aquest estat d'opinió els nosperfecte de la perfecta Jnóomprén- tres autors dramàtics AS rtecidisstn a
prescindir de compondre 1 escriure
sló.
seus drames amb l'honradesa l i En una paraula: era un teatre ple. els
que causava el desconsol dels teatres terària que flns ara han conservat
buits, i quan en Crabbé tocava la
A.
campane*^ perquè vingués el servent...
reien, reien!...
I 1i>ensar que a Olot ihan escoltat
religiosament rta Malalt Imaginari» i U n e s t u d i d e P i i M a r g a l l
que «només» reien quan era l'hora de
riure.
sobre el «Don Joan*
— Però. per què hl vénèní — deia,
finament contrariat, un senyor de bona fe, veí meú.
t'n costum que certament no diu
— Oh! — ! i va respondre una se- gaire en pro de les bones qualitats
nyora, finament maquiUlada. —Es que literàries dc l'obra, almenys en reens bl trobem tots... Vajal...
lació a la manera d'ésser estimada
El cert és que. arribats aquests ca- aquesta pel púbilc. fa que tots els
sos, tot resulta'assajat, tot... menys anys, pels volts de la diada dels
el públic ... 1 fa riure molt, ei, d'al- Morts, es representi en molts teatres
tra banda, no fes ganes de plorar. el famós drama d'En Zorrilla,
Amb aquesta avinentesa apareixen,
•
G. Q. moltes
vegades, interessants estudis
sobre aquesta producció dramàtica
o sobre la figura que la inspira, els
quals vénen a sumar-se a la coplosa
literatura que existeix referent a
aquest tema.
L Interès d'aljfjjsta
literatura és
innegable. Per molts conceptes l sota
xin
diversos aspectes és una bona conAquestes condicions estimables del tribució a l'avalorament del teatre.
nostre teatre actual, les quals porfen Les idees i consideracions emeses
contribuir eflcaç.ment, en e| seu dia, pels diferents escriptors que se n'han
com ia veurem després, a la forma- ocupat, comprenen múltiples punts
ció del teatre nacional de Catalunya de vista, tocant a un tema popular
aquest, que ha inspirat tants de
són refusades per la majoria fil- que com
poetes.
es diuen propugnadors dc l'existència
Entre aquests tractadistes hi ha
d'aquest teatre.
Aquest aspeíte del problema d» el famós polític i historiador Eu
què parlem, té, al nostre entendre, Francesc Pí l Margall. Fruit de la
seva ploma és un treball titulat «Obexcepcional importància
Creiem nosaltres que en el fet de servaciones sobre el caràcter de Don
Juan Teuorlo». En el seu temps va
refusar l'excel·lència i la convenièn- -constituir
estudi una aportacia d'aquestes condicions és on s'ini- ció d'Ideesaquest
1 d'observacions comcia tota la desorientació que regna pletament noves sobre les principals
en aquestes coses, i la causa de què produccions dramàtiques inspirades
estiguin aturades, mentre totes les al- en la interessant figura de l'aventutres branques de la renaixença cata- rer sevillà. Es, sens dubte, curiós
lana van seguint llur camí ascendent. recordar avui el que aleshores dei-i
Es innegable que aqueixes quali- En Pi 1 Margall en aquest assaig
tats a què hem fet referència en del qne difícilment se'n troben ara
l'article anterior constitueixen un d'a- edicions.
quells dos elements de què s'ha de
formar el teatre nablonal català, com
EL DE T1RSO DE MOLINA
s'han format totes les altres manifesL'autor comença estudiant el «Don
tacions de la nostra nacionaliut: l'e- Joan», de Tirso de Molina, Troba'
lement modern, que s'ha d'ajuntar i en la concepció de l'insigne dramaconjumiuar degudàmeut amb ;••!••• turg una lògica l una perfecció abment històric 1 tradicional.
oluU del caràcter del seu protagoDoncs é: la majoria dels que han nista. El «Don Joan», de Tirso. és la
donat opinió -en aquest debat pinto- imatge de l'ànima lliure i el cos
resc que fa temps es ve sostenint so- captiu. Pel seu temperament íucllnai
bre la crisi del teatre català, coinci- a portar a terme tot el que es prodeixen a demanar que el teatre es posa, és valent i audaç. Els seus exr
desprengui de tot allò que no plau cessos no obeeixen a un instint de fer
mal, sinó a lu necessitat que el seu
als grans contingents de públic,No havent enfondlt gaire en l'estudi caràcter l i imposa de deixar pas lliud'aquest problema han Jutjat només re als seus propòsits. El concepte
amb un criteri simplista davant la exagerat de l'honor, producte de l'época, l'impel-leix als seus actes: ©1 seu
visió que els ha ofert la realitat.
Aquesta realitat els ha demostrat honor propi el fa fugir d'usar traique el teatre català no es pot soste- dories 1 enganys per a l'obtenció del
nir econòmicament per manca dc pú- seu fi, l el condueix, en canvi, a esblic, i han deduït, naturalment, quo grimir l'espasa 1 a desfer-se de tot13 precís atreure aquest públic a les hom qui pretén oposar-se als seus
designi», sense que res 1-aturi. P-eseves' representacions.
Per trobar la manera d'atreurei. rò, com que no deixa mai d'ésser
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creient, com que és un cristià que «d»
freix la captivitat del cos, que és víctima de les passions que el dominen;
servant, demés, lliure il'àniífla, i es
penedeix sincerament dels seus pecats, encara que "Klrso pl enfla a
l'infern, perquè l'exemple de la seva
conducta és índlscutlblment Immoral. Estan, doncs, comentats en el mateix personatge els dos elements fonamentals de tota tragèdia humana: la
passió i el coneixement, les febleses'
de la carn 1 la rectitut de la moral,
i ambdues estan tan perfectament representades en els actes que realitza,
que mai no s'arriben a contradir, ni
a vèncer, flns que l'autor, amb nl
desenllaç, pronuncia la seva sentència.
EL DE MOL1ERE
Per al Don Joan de Molière. que
estudia a continuació, no té Eu Pi l
Margall els mateixos elogis, ni molt
menys. El creu contradictori al costat dels actes que el pinten com un
escèptic brutal, realitza actes de generositat gairebé caballeresca. Però,
com que aquells abunden més que
aquests, resulta que l'escepticisme és
la seva nota dominant. Aquest escepticisme es manifesta, encara, en
actes d'hipocresia, de covardia I de
crueltat, d'una tal baixesa, que queda
reduït a una figura de cínic, sense
cap aspecte dels que podrien'fer-lo.
en certa manera, simpàtic o interessant I així està mancat de l'elevació
que ha de presidir sempre l'Intent
del poeta en crear una personalitat.
EL DE ZAMORA
A seguit dedica En Pi 1 Margall
uns paràgrafs al «Don Joan» que en
el segle XVUl va escriure Antoni de
Zamora. Aquesta figura apareix tan
creixent j cristiana com la de Tirso,
però cau en una contradicció impoi(ant. Aqueix profund sentiment religiós, que Tirso i Zamora atribueixen
a l'heroi de les seves produccions,
exigeix lògicament la noblesa de conducta que el de Tirso posa, en tots
els actes a què les seves passions el
condueixen. El de Zamora no té
aquest concepte de l'honor, 1 queda
pràcticament com un pinxo que busca raons i assassina pel gust de fer
mal, i ensems evidencia a cada moment la seva manca de caràcter i de
convicció pròpia, que és el que distingeix al cavaller del canalla.
EL DE BYRON
En el seu treball. En PI i Margall,
passa, després, a ocupar-se del poema, no terminat, de Byron. Es una
llàstima que 110 puguem conèixer la
intenció 'que guiava el gran poeta en
la seva magnífica obra, car és de
creure que el seu sentit hauria aparegut al final.. Mes el comentarista
posa l'atenció sobre un detall del poema en qoè creu endevinar aquest final. Sembla, en efete, que Byron es
proposava presentar la figura de Don
Joan com a realment audaç en el moment en què es trobaria obligat a
lluitar amb el podor més gran contra el qual pot lluitar la criatura humana, el poder sobrenatural. Byron
cree en el seu poema un Don Joan
passiu que segueix fatalment les
prans aventures de la seva vida: no
perq»iè ell les (cerqui, sinó perquè
Ics cii cumstàncis les hi porten. Davant de totes elles Don Joan és cavaller, lleial, noble, fidel, digne i valent Tot el que passa- arran de terra, en la viva realitat'd'aquest món
no reclama, però, un esforç suprem
de l'heroi Tal és el caràcter que es
de«prén de tot el qne Byron va deixar escrit dei seu poema. Es proposava fer, després, el confrast entre
aquesta passivitat de Don Joan davant
Ics coses, del món sensible, i una extraordinària força de voluntat 1 d'audàoia davant del sobrenatmalf Conviuguem. diu F,n Pi i Margall, en què
aquest Don Joan hauria estat una
fidel i completa fotografia de la nostra època
EL DE DUMAS
Passa després a estudiar el Don
Joan que, amb el cognom de Malla
sa, va escriure Dumas. El creu el
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ixua ioconsisteat l contradiciori t)e bliquen a'juests dies. demanant que
barregin els apassionaments
toU els qus sòn objecta del seu es- , no
tudi EI Don loan dé Dumas és patTi·.·.ics cn la sanuo^a stlccctó dels
creient fins « l'extrem que el mo- hom-s de lletres I dtls artista» d'una
viment de Ics estàtues dels morts el països amb els d'altres, Iguns roconverteixen de pecador en penitent, tatius plantegen, amb aquesta avif«nt-U «íandonar l'espasa per l'aixa- nentesa la qüestió de la naUiralitat
da del trapense. Però no s'oxplic* 0 del simplicisme en l'art de presencom un esdeveniment aparegut < on- tar les obres drimiaiiques dacauni l'eitra la seva voluntat el pot fer tornar cena.
T:^.
al mal camí. Don Joan deixa d'és.wr
Els onlc'.es que aoia aquest lema
allavors creient, menysprea els i v l - s'han publicat rím tan Interessants
sOavors creient, mínyspreua els avi- com el mateix tema deixa preveure
sos de les veus d'ullratumba i V% t com les signatures autor iza.ie^ que
pel món cometent delictes d» tota porten bo feien esperar, dibuixant-se
mena. L'ombra d'un mort l'atura 1 clarament, en aquàstà treballs, el delluita obertament amb ell en forma fecte a què havien d'anar a parar fade realitat corporoa 1 tangible. Com talment clfc que. t haven deixat conno va creure en el caràcter sobre- duir por un excessiu íany de repronatural d'aquesta força que tan cla- duir sobre les taulles tota la minurament s'oposava al seu camtT com ciosa realitat suposada per l'autor de
no va escoltar la veu de Marta, del ; l'obra, així com l'extrem en què conseu àngel bo, de la dona qu« efecti- tràriament havien d'Incórrer els que,
vament estimava, la qual prenia tam- íníuit*. primer, per certes nec.fssltats
bé aspecte de viva. realitat davant econòmiques, han acabat, després,
d'ell? Com aquestes demostracions per acceptar com a prlnclp' definitiu
io·guivoqaaa de la voluntat divina aquella sobrlef.it de presentació que
no varen tenir forma per a tornar-lo ens retorna als ti-mp» qnf el teatre
al panedimcot, quan abans n'bavia no poJia encara disposar d«!s meratingut una senzilla vactl-lacló deia vellosos efectes de tantes conquestes
marbres d'uns panteons?
del progrés com avui contribuo xen a
la bellesa de la preseritodó «scènlrn.
EL DE ZOBWLLA
L'ulúma part de l'estudi d'En i ' l
1 Margall està dedicada al «Don
Juan Tenorlo- de Zorrilla. Veu l'insigne escriptor en el drama de Zorrilla els mateixe» defectes, 1 e n c a »
més. que an l'obra de Dumas. Tampoc troba en el «Tenorio» de Zom11a rexpllcacló clara de sl és cretent
o escèptic. Parla de Déu 1 del. Cel
amb paraules de convençut; t'espanta
davant el moviment de les estàtues
del cementiri: tanca les portes quao
sent trucar a casa seva al mort a qui
ba convidat a sopar; pero no obstant
ha tingut la gosadia de convidar-lo
pensant que el fet meravellòt. ao es
realitzaria, i el convit l'ha fet desafiant el poder de les coses sobrenatorels.
No creu tampoc l'autor, a qui anem
seguint, la continuïtat del caràcter cavallcresc. Al costat d'actes d'hidalgula i noblesa en comet d'altres, com
el de desfer-se de D Lluís, una vegad a delatant-lo a la Justícia i , una altra, 'fent-lo detenir traïdorament per
•ma ronda de gent pagada, o el de
matar el «Comendador» d'un tret de
pistola, sense donar-ll temps per quà
es pngui defensar, els quals actes
sòn d'una baixesa evident
La conversió de Don Joan, motivada pels encants de Donya Agnès, es
realIQsa en condicions mver-•símils
Poques hores abans d'arrenca r-la del
convent havia dit que no esmerçava
més que cinc dies en cada dona:
«Uno para enamorarlas
otro para conseguirlas
otro pare abandnnarlas.
dos para sustitnirlas
y una hora para olvidarlas.»
I res no justifica en el drama qua
davant de la filla de Dop Gonçal els
seus sentiments siguin ans altres. Ea
més, després del rapte l'abandona
unes hores p&i' anar a seguir Donya
Anna. 1 d'aquest moment de sensualisme desenfrenat passa sense traSsibló, al pur amor de Donya Agnès, als
peur, de la qual corre 3 «genollar-se.
El penediment del pecador amb
que Zorrilla tanca el seu drama 1 vol
Justificar e! seu personatge, no es
fonamentat. Per una banda els esnuments religiosos de Don Joan DO es
pra-enlen tan clars que puguin jus.
lificar un penediments sincer, inspirat
per la seva creença ferms en ei Col:
per altra part l'amor oest i pur d'una
donzella, purificant la seva ànima I
elevant-la 3 la comprensió de les les
delícies d'un altro món. no està explicat.
Acaba En PI I Margall les seves
consideracions sobre el •Tenorío» de
Zorrilla dient: quelcom més tindria
que dir sl en lloc de concretar-me a
examinar ej caràcter de Don Joan.
fa» la critica del drama on quasi
m'aireviria dir que bj ban més defectes que belleses, amb tot i é&ier
aquestes moltes. I afegeix Zorrilla,
«'n ol seu «Don Juan Tenorio* ha procurat més satisfer les exigències del
pübllc que les de l'ari: ateses les seves grans do':-, quina llàstima quo
no hagi pensat més en satisfer les
de l'art que Ics del pübllc!
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' e. e . 'efinltm per t - t e l jp·e " i t ' da d'aquest mes "Després d'aquest veredicte, l'Ajuntamant té d'acordar l'exAcuci·. de l'adlflcl.
Es el tràratt immediat que l i correspon per a seguir endavant tot el
que fins ara ha fet, i àdhuc per a don.ir un 1
als dlspeníls que
amb això ha realitzat, 81 després d'haver-.", fallat el mnctmi l'Ajuntament
no acordés l'execució de l'edifici consignant les qnamllets t^cessàriee. de
fet convertiria en lletra morta tots
els acords que he anat prenent en
una sèrie de sessions municipals, hauria ItnJul iüiili... ;r
..rd.i.. .u Wl'ia
d'un solar d« la Reforma d'un centenar d* mils pam»; i hauria llençat
sense reaultai les mils pessetes que
s'han destinat a premi» 1 aindemnltzaclons dels concursant». Es. doncs,
en el moment actual que s'ha d'instar perquè el projecte es porti a
terme
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LES FABRIQUES FOLCH
La gerència dt la S. A. Folch, que
es va veure obligada a acomiadar Tí
obrers de la secció farinera, per tal
d'ev^iar que restaMin sense treball,
ha establert tres torns d^Éreball de!s
esmentats obrers que es mdlquen a
la neteja de maquinària 1 del carregament dc mercaderia».

ELS LITOGRAFS
Ai negociat d'assumptes socials de!
Govern civil s'ha reunit una eomlasli
de patrons lltògraf» l una d'obrers de
•La Solidaritat» p«r fel de cercar unr
solució al conflicte que axlstelx des
del juliol a les fàbriques de Utogra
fia en llauna.
Els patrons demostraren doctimen
Lògicament pot no haver-hl motiu
per creure que l'ajuntament neces- talment la impoaslbllltat d'ai»gmen
siti aquests requeriment». Mentre no t t r e| Jornal dels obrers donada la
e» demostri el contrari, cal pensar competència que se"^ fa en altres pal
que les coses poden quedar encalla- sos i del què n'ha vingut una es
des a mig camí, sense una causa cassesa d« comandes.
raonable. Però ens escama aquell
TORNADA AL TREBALL
ambient d'incomprènaló a que abans
Han tornat al treball els 22 obrerens hem referit. I per aLxò desitjaríem combatre'!. I per això remarquem desbarbadore de la fundlcló de ferro
n/ni^ii! vQt <ip o"nliiat a"» ha emès acer «Indústries Slderúiplques» de
Can TunI», havent-se'ls concedit doEn «Pol» amb cl seu articlo.
ral» d'augment de j o m t l vist que el
que cobraven era inferior al de llurs
similars.

Es clar que aqueix petit debat ha
donat lloc a quo els partidaris d una
1 altra tendència defensessin una vegada més llurs punft d'albir nmb les
argumentacions que' entenien més
justes; però hom ha pogut observar,
amb gran còmplaença. com s'ha produït una ínlclac'ó cap al punt Intermlg, 0 »la, al nostre entendre, c a f · a E l s t r e b a l l s de r A c a d è m i a
a la veritable solució.
.
Aquest punt In'arm'g es pot resu*
de Bones L l e t r e s
mír dient que cada obra requereix la
seva mena de presentació: de imnera l
que l'escola naturalista 1 l'escola
La Reial Acadèmia de Bones Llesimplista porten perfectament àpllcarse, segons r.ngenl 1 l'or glnaütat de tres de Barcelona, en rependre les
cada director d'scena, egons que seves tasques l teràrles. va establir
la naturalesa 0 el caràcter de l'obra el següent torn de treballs a presenpermeti l'aplicació d'un o altre pro- tar pels acadèmics en les sessions
ordlnàr'es celebradore» en el present
cediment
curs I92S-23:
I aquesta observació és la que ha
12 de desembre. — En Ferran ,
aparegut avui àmb singular relleu, dc1922.
Segarra. «Sigilografla catalana». {
d'entxe la sèrie d'aquell» comentaris. Doctor
Josep Maria Roca: «Metges
Tres crit es francesos han comprès medievals catalans».
perfectament que en tot pot haver-hl
27 de flesembr? — En Lluís Domèobra eeUmablatnem artts: ca en tant atçh:
«feà '.nlítn lat de Casp».
que aquesta és difícil i a voltes Im1923: 7 dc gener. — Inaugural. En
possible,, el té el peu forçat de mani
festar-se dintre uns cànos especials Francesc Carreras 1 Candi: «La héque no ostan en harmonia amb la ràlil ca catalana».
16 de gener. — En Carles Lluí» Viafinalitat qu% 11 està assenyalada.
da 1 Lluch: «Veus castellanes usede»
Sembla, doncs, que cu les coses dc en els re frens que no són en el d'c- i
Teatre ea va fent camí el bon sen'lt cinnari de la llengua castellana».
encara que només sia dintre esferes
30 de gener, r— Mossèn Jaume Barreduïdes.
rera, prevere: «Humanistes catalans
'«""ns de Carles lli».
.
«El Teatre «to la Olurats
13 de febrer. — En Josep Rafel ÇarEn •íPol· ha publicat damunt les
rns I Bulbéna: «La música en la
pàgines do LA VEU un interessant
article sobre la famosa discussió de "ort de Joan 1». En Ramon Miquel I
la •crisi del teatre català». Va coin- l'ianas: «Lès novel-lea de bibliòfil en
cidir antlci^ariament amb la matei- ia literatura francesa».
f7 dc febrer. — En tPeleerf Casades
xa opinió sostlngud^pcr En Gual en
la pàgina de «T^BB» anterior a i Gramatxe»:. «Notes d'arqueolr.gia
aquesta. Es l'opInrtHTe auf- no hl ha li spano-crlsiiana». N'Ernest Mol-'né I
motiu suficient per s parlar d'aquesta Brases: «Algunes dades biogràfiques
«crisi» amb la forma amb què se'n sobre loaquim Selentí. literat barceIcnL Segle X V I .
ve parlant
13 de marc: Fn Daniel Girona: «ItiPerò En «Pol» acaba cl seu article
amb una Indicació que nosaltres vo- nerari 1 Uoctintacía de l'Infant En
lem recollir amb especial atenció. Ee 1 .an. fill de Pere l l i . ei Cerimoniós. ',
la indicació del projectat teatre mu- 1361 d387».
27 de marc. — En Josep Pín i So- |
nicipal per a donar lloc, amb ell, a
la creació possible i a la manifesta- ler: «Estudi sobre Francesc Sànch*z
ció adequada d.; les obre* dramàtíqufs de las Brozas, el Brocense».
;n 1M quals radiqui la substaniivifnt
10 d'abr l - En Tomé» Carreras i
del teatre català. En «Pol» no entra Artau: «Orieniactons i recerques soen detalls sobre la influència que el bre psicologia del poble català». Rerojete municipal podria tenir per a verend P. Faustí Gazulla: «El Reino
efectivitat d'aqueixa dramàtica ca- de Aragón y ió» Estades musulmatalana La seca indicació és feta con- nes»!
2: d'abril. — En Francesc de Bofaclsament al final de l'article com una
conclusió terminant Però no es pot ruU; 'Parsonatges cèlebres del sedeixar de creure que l'U-Iustre es- gle XV». En Francesc Matheu: «Notes
criptor be voltrut dir que la influèn- d'Ortografia catalana».
cia a esperar d'aquell projecte no ba
8 de maig. — En Joan Givanel: «Pe<ie dimanar exclusivament do la ma riodisme barceloní a començament
terialftat de l'ediflcl. amb totes les se- del segle XIX-.
ves comoditats de confon 1 les se22 de maig. — Reverend P. Ignas"
ves belleses arquitectòniques, slné de Casanova», g. J.: «En Josep Finestres
la institució, de l'organisme, que, de ísegle XVni).. N"/gustí Duran 1 Sanfet, eetà ja previst per la corporació pere. «Ant'.c» llibres de solemnitats a
municipal en les bases del concurs Catalunya».
relatiu a l'edlflct.
5 de Juny - Doctor Joan Codina 1
Nosaltres hem cregut sempre en 1» Formosa, prevere: «Estructura de la
conveniència l en l'eficàcia possible poesia hebràlca».
5 de juny. — N'Apeles Mestre»; «Les
d'aqurlxa institució. Hem cregut, però, que no tothom se n'ba donat per- auques de rodolins.
19 de juny — N'Antoni Rubió 1
fecte compte. Cert que ara de poc es
van sentint, cada dia ,míSs. noves Lluch: «Mossèn Costa l Llobera, com
veus Isolades, que com aquesta a qué a poeta tírie». En Cosme Parpal:
ens referim, vénen a sumar-se a l'o- •Ccntriboclò 8 la hiBRuria de la fllorientació que nosaltres defensem. Pe- sofia catalana dèl segle XIK>.
rò no són encara Ws més 1 es'em en
2 4 » Jnl'.ol. — En Gumerslnd Alael lloc on aquestes coses es poden de- bart,' prevere: «Algunes notes sobre
cidir d'una manera pràctica. Cal ortografia catalana». En Lluís Seiradoncs, que la propagació s'éstengul, là «Manuscrit» que ha deixat inèdit»
que els convençuts augmentin, fins el que fon eminent profeisd*- 1 acaa fer l'estat d'opinió que ho pot re- dèmic doctor don Josep Balari •. Jusoldre. I per això, ara és el moment bany»oportú

f

Reinhardt • Pari»
Està a punt d'arribar a Pans el (atofa director d esenna alemany Max
Reinhardt. que va a posar en pràr
tlca, en un dels teatres parisencs, les
seves idees sobre presentació escèulm , ja conegudes, altrament, per l'èEs el moment oportd perquè la Insxit que ha assolit la tasca real tzada titució depèn de l'edifici l l'ediflcl esper «U en els teatres del seu país
tarà en condicions legals d'ésser
A part la invocac'ó » una acollida acordat per l'Ajuntament dintre de
benèvola, que els diaris parisencs p'u-, . pocs _dies. El Jurat ha d'escollir el

Q

•a requisit Indispemabla que t-^
netes que ens siguin tramei j
per a la publicació -Inguin re»
daotades an oatalà 1 étnb cenet•Ió periodística.

SOBRE UNA VAGA FORÇOSA
Ahir vam publicar la nova facilitada al Govern civil 1 que procedli
del servei da policia de Manresa se
ons la qtial havien quedat en vagr
orefls»' els Qjjrew de la fàbrica dJorba l Curto per haver-U negat forçn
la C-opentlva ÈMctrica de Mar.res<
Ahir la gerència dels magatzem
Jorba d'aquesta ciutat ens va dir
que no s'ha realltzai la vaga ni le
d'jps paris contractants s'han dlvor
citi de pendre un acord.
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del fiscal senyor Medina, qui va penIre com a base d'acusació la daolara•ló sumartal de Ferran Noguera,
luan afirmà haver-11 sentit dir » ia
/ictíina, poc abans de morir, que els
lutors del fat foren el* avui processats.
I Es concedí la paraula ai lletrat saivór Boixader, defensor de Jaclat
vila Caseü». Informà després el se
iyof Serrano Batanero, defensor d'An?el Latorre, i finalment el defensor
c Pere Baptista Palau, senyor Barrlobaro.
i Jr^
Tots ires negaren que llurs paitroinats hagueesln pres part «1 el fet
l'aute». soatenlnt que sl t'havien con
'essat autors del fet. obel als turment» d» l a polieia.
La presidència c r i d i • l'ordre diverses vogade» al lletrat senyor Serrano Batanero.
. Pronuncià deepré» el resum presllencia] N'Eugeni Carrera», negant que
a policia hagués comès els acte» que
e 11 atribuïen, i també negà que al
irector de la presó permetés la sortí'l dpi» processats quan la policia ho
oMlcitava, segons sostenien les deense».
EI,Jurat es retirà a deliberar, 1
)ulnze mlnu's després emetia un ve•edícte d'inculpabilltat. En virtut de
'a qual cosa, la Sala absolgué els pro-essats.
SUMARI DE8ARXIVAT
El Jutjat dei Nord, secretaria de) aetyor Claveria. ha obert novament el
umarl instruït amb motiu dels sucessos esdevingui» el dia 6 del passat
nes de maig, a La Sagrera. en unes
bres de la Companyia de M. S. 1 A.
I.a dita diligència obeeix a haver
stot detingui ei processat rebel per
•. dita causa, Ambròs Sanmartin. el
tual fou posat a dieposició de l'es-^ntat Jutjat en causa per temp'aUva
l'estafa i amenaces, recordant-se nlesloras que estava reclamat pel primer
ret citat.

ELS CAMBRERS
L'Aesoclacló tProtfes'Ional de Car^
brers del Sindicat ILUure ha invita
a;s cfi'mbrers a Ja reunió general extrr
D'UN ATRACAMENT
ordinària tjue se celebrarà el dia 6 1
Per l f policia fou detingut Jaum
dos quarta de quatre de la tarda en c
lolg Andurell. de 23 anys. meral-lúr
seu local soilal carrer 'Ponent $ i prln
^lc. la fotografia del qual fou reco
clpal íier a tractar assumptes de mol
neguda iper Joaquim Grahana Ferreta importància per a la classe.
ras. com la d'un dels quatre subjecte» que lUroberen el proppassat dlsFINAL D'UNA VISTA
^ahte. si carrer de Llacuna. 4.000 p^sTerminà ahir a la Secció tercera, la -etes que acabava de retirar del Banc,
vista dc la cansa seguida contra Àn- íer al pagament dol» Jornals als
gel Latorre Morales. Pere Baptlstp obrers de la fundicló Núria S. A
Palau 1 Jacint Vila Casals (a) «El es
El detingut fou conduït al Jutjat,
combriatre». acusats d'tfSsnsslnat er
ngressant als calat-neso» a disposila persona de Salvador Coll
'ió del de la Rarceloneta, secretaria
La sessió començà amb l'informr lel »cnyor Pascó.
umiiiiiim>iMMiii!:'nHumiiiiuiiiiiiiiiiiimMiii;.iiiiuiuwiiiiiiiiinimm!mMinii;iimiintiiii^

C u l t u r a
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El mestre Joan Llonguera». director de l'iBstitut Català de Rítmica
i Plàstica, tingué l'amabilitat de dedicar una sessió del ' seu art a
les deixebles de l'Institut Feminal,
les quals, acompanyades de llur
directora Na Emília Furnó i altres
professores, pogueren gaudir la bellesa del ritme aplicat al moviment
i dc les interpretacions de música
de Chopln. mitjançant la plàstica,
perfectament executades per diverses
senyoretes deixebles dc tan esclarit
mestre. La secció d'Infants cantà, demés, diverses cançons amb gestos de
Dalcrozc I Llongueras.
Molt complagudes quedaren les
alumnes de l'institut Feminal, que
guardaran un bell record de la sessió que els fou dedicada tan gentilment
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EiL M. T. K. DE BUDAPEST A a\R
CSLQNA
En el recent mat-h que han disputat a Budapest els equip» d Aus
tria i Hangria han participat amb
bon èxit que proclama tota la remea Kertez I I . Molnar i Orth. del M. T.
K . de Budapest Com ja és sabut
aquest Club beurà de visitar al F. C.
Barcelona el» dies di i 36 del mes corrent.
Ve el M T. K. precedit de gran fama, assolida en els partits internacionals que iba disputat als principals clubs del Centre d'Europa, que
és on en •l'actualitat os practica, millor aquesta modalitat de joc de passos curta, que tants èxits ha donat
al» clubs hongaresos, austríacs 1 a l »
manys.

El 'M. T. K.. campió d'Hongria en
1921 & figura al davant de la olaeslficacío en el «nmptonat d'aquest any.
portent jurats nou partits, amb sis
triomfs i un empat, essent 22 els grola
al seu favor I set en contra.

Les

conferències

de l a J u n t a d e

Dames

Per clrcumstAncles Imprevistes ha
hagut d'ajornar el seu viatge a Barcelona l'ex-mirustre senyor Gotcoechea,
qui havia de donar demà, dijous, la
primera de les conferéncle» de la
Junta de Dames, a la Sala de Mv
zart.
Per aquest motiu ha estol necessari
alterar les dades de le» dites conferències.
Probablement seran el 19,16 118 del
correm, començant la primera del
15, l'eminent escriptora «Victor Català-.

Í T e s p e c t a c l e s
Bl vinent, dissabte Undr* Hoc al
teatre 'Espanyol l'estrena de l'ülttma
producció d'En Juli Vall mitjana «A
l'ombra de Montjuidh».
Per a l'esmentada obre han pintat
un decorat els senyors Bulbens 1
Girbal i Batlle Amiigó havent-se encarregat dels figurins l'artuta En Ricard Canal».
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Les converses de L o n d r e s
raris. S. - LoptnW preponderant
als cfrcols polítics francesos es fa
de què l erwrevista que han de cetebrar a Londres els primers ministres
aliats no ba de revestir «1 caràcter
de veritable conferència interaliada.
sinó que es eren que ha de limitarae simplement a un canvi onrlós
d'opinió per a fisar les modalitat
de la Conferència de Bruísel·Ies. la
convocatòria de Au qiml. segueix considerant necessària el Govern francès.
En aqu-st^s condicions, el tenyir
Polncar* no elevar* nl detallarà a
Londres ^ap pla complet referent al
pagament de l··s roparaclms per
part d'Alemanya. Tampoc portarà
cap projacie precís i detallat relerent
a la Teglamentació deús dPiiis inferaliats.
La discussió d'aquests assumptes
restarà reservada a la conferència de
Brussel·les a la qual hi estaran representats els Estats de la Petita Entesa. — Havas.
Boma, 5, — El cap del Govern, senyor Mussolini. ba sortit «n diir.-rio
a Milà. des d'cm es dirigirà a París i
Londres, per a assistir a la reunió
d« prim«rs ministres aliats. — Havas.
Paris. 5 — El president del Consell
de rolniwrMi francès, senyor Polncarè
i el ministre dc Finances, sortiran
cap a Londres el vinent divendres.,
dia 8. al migdia — Havas.
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noïf. de la conferènds del desarmament.
À la dita conferència hi estan representades Finlàndia. EMònia, Letònla,
Lituània, Polònia i Rússia.
Lltvmoff pronuncià un discurs declarant que Ruasia està disposada a
reduir P! seu Exèrcit de terra a 900
mil home*., però de cap manera esià
disposada a retíuir la seva flota.
Les distintes delegacions no aconseguiren posar-se d'acord respecte el
programa de la conferència.—Havas.
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havis dispensat toia Amèrica comprovava l'amistat dels americans
vers França, — Havas,
Washington, 5. — En arribar ahir
tarda a aquesta capital el senyor
Clemenceau, ba estat rebut pe! senyor Buíss. l'ambaixador de FranSa
! nombroses personalitats.
AvMl visitarà *1 president Mr. Harding i a Mr. WilSòn, esmomant a la
Casa Blanca. — Tavas.

El p r í n c e p A n d r e u
de G r è c i a , cap
a
Roma
Les responsabilitats
Roma, 5. — Els diaris diu«n que cl
a Grècia
príncep Andreu de Grècia ba sortit de
A'enef. 5—S'ha publicat un decret Brinidísl. amb direcció a aquesta capesposselnt el príncep Andreu de! seu pital. — Havas.
grau i catègoris en l'exèrcit 1 esborrant-lo de la llitja d'oficials gene- E I d e s a r m a m e n t
rals.
d'Alemanya
Els generals Dusmanis. Valetta. FaBerlín. 5. — El Govern alennany ha
llis i Xd^rdllos han estat posats en
rebut de la Conferència d «01 baixallibertat.—Havas.
dors una nova nota reiterant el contingut de la nota de 29 de setembre
Mussolini i Krasin
darrer, en la qual l'Entenie proposaRoma. 5.—Segons 'La Tribuna». #1 va reduir Jes comlssioris de control
senyor Mussolini ha ceJebrat una ex- militar», sempre que Alemanya omtensa conferència amb Krasin.—Ha- plis les cinc condicions concernents al
vas.
seu desarmament.
Ja és sabut que el Govern alemany
C r i s i m i n i s t e r i a l a S è r b i a contestà a l'esmentada nota de 29 dp
setembre en termes de molia vagueBelgrad. R —Ol ministeri Patxitx ha tat. 1 per això la nota quo ara ha enpresentat la dirortejó. F.l rei l'ba ac- viat a| Gorem del Reich la Confeceptat pregant als ministres que con- rència d'ambaixadors demana una
tinuïn en Uure Oocs flns la formació contesta ja no amb amblgúetats, sinó
redactada e niermes concrets, clare 1
L a g u e r r a c i v i l a I r l a n d a de nou Oovem.—Havas.
terminants. — Havas.
i.nrk. b. — Ahir hi hagué un sagnant combat entre rebels i regulars. E I c o r r e u a e r i a l M a r r o c
Aquesls utllilzawn un avió de born
Fez. 5—L'àVló còrreu que fa el sèr- L ' a l t t r i b u n a l d e L e i p z i c
bwdeig. amb el qual dispersaren els vei d'òran s Casablanca calgué prop
Leipzig. S. — L'Alt tribunal «le Jusr^els. infligint-los severes pèrdues.— de Ain-Bir. morint el pilot carbonit- tícia ha acordat confisca! «!s béns del
Ha vas.
zat. Es pogué salvar là correspondèn- capità Ehrahradt. compromès, com sc
Londres. 5 — La Cambra deia cia.—Havas.
sap, en el cop d'Estat de Vern Kap.—
Lords ba aprovat en tercera lectura
Havas.
el projecte de Jlleí promulgant fia
L a m a r i n a de guerra
Constitució de ITEstal lliure d'IrlanEls refugiats de
Samsum
da. — Havas.
anglesa
París, 5. — Comuniquen de ConstanLondres. 5. — El pnmer lord de tinoble que la policia turca ha impeLa
Presidència
l'AlmíralIat anuncià ahir, en la aOàtú dit als refugiat* de Samsum de desnocturna de la Cambra dWs Comuns, embarcar.
de
Polònia
que des del primer d'abril proppasEls alts comissaris aliats intervenen
Varsòvia. S. — El mariscal PUsuds sat han quedat acabats tres creuers
Vi ba declarat en una reunió cele- lleugers, dos destrolers i tres canó-» en l àssumple. — Havas.
brada eu un dds departaments de la
Cambra, que no acceptarà la presidèn- automòbils costeres. Anuncià també
La Irlanda lliure
cia de la República, donat «1 cas que actualment es construeixen quatre
Londres,
5. — Ha estat nomenat gocreuers lleugers, un colocs-mlnes. quaque l i fòs oferia. — Ha
vernador gmeral de l'Eeiat lliure de
tre
destroiers,
vuit
submarins
I
tres
Varsòvia, 5. — El cap de l'Estat,
Ijlanda. è isenyor Healy. — Hava*.
mariscal Pllsudski. s'ha negat detlnl- canoes automòbils costares.—Havas.
Londres, 5, — El rel ha sancionat
ti^»ment a presentar la seva candien la forma acostumada les lleis quo
datura per a la presidència de la ReLa conferència
ratifiquen la Constitució d'Irlanda. —
pública. — Havas.
Havas.
de l'Aivièrica c e n t r a l
Washington, 5. — Ahir se oclebrà la
Les i n d ú s t r i e s b r i t à n i q u e s
primera sessió de la Conferència de L a p o s i c i ó p o l í t i c a d e N i t t i
Londres. 5.—A la Cambra dels CoRoma. 8. — La premsa afecta al sed'Amèrica Central.
muns (ou rebutjada per 2*9 vots con- països
nyor ÏJiitl publica curiosos detalls soPresidi
aquesta
sessió
Mr.
Hughes,
tra 207 una esmena dels lliberals inbre la posició política de l'ex-presirtnpendente en la qual es demanava com delegat dels Estats L'nits.
dent del Consell de ministres.
Ei
dit
senyor
donà
én
prirhér
terron
l'anul-lació de 3a Uel dè protecció de
E) senyor Nlttí resideix actualmnet
la benvinguda als estrangers allí reules IndtSatries britàniques.—Havas.
la seva propietat «Aequa Fredda».
nits i declara uue el seu pals s'inte- aprop
Està acabant un nou
ressa molt especialment per la pàu llibre dequeNàpols.
es titularà «La Decadència
Els pressupostos
dels pobles de l'Amèrica Central.
d'Europa».
nord-americans
Acabà després expressant la seva
Manté el senyor Sltli constants recoòflsnça
que
la
Conferència
acabarà
Washington, ó. — El president de
lacions amb els seus amics de Roma i
I
d'una
vegada
amb
les
lluites
que
emla República, Mr. Harding, ha prealtres ciutats, de les quals rep cada
tentat a i^tf Cambres, per a la seva : pòbrelxen aquests països americans 1 d!a un imponant-correu.
aprovació, ^1 pressupost par a 1921. I redueixen al no res tots els intents
E sereu probable que mitjançant
L'esmentat pressupost acusa un to- l que es fan a favor de la pau. — una
carta als seus llegidors o d'un
tal dc despeses de .>. 180At3,000 dò- Havas,
diseurs. manifesti la seva opinió reslars.
pecte al Govem feixista S'assegura
Les partides m*s considerables sòn C l e m e n c e a u a W a s h i n g t o n que l'opinió del senyor \ i f t i ts comles corresponents « la Mar.na. amb
pletament favorable a l'actual Govern.
Paris, 5. — Comuniquen des d« S'afegeix que, havent algú fet eb289.881.000 dòlars. 1 a Texèrcli. amb
i Washington que. procedent óe Bal- servar al senyor ^ussollni que el se236.552.000 dòlars. — Havas.
WasbingtoD 5. — El president Har- : tlmore, ba arribat avui a Waah'ng- nyor Nitti no l i tenia cap rencor. el
ding ba tramès per segona vegada I ton l'expresldent del Consell francès, cap del Govem contestà que tampoc
ell en lenia al senyor NittL
a la comissió comercial del Senat la senyor Clemenceau - Havas.
Washington. 5. — El senyor CleUei de Transports. — Havas .
S'assegura que el senyor Nitti ha
acompanyat de l'ambaixaWashington, h. — d s senadors que '1 menceau,
declarat que el senyor Mussolini farà.
dor
de
França
en
aquesta
capital,
ba
e» mostreu contraris a l ' api ovació
a la Casa Blanca, celebrant un* en forma dl feren», una política intede la Uei. concedint subvencions a la estat
rior i exterior semblant a la que ell
entrevista
marin» mercant, ban celebrat diver- tats ITnils. amb el president dels Es- hauria intentat- — HSvas.
ses reunions, la darrera <le les quals
va tenir Uoc ahir.
EI nombrós públic que omplis els
La direcció espiritual
En totes es canviaren impressions M-.Uam> de la residència «residencial
esperant
la
sortida
del
senyor
Clede l'islamisme
trobant-st de complet acord en apre
ciar la necessitat de preparar un menceau. ha tributat a aquest una
Angora.
5. — La Comissió d'Asenèrgic moviment d'obstrucció que ovació cordial- — Havas.
sumptes Religiosos ha sotmès a la
impldeixl l'aprovació de la dita llei,
Baltimore, 5. — EI senyor Clemen- gran Assemblea Nacional un projecte
— Hava».
ceau, en arribar a quesia població, en el qual el Govern anuncia que es
ba estat objecte d'una entusiasta re- proposa convocar totes les personalitats religioses del món islàmic i forLa burocràcia
a l e m a n y a buda.
L"alcalde la ciutat i el governador mar a Angora un Consell suprem de
Berlin. 5.—En la sessió celebrada de l'Estat de Maryland han saludat ia religió islàmica. EI Govem ja ha
ahir pel Reíchstag fou aprovat en efusivament l'ex-presldent francès, pres nota dels principals teòlegs mutercera lectura ej crèdit a què ascen- anuncTanUl que la Cambra legislati- sulmans d'Egipte, les índies i el Afdeixen els augments acordats en els va de l'Estat de Maryland serà invi- ganistan. — Havas.
sous dels funcionaris püblics.—Ha- tada a nomenar-lo ciutadà honorari
vas.
tal com va fer-se amb Lafayetie.
Els i n c i d e n t » de
Passau
El senyor Clemenceau ha donat le*
i Ingolstadt
L a C o n f e r è n c i a d e M o s c o u gràcies, posant de relleu la solidesa
Munic, 5. — E] comunicat ofleia! del
Riga. b.—Comuniquen de Moscou dels llaços que uneixen le» duese Reque el dissabie s* velebrà la primera liübliques. malgrat diferencies fugis- partit populista bavarès relatiu a ta
sesaió, aoia la praaidèiicia de Litn- seres, 1 aíegmi que l'acollidií que 1- noia aliada proiesunt delí incidents
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eidevinguls a Possau i Ingolsiadt expressa !a seguretat que ol Govem dc
Buviera no adoptarà, de cap manera,
cap mesura que pogués afectar a la
dignitat ciutadana.
Fins despré* de celebrada una entrevista pel cap del Consell bavarès
amb ei de l'Imperi, senyor dino, no
es podrà pondre cap decisió de carècter definitiu.
lli ha. com se suposa, un punt sobre el qual es pot jutjar amb certesa
1 és cl dc què no podrà donar-se a
TCniente íatlsfaccions en la mesura
que es demanen, almenys cn el que
es refe.rclx a Baviera.
Fn una reunió de delegats del partit
nacional, ^'aprovà una resolució en
la qual es declara que el dit partit
espera del Govern una repulsa de
fermesa inirAircable a les enormes pretensions contingudes en la nota aliada
El «Vorvaens» diu que el pre^idp.nt
del Consell bavarès es negarà « signar la carta d'excuees demanada. —
Havas.
Berlín, 5. — EI pfesident de] Consell
de Baviora ha conferenciat amb el
canceller d» l'Imperí, sobre la nota
trameti receiitineni per la Conferència d'Ambaixadors i relacionada amb
ris incidents esdevinguts a Passau 1
Ingolstadt. — Havas.
París S. — El periòdic «Le Temps-,
•vnipant-se d'un telegrama de Rerlln
e.n el qual es diu que la conferència
d'Embaixadors ba dirigit al Re4r ufia
Nota referent a la transformació de
la Comissió do control militar en
Comitè de
garanties, afirma qn»»
aquesta altra Nota es remunta al dia
29 de septembre, y. per tant, no hi ha
per què dir que la Conferència d'Embaixadors s'hagi fet «nrers en la sevrj
dTisió del dia JO de novembre exigint reparacions i imposant sandons
pels incidents de Passau 1 de Ingol*tandt, decisió que subsisteix, tal com
fou notificada al Govern del Relc el
dia 30 de novembre. — Havas.
Les

relacions comercials
italo-russes
Roma, ,V
F.l president del Consell
de ministres d'Itàlia, senyor Mussolini, ba acordat trametre a Moscou una
«presentació econòmica i la liana, qu»
estableixi amb els Sovifís les bases
per a una Intensiva represa de relacions comercials entre els dos païsns.
—Havas.
S u p r e s s i ó dels tribunals
mixtes a
Constantinoble
Constantinoble,i, — Refet Baixà ha
ordenat la supressió dels Iribunals
mixtes a Constamonoble.—Havas.
Conferència
de
Lausana
Lausana, 5. — Els pèrite navals,
militars i flnanciers, s'han reunit
aquest mati, per lal de deixar sentats
els punis de vista d'un programa
comú sobr eles futures regions de
Constaminobl·o i els estrets. — Havas.
Lausana, i . — La Santa Seu ba
enviat al president de In Conferència una nota cridant-U l'atenció sobre la situació dels cristians a Turquia, i molt particularment ; especial dels armenis. — Hàvas.
París, 5. — De Lausana comuniquen al «Petit Pansien, que ha quedat plenament comprovat que els delegats francès i britànic, senyora
Barrére
iCurzoo. estan completament d'acord en ço que es pertany
a la qüestió dels Estrets.
La delegació rtallana mira la qüestió militar com un obstacle; l'esmentada delegació serà invitada a posar-se d'acord amb els russos i concedí rdrets sobirans a Turquia a condició que consagrin la llibertat comercial. — Havas.
Lausana, 5. - L a Comissió que enten en la qilesiió dels estrets, ha estat
convocada per a demà, a les onze.
Aquesta convocatòria és totenprelada com una confirmació dtbanrer-sc
arribat a on aicord i se'n desprèn la
impressió que ba oessat la tivantor de
relacions que .pogués eaistir. — Havas.
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de Turquia, accepian.- Ia invitació que
li ha dirigit el rei Husseiu. sortirà
aviat de Malla, per a dirigir-sp a la
Meca. — Hava«.
Roma. 5. — Als centres catiiícs es
posa de -maniest que en'fnaugarar·
se les classes de la l'nlvcrsiíat calillca de Milà. cs van rebro tflcgrames
no solament dol Papa, sinó uuobé
de] rel d'Itàlia, 011 cl« quals es formulen vots molt estusiàstics pel bon èxit
dels estudis.— Havas.
Buenos Aires, 5. — A l'església de
Sant Josep s'h:i relebraf IIAH r-oleinne
fesiiviiat religiosa, cn honor de l'arqucblsbc maroniía monsenyor Koury.
que actualment visita l'Amèrica del
sud. — Havas.

Teatre Líric
Tl

Català

V O L I

CL CASTELL DELS TRES ORAOONS.
— Oatada en tres acte* Adaptació
de Francesc Pujols. Música del mestre Enric Morera.
(Els auters dc l'obra estrenada no
podran queixar-^o. l!n nú6lle nomibrosíssim acudi aihlr a l'estrena dc
«£1 castell dels lre> dragons». 1 arjuest
púibllc féu eaicara més: aplaudí Pobra, dels onèriïs 1 del sentit d'aques'a
novrila parvitiira en parlarem 8in.:«raincnt. sercnaineni, en una altra odiclò. Constpnem ara que In galatia
negudiseima d'F,n .Serafí Pitarra tia
esut fferta al püblic amb cert bon
gust dc presentació. lEls conjunts
feien boni.í do color,
'Dels interpretadors cal ass*nya'ar
la tasca de. Josepa Bugatto (donya
Flora). Bmill Vendrell (iDon 'Fadric)
I Emili Sagi-Barba 'IDon Guaitem).
(Els altres artisle». Jamue -Segura, Josep Bergés, Miquel Pedrola, eto.1 generalnnent, accapUiWes. Algunes, no
dbstant, «desentonàvem.
El püUic, ropetim-·bo. aplaudí amb
simpalia i obligà a repetir algunes pàgines de la partiiura. El mestre Morera fou taimbé aclamat.

- i L a T o s
es
c u r a !
La To» pot ésser la causa de la T l *
sis El Peotoral Darmoy cura d'una
manera radical la Tos, Bronquitis,
Asma, Catarros, Orippe, I r r i t a cions de U gola, K a l a l t l e a del pitetc. Venda: Segelà, Rambla de les
Flors, 14, Barcelona.
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Londres. 5. — Comuniquen al -Nornin-g Post' des del Cairo, que el solda

E S T O M A C A L
Con el EHxtr Saiz de Ca 1 los
se euran las enfermedades del
e s t ó m a g o e intestinos. aunque tengan 30 al·los de antigue
dad y no se hayan aliviado con
otros medicamentos. Cura las
acedias. d o l o r y a r d o r de
e s t ó m a g o . los v ó m i t o s . v é r tigo estomacal, dispepsia,
indigestiones. d i l a t a c i ò n y
ulcera del e s t ó m a g o . h i p e r clorhidria, neurastenia g à s trica, flatulcncia. c ó l i c o s .

D I A R R E A S
disenterla. la fetidez de las
deposiclones, c l malestar y
los gases. F.s un poderoso v i g o r i z a d o r y a n t i s é p t i c o g»%
tro intestioal. Lo» mAos padecen
con frecuencia diarreas mas o
meno» grave» que se curan, incluso en la època del deatete y
dentición. hasta el punto de restituir a la vidaa enfermo» irremisiblemente perdldo» Lo recetan los
médico».
D/ emu tn Ui frmafalti f.irwuicit;
del mundà y Serrano. 30 • MADRID
r··n· raUtu • «*!•• u r u t

« •
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O volem avui tornar a exposar els fonaments de l'acord pres
per l'Ajuntamemt fa prop de dos anys adquirint una participació de set milions i mig de pessetes en accions de la Companyia actualment explotadora del servei d'aigües, i adquirint
també — encara que amb facultat de revocar aquest segon acord
— la resta de les accions per la quantitat de 25 milions i mig de
pessetes, a pagar en vint anualitats iguals, de 1.275.000 pessetes
cada una.
En el Consistori i en la premsa es discutí aleshores extensament l'acord municipal, argumentant-se en pro i en contra des
de tots els punts de vista que s'oferien per a la discussió.
Els defensors de l'acord adduíem totes les raons teòriques en
què es fonamenta la municipalització dels serveis públics, i demés, una sèrie de dades i càlculs d'ordre econòmic i financier dels
quals resultava que l'adquisició de totes les accions de la Societat d'aigües i el preu fixat per a adquirir-les. eren beneficiosos
per a l'Ajuntament.
No obstant, aquelles dades es basaven en càlculs del consum
j del rendiment futur de l'empresa, i encara que foren fets amb
una extrema prudència, podien resultar equivocats i ésser desmentits per la realitat.
Per a salvar aquesta contingèticia, l'Ajuntament es reservà
el dret de revocar l'acord d'adquisició total, durant un any, a
$ que, si l'experiència demostrava que el -preu estipulat era excessiu, poguéssim desfer el contracte i quedar tan sols amb la participació dels set milions i mig eti el capital-accjons.
Han' passat dos anys i el contracte encara no ha merescut l'aprovació del ministeri al qual fou tramès pel governador civil, però
javui podem afirmar i demostrar, amb dades reals, que l'adquisició total de les accions és per a l'Ajuntament molt més beneficiosa del que creguérem en estipular el contracte, ço és, que
ens quedàrem curts en calcular el consum futur d'aigua i els rendiments de l'empresa.
Ens plau, doncs, fer constar que si d'alguna cosa pecàrem
fon d'excessivament prudents, com ho demostren les xifres següents :
L'Ajuntament ha d'abonar els interessos al 6 per 100 dels
set milions i mig des que es prengué l'acord fins al dià del pa-gament; però, en canvi, ha de cobrar el dividend corresponent
glp esmentats set milions i mag, i com que el que s'ha repartit
del 8 per 100 en 1920 i del 9 per 100 en 1921, la diferència
p favor del Municipi és cota segaeixi:
Diferència de 19203:1
»
de 1921^:1

Pessetes 56-25°
>
225.000

Aquesta quantitat de 281.250 pessetes la cobrarà l'Ajuntatoent en el moment que, ferm el contracte, pagui el preu de les
aoaons que adquirí amb caràcter definitiu des del primer moment.
Això demostra com, ultra els altres aventatges resultants del
contracte — intervenció en el Consell, preu reduït de l'aigua per
a serveis municipals, participació en els super-benefieis, etc. — la
oompra dels set milions i mig d'accions és una remuneradora in.versió de capital.
Però quant a l'adquisició total a pagar en 20 anys. calculàipem que en 1922 els ingressos bruts de l'empresa serien de 8.525.000
pessetes, de les quals, deduïdes les despeses d'explotació i les càrfegues financieres, quedaria un sobrant per a l'Ajuntament de
665.000 pessetes. I com que l'anualitat fixa a pagar per la compra de les accions és de 1.275.000 pessetes, el pressupost ordinari
municipal hauria de satisfer en aquest primer any de municipalització el dèficit calculat de 610.000 pessetes.
Per a 1923, tenint en compte l'augment normal del consum,
sobrant previst era de 910.000 pessetes, o sia, amb un dèfidt
9 càrrec del pressupost de 365.000 pessetes.
Doncs b é ; l'exercici actual de 1922 dóna un sobrant per a
l'Ajuntament de 1.815.000 pessetes, i com que l'anualitat a pagar és de 1.275.000 pessetes, no sols no queda cap dèficit, sinó
que encara ingressarien a la caixa municipal 540.000 pessetes després d'haver adquirit la vintena part de les accions. I , Seguint
Ja mateixa previsió, basada ja en la realitat, per a 192.3 el sobrant
líquid serà de S00.000 pessetes.
Així ba quedat demostrat que l'Ajuntament adquirirà tota
l'empresa de les aigües sense costar-li un sol cèntun, i al mateix
temps podrà tot seguit resoldre el problema de la neteja de da-

KBO

DB

UAIALUWiStk

vegueres i dels carrers sense castigar el pressupost ordinari.
En efecte; el sobramt líquid de l'explotació, de més de mig
milió ja en el primer any, podria destinar-se en part a amortitzar els set milions i mig de capital inicial, i la resta a augmentar el caudal d'aigua, avui insuficient, invertit en la neteja pública.
, I sense cap sacrifici peij a la ciutat resoldria l'Ajuntament el
problema de la higiene i crearia un patrimoni municipal tan important com el de l'empresa d'aigües, que és un dels negocis més
productius de Barcelona.
Aquesta és la situació actual de la qüestió: aquesta és la realitat, ben falaguera per cert, de l'adquisició de les aigües.
Si després d'aquestes dades el ministre de la Governació encara té dubtes i no vol aprovar l'acord municipal, no serem nosaltres els que tindrem la culpa que la- ciutat no estigui en les
condicions d'higiene que l'intérès públic demana, i que, mentre una empresa particular guanya milions cada any amb un servei públic, siguin els contribuents els que, tots sols, hagin de suportar k s càrregues del pressupost.
E . M A Y N É S GASPAR
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FRUITES DE PLORS
l LLÀGRIMES PRÜITÀDBS
La lectura de dos poemes — «Anima de truites» i «Verema de plors»
— que

formen parí del darrer Uilm

de versos del nostre MUlàs Roareü (1), ens ha suggerit una Interessant constatació d'harmònic contrafet..
Exclama el poeta a propòsit dels
fruits:
«Oh els gais raïms! Són llàgrimes del

[osl

que ban davallat la nit, totes gelades.»
/, per la banda de les

adffrime*:}

«tal llàgrima eixngada en galta qua
[enrogia...»
El dolcísstm gotim. de lopaei 0 d'ametlsta, ens anar, un instant, com un
enfilall de UAgrimes amargoses.
La llàgrima, que s'irisa en la fina
galta enrogida em evoca en canal,
només sigui un moment, la carnosi*
tat melosa d un alberoc o d'un prtS'
sec assaonat».
JOSEP MABU JU.NOY

I ha, potser, una part del país que creu amb tota sinceritat
que l'afer de les responsabilitats a escatir pel desastre de
Melilla interessa tan sols al petit món polític madrileny. A Catalunya, per circumstàncies notòries, aquest segment d'opinió és,
(1) «Tercer Llibre de Poamas». (Putal volta, més accentuat.
Wicacions de «La Revista». BarceloEls que aijtf pensen no s'han fixat prou amb l'aspecte riu na 1229).
de la qüestió de les responsabilitats. A Espanya han esdevingut
molts desastres per no haver-ne estat exigides oportunament les
responsabilitats als governs, al poder públic. I mentre CataluG e n e r a l i t a t
nya, d'una manera o altra, formi part de l'Estat espanyol, el fet
A L'ESCOLA D'INDÚSTRIES
d'exigir responsabilitats als governs constitueix l'única garantia
TÈXTILS
Al taller de Teixits Mecànics de
de relativa defensa per als ciutadans. No és pas aquesta una
d'Indústries Tèxtils 1 al laqüestió que ens pugui ésser indiferent. Si les vides i els ca:- l'Escola
boratori de Matèries Colorants de
bals de Catalunya no s'hi esmercessin, els afers del Marroc ens l'Escola de Blanqueig. Tintoreria.
podrien ésser tan indiferents com els de la Xina. Ara, no. E v i - Estampació i Acabats de la Universitat Industrial, ban estat instal·lats,
dentment, no.
darrerament dos aparell «MataCar l'afer del Marroc no és una pàgina d'història passada. focs», oírenats molt desinteressadaEs una pàgina d'història actual. E l desastre de 1921 pot ésser ment per l'acreditada casa Biosca.
ELS FUNERALS D'EN LLORET
repetit a qualsevol moment. L'eficàcia pràctica en exigir ara les
matí, el senyor Puig 1 Cadaresponsabilitats pel desastre d'Annual no rau en castigar els fets fal Ahir
ch va assistir als funerals que
de 1921, sinó en impedir fins on sigui possible llur. repetició.
van celebrar-se a l'església de la CaPensin tots que la catàstrofe de Melilla, amb els seus deu sa de la Caritat, en sufragi del que
va ésser director de l'Escola de Funmil morts, els malalts i els ferits i els milions que costa, pot te- cionaria de la Mancomunitat, don
n i r una repetició qualsevol dia.
Isidre Lloret
Pensin els pares i les mares de Catalunya que, si ara no són
EL COS PROVINCLAL
exigides inexorablement aquestes responsabilitats, qualsevol dia
Ahri tarda va celebrar reunió la
llurs fills podran ésser duts altra vegada al Marroc i sotmesos a Dipuiació de Barcelona sota la pietots els perills de la guerra i del clima. No són tan sols els fills sidància del senyor Vallès i Pujals.
morts iimecessàriament que demanen justícia. Són els fills que
qualsevol dia poden morir a causa de la mateixa imprevisió i la
N e c r o l ò g i c a
vida i la salut dels quals tenim tots els deure dé defensar per a
l'esdevenidora grandesa de Catalunya.
Ha mort a aquesta ciutat En ToPensin també els contribuents que, si veuen augmentades màs Calatayud, regidor de l'Ajuntament de Castelló de la Plana que
enormement les càrregues tributàries, sense cap compensació en va venir per a sotmetre's a una opemillores de serveis o en riquesa coüectiva, ho deuen exclusivament ració quirúrgica
Per assistir a l'enterrament, efeca la política implantada al Marroc pels governs de Madrid, política
tuat ahir tarda, vingué una repreque prosseguiria la seva marxa fatal envers la disbauxa i la des- sentació de l'Ajuntament d'aquella
feta, si ara la tràgica ineptitud de 1921 no tingués cap mena de ciutat . composta dels senyors Manuel Vlaros. Josep Pascual i Vicens
càstig i restés impunida, sense la deguda sanció.
Pilar.
L a vida i la salut del jovent català i Ta riquesa coUectiva de
Per dispotícló de Valcalde van as
Catalunya exigeixen que les responsabilitats pel desastre d ' A f r i - sis tir a l'enterrament qna represes
de l'Ajuntament, porters de
« signin fetes efectives, no tan sols oom a càstig de les ineptituds tació
vara 1 una parella de guàrdia muno les immoralitats passades, sinó també oom a mitjà eficaç d'im- tada, wstida de gala
pedir-ne la repetició futura, I cal que l'opinió doni a aquesta
tasca d« depuració l'escalf necessari, car si un jorn, per tal com
no fou exercida oportunament aquesta funció de ciutadania, ha- L a
U n i v e r s i t a t
gués de plànyer algú la mort d'un fill o cl detriment de la seva
fortuna, no podria queixar-se sinó de la seva pròpia incúria o mal
Han estat oreades las següents escoles: al barri Golfnu de l'Ajuníaentès egoisme.
•aamMniinmimmiíiiffiMmnnmnmnmwiimMUMiWiiiiiiinniniiniiiiiiiiiininininHniimiiniimínmi»

P o l í t i q u e s
SORTINTS
-Marxaren a Madrid abir i"er•ministre «enyor Bertran i iMusitu. els
dlpuiati 3 iCor^s senyors Buaiftol.
Bertrand i Serrà, ixnnte de Oamazo
i el senyor BajritfberoELS LLIBERALS
El Comitè del partií UiberaJ del Districte tercer, inaugurar* els seus treballs polítict el vineni dissabte, a les
deu de la ni1, al seu local, carrer
Tres Uite. 3. pntner (Junt a la Pla^a
Rewl)-

La

Universitat

catalana

rv-Tv., dijous, a les deu de la vetlla,
tindrà Hoc la primera de les conferéncios que faa organitzat l'Associació
Catalana d'Estudiants, per a empendre una forta campanya, per ]a Catalanització de là Universitat.
Aquesta conferència, aniré a càrrec
del publicista N'Antoni Rovira Virgil i , qui tractarà e] tema: «La imposidó
de la llengua en l'énsenyamant».
L'Ateneu Empordanès ícarrer del
Pi. 11^ ha cedit la seva Mla de festes
per a aquest acte. frie promet revéstir un fnit mter**.

ment de Palafrugell una escola mixta dirigida per mestressa i escoles
imitàries de nois i noies a la població: una escola unitària de nois a
l'Ajuntament de Sant Antoni Abad
(Balears); una escola mixta dirigida
per mestre ai barri de Torà de l'Ajuntament de Tos (Lleyda); una escola
mixta a Montardit de Baix de l'AJ'Auntament d'Eurin (Lleyda); upa escola unitària de nois a Rourell (Tarragona): una escola mixta dirigida
per mestressa a Granollers de Rocv
corva de l'Ajuntament de Sant Marti
de Llèmana (Girona).
—El professor Birkner de MilnJe
ha comunica», al rector els treballs
que fa el doctor Albert del Castillo
a la cal-lécció arqueològica 1 prebistòrica
—Les cent pés^etes rebudes pel rector són del CoWegl de Farmacèutics
de Lleyda i van destinades s itiomenatee Cajei
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Sembla qu« les converses preparatòries de la Conferència de Brussel·les pendran a Londres una concreció Immediata. Això no vol dir pas
que a Londres resti convingut el programa definitiu de la Conferencií.
M. Poincaré ha manifestat clarament que no porta a Londres un programa definitiu.
Phiüppe Miüet acaba d'evocar a " L Enrope N·MiveUe·. les paraules que Benes adreçà a Lord Bal/our pel setembre:
que ara fem per
a salvar J'Àustria, p o d r à servir tal voita, de precedent per al ras de
l AJemanya abans de sis mesos." Però com reconeix e l mateix articulista, el cas de l'Alemanya, enorme Estat de seixanta milions d'habitants, no pot éser equiparat al cas de la petita Àustria. H i ha. a més a
més, una diferència essencial. Per a salvar l'Austria els aliats l i han
condonat els seus deutes de guerra. Amb l'AJeinanya l a conducta dels
aliats no pot ésser idèntica, car, ultra l'aspecte moral de l'obligació
que té la república germànica de reparar els danys d'una guerra, de l a
qual. baMament per força, slha. recoçegut culpable, existeix l'aspecte
material de l'afer de les reparacions, ^ie la solució adequada del qual
depèn l'economia d'alguna de les potències vencedores. França faa
comptat -sempre amb l'import de lesTeparaeions per a l'endegament definitiu de les seves finances.
El problema de les reparaciòns i dels deutes interaliats ve condicionat, doncs, per la situació flnanciera de França. Caldria, però. per a

YED DE

Tnals poden Assolir BOHE resultats
d "aquesta col-labòració.
Després d'esmentar les .\tem6n«s
que es presentaren 1 discutiren en la
conferència, passà a tractar de la mterv»ncl6 en la mateixa de l'Institut
•l'Ori»Dtaciò Professional, maiiileslant que tal vegada el punulpal mòbil d'haver se presentat, ftju per a
deflnr elaram?nt que el problema de
l onentaciò pfoíesaional no és exclusivament un problema de psicòlegs.
D:gné que ePtre les dues tendències completament oposades, dels psicòlegs els teoritzaúts 1 els experimentadors, el nòstre Institut representa el pas 6 pont entre les dues
doctrines, donat «i seu funeionament
'. orientació.
Parlà de les dlvertès sftcious econòmica, social, pedagògica, mèdica,
psicològica i tècnica, «n què es divídiran les conferftnrlee successives.
l'organiUacló de lès quals s'cordà.
3 proposta de l'Insti tat d'Orientació
Professional, de Barcelona.
Explicà la intervenció «a el Congrés de l'Institut d'Orientació Professional, intervenció quo meresqué
el més falaguer èxit Es presentaren
resultats assolits per mitjà dels qüestionaris formulats per l'esmentada
Institució i framesoí a lep famílies 1

—
. amb T
iciur BMems
la neces'
" .«íels aprenents
í í r r = • orientats
—
resoldre'l
justícia •i amb VJ.H^IO.
eficàcia, tenir
ensons on
en roninie
compte la
neces- i; !>atrons
1—
el
Ï favor do la causa col·lectava dels aliats, i la capacitat de pagament | rieniacó.
a
Donà coneixement també d'altra
d'Alemanya.
classe de qüestionaris qne està preParlant Rtr. Bonar Law, fa pocs dies. a la Cambra dels Comuns, del parant rinslitut per a la selecció dels
estudiants en ingressar a la Univerproblema dels treballadors anglesos sense feina, que amb tanta r a ó
sitat, qual gestió ve feút-se ja en alpreocupa tots els estadistes britànics, va dir que calia tornar a la tradi- gunes Universitats americanes.
ció secular de fer la pau amb ois enemics mia vegada fluida la guerra,
Acabà el doctor M'ra la seva inteamb l'objecté de restaurar l'economia europea. La qüestió no és salvar ressantíssima dissertació, reto arran t
l Austria, ni salvar l'Alemanya., ni salvar la F r a n í a . La qüestió és que reilevants persnnaldafs del Magisteri italià 1 dels centres de cultusalvar l'Europa, reetablir la potència productora d'Europa.
ra superior, restaren admirats dels
Aquesta és realment la solució ú n i c a Els afers de les reparacions resultats que obté llnstltut d'Orien1 dels deutes mteraliats no podran ésser resolts definitivaram sense tació Profes-onal, i que és evident la
aconseguir abaiw la pacificació espiritual i moral d'Europn. Voler per- creació a Itàlia i ajlres tndrets, d'inspetuar
de pau
l'esperit agressiu
netuar en un règim
rèaim de.
nan l'MauM
m*r**i*ú, d'un estat de
J. guerra es
- co- titunons anàlogues a l'esmentada, a
qual s'han demanat algunes dades
deplorable, funesta i pertorbadora. Si les converees de Londres por- la
El conferenciant se'n congratula perten aquesta íntima convicció a tots els estadistes aliats, caldrà esperar què posa cn Wfldèncià la importància
i etK'acia de la tasca que real' iza el
de la Conferencia
Brussel·les una tasca profitosa i practica.
Institut d'Orientació Professional, de
Barcelona
JOAQUIM P E L L I C E N A I CAMACHO
••[••wwiiiin^
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MILLORES ALS DISTRICTES I i X
i La Comissió d'Eixampla ha apro• Vat les següents mocions 4e clavegueres i empedra's, que són d'immediata solució: Una. interessant la
construcció del restant de claveguera del carrer de Curtidors. en una

í^r ^ S v ^ ^J^A^O.TC
h*n eStat fonnu>a«l«s les següents mo- 1
1 b i s VEIXS DE LES RAMBLES
cions:
.
Ha visitat el senyor alcalde unaco- | Del senyor Cararaoh: perquè es desmissió da veïns de les Rambles de- tinin 2.000 pessetes a la col·locació
manant que les obres- a rasa oberta de voreres j rigoles al carrer de Coper al Metropolità no comencin, a!- lombia. i perquè e i formuli un presmenys. flns passades les festes de Na- supest per a la construcció d'un pont
dal. per a no dificultar el trànsit per damunt del Torrent de Carbssa que
dites vies 1 no perjudicar llurs inte- uneixi els dos trajectes del carrer de
ressos, i , demés, que al fer-ee les di- Marylan; perquè es destinin 2.000 pestes obres ho siguin amb les menys «etes, a la conservació dels afermats
molesties possibles per al veïnat, te- dels carrers del districte' IX. altres
nint en compte que no privin la wí- 2JJ00 a l'explanació del carrer-d'Ansualitat de les botigues.
, dreu Molins entre els de Peris Mancheta 1 Bendlmia. J, altres ? 000 a
DE QUIOSCOS
l'explanació del carrer de Sani BerLa Comissió d'Hisenda ha acordat nabé entre els de Torrent'de Marlné
proposar a l'Ajuntament que es pro- 1 Salzers.
•Dels senyors Santamnria. Massot i
cedeixi a l a subhasta per a l'arranda|ment.j>ei termini d deu anys. dols Escolà: perquè es destinin 2.000 a la
quioscos desrinat^a la venda de pe- col·locació de rigoles i voreres al cariòdics inetal-lats a la Rambla de rrer del Segle XX. altres 2.000 a l'adSantó Mònica davant de la plaça del quisició de grava per a l'arranjament
Teatre, í a la Rambla dels Caputxins de] camí Font Castellana entre la pladavant del carrer de la Unió; i que ça de Sant L·lehí i el carrer del Fos'elimini del pla general de qulos- nògrafo; perquè es procedeixi a la
sulwtitnció dels pals per a la Hom
| cos la instal·lat a la Rambla de Santa pública instal·lats ai canrer de] d o t
MòniCa davant del carrer de! mateix per braços sortints fixes a les parets
Icom. i en sa esnsequènoia en termi- de les oases. perquè ee destinin 2.000
|n«T el 16 de gener el temps de l ' à c pessetes a la col-locadó de rlgole» i
tuàl concessió, es procedeixi per la voreres als carrers de Sales 1 Ferrer,
|«eoió facultativa coresponem, al seu i altres 2.000 per igual objecte al cararranoament.
rer de l'Art flnt a l'antiga carretera
d'Horta.
CONDOL
Pef'la catàstrofe al Port slian re- CONGRES DE PSICOTECNIA DE
MÍLA - CONFERENCIA A L'ESCOtfi: a l'Alcaldia comunicacions ds
LA BAIXERAIS
condol dels consulats de Guatemala
11 Costa Rica a Barcelona, de les Al
Davant de ncanbrosa 1 selecta Concaldies i AJunlaments de Blanes, Seu currneta. íormada principalment per
d'Urgell i Banyoles, del Sometent del mestres i mestresses oflclals i per redistricte de Cadaqués, del Cemre Ara- presentacions d lnsUtucions de cultugonès de Barcelona, de la Lliga de ra de l'Ajuntament d'aquesta ciutat,
Defensa Comercia] I Industrial 1 de la el senyor N'BmUi Mira, cap del LaCambra Oficial de la Indústria.
boratori Peloomètric de llnstitut d'OSUBHASTA DE DOS AUTOMÒBILS rieatacló Proíesicvnal. va donar el
El pròxim dia 19 ee celebraran a les proppasai diseabte. a l'iEscola BaíxeCasen Consistorials les subhastes per ras. la seva anunciada conferència
a l'enagenacló de dos automòbils, sobre «Impressions del ï n Congrés
marques Panhart 1 Dletrlch. proce- de PSIcotècnia. celebrat a Milà dodents d'un comís de consums, eva- nant a conèixer detalladament l'orluats «n 1.000 I I.50O pesestes. res- ganització del Congrés I les qüestions
pectivament Els dits actes tindran més importants que s'bi tractaren
Digué qne per haver estat organitUoC a les onze i a dos quarts de
dotze del dit dia Els antecedents i zat l'esmentat Congrés d'una fa'só
dadee de les dites subhastes obren especial i pee corrent, en aquests actes, çé posaren en contact* dlrectee
B! N'^eocia» municipal d'Ingressos
els tècnics de la Psicologia amb alMOCIONS DE FOMENT
tres elements flns avui allunyats
•Jevaqt de la Comissió de Foment d'eils. com són els industrials, els
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• Aquests dies s'ha divulgat la no- solt. per compliment de la mavai
ra que diverses enti'ats ruliurels de obltgarm, rompondre la present obra
les terres de parla catalana as pro- per a la instrucció dels minyons de
posen honorar la memòria de mos- la meva parròquia i donar-la al pósèn Bexach. rector qua íou del po- bllc perquè així pugui ésser útil «
blo de Sant Martí d'OUers, del Bisbat lots els del Bisbal i de tota la prode Girona 1 autor del remarcable UI- víncla.> A la pàgina 55. parlant da
bre escrit en català .Instruccions per 1 metodologies, bl afegeix; •Aqm'-xos
l'Ensenyança de Minyons», adoptat són els mitjans que he discorregut,
flns ben entrat el segle XIX en mol- I i que l'.experiècnia m'ha moslraU,
tes Escoles de Catalunya.
1 com a més a propòsit per a suav.v
l·avinrntflwi d'inlriar se la nrena- ™T t fer deleetós l'estudi de la Llen-

rompletar e l s ^ w T s iniciats a casa ^ a l l 1 que apareix en el «Llibre de
notes del que ha passat en
nostra d'uns quants anys encà, per . diferents
aquesta.
Rectoria,
per Baltal de revelar la vida de mossèn B.il- diri Rexach. rector compost
d'OUers».
diri Rexacb i escatir la valor do crit que existeix a l'Arxiu manusla
l'obra per eJJ realitrada, especial- dita parròquia, i que he tingutdeocament com a mestre de minyons.
sió de fullejar en ocasió d'una recerA part del notable mestre català ca feta en aquella rectoria. Diu així
Rius i Borrell, que per primer cop el document esmentat: ... «Y en lo
estudià seriosament l'obra de mos- any de 1770 comensí de fer las pasèn Rexach. l'any 1888. el publicis- rets del fonament del cuano de trata que més recentment s'ha ocupat montana y badin que està contlguo
d'estudiar la personalitat de l'autor ah lo pou y trau porta a la sala ds
del llibre «Instruccions per l'Ense- la Rectoria. Aquet cuarto encara que
nyança da Minyons*, amb major
petit és molt útil perquè el Rector
aplec de documentació, ha estat En puga estudiar y escriurer en lo esLlorenç Jou, mestre públic de Bar- tiu sense ser molestat de les moscelona que. sobre aquest tema. donà ques. Y lo badiu o celobert es útiL..
una remarcable conferència a l'Es- •per estar allí lo Rector y minyons
cola d'Estiu de l'any 1905. aplegant de estudi» per estar frescos y no ser
i publioant més tard l'essencial d'e- molestets de mosques ni del sol nl
ll a, ep cl número d'«EI Clamor del dels vents de mitjorn ni de ponent*
Magisterlo». corresponent al dia 24
Tampoc els que han realitzat estud'agost del mateix any, en la Secció dis sobre la personalitat de Mossèn
nomenada «Calendari Pedagògic». De- Baldiri Rexacb havien pogut precigut a las recerques que féu el mes- sar la data justa de la publicació
ire Jou en els Uocs on nasqué, es- per primera vegada del llibre «Instudià 1 morí mossèn Rexach, sa- truccions per l'Ensenyança de M t
bem certament que va néixer a Bell- nyons». Cap de les edicions per ella
lloc en 1703. que estudià al Seminari consultades portava data. però avui
de Girona i que morí a Sant Marti podem precisar-la. car en mig l'un
d'OUers el 15 de febrer do ITS1. ha- aplec de llibres d'una antiga casa de
vent estat rector d'aquest lloc per es- pagès de Vilademi, poblet situat &
pai de cinquanta un anys.
curta distància de Sant Martí d'OUers, he trobat un ben conservat
Tothora que ha parlat de mossèn exemplar de l'esmentat llibre, que
Rexach i de la seva obra han fet porta com a peu d'impremta, qua
una mateixa suposició; que mossèn fou imprès a Girona l'any 1740, per
Rexach practicava ell mateix l'eqsc- Antoni Ohva. eslamper 1 llibreter del
pyament dels minyons 1 que una carer de le» Rajlesterie». Les llicèngran part de la valor positiva del cies I autoritzacions per la publicaseu llibre era fruit d'una pròpia ex- ció d'aquest llibre estan datades en
periència pedagògica. Per quelcom dies dels mesos d'octubre i novemdel que deixa indicat mossèn Re- bre de l'any 174S. i tot fa creure, per
xach en diversos passatges del seu tant, no coneixent.se cap altra edició que porti data d'irapresció. que
llibre, S'entreveu clarament que
exercia l'ensenyança d'infants en la per primera vegada aparegué el lUseva humil casa rectoral de Sant Mar- bre de mossèn Rexach. «Instruccíona
tí d'OUèrs. Així. per exemple, en la per l'Ensenyança de Minvons». l'any
pàgina 24 de la primera edició del 1740.
llibre «Instruccions per l'Ensenyar»ca
de Minyons., diu el següent: «He reMANOT, AUNAUD

S i x i V í ' e ^ d í w ^ n "u* mateixa
quanütat flns el carrer del Gai Saber. urban tzant-se aquest darrer, i
perquè s'urbanitzi el carrer de la
Junquera. construlOl-sTY! claveguera
en ISO metres. 1 212 metres d empedrat. perquè sien instal-lats quatre
llums al carrer da Baçb de Roda, i
es construeixin 75 metres de claveuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimíiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiii^^
guera i d'empedrat.
preparades la represa de «Marina»,
d'Espanya fou tramesa fa poc a Mma.
•Carme» I «Hugonots». canïades pe! Genoveva Plasse. carrer de Momhotenor català què, sens dubte, propor- lon, 4. Detingut a ia presó de Barcionaran uns plens al teatre de l'òcelona un tal Robert da Silva sollicitava una quantitat de diner per a
p«n>.
pagar les despeses de retenció dels
FIVB
seus equipatges. A canvi d'això ob.
Amb motiu de l'estrena de «<La Datindia una grossa remuneració, car
me de Piqué» i primera representaun dels larceUs contenia més d«
ció de «La Favorita.» cantada per U n a b a n d a d ' e s t a f a d o r s ? | 500 000 francs.
l'Hipòlit Làzaro cl teatre dal Liceu
Mme. Plasse, que havia conegut
— —
ha tingut unes vetllades ibriUantlssi- UNA
SENYORA FRANCESA ESTA- i anys enrera un ta} Robert de Silvet,
mes.
decidí treure'l de la situació 1 marFADA — DIVERSOS DETINGUTS
La concurrència que tia atsistfe, a
xà cap a Barcelona- En un hotel troAhir la policia . facüità una nota j bà dos amics del detingut i ele féu
les dites (funcions íaa, nomlbrostssima í electa, ocupant totes i<s llotges dient que fa alguns dies Genoveva 1 remesa de 5.000 francs A canvi d ai localitats Entre eüa fcoidesn als Plasse, domiciliada a Paris, va tenir | quesia quantitat ella va rebre un xeo
marqueios d'Alçlla, de Cabanes, de una entrevista amb uns individus a. j de 5.000 francs, però so l l féu remar^ r £ d e l ^ v V 5.O0Ò fran^
Monsolj?. de rAmspare; el* arxiducs l'Hotei del Comerç d«l carrer de Zur- ,
d'aquesta ciutat
no eren suficients per a pagar 1 qua
d'Austria; comtes de Caralf. de Santa bano
Aquesta senyora va fer remesa de per tant, havia de fer remesa d'altres
Maria de Sans, de CaWes de 'Mont- 117.000
francs a canivi d'un xec contra
buy 1 de Sant Jordi; duquesa de el Banc de Lló per valor de 75.000 12.000 francs. No portant aquesta
quantitat. Mme. Plasse retornà a PaSantangelo. senyors d'Arolas. Alva- fxancs el qual resultà éseer fals.
ris i la remeté a una dona que l'esrez Vega. Carreras 'Corona*. Frabra, PI
Assabentada la policia d'aque-sta escavea. iLloraíto 'Ferratc.', lUoracb tafa ha detingut a Pere Rocb Pla (al perava a un hotel del «qual d'Orsay».
Alguns dics després Mme. Plasse
Mercader 4 germana Isabel. Borràs Serrallonga, intèrpret de l'Hotel; a
Cuadras. Bemct. Tey, Ferrer Güell. Joan Riera, Lluís Olmos, Josep Puig demanava a la seva mare que anés
Sanllehy Bosch i Labrús. Rocamora 1 Puig, i a t'amo de l'Hotel, com a a Lió a cobrar el xec pagador a la
sucursal dol Banc de França.
de Vidai Sala, Msristany, Folch de complicats en el fet.
En intentar cobrar-lo l i fou dit que
Girona, dc Pedró de Slcan, Sans i
S'ha retirat al Roch la llicència el xec era fals. Després de procedirBulgas. Ardanaz, Fàbrega*. Ribas de d'intèrpret.
se a una enquesta o'ha demostrat que
Ros, Ivem. Fradera de Vila. Castells
I ara que la nova ve confirmada per
Plasse havio ostat víctima de la
de CoU. de la Cruz. Nebot, Vidal l les detencions esmentades, reproduïm Mm.
famosa banda d'estafadors espaGuardiola, da Marti, Esteve, de Mas- la nota d'un diari francès explicant nyols.»
sot, Boada, Garriga Noçiíés. Ferrer- e] mateix fet 1 que fou publicada ja
Vidai Bertrand, Olano, deSoldevila. fa alguns dies:
Torre* de Mestre». «.'aíRllas, Trlnxct,
«Les estafades al tresor espanyol
Casas-Abarca. Puig, Delès, Villalon- contiueu. Es un beU procediment que
D e t e n c i ó
ga, iWanent, Sala*. 'Rivera, Carvajal, no està" encara suflclentiqent ventilat,
Planas. Casas de Lllgé. Lllgé dé Rovi- puix continua fent éncanys. Aquests
cTun a t r a c a d o r
ra, Inglada, Cuífer, Martí-Beya, Can- darrers temps han estat dirigides mòltes
lletres
a
persones
presés
a
l'atzar,
tareu. Subirana. LlopiS de Pedró, Fa•• Al carrer del Migdia "1 se.r»no va
ges. Larratea, Femàndez AJgüeíUef, ofarlnt-los a títol confidencial i per- dèlMiir a Joan Pérez Majlas 'ai Sesonal
entrar
en
combinacions
miste
tkuï^fitt, Deligean. Miralles, Gonààvilla, de 22 anys, folter. sem>e d ornilez ^ndia, Martí Garcés. MiMUet. Bos- rioses i productivés. Aquestes lletres cül, qun estava reclama' poi |u^at
t!no%. Travé. Rovira. Giralt. Planis. Inclòs eren autogrófiades. ço qu» hau- per ^sser considerat com un d<(|8
Novellas. Carbó, Trullàs, gordas. Mas ria estat suficient per a posar en das- tors d» l'atracamen* del • srrér de
só. Echavarri. Relnoso, .Artigas, So- confiança ete que rebien la corréspon- Peracamps que realitzaren tres i n l '
vidus fa un parell de atesos, robant
val, Martí. Baiseraü Robert, etc. etc. dèncta.
Una d'aqueéte: Uetree, procedent. els diners que portava un individu.
En la present felubsiBa té ratnpreoi
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PENÍNSULA
LA CBI8I TOTAL
Madrid. 0. 830 nit.
En sortir el senyor iSímdheez OuerT;I rtí! Padau, deíipnAfe de pro-entar la
dimissió del gnvcrn al Bel. iha dil<iue
la vida del goern. com va dir el JJOCta francès, tlhabta tcnido la vida d"
w i roía». però qite pfiti satisfet peri; è si va nàixer mx el Parlaimeni mort
en r l Parl.Hünont. i que la dimissió havia «beít a que no podi» pafsar perqu^ una proposició del govern no poguéc discutix-se.
ELS LLIBERALS
ris raps do la concentració lllbera;'..
inclòs eii Romanones, ihan estM TCUr.its a rasa del marquès d'ADiueema^
i semubla que ha iprevalfrut el criteri
de que Alhucemas aconselli al Rel de
(jtíe cl govern que es constitueiri d«m.i màleb tingui els «lemente parlam. rtíntiS necessaris per a liquidar d'assumpic de las reaponsabilitats.
EN GARCIA PRIETO AL PALAU
Ara. el rnarquè* dlMhucemas està
«1 Palau.
NOMENAMENTS
Ha estat nomenat delegat general
permanent de l\E6tat en les Previsions
de 1 esdevenidor don Antoni iLópez
Mofii».
Han estat nomenals vocals de la
Junta Oinsuliiva de SEegurs don .Ferran Ruiz Feduohi i don Fermin Bo6ÍU0.
•ídem represeirtant^c en les companyies de segurs don Sanüago Senerega, i don Antoni Sànohez Fàlbregas.
Ideïm en les companyies estrangeres a don Josep Maria Delús; en concepte de cafedriíiic, dori Josep Maria
Yanguai; eu concepte de mutuall'ies
don Josep íiallors i dan Felip Clemente, vocal electiu don Agustí Pons.
Id«n representant a les «ocielats de
transports inscrites don Ramon Roig.
Jdem representaivt a les companyies
anònimes naríonals de segurs a don
Domènec AldomA.
Admetent ia dimissió del càrrec deí
vocal del ple de •Vdnsi.wiH de reíormes
Socials a don Adoif BoniUa Sanmartin i ncanenanl iper a su!bstitulr-1o a
don Emili Zuramo 'Muflckz.

Manifestacions
d'En

Cambó

MMadrd, 5. ICSO nit.
EI senyor Cambó s'ha <liriglf. des
dn! Coogrèa al seu domicili, acompanyat uo sols dels diputats nacionalistes, sinó de molts altres companys.
Allí havem tingut ocasió de parlar
anib cl leader nacionalista, qui s'ha
expressat en aquests termes, davant
«fels seus am cs i alguns periodistes,
que havien acudit a visitar-lo:
•Indnbtablemeut m'he equivocat en
Jutjar per la serenitat amb que jo
huvia escoltat lot el discurs del senyor Ciervn. rexcitacló que s'.havia
«pocleral de la Cambra Jo no estava
ta 11 indignat com es veu que es proposava que m"in<i;gnes el Sr. Cierva.
Quan he abandonat el meu escó, no
m'he dirigit al senyor Cierva. sinó al
que ocupava el senyor Maura. l i
anava a dir que reunfs tots els ministres que formaven el Gabinet qne
ell presidí, fora el senyor Cerva 1 jo,
perquè diguessin el Judici moral que
to els mereixo.
La meva actitud s'ha interpretat
d'altra faisó; s'han interposat alguns
companys I m'ha estat impossible arribar on era el senyor •Maurs.
Al senyor CMatos. que es trobava en
e! grup, l i he pregat que transmetés
si senyor Maura aquest desig meu.
I no ha passat res més.
1 ei senyor •Maura lia dit que uo
necessita reunir l'onllc Covem i oue
m'escniírü una carta, de la qual podré fer l'ús que tingui per convenient
Jo be demanat la pamola perquè
volin dlrigirme al senyor Sànclíez
r.u.Mra. Al senyor Cierva l i haur;u
contestat amb molt poques paraules.
A qui ja em volia dJrigir era era al
«up dvl Covem, trucant a la seva
• onficièUCSB, fent-li veure la immensa
grav-etat que significava el fer qüesJió de gabinet la no acceptació de la
diíiíssiò del comte de Bugallal. Atxo
era la cnsj i la possible clausura dei
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Parlament. Mai cap governant no
hauria contret responsabilitat més
gran que la que es deriva de l'aciitud del president del Consell. Tancar
les Corts, és confondre davant de l'oplniò tots els partits en un anatema
comú. La realitat és que l'opinió
desconfia de tots; que creu que estem
representant tina comèdia. S'ha de
continuar el procedanent per a depurar les responsabilitats i que l'opinió
sàpiga qui volia fer-ho amb decisió
patriòtica, qui serveix la justíc.a, i
qui no ha obrat sinceramenei. aprofltant-se de les dolors d'Espanya. Al
pum que han arribat les coses, tancar les Corts es nega la possibilitat
d'un camí legal per a tramitar les
responsabllüats; és llançar l'opinió
per camins que nl al Govern ni als
partits polítics els és lícit indicar per
a servir llurs passions.
El senyor Cierva pateix una mania
pereecutòria. Creu que els seus procediments són els que usen els altres,
i estic segur que creu que el senyor
Maura i Jo hem ordit uns maniobra
per a rribar al poder, excloent En
Cierva. Pensà que amb el seu discurs
m'inutilitzava; però també crec que
aqueix discurs que el senyor Cierva
preparava, l'hauria pronunciat demà.
abans de votar-se la meva proposició
Però. en v sta del tomb que ba donat el debat, el senyor Sànthez Gaerrra, l'ha avençat. Quan es facin públiqjues les manifastacions del senyor Maura. que espero, l'opinió j u t
Jarà del valor de les acusacions del
senyor Cierva i dels seus procediments.»

L'ESCANDOL AL CONGRES
Madrid. 6, là'30 matinada
Quant en una comarca s'esdevé un
fet transcendental que revesteix caràcters excepcionals, éí> molt corrent
acudir als precedents per a recordar
que ni els més vells presentaren un
fet anàleg per ia seva magnitud.
Doncs, bé: el planiejuumnt de la
crisi fulminant del senyor Sànche/,
Guerra, en plena sessió dé] Congrés 1
en mig d'un escàndol eixoròa.'Jor.
obligava a declarar al degà de 50 anys
de vida parlamentaria, don Antoni
Aura Boronat.' que no recordava altra
sessió més borrascosa.
Els passadissos es convertiren en un
bullidor terminada la fiessló.
La cridòria eixordava.
Republicans i socialistes feien crite
subversius, corejats per llurs amics.
El «enyor Méndez-VIgo. capità de
cavalleria i germà del ouc d'Emani,
després d'un Incident personal amb
el senyor Cànoves Cervantes, ha volgut, alçant el bastó, impedir certes
manifestacions dels senyors Prieto i
Bestelro; però el senyor Prlfto «és
afanyà a defensar-se, t, com que algunii amics han notat que tractiva
d'militzar un arma. s'interposaren
entre els contendents. retirant-se cl
senyor Méndez Vigo oel Congrés a
prec dels qui el voltejaven.
Després de la sessió, nan creuat ràpidament els ministres cj saló de
conferències.
El senyor Sànchez Guerra, que íio
amagava an gest d'indignació, ha rebut les enhorabones dels eéus correligionaris, i immediatament «'ha reunit el Govem en el despatx de ministres de ]a Cambra.
Cinc minuts esc asos nan estat conferenciant els ministres.
En sortir el senyor Sànohez Guerra, amb la mateixa vivesa d'expressió que a l'entrada, ha dit als periodistes:
—Només això caldria: que Jo no tingués dret de plantejar ta orisi en el
moment oportú, després del caient del
debat i de les desconsideracions de
què hi estat objecte.
Dit això. s'ba dirigit al Palau.
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— I què U sembla de laLtitud del
senyor Sànohez GuerraT—hem preguntat al senyor Alba. que ens facilttavu aquest^ referèncxi.
— Gravlsaitoa, per lots conceptes—
ha replicat el senyor Alba.—No «6
pot produir una crisi sabent que no
pot resoldre's.
Demés, ba provocat els esdeveniments d'una manera desusada
Avui no ba degut plantejar a la
Cambra el plet de la dimissió del comte de Bugallal. Es ventilava tan sòls
si es prenia o no en consideració una
proposició acusatòria j s'havia d'esperar ej resultat de la votació, i fins
aleshores no era arribat el moment reglamentari de plantejar el plet de la
presidència de la Cambra.
Nosaltres no podem venir al poder
sinó amb la dissolució del Parlament,
cosa que no pot ocórrer «n els actuals
moments.
La conducta del «(enyor Sincbez
Guerra és impròpia de là seva hlstò
pairlara<)iitàrla, jperiiié, vist Jtl
que ba passat, pot pensar-se que volia realitzar na acte per a #seamotefar les responsabilitats.
D'altre manera no pot explicar-se
la incomprensible posició que ba
adoptat.
— I quin Govem creu que pugui
formar-se en la forma indicada per
vostè dintre del partit conservador?
—No s*; això no és de la meva jurisdiceró.
— El senyor Bergamín, ünicament
— ha dit un pertòdlsla.
— No estaria mal. perquè és un esperi parlamentari, i podria reduir la
seva actuació a ventilar exclusivoment el projecte sobre recompenses
i Is acusacions sobre responsabilitats.

MANIFESTACIONS
DEL SENYOR BERQAMIN

Precisament, en cl mateix moment
JleTa el senyor .Brgatbín davant d'un
grup de periodistes:
— Ja deuen haver vist el meu debut com a diplomàtic.
— Però ha pogut — li han contestat — intervenir per a pacificar els
ànims des del banc blau.
— Qualsevol s'hi ficava al mig.
Els lliberàls — afegia — no han
tingut ••nstint de conservació, ni tan
sols aquest Instint que tenen els animals.
No pot fer-se el que han fet aquesta tarda les minories, i estan molt
equivocats els qui suposen que es
volia ventilar un plet d© partii.

EXPLICACIÓ DE LA CRISI
'EI sots-siTetarí de la Presidència,
senyor Marfil, explicava aixi el plantejament de la ••risi:
— El Govern ha vist desplaçada la
seva auioritat 1 la del president del
Congrés. Va intentar-se que aqijesia
autoritat recatgués en els bancs d'en
fontT Doncs, que governin ells.
Cent Vegades que passi al senyor
Sànchez Guerra una cosa anàloga,
farà el mteix.

ELS MAURI8TES
Els més significats raauriSies qo
s'expKcaven la irritació i l'exaltació
dels oradors, i Justificaven el marquès
d'Arriï uce d'Ibarra, qui ocupava interinament la presidència de la Cambra, veient atropellada la seva autoritat, ne a la jiersona que és d'una
obligajja cortesia, sinó al respecte
que es deu a la reprsntacíó de la
presidènc'a del Congrés.
Els matujstes reconeixien que el senyor Sànchez Guerra s'havia deixat
influenciar del seu temperament Iroptuós. I declaraven que. per Indicació del seu cap. i insprant-se en un
sapatriotísme. estaven disposats a
votar la proposta del Govem com sl
es tractés dels més perfectes ministerials.
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planlejar la crisi; i , conversant de^
prés amb alguns periodistes, ha fet
aquestes imeressams manifestacions:
—Vist cl caient d'un debat cn el
qual flotaba j'honorabUitat del president del Congrés. 1 havent el Govern
fet d ela propoata qüestió de Gabinet,
he creguit Jo quo la meva hlsiória i
els meus mereixements havien d'ésser
objecte d'una més gran consideració.
És tractava d'un debat plantejat no
blement. a iplena llum, í>eT a impedir que sortfs al carrer.
No cs ventilava un plet de partit,
sinó de quelcom que afectava la reepeciiabüitat de tota la Cambra.
tf
Els homes de la concentració deuen
haver vist l'error que han comès in-J
terposant-se a Ics meves consideracions.
Jo be d i t al rei qUe no podia ni devia ésser una altra la solució de la
crisi qu elliurar el poder al marqués
d'Alhucemas.
Jo mateix, a presència de S. iM. he
cridat per telèfon, des de ila Cambra
règia. el marquès d'Alhucemas. al
Congrés, i li be dit que acabava d'aconsellar aj rei que l'encarregués de
formar Govem.
Ha dit també el senyor Sànchez
Guerra que no hi havia cap personalitat conservadora que pogués acceptar
la formació de Govern, pewpiè ell no
l'ajudaria
Tnicament donarà els seus vots al
marquès d'Alhucemas per a liquidar
Ja depuració de les responsabilitats.
De manera que queda descartada en
absolut, tota solució conservadora.

EL PRESIDENT AL PALAU
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el president per haver resolt la crisi
sense deixar d'assistir al Parlament.
El cap del Govern ba contestat que
sempre havia defensat que a les Corts
s'aclarissin tots els dubtes.
—Aquest diàleg a la sala de sessions — ha dit el « n y o r Alvarez humoristicament.
—No cal — ha contestat el comte
de Romanones —; perquè a^i tots els
present* sentin iot ej que diem. més
perillosos s.6 nels diàlegs d'alcova que
no se sap el resultat que poden tettir.
—En resum — ha dit el president del
Consell, humoristteament — Jo el que
puc atlrmar és que he governat nou
mesos i en complí r-se aquest termini
han nascut el tres nous minisnreï que
han jurat avui.

LA VAGA DE VIGO
Vigo- — Avui ha comemjat la vaga
general com a protesta .pels successos
csdevingnts a Guiilarey.
L'atur ba estat complet.
Les portes dels comerços són totes
tancades.
Alguns comerciants que s'han negat
a secundar el tancament, han vist
llurs establiments apedrega», amb
les llunes dels aparadors trencades.
El caicic. senyor Lagos, que posseix
tenda d'ultramarins. 1 es negà a f-incar-la, ha estat apallissai per un nombrós grup de vaguistes.
De ja baralla quo s'Ocasionà, en resultaren alguns ferits lleus.
La força pública hl intervitgué dissolent els
. •
Els diaris no es publiqueu.
La força pública ipatmplla pels carrers en previsió de desordres.

El senyor Sàmchez Guerra ha arriI EL COMTE
bat al Palau a les set i cinc, estant: ELSDE CONCENTRATS
ROMANONES
un quan d'hora a la Cambra règia.
Immediatament després de sortir
Davant dels periodistes ha dit en
del Palau el marquès d'Alhucemas,
sortir:
—Ja ban vist que aquest Govem ha s'ha traslladat a casa seva i ha cridurat ej que va dir un poeta francès: dat per telèfon els altres caps de la
la vida de la rosa és espai d'un mati». concentració, per a donar-los compte
Ri l i havia encarregat de forTinc la satisfacció de poder dir que que elGovem,
i que demà «s Muniaquest Govern, que va néixer al Par- mar
rien probablement en el domicili del
lament, ba mort aJ Parlament.
aenyor Alcalà Zamora per a celebrar
Jo no podia passar perquè una pro- una reunió abans dc tomar al Palau
posició que afectava ej Got^m no es 3 contestar al Rei. a migdia.
pogués discutir.
A dos quarts d'onze de la nit criAra vindrà al Palau un •personatge
—Serà el cotote de Romanones —T dà per Wtefon el marquè* dlAlhocernas al comte de Romanones, anunli ban preguntat.
ci arttr-Ii que el visitarà a les deu del
—fio.
mai i .
— I el marquès d'Alhucemas?
—Sí; ara vindrà el marquès d'AlhuEl oomte de Romanones. parlant de
cemas. i crec que l'encarregaran de la crisi, ba manifestat que aquesta
formar Govem. . .
era gravíssima
I el president del ConséU dimissioEU apoiarà la ooncentració, fawlós
nari ha pujat al seu automòbil per a personalment, si no as dí««ol«n les
marxar a casa seva.
Corts, ftns que quedin garantides ]M
•respon sabt! i tats.
EL MARQUES D'ALHUCEMAS AL PA- — Es necessari — digué — que no
LAU
s'interrompin els d*ats.
A un quart de nou ha arribat al PaNOTA BUBSATIL
lau el marquès d'Alhucemas. tí qual
ba romàs a la cambra règia fins desEi deute regulador acusa alguna,
prés de les nou.
fluixelat. cedint la partida cine c*n
En sortir ba fet les següents mani- tims en tancar a 70'25.
festacions:
Pel conrari, l'exterior i els amor—-He dit a S. M. que. en les actuals titzables milloren la cotització an
circumstàmcíes. no pot. deixar de fun- terior.
cionar el Parlament. Es necessari que
Els tresors estan encalmats i les cèles Cambres es pronunciïn sobre els dul«s hipoecàries irrégulars.
problemes que tenen pendents, el
La major part dels valors indusCongrét Sobre Ics responsabilitats, i trials i bancaris acusen bona disel Senat sobre el íuplicatori Beren- posició.
guer; i en virtut — ha afegit — dels
Els francs cedeixen 30 cèntims. tí$
termes eo què S. Al. s'ha expressat en
el transcurs de ia conversa, demà belgues 50 i les lires 30.
Les lliures pugen 7 i els suïssos 0'75
convocaré a un» reunió els elements
Els marcs es feren particularment
concentrats, i a les dotze del migdia
a S cènims.
vindré novament al Palau.

També demà parlaré amb el comie COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
Comunic«t oficial del Metrroc de
de Romanones.
—On se celebrarà la reunió dels aquesta nit: No res de nou.
concenrrats? — Ji han preguntat els
ELS TRAMVIES DE BILBAO
periodistes.
Bilbao. — Quan els framviarls e»
—Encara no ho sé: podria ésser que
algun cap de la concentració hagi disposaven a celebrar avui una red'assistir demà a alguna visita da- unió 3 la Casa del Poble el delegat
vant dels tribunals. I en aquest í a s governatiu privà la seva celebracif
celebraríem Is rem ló a casa seva per- pretextant no ectar en regla l'oDci
solicitant el permís.
què hi puguin a*sistlr tots.
ELS CONCENTRATS. - MANIFESTAEL MARQUES D'ALHUCEMAS
—Vindrà algú més al Palau aques-1 EIs ramviaris elevaren una protesta
al senyor Sàncbez Guerra.
CIONS DEL SENYOR ALBA
Trobant-se encara ai Congrés, el ta nit ? — Se l i ha preguntat.
—No — ha contsetat — poden reti- j
Els caps concentrats sTian reunit en marquès d'Alhucemas ha sabut per
VÍCTIMA D'UN ATEMPTAT
el despatx dels secretaris, essent-hi telèfon l'encàrrec do traslladar-se al rar-se íranqull-lamenl
Bi|bao.—A l^hosplial ha anort el
Palau.
convocat el comte de Romanones, qui
tramviarl ferit anit passada de deu
EL SENYOR CIERVA
Fins a les nou de la nll es van veuba acudit també a ja reunió.
trets.
A primera hora de la tarda digué
Han estat reunits mitja hora i a la re concorregudlssims els passadissos
Abans de morir ha declarat qu»
el senyor Cierva als periodistes que
sortida han explicat la reunió en els dej Congrés.
ell estava segur perquè tenia un llamp no havia conegut els seus agressors.
següents temies:
MANIFESTACIONS D'EN 8ANCHEZ verd per fer orbs els seus enemics.
El nombre de dispars que l i feren
•Hem mantingut un canvi d'imGUERRA
fon de 25.
M
final
de
la
sessió
es
feien
saboropressions, i . veient la situació, tots
Fa vJuil dies que havia Ingressat a
A les nou s'havien congregat al dohem coincidit en que nosaltres el que ' micili dei «enyor sànchez Guerra iot« sos comentaris sol^e la frase
U compauyia i ja conduia cotxe,
voüm és que es formi ràpidament un els ministres dimissionaris, fóra del
ABANS DE LA CRISI
guardat per la guàrdia civil.
Govern que t-oinpU amb la majoria, o í de Marina.
l)e seguida començà a rebre anòAvui s'han trobat al pasr-adls *enque aquesta no II sigui hostil, i que 1 K Iseuyor >ànv!ie/ Guerra ha AotUM iml del Confiés el -tap del Govern I n ms umenaçadors.
no s'interrompi ia vida de les COfU compte als ssiis companys de Gabi- el* senyors CóiOilè de Roiuauones i Al- S'bon efectuat reglsU-es domicilistlns que quedi deflnltivainent ventil»» , net, dels termes en què havia lliscat varez :don MelquiadesK.
ris, que no han donat resiUtat.
«4 plet de 1*6 retponsabU&te.
1 feogr» .eptreyi*ta aajb el monarca en
•Ej corote de Itopispcnes hvftltfilat j S'h&n fet swtpe detancíoni.

L A

V E U D E

P à g . l i . — Dhnecres, 6 de deacmfere de 1 9 ; ;

CATALUÍl·lí»

ou<j3 y notorK. era nuestro comj 1
mis> íou oiros elsmentos de exigit
(jue para tes pnvxima^ eVcciOB*»
munícipale» no nombiaraa alçaldeé
de Real orden, y asi se cmnplM.
OÍ(N>, pu*», Sr. Pri4(o, qua eaüimdo que el Gobiemo puede 'baccrlo,
Ahir, a les cinc de la tarda, comen- caminat a fer consignar en c's
(Discurs pronur\ciat al Congrés per Fex-ministre nacionalista ipero
que no dt-e bacçrlo: oi desti- cà la seguona sessió del primer pe- nenis pressupostos una O"?^11"' .P;1^
En Francesc Cambó el dia 30 de novembre de 1922).
tuir alcaldes ni>mbrados por «los riade.
a veítuari díis messps Sh 1 «squa-lra.
M v \ »
a k • &a
a
1 ^ j
M » » \ I M\
Ayuntarrtentos ni simrtulrs··'···la KO
Pieíldelx
el
»«nyor
Vallts
1
Pua l » w do. poder woiir rob» 0 » El Sr. GAMBO: E s muy Intere- exlsia tm régtmen gubernatlvo o le- luntad libérrima d« lo» Ayuntamlen- jais.
tiu i d'hivern, i no hagin uc sotur
eaute el protolemà de poUtica gane- gislaüvo distlnto, ihaya un gmpo de IOS para nomíbrar a quien deba preEl secretari, senyor Torruella, lle- amb unta intensitat d s canvis ircsn l que, con motWo de la desvltu- cludadanos que del píigUnen que es- sldirlo». .
galx Kacta de la darm* »eB»ló, que tacld.
éïúmv
liàn del alcalde, de Manresa, ha M ea vigor tengaa qu-e aceptar exEs verdad, Sres. Dlputados. sefior és aprovada
S'entra a l'ordre dd dia i el sentor
olanteado el Sr. Sala; y íia de dar- olu^ivameate lo desagrada-le y no Prieto
Sr, iMiniatro de la GoberEI senyor Vallés recorda que va mo- | Guanyabens ía drvorçes oenuurii.
se el caso d* que yo Unga que es- puedan beneflclarse de lo provecho- naci6n. yque
«n los alcaldes coincipresar ««ui ml coroplai* conformi 30. (El Sr. Sala imerrumpe.) Perdo- den hoy dos (unciones; !a .propla- rlr fa unes setmanes d diputat se- referents a l'actitud d un- mossos 1
jaa dootrUml «00 k» maottesudo por na el Sr. Sala j he escuobado a S. S- mente municipal y la delegada por nyor Camprubí. 1 dedica a la Seva l'esquadra, que recull < } f ™ ? ™ * * *
Blba . proposant que d dic.amcn qu»;
•i Sr Sal». (El Sr. tPriaio: »Pero COIÏÍO síempre. con el major respe- el Poder central; pano yo dlgo a memòria sentides puraulea.
to y conslaeraddn, y pido lo ofómo
Igualment dóna oompta do 1» mf-rt ha donat lloc a la ' n * ™ ^ 3 ' * J?1''
se queda con al túcald*!—«B'-sas.)
S
S^
Sr.
Minisco
de
la
Gcbcm»Ms ex-dlputats eenyors ferrer i VI- senyor Guanyebens passi ° ^ " ' e " , 3
En e m mataria de nombramienioe de S. S. Conto nadie pretenderú que, cldn, que en el oonalcio entre estàs
de ua sociullsia, slnceraU 1 Batlle Bertrand ue Us.
la Comissió corresponent, perquè s • fde n'calde» d* B«al orden. nosoeros iratàndoae
enomigo del réglmen de la dos represcntvS-^nes )a «prèsentaS'acordaque
consU
ada
d
contudiïn els fets denonciats. que J »
tenemos un» tradicton y una íusto- miuiw
propiedad privada, se consldere 00- clón de delegado de la vida munici- dol
>1 de la Corporació, 1 que es comu- posteriors a l estudi de 1 esmentat dic
ria, y y*> no >be de recordar la n i a . mo claudicacidn a sus convtoclones pal, d'terla 5!em,.-.r« preraleccr.
tamea.
mqui a les respídlves famílies
poiqua prweou *ftt4 «D la «ODCdeo- que mientras este réglmen no esié
Y adora, Sr. Prieto, uns recíiflcaintervé en la discussió el s*nvor
Alxl mateix s'acorda a proposta de
cla de todot loe Sres. Diputados; cons agrado en 1» loy obtenga los be- dón
(y acado a la lealtad d« S S.
però sí üe de rrocordar un beciho: neficiós del que pugna con aus con- para que la 'ormule,; yo, de este la presidència, que consti «n acta el Giró, d qual eflten que no sTil p"»
que 1»» convlctlones no ee demues- vlceiones. Yo soy contrario a que el asunto. acaecldo en època» en que me condol da la Diputació per la catàs- ler res, tota vegada que ell creu -pi"
ocorreguda al port i que es co- la Diputació no tí una autoritat rl^tren «on discursos y programis des sarviclo de con»ervacl6n de cajrete- mconlraba bastante lejoe de Espa- trofe
muniqui
a l'alcalde dc baredona com fimüva sobre el cos do mofso^ i qiK
de la opostcl6n. slno en actos de^de ras oorresponda al Poder central; fia, no tengo mds noticia que te que a representant
de la ciufat.
aeva relaciú amb aquest conslstrlx
el Poder, y respecto al crlterio que
reo que debe deponder de .poderes publlrann lo» pertédlcos y las aflrEs llegeix una comunicació (t* la ilnicament a pagar cl sou als nems
ten^o yo 7 <iue tlene nuestra reprr reglonalet o provlnclales; pero mariones que nquí se ban becho-, ne
s*ni*rl6n política en matèria de mienira- esto no siweda ser a aíosuiv me ba reiuerldo (este ha sldo el mo- Diputació de València, redactada en membres.
Rectlfiquen els senjurs iiuan.winom ramlento de alcaldes de Rea" lo, DO se le ocurrtna a nadie pen- tivo de mi IntefVención) para que vi- català, donant les gràcies pír les
orden, hu'>o ^n mamento on que ee sar que repudio mia convlceiones pl- nie*e a expresar ml criterio respecto atencions que es van dispensar al Kfü ben» i La Riba. 1 el prudent indipuso a prueba, y fué aijueíl en que diendo que por el iMlnl terio de Fo- de la actitud de un tndivlduo de la membre senyor Moliner, durant ta se - dica la conveniència de dlemanút un
dictamen al secvatari <ic ia Ccup"
sc oonttltuyo el Gobiemo que pres; mento se oonsarve una carretera per- mtnorja reglonaHsta, el Sr. Creixell, va estada a Barcelona.
S'acorda haver vist aquesta comu- radó sobro Tautoritat. del Coii Proel Sr. Oarola Prlero a fines del taneciente a un dlstrlto que me tnte- en la Infervencldn que fovlera en esvincial sobre el CM de Mossos p T
te asunto. Y dice el Sr. Prldo: »E1 nicadó amb tota simpatia.
afto 1917 Hasta entonces re-pecto a resa.
Sr. Crelxrtl fué quien ipldió la desEl senyor Marquè* ea .«fereix a la les extrdlmitacions que aquest poloà alcaldes de Real orden, Ideralf:
gués combatre.
y «vinserv&dores, desde la oposictóa.
ieflor Sala y Sres. Diputades, las titucfón del a'calrte». El Sr. Minis- •Hoja Oficial» que es publica tots «Is
de la Gobernaciún contc?4a:
dllbis, i es lamenta que en la
El dictamen toma a la Comissió
baibian eostómdo critótkis <la gran convlceiones se demuestran, no sólo |,tro
exalto; d Sr. Cre'.xdl no p'.dló corresponent al dia «egüent de la ca- Es refereix a l'assumpte drb Motrespeto & la voluntad popular; pe- J'ssde la oposlddn, stoo desde el Go- es
in destitución del alcalde; el scflor tàstrofe al port, sota d tradicional
ro oolocados en el Gobiemo, todof biemo. y desde la oposlciún y en el Creixell me formuli ona recemen- •parte» del Marroc, doni ia nova de sos de La Granada, del qual s'ha
bablan aprovedhado, fin dorogàrïa ni GoAiamo <be tentd^· ocas.ún. da de dación para nornúfaralento de alcal- que a ítirovlncias· no hl ha hagut parlat en diverses sessions.
Sobre altres dictàmens retfrenta
en la «onduota, la facuUsd que a los mosuarlo yo; pero, Sr. Sala y ser.o- de susutulo.» (El Sr. Prieto
la novetat.
també al Cos de Mossos fan nbserv»Gotoiarooe crtonga ia lev rouni«ipal, y re<> iDiipiKndos. <jn Cutalufla, dondo palabra) Y yo dlgo a S. S.: si el
Alxó, a udlcl de l'orador, consll- clons 1 preguntes els senyors Mmal constUulrse un Gdhierno en el cua] ia opinión esta muy de--*leria, bay, Sr. CxeixeOl íiuMesc pedldo la dastiafortunadamente,
el
medio
de
que
en
tueix
veritable burla i demana qués i Vidal de Liobalera que són
loe regionallatas t o m a n t panklpa- asunbos como est» no .pivnralezicaa el tuciOn del alcaid» y an virtud de es- que launa
contestades pd senyor dc Bib.i i l·i
Diputació
en protesti,
cíón, mejor dirho. untes de que el criterio de la ley ni la voluniad del ta déHtmiclòn bubiera sldo decretapresidència.
Alxi
s"acorda.
Gobiemo «e oonailtuvora, al txatar Gobipruo, y este medíp consiste en da, me pareceria muy mul en el se
El
propi
senyor
Marques
es
lamenSon elegits en votació per » f-umar
con ol Sr. Garcia Prieto de alflún un acuerdo entre todos los ipartidos or Crelxdl y peor en al Sr. i&Bnisiro
ta que la darrera vegada que va part de la ComUsió Mwia dc Reclupunto íundamental de la aciuaçíón y todas ias represontactones caitala- de la GobernaciAn. Pero en ei acio é»s«r
oonvocada
sessió
de
la
Diputade aqusl Gobiemo, I^ube dc plsjx- nas. Yo de-de nqui me diri]o al se- del Sr. Creixell recomendando un ció, no as pogués celebrar, » caus^ tament durant l'any 1923 Uon Manud
tearte el prob'.am* de ICÒ unmbra- ilor Sala. representante de la Unión candidato pera sustltoir a un alcalde de no haver comparegut d , nUciant Puigrefagut i don Santiago Üe ÜÜf·i
amb caràcler de suplents don Josep
mlentos de alcaldes de Real orden, Monàrquica; al Sr Lerroux, del par- destituido, m lent ras mxbaisia al ró- nombre de diputat» de la majoria
Colomer i d^o Joan Giró.
y fué ea aquel momeatcí en que por tido radical; al Sr. Albert, creo que dmen actual no veo nada censura
El mateix orador fa on prec e.nA les els s'aixeca la sessió.
prtiuera veí Iba a tener la a^rupa- del pnrtldo repubMcano nacionalista; ble.
a tol-- cuantos tengan ona íuerza
ci<>n regionalista panlclraclón eu
Goi-temo (en un Go imio cuya ml- en Caialufia, y les propongo: ÍESde sentarme deseo insistir «iiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiimi'iiininiiiMiimiíiiiiiiiiiiuiuiiniiiiiiiiiiiiniiniiiiiiimiiiiiiMiin^iiiiiiM
6ldn esenclal, primordial,era !a de ÍSis oonformes con que nos Compro- enAntes
mi reqoerinilento a: Sr. Sala y al plano per En Tomàs Ruxó. ens l'execució dels números de la •Ibértmet
amos
todos
'a
no
aceptar
Jaanls
eelebiv una* eleoolones, y, por tan.
a otros representantee de fuerzas po*>, en 1* ocASicn «n que més pncde y a no coifSentlr que en Catalufla se ll ticas en Catalua, porque la gente va don·ír Begu'.daMent una rerflí) ca» anunciats; peró fou endebades,
collzarse la íaeultad de uomhramicn- nombre ün alcalde dc Real orden? està cansada de que se hagan aquí molt feliç dels «Oíne poemes", de perquè davant d» Vauditori iot «orWagner. P;.*seetx l'esmcnta-l. so- près va fer-se saber que una «úbita
ios de Real «rflen "Mi" Thierés pciui- CEI Sr. Sala: fPero sl lo que màs brillantos discursos sln Ueirar nun- pran
una veu gen. usa, fa-jd >ren.is- indisposició del pianista impossibilipuede latcrcoar a mi es Tarrasa,
cn .le los. ·iuc Uí-'ien alguna innuen- me
v sabí- S. S. que all! bay alcaldes c \ a concreddn «Iguna, y esta es la dó, l Pon timbre dfllclóa IMu. àt- tava la rera del programa.
cia en el G<*l»imo>. cnando yo puse que
estdn a las úrdenu de S. 5. com- base cipltal del descrédíto dol Par- més, amb expressió oonce.iitrn<ia,
T01 creient nosaltres en la tndlsal Sr. Garcia Prieto crano còndlción
aTi'·'ndfvn'ic en las cleAionesI) Ko lamento; no <y>nvenc<>rmi',· a nadie sense ampnlositats. peró asaalmt posidó eïpressada. no podem deixar
para que una rei.resenlacién regíio- ditouiuinus de Tarrasa, Sr. Sala. Yo pronundasido todos dlscur.-»» abomi- sempre l'efecte desitjat; es un dra- de pensar que podia ésser allò, tauina:l6la participarà en 8<TU<Í1 Gobler íormul© a SÓ. S S . una propuesia y nando de ia accldn del Grthíerno e\i- maúsrae el seu de la més bona llei. bé, una rebequeria de l'avisin, i ui
Uo la de que 110 se n-j-mararía un atlrrao que coj} su aceutaciún «I ipxe- dentemente pe-turbalora de la vida Va guanyar-se una merescuda ova- aquest cas el gest no ens satisfà pus
solo alculdo de Real orden. Los se oaplu de la ley Municipal, la volun- municipal, ï*ro lo* rei^re^enfantcs' ció, que volgué compartir amb el aens. L'artista deu cuiuplli· seiuprs
flores RotWis y Venlora, dentro del tad del Cotiuno, no
nada; uo de todas las fuerzas'pnl.iiras de Ca- jiiiinisia acompanyant, raestia Buxó, <-l seu compro'.ni.s, encara (pio l'acoGabierno culdaron de In olectívl se nombrorà jam<is un 'alcalde da talufla (podemos dw un bum ejewi- cl qual prestà un relleu extraordina- Ulmenf. del públic no sigui tot rotidad del acuerdo, y fué aquel Go- Real orden en Cntaiitfla.
Sr. Sa- plo: el de contraer tortns. solhmne- ri a les pàgmes dc l'autor dc • Tris- tiislasta. que ds mèrits à'aqudl facin
biemo el prknero — y creo' que el la: Tjliji0 acepW.—El Sr Lerrúax: mente. el rompromisfv de nl pedir. tany», ü'nn sentimient tan Intens,
esperai'. La orílkà no deixarà de ter
ni aceptar, nl consentir nombramlen- qu-- sorprenen sempre en olr-les.
único — »jue rea unció tarmmanle- Yo tainbiéa.)
justícia, í, demés, en mig d'un audit"
alíruno
de
Real
orden
on
Catalumente ea una deolaración y an MI
No fou menor l'èxit assolit a la tori distret sempre hl ha qui sab esfla fH Sr. Sala: to contralgo con
coltar, i aquests són digues, creiem,
v>nducta a hacer nombraml'entos df
mi ejemplo; lo repilol ;En nombre tereera part, en cantar la senyora de
de Tariista, 41
alcaldes de Reai orden. E« declr, que
dt su parttdo? ;E1 Sr Ssla: En nom- Díthmen tres «l'eder. dc B. S'iran- qud lapotconsideració
perdre en un moment iv*.
K> que el partido regionalista oplEl èr. C.MMBO: Poquíslmas pala- bre de ml partido.) Lo acepto muy (repetit d darrer d'ell», titulat .Afec- ftma guanyada
aban.s pe', ecu talent.
naba en la <>posic!6n, lo impoala en hras, Sres. Dlputadós; pero el se- aigraderldo, Sr Sala, E l Sr. Sarra- ció»): una ària bon xic banal, do
un momanto ca que podia topon- rt'·r Prieto me ha dlrigido pregun- dell: Y j o tamblén. ipero ante no- Tschalkowsky. 1 l'ària esplendorosa
ne-rto, al constltnirse un Goblero©.
•Dolça i pia la veu mla-, del
tas concretas que yo no piiedo abs- tario.)
Ocsptlés del Gobiemo de! 17, los tenerrae de contestar.
«Freischütz», de 'VScber, afegint encara una pega fóra de programa.
GoWeruos que UBTX sustltuldo a
Me ba preguntado c! ST. (Prieto sl
aqiwl ban cnfenàido que deblan entendía yo qua d Gobiemo puede.
En reaparfxer ol senyor Iturbi.
a íandonar el crlterto que entonc*» denfro de la loy, destituir un alcalper a acabar la sessi?. l'hora era un
se esta·hleció, y què tonían que iitl- de, nombranlo otro de Real orden.
xic tardana, a la sala s'hi veien alIÍZBT otra vaz una facuïtad <fue, eA i- Yo Jje de declr al Sr. Prieto que,
guns buits, més raudltori segnl esa demA. dia S, a les deu do
denteroenK, la lev vlgente Teoonr"?* desgraciadamenU:, creo que m'encoltant atentament. «Els jardins so- la Per
nit. 10. Fed-ració de Pomellr. de .' al Goblerno, y ©n ese nwvo régl- tras s'ifòsista la ley Municipal vila la pluja», dc Bavel. sonaren en venint,
de,Ta Barreloneia, té anttnr'nmen —en el régimen de la ley, ccm- gent», el Goblerno, «n la íedia de PALAU DE LA MUSICA CATALANA d piano Gaveau amb «ran diversi- da jutia çot^i·A'-··i a • 11*
tçrt'a
tat de mansos. Foren pulsalt doncs, •FimConament, jpiàdagòglc do VA:
pletado por coslubre restaiblecída de renovaclón du los Ayuntaimientoe y
1
pel notable pianista amb un tjilnnt inutillïtr esa íaeultad los Goíblernoe — en todo momento puede destíiuir y
Prote-.i.ó 3 1^ Inlànhln·'," òksnwdssociacid de Música da Camera
contestable. L'art dels actuals- Impros- de
ee iplantea ol caso de Manresa.
coníerendanl cl fi'fwul apòstol
nombrar alcaldes en Uis f»oblaciones
.: sitó, i·iiiiuucnl fraucès. segueix ne
Dos artieles dc prrslipi: la soprano
Wanií iesta «1fc-legraonaque acaba que tougaa ei teu-o tjue ia ley dede la infantesa En Uuis Folcb i '1 n.
ben
ert
la
tradició
'IcK
clm-ecinlstes
Cartota
Dahmen
1
el
pianista
Josep
de leer el Sr. Sala, cuya wracidad termina. fEl Sr. Prieto-. Puede. ; Y
dc fcsmenlHt As'l.
la setzena cennlria que usaren una rres, dipecipr
conterÈacin anirà acompay exactitud no t*ngo para què no- debe?) Creo que no debe toacerlo, Iturbi, ompliren el prog.dma del da- de
subtilitat i una finesa d'·es.pprU· na Aquesta
rrer
concert
celebrat
par
;.i
MUs.c»
nyada d'una col-leccló de clixé». I
ner en duda, y lo
afirma*el que la primera vez que un Gobiemo,
pas menys iuggestivc» que les qus es
Camera.
í-irà a l'estatge de la Joventut Naenbseoretarlo lo doy por derto v ed Eqpafla, ba adoptado el acuerdo da.
N'IturU. que no bavïem oït des da •tl mirem a^d en ds mestre» Debus- cionalista de la Barcelor.efa. Sant Miaverlguado. que íu* el Sr. Creixell de na hacerlo. a mi ialciatwa per-1 ía s s
l'bem trobat ]a
ja fit
iteoi
. on sy, Ravel. Sohmlti, Boussei i tams qud. 3.
quien pldló «1 nomtoramlento y piooneertista; els seus dit», es- d'aPres. No ens va plaure ja ;ant. sota
de que la destituclón.. (El Sr. MÍ- sonal se de* (El Sr. ViUanu^à y
El d/a 8. festa de la Purissiroa, es
-lómei
pronuni-ia
pnla.ras
que
no
corredieso»
un temps passat, -sis d.- l«l punt de vista purament artístic, la
nlrtro df la Gobemaciftn: No la des•fantasia •Islamey. dc Baiakaew. £ s . íarà una visita a l'esmentat Asil. que
se
oy*n
bien.)
A
m.
imoiatlva
peravui
perfectament,
i
les
seves
tltuclón.—El Sr. Priclo: jPnes cdduitre l'estil brillant de Liszt, tindrà per luialital ei Qer pílcSar
debe. D. Miguel vaianue-, mterpreiacious esdevenen, per unt. crtta
n»o se iba a tiacer al nomhramlen- sonal-se
aquesta, una obra do prova per al ia importància cabdal .l'nquesta gren
va. Al irahiT de las cohdldones je ' clarissimes, justes i plenes de sony. és,
•pianista >no w s es scntir»n prou
to?> ÍLO celebtn, Sr. Mlnlstro de la oonrtl|ución del CcWemo que presi«1 pian sta valencià, a la braus per a bregar-hi). ^'Tiurbi, ribrn (l'afcneííació i car;iitt.
Gobernacwn. Es decír, que acordada dió et Sr. Garcia Prieto, una de las Executà
Lloc de reunió pir a la visita:
ptfméra part. una «toccata» de Bach. val e dir. v» eortir-m.' del iúl vicla deetltuclón, pidló el nombramlen- iue jo prupuse—qiie el Sr. Gorda la
«Sonata en sol., op. l i , númexo i , toriós. Es més èl domini del.seu me- Plava dc Sant Miquel, a do» quarts
la. En aste mismo telegrama rodac- Prieto acuptó on seguida — fué el de, Beethoven, i trcS «estudis», de
d'oaze.
tado evldentem«nte pof quien no es compfomito de no nombrar ningún Cliopin. Malgrat el» diversos tstils canisme és tan gran, que I | execuLÍÚ
esdevé
naturali^-ima.
allunyada
de
amigo do rmestra representaclón, ee alcalde de Real ojden. i,El i r . Vi- dels ires mestre», repem-eïu que la
El dia de la Puríssima tindrà Uod
reconiíxe que es la prünera vex que llanueva y Góme»; Pero no fué interpr··ladó llur fou de les cu'í*ra tota -pese-. per qual tosa molla part a l'Aleneu de Mollet un festival popúblic no s'adona pas do l'imnn representante reglonallsu ha for- S. S. solo quien opinó asl y lo ir«ro- i assenyades. La sonata susdiía de de
treball que alio representa. AU mdlístic.
mulado una peilcldn. Pues yo os dl- puso.). Paro, D. Miguel Villanueva, Beetbí.veii. que 110 es pas .lii los que mens
Hi haurà- .•omi·.·i·.a. cant» rítmics t
tres pianistes amb quatre cops de
go que, aun slendo la primera vez. mi qoerido amigo: al reciblr el se- figuren més sovint *n programa, s'a- mans i qufilques gestos bnuques »
ballets populars.
f
y aun teniendo al criterio a qua an- tlor farcia Prieto ei encargo de ; d-u fofça amb d macanira^iu pul- xoquen sense raó una tempj|8ia d'a.
te» me he referldo. no me slento eon S M. de tformar Goibtemo. de Psla- | crfsairn dc N'Itwfbl Dels 'res >siu- plaudiments. La honradesa •artística
Racomanam a lei entitats l •!•
aulorldad para censurar al Sr. Crei- cio ftté a ml casa, balbló conmigo, 1 dis 4a Cbopin. ens agradà sobretr.t de NTturbi mereix d més f|anc elo
particulars que tenen a t» trem»
xell pox este atto, porque creo que y adit se daboraron las bases de el seçun, op. 25, número 6. que vu gj; ai bé ens, agrada veure-la utilittre'as articles 0 notat supllcades.
sonar
d'una
ronnera
lotalmmi
adruirespecto a c u ü iba de ser el règim en consiituctón de aquel Gcvbiemo. E l
zada én obres d'una e*tbtlca de més
ia necessitat absoluU (sansa la
.•
:
•
•
r;·.a:-1:
v-ve
en las leyes y en la» co^tumbres. to- Sr. Villanueva y Gflmcz; ;Y no las
vol o d'un art jpés profund.
qual no ena ee posslbie ler-nt
dos podemos tener «I criterio que llevafa» ya pensadasT) •No lo sé. 'Ki pianista; no es polria exigir una
ai menor caa) d'avalar degudacuadre a nuestms convlceiones, pero Sr. Villanueva y Gómez: Yo si.) Lo execun més perfecta.
ment els originals amb un •»
En aquest moment N'IturW es renadie puede pretender que roienlras- que puedo doclr a S. S. es que nü-1 La senyora Dahmen, acompanyada tirà, 1 nosaltres esperàvem ansiosos
geli 0 una flnm
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SUCCESSOS GREUS A SANT C A R L E S
DE L A RÀPITA.—TRETZE R E R I T S
Arriben noves de successos greus
esdevinguts a Sant Carles de l a Ràpita
en ocasió de l a vaga dels obrers del
port.
E s diu que l a guàrdia civil h i ha intervingut, i es parla de dotze ferits
Robatori I assassinat
lleus i un de gravetat
Ha sortit vers aquella població el
A l a matinada del diumenge es va
tinent coronel de l a g u à r d i a c i v i l
cometre un crim als baixos de la
casa número 5 de la plaça dels CarL A MALURA D E L JOC
ros, de Vilanova i Geltrú, en la qual
Fa tres o quatre dies que és fora de es trobà el cadàver del cantiner de
Tarragona el governador civil, 1 els Vallcarca, Miquel Ruiz Martínez, que
elements sans de la ciutat no saben a sembla fóu assasinat per a robar-li
qui acudir perquè no es portin a cap els diners que se suposa portava per
els inten-rs que hi ha de í e r rebrotar a fer compres.
altra vegada, la malura del joc en alFou
detingut Francesc Alemany,
guns esfabll-ments.
rellogat a la casa on es perpetrà el
F a prop de dos anys que el joc crim, i que voltava prop d e . l a maera desterrat de Tarragona, i regna teixa a altes hores de la nit, hamolta d'alarma per l a presència de vent-se dictat contra ell aute de proD'ESPORT
oerts forasters i certes forasteres en cesament i presó.
Divendres, a l'estadi de l a U. D. aquesta ciutat, on no hi tenen res
També detingué la guàrdia civil
G.. es jugarà un partit de futbol en- a far.
una donà domiciliada a la plaça dels
tre una selecció del Grup B. de BarL'alanna és ben fundada, havenihí' Carros.
celonu i una altra del Grup A. de les
L a víctima er» de terres de Múrel propòsit d'organitzar una manifescomarques gironines.
cia.
tació,
par
tal
d'influir
en
l'ànim
del
AI camp de fu'hol de la Barriada
del Pont Major, va jugar-shi diu- governador, o de qui el reemplaci,
Pla d'Urgell
menge un partit pntre l'equip d'a- per tal d'evitar que pugui anclar el
ARBECA. — Durant els dies de fira.
joc
altra
vegada
en
aquesta
c(.utatt.
qnplla barriada 1 el deJ Centre Reels cotxes que fan «1 servei a l'esiapublicà, triomfant el primer per 5
ció de les Borges foren substituits
gols a 1.
per un autobús, donant així m é s facilitats als passatgers.
REGRACIAMENT
— D e » d'un oert temps, ban estat
El vlre-presídent de la Comissió
Penedès
destruïts, per Incendis intencionats,
Provincial, senyor Noguer i Comet,
ARBOS. — E l s Jocs Florals de l'Ar- alguneè palleres; «ot el poble està inha rebut un telegrama del president
de la Diputació de Lleyda. senyor bós del P e n e d è s se celebraran el dia dignat pèr aquests actes i voldria
de l a festivitat de la Concepció, sota castigar als àutòrs, que flns avui dia
Sol. redactat en aquests termes:
són desconeguts.
•Agraeixo vivament expressió sen- e] següent programa;
A tres quarts de tres de l a tarda,
— «S'èstà treballant activament en
timents corapnnyonatge que m a n i - 1
festa en nom d'eixa Comissió per acte d'honor a l'Immortal poeta mos- l'engravat dé la nova carretera que
qüestió amic PeretlB, injustament sèn Jacint Verdagaier. L'alcalde, en ert* portarà a Belianes, obra molt denom de la vila. descobrirà la làp da s'IJada, doncs el comerç de les oliofès per lleugereses ministerials.»
q^e donarà el seu nom a la via avui ves se'ns feia molt dificultós, degut
anomenada de l'Estació.
A L T R E S NOVES
als camins intransitables.
E l governador civil ha convocat
— L a fira celebrada darrerament
A dos quarts de cinc, gaia festa deis'
eleccions municipals en el poble de Jocs Florals al teatre Arbosense.
s'ha vist poc concorreguda, dégut a
Foixà, on foren anul·lades les que
Acabada la mateixa, la Regina de no acompanyar-hi el temps, fent-se
van fer-s'hi el dia 5 de gener prop- la festa ànlrà a l'església parroquial molt poques transaccions. E n canvi,
les diversions a les societats es van
passat
a oferir l a flor natural a la Purísveure coronades d'èxH, que, degut a
— Per Is superioritat han estat con- sima.
les bones orquestres, han pogut gaucedits quaranta cinc dies de llicènEls actes seran amenitzats per l'or- dir del flaire de les belles damisel·la's
cia a la professora de l'Escola Nor- questra L a iPríncipal, de Sant Sadur- que honoraven l a dita festa.
mal de mestresses, senyora Ceferi- ní de Noia.
— L a boirà, pròpia de la temporana Gómez.
da, no ens deixa, deixant sortir sols
— E n Josep Bell, sol·licita la proalgun dia el sòL
C o s t e s de G a r r a f
pietat de 30 pertinences d'una mina
B O R G E S BLANQUES. — Qu»n l'ende ferro del terme de Roses.
S I T G E S . — Han Visitat Terramar tusiasme de la Sànta Missió, cele— A Torroella de Montgrí han co- «Is senyors Massó Llorens, Lluís Ma- brada des del 30 d'octubre al primer
mençat Ijas obres de construcció d'on «ot, Martí Esteve I Enric P a n a d è s , de novembre, encara mantenia el caacumpanyats d'En Robert Bassa»., lin espiritual d'aquells dies en aquesedifici per a escoles.
asseçsoï ile la flïla entitat, el qual ta ciutat, tan curosament avivat en
— L'Ajuntament de L a Bisbal, d'a- els va explicar els projectes de rà- les ànimes pels missioners caputxins
cord amb la Mancomunitat, té In- pida urbanització del dit sector, que Fra Antoni Maria de Barcelona, F r a
tenció de transformar en Escola de seran realitat Immediata.
Alfons de Barcelona i F r a Salvador
Bells Oficis la de Belles Arts d'aEls visitants alabaren els esforços de Solsona, els FraJMenors CapuU
quella població.
xins. que dirigeixen 1,'acredítat Colde l'empresa de Terramar.
Aquesta excursió es féu amb l'au- legi de la Mare de Déu de Montser— H a mort sobtadament mossèn
rat, remogueren de bell nou a tota la
tomòbil del senyor (Massó, essent
Jacint Costa, rector de Bargunyà.
molt aplaudida de tots la gestió que ciutat el dia 26 de novembre, amb
— Dijous seran els funerals per l'à- aquest ha fet per a convertir en pis- motiu de beneir el senyor bisbe de
nima del difunt doctor Matas.
ta de formigó la carretera de Vila- la diòcesi el nou edifici per a llurs
escoles, alçat de nova planta
— E l comerciant de Figueras Joan nova.
Salleras Pia ha ofert a la biblioteca
popular d'aquella ciutat un exemplar llllllllllllllIllIlllIlllIllllllllllllllIllIllIlllllllIllimilIN
de l'edició monumental de «Tirant
lo Blanch».
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Calefacció
Al tramvia elèctric hi ha començat a funcionar la calefació. atenent l a queixa que vàrem fer en
aquestes columnes.
Es digna d "agraïment l'aieninó.
Una bella casulla
Els albacees tesi amen taris del que
havia estat vicari d'aquesta ciutat,
doctor don Joan Massagué, han fet
remesa al senyor rector de Sant Feliu, doctor don Domènec P a g è i . d'una belllssima • ulla.
«Paraules»
Ami» aquest títol ha començat a
publicar^se una fulla feta per jovenets aficionats a :les arts. E s de rem a r c a r i a bona . voluntat i l'entusiasme. amb. què é s feta. Entre l'òrlginal bf ha un article del distingit
literat sabadeUenc. don Joan Sallarés, poesies dels senyors López Picó,
Bertran», 1 Pitonfi, i la traducció
d'un conte feta pel poeta Armand
Obiols.
Si en la Santa Missió emplenaren
l'església de fidels per à escoltar la
divina paraúià.' i" récollirén copiosos
fruits espirituals, com ho diuen les
7.750 comun ons repartides en els
j d es de la Santa Missió, les 375 en
I la Comunió dels infants, i les 1.316
I en l'últim dia; també en la festa de
| la benedicció, el Col·legi es va veure
ple de pom a gom a tots els actes
que assenyalava el programa, curosament editat , a quatre tintes, per la
impremta Cirbal 1 Companyia, d'aquesta c^ut&t. v'
La Regina de Catalunya, que va
presidir tots els artés. va poder veure els homes- de demà. acompanyats
de llurs famílies, ja omplint l'església a l'hora de l a Comunió, j a els
carrers 'Immediats al Col·legi, i tot el
Col·legi mateix en l'arribada del senybr bisbe, j a a l'espantós patinin l'Ho
ra Escolar, que. se celebrà a l a tarda, amb assistència del senyor , bisbe, el Ps; Provincial dels Fra-Menors
Caputxins, el reverend senyor rector,
el jutge de primera instància i altres
autoritats.
Tothom va sortir complagut de l a
festa, esperant-né una altra; que, per
tractar-se d'organitzadors com els'
Fra-Menors Caputxins, la nopular'tat dels quals é s reconeguda arreu
de Catalunya, ha de resultar sempre
d'un èxit esclatant.
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El dissabte, a la nit. va començar
en aquesta població la tradicTenaí fira d'hivern.
El temps plujós qüe feia va deslluir-la llastimosament, m é s el diumenge i durant el dia d'ahir, es va
veure, aprofitant el bon temps, molt
concorreguda, i els fixa tai res es mostren molt satisfets de la venda.
A la plaça del Dúc de la Victòria
hi han hagut les diversions d* l a
mainada, no totes apropiades.
Alguna de les barraques hauria estat preferible que no l'haguessin deixada obrir.

Selva

CASSÀ. — A l'estatge del Sindicat
Agrícola s'han reunit els Vaquers d«
la vila, per tal d'estudiar la proposició del batlle, senyor Cristià, relativa a l a modificació del preu de l a
llet.
Els reunits acordaren presentar a
l'alcaldia un document, en «1 qual
ofereixen posar-se d'acord amb l'autoritat per a concretar ^esmentada
proposició en forma equitativa.
— H a començat, a l'església parroquial, la novena de la Purissiíjia, en
la qual el tíhor de Filles de Maria,
sota la direcció de la distingida professora senyoreta Lluïsa Figueras, va
desganar una bella tria de selectes
composicions religioses, amb un gust
exquisit.
— L a reprcseníatríó d'cEI Contramestre», per la s e c c i ó dramàtica del
Casal de les Escoles Cristianes, Va resultar un sorollós èxit par a tots els
aflcionals que hi prengueren part.
Per al d!.a de la Puríssima s'està
organit/.ant una vetllada litcrario-nmsical dramàtica, en la qual la secció
de senyoretes del Patronat Escolar,
representarà una ban ca sarsuela.

A

SABADELL

El vinent concert de l'Associació
de Concerts, quart del seu segon curs,
s*ha confiat a l'excel·lent agrupació
que es diu «London String Quartet»,
i tindrà lloc el vinent d.umenge. a
la tarda, exclusivament per als soc's d'aquesta entitat.

{Conferència de les 9 de la m l )

NOU VICARI CAPITULAR
Avui matí. després dels divins oficis, s'ha reunit el Capítol Catedral
per elegir el nou vicari capitular.
Per unanimitat ha recaigut Telecció en el canonge doctoral Vil-lustre doctor E n Josep Morera i Sabater.
Aquesta designació ha estat acollida molt favorablement, per tractarse d'un sacerdot jove que reuneix
unes condicions excel·lents.
El doctor Morera és fill de Calonge, i estudia la carrera eclesiàstica
t n aquest Scminori. havent pertecÇiObal e's seus coneixements a Roma, d 011 retornà amb el grau de doctor.
l'ou nomenat professor del Seminari menor, i. en quedar vacant la canongia doctoral, guanya la prebenda en unes oposicions memorables.
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LLEYDA
(Conferència de le* 9*30 de ta nit)
REGRACIAMENT
El president de la Diputació, senyor Sol, ha rebut una comunicació
de la comissió executiva de l'Assemblea de l'Associació Universitària, la
qual c o m i s s i ó agraeix l'adhesió als
treballs fels per a aconseguir que
l'autonomia universitària sigui aviat
un fet.
•
ACCIDENT F E R R O V I A R I
Per l a Unia Mollerussa a Balaguer, en el trajecte de l EmpaJme .a
Menàrguens, anava el tren número Z.
de via estreta, amb deu unitats de
remolatxa per a l a fàbrica dé sucre
de Menàrguens, 1, en passar pel pont
del Segre, ha agafat dos carros, rebatent-los vint-i-cinc metres enUà,
deixant trossejat el primer i amb
molts desperfectes el segon.
Una mula i dues someres que menaven aquest últim, quedaren .morta,
resultant ferits els dos animals del
primer.
No hi hagué cap desgràcia personal.
Un dels carros era de Sebastià Verdú, de Térmens, i l'altre d'ISidre Pujols, de Vilanova de la Barca.
A L T R E S NOVES
Per l a guàrdia rivil dc Sant Llorenç dels Morenys, ba estat detingut en Joan Ribera, de 28 anys, de
Guixers, autor d'unes lesions causades amb un bastó a Leandre SantCliment, de 50 anys.
— Al despatx de l'alcaldia s'han
reunit els metges municipals, presidits pel senyor Estadella.
Han tractat del projecte de^ reorganització dels serveis benèfics sanitaris.
— S'ha resolt l'expedient perquè
puguin continuar les escoles d'Alçamora i Sant Esteve de la Sarga, suspeses per 'Ordre dels alcaiae's.

Montserrat
BRUCH. — Decididament hem arri.
bat a l'hivern. | la temperàtura é s
pròpia del temps.
— S'han parat les obres del pont
que la Mancomunitat constrne'x sobre él Torrent de Santa Ma-ia, com
fermada dels Bruohs. Queden sola
les aceres i baranes per 3 ter
Al bon temps es rependran (e*
obres, flns a Jeucar-lo Uest.
— Passarà per aquesta una nova línia elèctrica, que. venint de Terrav
sa. va" envers Capellades • Iguàlada.
Actua-meni s'íjjtan muntant les torres.
— S'estan aplegant les olives palnmars. que donen l'oli m é s ft que es
coneix
La collita, en general, serà només
que mitjana.
La varietat «bera» no s'aplega &ns
el febrer o març.
— Totes les festes van els autos a
MonTserrat. portant flns a la data bastant passatge.
— La neu ha cobert les altures del
Montserrat, donant a l a dita típica
muntanya un aspecte pintoresc i
atracfívol.
— Aquest poble li manra il·lmninació
pública, «ceres, arfanjament
d'a;gues i camins públics, grup escolar, escorxador i rellotge públic.
Benemèrit serà qui d'això s'ocupi
i procuri que sigui un fet. mereixent
la bona Voluntat 1 aplaudiment general.
— E l vi. per ara. té poea demanv
dissa. fent-se jel clar a 35 i el negre
a 3n pessetes la carga.
— E s de doldre que no s'adobin les
carreteres, sobretot les de l'Estat
La de Madrid a l a Junquera. ca
molts indres, està intransitable.

Vallès
GRANOLLERS. — L'ASsocíació de
Mús.ca rependrà les seves tasques el
dia 13 de l'actual, amb un concert
confiat als excel·lents artistes catalahs Francesc Costa, violinista, i Tomàs Buxó, pianista, el qual és espeperat amb veritable Interès pel bon
nombre d'afleionats a la bella música, els quals, en aquests últims
te!nps> han engruixit en gran maii^'
ra l«s llistes dlnser't* a aquella en
Utat de cultura
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Movlm»nt del P o r t el di» 6
VAIXELLS ENTRATS:
B
O
R
S
A
D
È
B
A
R
C
E
L
O
N
A
5
"
Vapor espanyol «Mercedes», de la
niar, amb pels.
•
a
I
Vapor espanyol «Santa Cristina», i
Cotització Anloa cM Col Mgt d Agont» de Canvi Borsa ai Mercat lliure de valors
o
de la mar, amb peix.
. + +
•tSSiONS OBU DIA, - Al matí. • la Sala de Contractacions del Casino Mercantil.
fi de mes: Es fa de
Vapor espanyol «Motrlco», de CAInterior de Ï0'75 a 70'80 i a 707U, i de Nords i d'Alacants a W-K),
-4-* .".
nova, amb càrrega general..
5 ?
Ala tarda, • la Casa Llotja. Ea fa de Nords de 69-50 a m'Aï i « GG'SO. Atacants de Cb'.35 a e9'45. Andalusos de 56'35
Vapor eapanyol -Ampurus», de
e
• 56'au i a 5tí-76, Colonials a tft>-50. i Aigües a 110*75.
m
Sant Feliu, amb càrrega general.
«•
o
Vapor «fpanyol «Cabu Cullera», de
Cetltx·eió de valori tractats al ooaptal I M int^rlU on—ra en al Butll·li Oficiao
3? d
íevilia. amb càrrega general i i pas- Barcelona Tractionand Light Power 7 "u,, «1921», • • 99*651 00*00.
Elèctrica del Cinca 60u. * a 83T5.
satgers.
M
" S s
•3
«
Barcelona
Tractioo
and
Light
Power
7
"(o,'
a
lOetXl.
Graó» Molins Bascos 6 "t,, «91'25.
Vapor
noruec
Jan.,
de
ülasgow,
u
amb càrrega general í carbó.
Barcelonesa de Aavegació 6 'lo. ' a 55'tiü.
Mines de Potassa «Súria» 7 e|M ' a ^'50.
ce
C
Vapor espanyol •Jullona·, üe Nova Obligacions Espanyola Colonització 6 0u. * a 05*00.
Municipis de TEiposidó 6 per 100. * a 96'15 i 00*00.
YorR
1
eacales.
amb
càrrega
general
«
01
i I
|
1 8 passatgers
AL COMPTAT (Reproduït del ButÜeti OHclal)
3
s
C
4
Pallebot espanyol «Joven Paqulto», 1
2
• 74-75
Tmotbtr·
T. cener 1924. B 102 25 » SazoTla
BonoaS.* » f*h "-03
OaaTla
de Palamós, amb càrrega g«neral. I
- 78 00
Protln. Coroae U. «S'tS
Vapor espanyol •Mallorca», de
•o
•
» febrer » A102'30 B. Almansa
8335
Rog. ueranC « «u 81-50
•
AlBaaaaad.
I
•
»
»
» awis
Hisp. Amer. d'B. • " i . 95 03
Palma,
amb
càrrega
general
1
t8
pas•
48-00
>
•
nota.
*5Ï5
ran»,
xec.
publica»
.
te
Cda
Bmta
S*l,
Oroo
•
»
'
7
S
• Sant Joan.
satgers.
Lendrw, zeo pablieat . K i i
»
>
Bono* 103 88
I
Ajuntament»
i
Dipntaoiona
»
Alosua.
•
M'tS
xec . • .
0)2
78'2S
Vspor espanyol «Tlrso». de Carta- aarua.
Variaa
.
OacaaF.
7
8
78
Maclcipi
U
VUBB.
79-25
«
fisaaiiantloaiv,. • 88'59
gena, amb càrrega general 1 49 pas- Moma, sec.
Alacant 1.* mpoi. 57-25
rois
79-25
67-25
Canal Drgall.
•
4.
' 80-50
Oeaova.xeo. , . • .
saijfers
'
78-85
I §
a
T. Fiu pi nas 1908 - 09-78
75 75
oroo
runcb,
xoc.
.
.
.
.
IM4
B,
7885
Vapor noruec «Roll Jarl». de Lon- neva York. xac . . . 12^80
- 93-50
I
Aatana • •/,
- 69-50
I
19(4 G. - 78 75
• 103-00
a
«8 00
dres, amb càrrega general.
CoronMiueque». raiu.. 6 48
1
9
0
7
D,
a. e« —
85-00
a
75-25
Foment
d^&braa
Veler Italià «DTna.. de Clvitaveccbla SoronM inequea. Londr. 303 50
IU1 B. w u
t
- 88-30
84- 35
L'nio Vidrera.
1M IB
| amb dogues.
ma c
•64-00
»
- 74 25
99 00
Uarbcua Berga.
DaatM S t U í
•
*í6
«e
I +
v u 1. 73-35
»
59-78
A. Ueuania «ora. • 8S-2S
Llagut espanyol •Castellón·. de
»
França
issa
MiS
B.
a
•
77-85
•
35-00
Oonat
Naval
VL
• 54-75
8
N-St
•
•
«nt 49-25
• "5 «o
19K b. 77-75
CotiH l í d n . i ' : , - M M
©
— I Castelló, auib ferro.
fO J.
• Olraotaa
E
1
*
1
1
B.
77-50
Vapor
jajonès
«Toychasi
Marú».
de
A«t.Cardj:ia«-.', • 4 m
• 31-75
b
Otonaa A.B. C.
TO-SS
s I
8
I
1818 8. 17-50
e.BaKadluaOi·
O
„ > 01B.«rlar. 59-50
•
a • 70'10
I ] Yokohama t escalesi amb càrrega ge•
1*1;
Ü. 77-50
5;
t*Mocdinca Vellutoro •* evoc
l,;a • «5 08
•
72
00
M.·çéc
1
Portugal
c
•
ÍOIB
neral.
•
D.
0.
ni«
MM
86-75
A.Forna AndBlu>l« 6^, • «5-75
Olot aOlrona.
• 8200
•
B. ni-zs
•
U
O
T
90
00
Vapur espanyol -«Uurri Rlpa». die
Teuerla
Moderna
7
%,
SBM
»
»
a/mp.»
•
88
00
70
W
•
f.
• 85 75
Acciona ,
a
» i·ia
València, amb càrrega generaL
Aadalusoa..I.MÍ. 53-18
1
«4 8. «740
80-75
Bon
01
H·fotni·
52
80
15
Vapor espanyol «CàbO CeA-era», •slanar
Banc Barcelona, pia. I r à
«
B I»* • */• • 100-00
• 79 25
A. 86MpuladO A,
87- 00
- sn·oo
Aux. F.-C betadia 78-25
Banc d-Bopanya.
de Bilbao 1 escales,' amb càrrega ge• 77-00
86-80
aiaLTranTi«»4«í,
•
B.
Banc de Tarraaaa, • 8-50
3
S5 S
_2 neral 1 passatge.
»
G. 77 06
94 00
•
•
í
% 88- 30
Çrtdlll
Doclcs,
73-28
Uancomuniitii
>1
1B0'08
Tran*. 8U Anorea • 74 00
t
*. 86'35
BancHisp. Colonial •832-50
»
1»N 72 50
• 102-15
F-C Sarria, 8 7.
86 V5
i I
I
VAIXELLS DESPATXATS:
Variaa
Caixa CrMU Com. • 72-H
>
'
F.
F..U.
cauu
«
%
91-50
S
5
C
O
I
F.-C nord ptas.
c
Veler Italià «Cesare Batista», «n
p.-C. CS'aiansi 0[» 95-50
346-25
1 et Q
Obligar-OM
- 00
a Alacauiptaa. •3U-50
•
0.1 a.
«
Host, cap a Sant Eeliy. .
• </
B -'5 5
90
Aigua.
t
•
i
a
e
t
n
o
l
t
·
t
u
0
0
»
a
ronda earouos
> Anoaluaoa,
• 57-00
a.aai·oi. w».
• ta-oo
Ps'lebot espanyol «Altredo VelazM 75
Bull.' Bapaujroia,
• 170-00
*
B. • K'SS
101-00
E
»
» ï»0ti,
co», amb càrrega genteral, cap a Mo.
I9OT.
«
78
50
>
A.
AraKd.ord.
• 200-00
»
P. • 85-80
i
r
à
>
4a
Ueinia.
a
•
praf.
•
99-0(1
»
·
T
·
5
0
tril i escales.
àmorut, ••/, A. 36-00
rtaai9a*Ula.
K'50
C. Blsp. A. Blect. S. A. 190 00
a ISUk
• 83-75
rtoiión
nau..
Vapi·ir espanyol «CacUz., amb càr>
B. as m
>
»
»
S.
B.
• 188-00
ïarrocarril» i tram vi aa
»
« ,t· * H'TB
•
C. ' 55-85
rega general, cap a l'Havuna l esaapBcya Indualrlal * 181-oo
^
I
AiattasaaroA - Si" '88-25
MOTO aap.·u·j.
- li-il
»
D.
'
85
43
aaneraiTaiarooa.
• 88-50
OawlanaQaa & • 74-26
2 So
cales.
»
a
58-75
ei
.
It. • M'M
Fealnaolar Talòtoui 85-25
«AWlane^aa f. 74-00
~ Oi
»
F. • 85-98 101 50 Pampioat nac
• » BMna 85-35
AnOuiuia Crua. . . * 130-00
oo-oo
VAIXELLS
SORTITS:
« S 8
Tr««. 6 r. Juliol IWi! A lorsa MgfllSlUUnaa IIOB
riaUorqalna. .
• 100-25
Katrangaraa
anargia mbct f y , • as-oo
»
» » .
> B 182 7S Atlúrlet, 8.* tuik -67*25
Vapor espanyol «Manin», amb el
Bauo B. BloPUla, • 230 08
» > >iaoar1MtA
> LtalAa Baua • 61-50
sen eqolp, cap a la mar.
I a
«1.
84-75
O
Vap6r anglès «Media», de trànsit,
* Els valors assenyalats amb asterisc 110 han tingut cotització. Deixem constatat l'últim canvi per a guia del llegidor.
•
cap a València.
Ootltxaoló: r r U M , 45-3.'; anlMoa, 122'80: iM^Boa, 41 90; UtitfW, 29*44: UTM, 32'40: dolara, 6'49: marca.
i
l
E
cu
t>
Vapor finlandès «Suomen Polka», 0.12. 1 corones, U.015.
k
K
d?
trànsit,
cap
a
Tarragona.
z
DARRERA sessiu.
Al Casino Mercantil, de dos quarta de circ a les cinc de la tarda, a fi de raes: Es tanca
Vapor espanyol «Ampurias». de de Nords a bUMS, i d'Alacants a W40.
c
tràrisU, cap a Tarragona.
Dlfarèn.-i|«fi de loa operacions e larmo
o
Vapor-espanyol «Rlia», amb càrreDe
la
tanca
d'ahir
a
les
cinc
de
la
tarda
a la d'aqueat matí. ea puja 0'30 d'Interior.
ga general, cap a Marsella.
De la del mati, a la dc les cinc de la tarda d'avui, ea puja 0*05 de Nords.
—
.
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.MERCAT DE TAÍRREGA
C e n t r e
C o t o n e r
d e
B a r c e l o n a
de
M a d r i d
Tàrrega. 4 de desenfere. B o r s a
Canvis
Mcllltata
por
la
Banca Mar»
Blas
blancs
de
43'a)
a
44
pessetes
els
INFORMACIÓ TBLKSIilFIOA
sana, 8. A.
100 quilos; Idem ivlg de lorça, üe 44
TELEGRAMES OFICIALS DEL DIA D'AVUI
a 44-00.
Barcelona, 5 desembre.
El vinent divendres, a la tardi,
Ordi. de 31 a U'ÒO pessetes els 100 4 per 100 interior, comptat
70,30 diada de la Purtsslma, la seoció oboquilos.
»
fi mes
OOO
' O ral del Foment Martlnenc, que dirigeix
Çnart
OkriaMt
B·fo· | Taresr
Uverpool
IMOTMC. de 31 a 32 pessetes els 10U
l·l·sruut TAMM
»
fi pròxim-.- 00*00 el mestre Gaya Tarà una visita de
•nt·rlor
quilos.
Amortitzable 5 per 100 (1920).. 9475 germanor a l'Orfeó Oraolenc, celeFavoos de 40-50 a 41 pessetes els 100 Bancd-Espanva
583-00 brant amb tal motiu un concert en el
I Disponible . . . 14.59
co.oa
1-4.49
00.00
00.00 quilos.
Arrendatària de Tabacs
236'00 mateix, en el qual ïü pendran part
FBÍIWB:
AUals, de 17-50 a 18 pessetes «Os 100 at. Gral. Sucr."-Obligacions OÜQ-OO les ires seccions d'aquesta última en'.3,95
13.91
13.S4
Gener . .
00.00
00.00 quilos.
»
» Ac. preferides
eS'SO titat.
13.75
Març. .
13.72
13.64
00.00
OQLOO
Vins del pafs. de 16 a 18 pessetes
>
» » ordinàries
32'50
13.59
N.
13.49
00.00
M^te. . .
00.00
•338
Francs
- 45'90
N.
13.1Í)
00.00 els Mm litres; idem d'Aragó a 30.
Per fl es podran veure atesos els
Juliol. . .
00.00
Alcohol, a 226 pessetes els 100 litre*. Lliures
12.66
29'3S desigs manifestats per molts dels soN.
12^8
00.00
1 Octubre. .
OO.ÜO
Aíistóles, de 90 a 95 pessetes ela 100 Banc Espanyol Rio Plata
232'0O cis de l'Associació de Música da Calitres.
Cèdules Hipotecàries
lOO'SO meia de poder admirar -una altra veAnlssats, de .130 a 3S5 pessetes els
gada el Quartet de ooixla de Lon100 litres.
Obilmtmt
Alexandria
OAKVIB BB L'tBTBAHGiíí
Dasembro Fobrer
dres un dels que lian aconseguit maJumel
•val
Oli. de 7'50 a 8 p«6setes el quarta.
Mt·ri·r
jors èxits en la nostra ciutat.
Ous a 4 pessees la dotzena
Hom recordarà, ben segur, que
facilitats per la CBM S^LER I TO28..H0
28.10
| Füturs. Asmhouni
00.00
Gener. .
17.18
00.00
RRA GERMANS. Rambla dala Est» que fou tan unànime l'eniuslasme
00.00
Oraar
Març
Març , ,
17.43
00.00
que va despertar aquesta agrupació
dls. 13, 1 Bousuccés. 1.
Borsit de
Paris
quan íou presentada per resmenta33
^.5~
PREUS DE COMPRA:
> Sakellaridis
da Associació, al deseinkbre de l'any
Bitlleta: Francesos. 45 00
1918, que va gestionar-se un concert.
4
per
100
Interior
Espanyol
00*00
Obrtm·n· aval • .gos fl,at*mm TAMOA
Anglesos, 29'25
»
Nova York
extraordinari, que no ea va poder
» 100 Exterior
»
OOOO
'O
Italiana, 32*00
>
portar a la pràctica a causa dels
Acciona Nord d'Espanya
OOO OC
Belgues,
41,40
DUponible.
00.00
00.00
25.10
compromisos que el Quartet de Lon00.00
i
Alacant
000*00
Suïssos. !22,2C
»
F«ter«
dres tenia Ja contrets però des d'a»
Andalusos
000 00
Portuguesos,
0*25
»
Desembre
24.85
24.90
24 99
00.00
leshores quedaren contractats per
Renda russa 5 per 100
OtlO-OO
Alemanya, 011
»
Gener .
24.S6
24.92
25.08
0U.U0
l'any següent, que donaren altres dos
>
>
4
1|2
per
100
000-00
Austríacs.
0*015
>
Març. .
24 91
24.97
25.16
00.00
concerts a aquella 'Associació, amib
Brasil
4
per
100
O
O
O
O
'
O
Holandesos,
2'45
>
Milg. . ,
24.S3
24.88
25.05
00.00
major èxit, si possible, que el de preBanc Espanyol Rio Plata
507'00
Ruesoa, OO
'O
»
00.00
Juliol. .
24 6U
00.00
00.00
sentació. Durant els tres anys transGrecs, OOO
'O
Renda francesa 3 per 100
69*15
»
oorreiguts des d-ailesíiores, no ha esSuec» l'iiS
Accions Rio Tinto
1.89Ï
»
tat possible ter-los pa&sar novament
Noi nega, 1*09
>
Dinamarca, 1*20
per Barcelona, malgrat les reiterades
Romania. 4'.)')
ObrUBMt KTVÍ
pmmmi om L on
peticions que se-ls havien fet.
M m Orleans T U M •>
»
Turquia. OOO
'O
Estaran per consegüent, d'enhoraEstata-Unils, 6*42
bona els'socis de l'esmentada Asso
Dtopoolble. . .
25.00
00.00
OOJ»
I
»
Canadà, 615
ciació de MUsica da ICamera amb ela
Fatars:
Alfons
WOO per cent
»
Argenlinè. 2*29
Desembre
dos concerts assenyalats per als dies
24.59
00.00
00.00
129'50
Isabel
»
Uruguaià, 5'03
9 1 12 de l'actual, ambdós confiats a
24.59
00.00
00.00
125'50
Unces
I
mitges
unces
»
Xilens, 0 . 0
Març. .
l exoel-lem tLondon String Quartet».
24.60
00.00
00.00
125'50
Quart d'unca
Brasiler» 0*60
»
Mti
24.45
00.00
00.00
125-50
llIOd'unca
Boliviana,
i*35
>
Jnlt
24,21
00.00
00.00
12550
Francs
Peruana, -iO'OO
Han començat el repartiment d'toa
Dòlars
Paraguais, O'IO
e'so
vitaclons emre eU socis de la Intima
»
Venezuela, 00*00
Lliures
de Coneens per a les dues sessions
»
31*50
Bercelona. 5 A desembre de t9í2.
que com hom sap donaran al Coliseu
»
Barcelona. 5 desembre.
1 1 » .
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Locamats f programes; magatseih
quarts de sis: la magnifica comèdia T e a t r e
Provtncl&l Universitària. — Oberta
V i c t ò r i a
de música Unió Musical Espanyola,
Ns dea uuaxid de deu del uian a uo* d'En Pous i Pagès, temps ha no reAvui, dlinecres. tarda, a dos quarts 1 : 3, Portal de l'Aagel. Con-iü·í·.·a»
quarts <le dues de la larda-..iwliticl presentaJn, P FUM ERA VOLADA i L A
de la Univers; tot
. j.
CASAMEXTERA." ,?Ht: Dos ès. I« d la- de «piuc. .Primer: GIGANTES Y OABE- especials per als senyora socis 4*
Da TAssociació de la Premsa D ària terpretacnó: Les J 0 I E S DE L . \ BO- ZUOOS; segon: LA VERBENA DE LA l'Orfeó Català.
(Canuda, 13): De sis a nou del ves- SF.H i I.A MAIA'AÇIA D E S I T G E S . — PALOMA; tercer: PIM • PAM - PUM.
JL,
Dissabte; Estrena de AL C E L MAI HI Nit, a dos quarts de deu. RUIDO OE
pre.
CAMPARÀS,
LA
GRAN
DUMONT
i
E
L
F A L i A LN NüVOL, comt^lla dels seBiblioteca de la Cambra de Comerç nyors Almerio I Pons. — E s despatxa CALLO DE MORÓN.
S a l a
^ E o l i a n
1 Navegació. — Oberta els dies feiners, a comptaduria.
de dos quarts <ie deu a una. i da
F I U . DC PAUL IZABAL
doa qnarts de quatre a vuit; els diOS6 - Pasself de Gràcia -85
men^ee. de den a una.
T I V p
L I
Dijous. 7 de desembre, a dos quarts
Biblioteca pflblica per a cecs. P;
Avui. dimecres, tarda, a dos quarts
da cinc Butaca. l'50. General. 0'50. de ela de la tarda (497 aadlció),
satgt- de Torres" A m a C l . Dies feiner^ Í J R T C
Í I A T A Í . A
gran concert extraordinari, prenenlde deu auna i Ulevat els dissabtes).
^
V^n. 1 n
l - . f X Primer: LOS CADETES OE LA REINA;
DlrecdO; Josep Bergés. — Avui. di- segon: OI CANTES 1 CABEZUDOS. hi part l'eximia artista, sopran llc-uBiblioteca de l'Iastítut da flslolO'
—
gíaíFaculmt de Medicina), espe1-'!»- mecres, larrla. a les tinc. Butaca, a Nit. a tres quarts de deu. Primer: g e n
OEOILIA COSTA
llteada en Fisiologia , Blobogla i 2 pesneiès; entrada^" 0 ' » . PASOL'A OittANTES V CABEZUDOS; Segon: el
Bioquímica, tots els deies feiner», ÍLORIDA O L E S CARAMELLES. més gra nòxit d«l Teatre Líric Català. la qual. acompanyada per P. LooCOfM BALLA :i E L SO.VLS1 D E L'obra del dia. E L SENYOR RAMON gas,
cantarà escollides obres da
i de den a una. Dle<t festius, de dos L'OU
1GNOSCENCIA. Nit, a les deu: se- ENGANYA L E S CRIADES. — Demà. PROCH, PANOFKA, ^ R D I . BÜXÜ.
I Quarts d'onze a dc/ juarts d'una
gona represenlació de In galada d'En dijous, tarda. P E R PRIMERA VEGA- GR1EG. LONGAS, AUS EH BCUERR 1
Demà. a la sala d'audicions InBiblioteca especialitzada eft matè- Frederic Soler (iPllarra). adaptada a DA A PREL'S POPULARS, E L SEtimes del Conservatori de l'Atc-aeu ries text.Is. Escola d'IodúUrie» Tèx- l'escena lírica en ttes actes, per NYOR RAMON ENGANYA L E S CRIA' THO.VIAS. — Completant èl programa
d lgualaüu. >. dedicat n la novella tils de la Universitat Industrial (Ur- Francesc Pujols, amb música del DES. Niu E S T R E N A D E LA SARSUE- amb J'audiclO P'esoollidies obres a
piano-piniola de cua, 1 en el gran
ifistitució Agrupació d'.^mics de la gell. 187), oberta, de deu a dotze mestre Morera,
LA EN UN A C T E , LA CAUTIVA D E L orgue AEOLIAN. — Iimtacioos com
Musica, tiudrt lloc «1 primer concert Serve: de préstec.
E L C A S T E L L D E L S T R E S DRAGONS CALIFA.
d* costum. — Direcció artística: F .
ci .'l pro:,eni curs. a càrrec del mestre
Arús. — Oberta de deu a una del prdtagonlstes: Senyora Bugafto i S Í
Longàs.
director' i pianista E n Manuel Bofgufió i dels professors En Bnfel Ser- mati. i de sei a nou del vespre. Pas- nyors Sagi-Barba I Vendrell, Bergés
G
r
a
n
T
e
a
t
r
e
E
s
p
a
n
y
o
l
í Pedrola. Decorat, mobilarl l vesro l F.n Sans Sggrera. els quals ex«- seig de SSm Joan. 28, principal.
Biblioteca de! Poble. — Susllnguda tuari IIOIH: exprofcssvs per a l'obra. Companyia de vodevlll, Pep Santpere
culoron tfef «T^'ó en sòl».'de Müzart:
Palast
la «Sonata en
per a ^lano 1 vió- per l'Associació de la Premsa Diària, Magna presentació. — Demà. tarda.a
Avui, dimecres. 6 de desembre. Tar- F r o n t ó P r i n c i p a l
lonwl-lo, de Bac*, i l a «Sonata., de Canuda. 13, primer. — Oberta a l í*ú- preus populars. Butaca, 2 pessetes. do, m Hl HA FL'NCIO. Nit, a les deu.
Avui. dimecres, tarda, a les quatre
Kic tots «Is «lies feiners, e sis a nou DON JOAN D E SrRRALLONGA, pels ELS POLVOS O E L DOCTOR R I V E L T . en punt, dos grans partits de pilota
VeraçIní; per a violí 1 plano.
de la nit, i els festius, no diumenges, senyors Massanés l Pineda, cantant
a cistella. Nit a un guart d'onze,
el paper Je «Donya Joana., per pride deu a dotze dol matí.
grandiós partit a cistella Vermell»:
Sola Aeolïin. — per la Diada del
mera vegada, lo sènyoréla Montser- T e a t r e
0
Historia
Natura!
de
l'Acadèml*
P
o
l
i
o
r
a
m
a
CASTILLO i GASTASAGA. BlauSí
diveniiies pròxim, el concert corresrat Vlladofns. Nit: E l C A S T E L L D E L S
MA7.0 1 URQUIDl.
Companyia de comèdia
ponent n la present setmana, sei*; de Ciències 1 Arts: Raiunla dels eis- T R E S DRAGONS i L ' O U COM B A L L A
Gfiell - Tudela - Asquerlno - Cortès
úemò,
dos quarts de sis de la tar- tudis. 8.
—
E9
despatxa
e
Compatadurla
—
Del Reial Patrimoni: Palau de ta
Avui, dimecres, tarda, a les cinc.
da. Vegi's l'anunci a la secció corEn aquest Teatre hi ha instal-la ca. Diputació.
*
responent.
, rfo-ini
MATÏNEE POPULAR. BUTACA PLA- B S
lefacoló
•
•.-..
ral.
O
A .
1 — Institut de Cultura I Biblioteca
TEA AMB ENTRADA, UNA P E S S E T A .
Popular de la Dona. — De les deu 0
TEATRE
OEL
BOSC
La comèdia en tres actes,
Es. s o à tots e l | punts de vista, ex- dos quarts d'una del matí. de les
Avui. dimecres. 6 de desembre, nit.
ti !.-!u:!.àr!anieni interessant el con- cinc a dos quarts de nou de la far
LOS BAKOS DE SOL
T e a t r e
rfe
N o v e t a t s
a les deu, quatre sensacionals comcert que f'aouncla per a diumenge da, els dies reinere; de les deu dei
NIL a les deu. POPUL AR. Bü FA CA bars. quatre: BLTZ contra BARBENS.
:i la tàrda al Palau de la Música matí a dos quarts de sis dc la tarCirc Eqüestre
PLATEA AMB ENTRADA, DUES PES- U^CK
contro SALVANY. BLINO, cara1 aiaiano.
da, els diumenges. Els dilluns, al
Estraoril'nària Companyia de mis-, S E T E S . La joguina en un acte,
pió d'Espanya, contra OASINI. camI I n. iabiltislrn violinista En Fran- mati, roman tancada.
ter Ventura Gannad.. — Avui, d'tne-'
UN CRIMEM MISTEBIOSO
pió dç. França, miluar. F.GREL conresc Costa interpretarà la famosa
eres, nit. a dos quarts de deu. Exlt 1 ei conte escènic en dos actw i un tr'1 S I T E R R F . Entm'iTa geníral i de
—
«Xm ona» de J. S. Bach, i acompa clamorós. Triomf Sins 4gual dels ori- intermedi.
l-^sselg, 5 pessetes. - Despatx, Centre
nyal al plano pel ben seriós pianista
ginals i Intel·ligents.
ülai Ntit. executarà entre altres obres
E L Hl.JO P E R D I 0 3
t* L,?ca.*,a,f1·. Qíüc&c
ae T *
.
í ,
..
.
bacs 1 taquilla teatre.
^la gran sonat» en fa major de HahÓSSOS
COMEDIANTS
.Detma, dijous, tarda. Matmée espeilt-l, un «Rodó. de Mózart-Kreisler i
—
cial. Inaugttrac'.iv dei Teatre per a
dues composiciòns de Rlmski-KorsaDE B R E C K E R S
nois.
amb
I
E
S
T
R
E
N
A
del
conte
escoff. t n < •
G r a n T e a t r e del
L i c e u de gran àxit eh fot Europa. Els inf-s cènic popular.
fprmoSo^ exemplars de la seva raça.
La segona part del programa ès
Avui, 12 de propietat ' abonament. Paliiaatlqríi, cicl'stes. còm cs. a c r ò LA POBRE CENICIENTA
exclusivament a càrrec del tenor so^ A ün quart de deu: Cinquena ror-'
GRANS PARTITS INTtfiNAClüNALS
(LA VENÏOFOCS;
llstft Emili Vendrell, el qual mter- tlda de l'eminent tenor H1POI.1T LA- bates, 1 notables ballarins. Deibés,
E R 8 T E R FU8SBALL
pcetanà una ben escollida selecció ZARO; debut de la sopran A L B E U T I - completen e! programa 14 atraccions escenlflcal en tres acies i set quadros
CLUB HFORZHEIM
<ie grandiós èxit. ~ Demà, dijous. per 'En Josep M. Folcli. i Torres, arde nüeders· nsclopala i estrangers.
fnmóa equip campió del gran Ducat
ranjada
al
castellà
per
Josep
Borrel.
1 . ••r**^^*'
:
— ^
^ factes.
^ i . MARIHA,
f t i y ^prenenvbl
eSnP^y»Slapar
t\
t ^ a , a aoïn ^quarts
tres
a Iresflé ctoc, MaïlWa
de deU: Novíssim decorat dpls senvors Bulbede Baden ;A!emanya;
els aplaudits ortiste
C. D. EUROPA
Gran Moda DEBUT de les < B O R E A L na 1 Oirbal. Vestuari expróíés.
OLA1ZOLA. — Demà. CARMEN. De- gimnastes — El divendres, tarda:
Fs desoatsa a Comptaduria — Tei Biiotepes
DIF..S 8 i 10 D E S E M B R E
but de la sopran OLGA G U E B R I E R I , 1 nit, erlraordlnàMeS fimclons, — E I lèfon «185 A.
CAMP EUROPA '
s'«6 TARDA
Provlnciat Arqueològic. — Obert d* B E U N A i ^ R - U t O l N l ^ — A j d a t : L'e- propvlnent dijous, dia l i : SensacioPer entrades \ localitats: estatge soles onze del matí a la una ds la tar- xtml àrtista SEGIMON ^ A L E S K Y .
nal debut del r n é s n t r è p i d dels domp- P A
L A C E
C I N E cial, carrer de s a l m e r ó o . nAms. 85 1
da: Capella da Sarna Agsta. Plaça
tartors, Mr. FORTUMO amb «1» seus
Cran Saló de Moda
27, {^Incïpal, segona.
del Rel.
lleons
selvatges.•
És
despatxa
a
P r i n c i p a l
P a l a c e
Avui. dimecras. extraoidinaris pro-1 '
II a la una de la tarda l de les qua
Comptaduria.
1
grames. NotóbiUssimes pel-llcules. «n- | 1
Plsça del Teatre, 214: tèl». Slíi 1 *73tí A
tre n les set de l a tarda: Casa de Is
tr? les quals, ei forrpós film de granPartits populars, dia b de desembre,
CiutsL
-'
1
Museu Pedagògic da Ciències Rato- AVUI. DIMFCRFS, NIT. A L E S DEU. TB» T . T l C l
A "O
ffl d!6s èxU. t.A REINBCITA. i la sego- F. C BàtS.-flona - F. C. Bàdalona, rena joi-nadn de la nionumwitól Bt>vel- serva.- Dia 10 de 'lesembre, F . C. Barrals de L . Sclar Pujol.—Plaça Rea1. . damni
intà JIA
nnuntit swtmanR
* ^ M*^P-X*
durant tuta
a presi^nt
setmana, \A
la
la. I.A F I L L A D E NAPOl.EO.
celona-F. C
Marlirunc.
reserva.
nútoero 10.
Companyia de sarsuela
fastuosa revista de gran èxit.
Camu de Les Cc-i-ts. A Je* S'úO de la
ORT,M.S « í LEONiS : : GALLEGO
—Especial de Patologia Vegetal del
tarda.
>' /. J
Consell d« Foment. (Aragó, número
Avui. dimecras. .lardo, a les c'ne.
C l & I C ü I
£87, principal). Públic. Tots els dies
Preus; Tribunes, 2 pessetes. PreEl divertit Miiremia LA PRIMERA
feiners, de deu 0 una i d« qnabe a
ferències, 1 pesseta. Goaxs, 0*50. EntraS l E S T A . I la popu'.arlssinia sarsuela
ment també es pot visitar als dia*
Cran Olna de Moda
da general, J pesseta. L'abonament
en dos àcles. de grandiós èsil. verífestins.
tabU' triomf cTTnierpríiació d'aquesNotable sextet Jordà-Moltó.1 — Avui. ser! reservat als socis tlns ia vigília
—Del Consell de Foment. (Aragó,
ta compàny'a. E L NT^O i r n i n . Nit, dimecre». dos graris èxits. dos. Cc- del pantt. . a les vuit del vespre.
número 287, principal). Agriculiura,
a.^les deu: L"a['lau:u entremès L \ lo^jil. tfionif dei Programa Ajurla:
Indús ria. Comerç i Potologio vegetal. amb la novetat escènica
NmA D E t.AS PI.ANTHAS. i el sal- «Aiíímee Inquietes^., per In genial ar
Pública. Tots el» úlas feineni, 0» deu
F U T B O L
net en dos actes, original dels senyors tlstes fcthel C!e>non. g r a n d i ó s snc11 una > de quatre a sis del a tarda, S i l u e t e s , L l u m s i C o l o r s
'Pérez Fermlrulez i LMufinz Seea, mu cès. «Triomf de la via fèrria» tAriisESDEVENIMENT
els diumenges.
slca
del
Uoivjat
mestre
Amaileu
Vites
Ass'jciais;.
assumpte
de
gran
sen8.
K.
OECHIE
KARLIN, de PraBa
Especial de Mineralogia. Petrogra- D«mà. dijous, i passat dexa&. Diada
ves, F t . fPARQVF Of: SrAit-LA. — sació i interès, original ue R e i Beacli.
contra
Ba, PiUaoafclogia I Conqulllologia. ds ds la Concepció,
Demà. dijous, tanlíi: SERÀFIN E L «Sanüali gallarj i calavera». 'tT-on
R. C. D. ESPANYOL
la Societat de Clènclea Naturals
PINTT'RERO. .VH: E L NINO JUDIO. broma, i la d actualitat, «Àévlsta d'Es• Q u b MuntaureDCa, Princesa, U , priNou Intemocloiíals
C 3 L I - G X S . I
ports», -amb eU partits de futbol ?n- Camp Espanyol, tarda, si les 8*45
mer — Obert il'onze a una I ds eina
tTe
Barcelciia-Sabadeil
I
Espanyol-F.ii'Arquitectura: Escola d'Arqultect» en matinée«, a les quatre de la tarda
UÍPK a i 10 de desembre-i*™f ,:
Teatre C a t a l à
R Q I H E A ropai celeíirats el diumenge passat.—- localitats:; Ixical social R. C. D. E . .
f a —Segon pis de la UnlversUaL
GRAN
ESDEVENIMENT
IF.ATRAL Dissabte Tinent, ei més grandiós es Casp. 'il. piuner. Lletra .\. de 7 a 9a onze de la vetlla.
D'Història Natural de la Unlveret
Demà, h lèS cine de la tarda: Demà: d.···.·»n!ríi--fit de 1a témpjfa'da': •joinh
lat: Edifici de In üuivorsltsL
d'Aj-c», dues Jornades, per les d>K?s
Especucles per a Infants
Artístic I Arqueologia de Barceló
F.n preparació el nou quadro
8 obres d'En Josep M. F^U b i Torre? estri·lli-s ile lu pantalla GeraUtLiiii FaC O N C E R T
ï>a. — QUfart de les nou del mati a la
LA VEHTAPUCS
ryar 1 Wallace Reid, presentació es- E D E N
Asnlto. lí. - Exit dí» L a Preciosilla,
•ma da la tarda, i de ies tres fins •
i Estrena de
cèn'ca com no s'ha vist en cap pelLa Saukee, Los Sor-ar, Nita Cora 1
Municipal: Obert de ies deu dei ma
LES CONFIDÈNCIES DE NINETA
Iltula.
De la Catedral: Plaça de la Càte- Decuraf de Deshays i Arnould, Ves Intèrprets: l a inLiilssinia nena Cosiw
altres multes atraèciens.
dra].
tlts nous de Max Weldy.
Ha i i'-s senyores Matia Morera i AnDe la Corona d'Aragó: Carrer dels
gdln Cusas, fi N'Antoni Estrems. — m m È
DB S1ÜSICA DA C A m
fc'onitóa de Barcelona
Preus populars:»— E s despatxa a
INVERSIONS PARTICULAR»
Dissabte 0 de àest·mtri·.
Protocols: Notarial. 4.
Teatre Català
B d S E A Comptaduria.
Dimarts,
12
dé
desembre.
De la Universitat: Edifici ds ta Dnt
Telèfon 3500 A. — ATnl, dimecres,
A prec de nombrosos socis
(persltat.
tarda, a les anc. Butaques, u una
J o v e n t u t J o p d l a n a
i per tereern vegada, el faCentre ETcurslonlsta de Catalunya pesseta 1 a O'tíS. GRA2IRL-LA,- oomèT E A T R E UATALA ROMEA
T
E
A
T
R
E
N
O
U
Waarer del Periidís). — Oberta de ala dla d'En Ruslflol I En Burgos. Nit:
' mós
.w-ui nit. rèxit de le^ vetllades de
d* la tarda a dos quarts da nou del Joventut Jordiana-. L a famosa oomèCompahyla d'opereta
LONDON STRING QUARTET
teati» selecte.
vespre.
dla i en quatre actes, de formidable VICTORIA PINF.DO
1
Obres de Mozert, W'eldo,
FANNY I E L S 8EÜS CRIATS
Biblioteca del Consell de Pedago- èxit.
LLUÍS BAT.TXtTEfl
Warner, Bfietboven. Revel.
Preseaiacio fastuosa
gia. — Urgell, 1S7. — Oberta, de It
Avui, dinie.'r«. farda, a dos quarts
Coosens. Scbubert i Sí liuFANNV I E L S SEUS CRIATS
Es despatxen vals: Casa Vlftolas,
a l del mati. i de t a 7 de la tarda
mann. Exclusivament per Portafernssa, 18. Camiseria Fitó. JauPresentació l inierpretacló irusuTIo- de cltíC. AL TORO QUE E S UNA MOEls diumenges, de 11 a l del matí.
rabies. — Demà. tarda: Espectacles NA, E L APURO DE PURA, QUE E S
:
«te aw-lg.".11 'm"
i, il,
Macta. Pontanetía. 7.
Aquesta Biblioteca és circulant
.1. u.
Nota: Els conci-ris conifnçaran a
Episcopal: Palan Episcopal. D'onze per a infants. Esdeveniment teatral. CRAN 3-Mï CELO NA. Ml, u
Dues
obres
d'En
Folch
I
Torres:
La
LA
REINA
DE
LAS
PRADERAS.
P -una del matí.
t^es quarts de deu en punt.
T e r t ú l i a
Catalanista
Dels Museus ArUstlcs (esnecial ds celebrada rondalla d'aspectacloj VA
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
T t A V H E CATALÀ ROMEA
Art)-. Oberta de les deu lel mati « VENTAFOCS 1 estrena de la pigina
Demà, dijous, nit. repbslcl6 »i« l«
l a una de la tarda Mosen Arqueolò- Viscuda L E S CONFIDÈNCIES DC NI- T E A T R E ~ C O M I C
magBlflco comèdia en tres, actes, d*
NETA,
Interpretada
per
la
moniMslma
P
a
l
a
u
de
l
a
M
ú
s
i
c
a
C
a
t
a
l
a
s
a
gic: enlsti Reïal del Paro.
Avui, dimecres, nit, a dos quarts de
l'il liistre llteràt En J . Ppus i Pag«s.
Biblioteca de l'Escola Elemental del nena Coscolla l les senyores Morera deu. E j drama' en -res actes. ,JUAN
D un^nge. 10 de desembre. Segon
PRIMERA VOLADA
l
Casas
.
el
senvor
Estrems.
NitTerTreball (Urgell, 137, Casa BatUó). —
0 8 E , i la comèdia dramàtica en dos dels sis concerts en dia de festa, a ia 1 el ixamús entremès,
. . . .
túlia
Catdlan
Sta:
PfHMERA
VOkADA
Especialitat en obres d'ensenyamenl
ctes, LOS MALHECKORES D E L tarda.
LA CASAMENTERA
1
LA
CASAMMENTERA
—
El
diventècnic per a obrers. Oberta tots «la
E i t N . — Deinà, ilijous, E L CB'STO
FRANCESC COSTA, viol'nista.
Es
despatxen vals: Sombrereria
dies leioers. ds sis a vuit des ves- dres: Dladda de la Purissima. 'Barda, MODERNO ( LA MONJA ENTERRADA
BMJLl VENDRELL, tenof.
• les tres: L A ^ . N T A F O C S : « dos
Gilii Hospital. 16. I Rellotgeria MouEI4 VIDA.
B' Al NÉT. piamsta
•* llor. Davallada de la Presó. 8.

' Pum pela les nits dels divendres SS 1
29 de desembre.
La primera -de les dites sessions
rsià cciíiUada a la genial cantatrin Vera Janacopulos. la qaal, per deferència a l públic de ia Intioia, ba decidit accedir als precs de la dlrecciO 1
donarà aquesta altra audició de cançons.
En el concert del dia 29 farà la seva prserrtació a Barcelona el quàrtei Vandelle, de París, una ite les
agrupacions attlstiques parisenques
m é s importants. Aquesta sesslú, ultra els mírits intrínsecs dels artistes
que hi pendran pari, tindrà un intere*. rooli marcat per la composició
del ptograma. ott figuraran beüés
composicl^üd 'da camera», d'au'.ors
ultramodems.
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El

cabello

m o s o es

UNIES A ANTILLES. MÈXIC. NOVA YORK I COSTAFIBUE
El vapor
MANUEL CALVO
•nrtirà el dia SB de desembre do Barcelona, el 03 da Valineïs, el 38 de M.Uaga I el.% da Càdlz
i cip a Nova York, Havana i Veracrua.
I
E) vapor
ALFONSO X I I
(irtlràel dlalT de degembre de Bilbao, el 19 de Sanlander. el 91 defiijón i el 31 de Corai*. cap*
Havana I Veracrnz. Admet càrrega 1 paisatge cap a Costatiruie i Pacífic amb traabord a Havana.
El vapor
MONTEVIDEO

la

15. — D'mecre?, 6 de desembre de

abundante

y

C

her-

el mejor atractivo

LÍNIA DE BUENOS AIRES
El vapor
INFANTA ISABEL DE BORBON
liortlrà el dia 4 de desembre de Barcelona, el & de ^Ulaga i el > de Càdix capa Santa Crazde
TssítSfe, Montevideo i Boenua Aires.
LCOA DE FILIPINES
El vapor
C . LÓPEZ Y LÓPEZ
I iorcir* de Càdlx el dia IS desembre, de Cartagena el 17, üe València el 181 el üi de Barcelona cap r.
forl-Sald. Colombo, Slngapore i Manila, admetent paíí·atfre 1 cArrega per ala dits ports I per a al-rea penis per als quals ni bsgi establerts serveis reirulars des dels ports d'escala abans indicats.
LDÍEA OB FERNANDO PÒO
El vapor
SAN CAU LOS
I fottir&el dia de desembre de Barcelona, el de València, el d'Alacant i el deCiídlzeapa
Le» Palmes, Santa Crni de Tenerife, Santa Crnx de la Palma, altres escales intermèdies 1 Fernando Pdo.

P

I

E

S

a maquina
Circulars, Sobres.
Preus sense competència. Demaneu el follet
explicatiu de tots els
altres serveis de la casa
EMPBESA I D E A L
S'XNFOKBfACIO
Rbla. Flors. 16, baixos

de

mujer

El
agua
"PlordeOro"
es la mejor tintura progresiva para
el cabello, barba o
bigote; es inofensiva
porque no contiene nitrato
de plata y es higiènica perquè desinfecta y limpia el cuero cabelludo, y con su uso se cura la caspa y se
evitan la calvície y las canas.

twtd rap » Veracni/..

O

iq:

3

G ü t ó . y
d e

No maneba el curis ni ensneia la ropa. Con
sn uso, el cabello se conserva siempte fino, briHante y negro.
:

A més dels indicats serveis, la Companyia Trasailintica te establerts els especials dels
el Mediterrani a Soya York I ports del Cantàbric n Nova York 1 la Linla de Barcelona
tnes. I c sortides del* qnals no soo fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
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R

La aplicación de esta tintura es tan ficil y còmoda,
unojniaino se basta, por lo que, si se qutere, la persona
•' Intima ignora el artificio. Se usa como si fnese bandolina,
los emeo mmutos dc aplicada petmite ritarse el cabello: no
• pide mal olor.
Las personas de temperament© herpético deben precisamente usar esta agua, y lograrin (ener la cabexa sana y limpia con solo una aplicación cada ocho dfas;
y si a la vez desean tefiir el pelo, bàgase lo
que dice el prospecto que acompana a la
botella.

Aqoests vapors admetea eArrega en les condicions més favorables, I passatger; als qnals
ia Companyia dóna allotjament 1 tracte esmerat, cum ha acreditat en son dilatat servei. Tou «la
tapor?
vapor' tenen Telegrstla sen-e fils.
E X P E D I C I Ó
C O M E R C I A L
El vapor «REINA MAKIA CBIàTINA> sortirà el dia ll de desembre de Bilbao; el 12 de SanI tander; el 18 de GIJiln: el U de Corunya I «l U de Vlgv. cap a l'Havana i Sova York, admetem
càrrega i passatgers.
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De venta en ptttumarima y drogueria»
de Espana y Portvgml
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la d e la V A L L
D
Cl'RA LES AFECtlONSS,
DEL F E T t i E , KU.NÏON
ESTÓMAC. IKTEíTIMS.
. etc-, etc.
E l aen dipositari:

A

DEL OR. VALDÉS GARCÍA OE MONTEVIDEO
Los ninos de ambos sexos latoieran bien desdesu mas
tierna edad. Loa nutre poderosamente sin fatigar su est ó m a g o siendo a la vez un estimulante de su apetito.
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d e

l u » * wMt LgaSfmí,i(i&t·a-6
eESn" ucKvtKgíaa
j VILA SAl. - Lt-teof

T a u l a

E
S A N T
D A N I E L
G i r o n a
MAN'AXTIAL MIRALLES
Es finissiíuB i l'arbònicji com
Bicarbouatada. calcicos-súIn de Ap<illiuari8. Durant l'esdlco-manganosa, varietat lllia rcanlta deliciosa bei>euttínlca-aarsenleal.
1& fresca.

D i s p o s o
nuo lliuraria a perd'hal jitaoió
sola. ïrenerla, 1. t.eri.*

J O S E P P A G A N S , carrer Ponent, nàm. 2

IO0AS LAS HADRES PREVISORAS DEBEH OAF.LA A SUS H1J0S
B*

espejo

L'acreíitafla casa extiortaiora fie
H

Twrta: M M a s bu Famaelas y Cntras i t Ejpecillee»

E

R

H

I

A

T

ÏÍÜS

1 conyac ile Xereç

S

L'últim avenç científic per
a combatre amb èxit segur vostres hèrnies sense
opei ar és el B B A O U E R
U E D I C A L V I V E S , admiracióde la Ciència Mèdica I sens parió al món.
Rebutgeu les imitacions.
Despatx: da 9 a 1 1 de 3 a 7

F U N D A D A E N 1819
I Sol licita agent per a la seva representació en aquesta
j província. S'exigeixen coneixements del negoci i solí vència per a la concessió d'tm dipòsit en cas convé
i nient.
Dirigir-se: Jerez da la Frontera (Cadlz)
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DE

8.000

PERSONES

R a m b l a del Centre, 12, p r a l . - C a s a V I V E S
(TOCAN'ï A L LICEU)

| 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
Tot el q n · ' · necessita per a fer-les
Antiga C u a T. C O B T A S . Palla, 18 1 16, praL

Administració fle FíDpes
J, LL·&KOBX
pe fia >
Muntaner, ta, principal

C a t a r r o
d e l s
n o i s
L'Antl-catarral BORBONET. Is el veritable eapecISc acreditat per acurar en pocs dies Is Coquelucüe, Bronquitis de
tota tuena de tus de les criatures.
; n x G : * c . Farmàcia da l'autor. Carders. tk Doctor An
i p O M t i » . jrsu j j . Vilaüomat, Itauibla de lea i'loes

D

podent justificar avni la perfecció amb que aquesta casa
Is exàmens visuals per a l'aplicació de lentes o ulleres. SI
vostè te alg-nn defecte de refruccio. uo dubti: vael tot sfgnit a

U n i ó

Plaça

d ' E m p r e s a r i s

de

S a n t a Anna,

24,

d e
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1.er

F ú n e b r e s ,

S .

«LA
Ò P T I C A
M È D I C A L »
on, amb aparells matemàtics, li diran elr cristalls qne vosfe
necessita, l'om aquesta operació es per a vostè do molt interès, no esperi a deuiò, vingui avui i quedarem molt honrats eu
•ervir-lo.
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Servei Municipalitzat

Caries Tutusaus Optic-Fabricant
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Boquerla, 33
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Í T ü r ^ X T
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B a l b o a , lletra F . B a r c e l t . ' - T e l . A . 1895.
E s t a f e t a . P o b l e N o u , W a d - R a s , 236. —
Tel.
238 S .
Poble S e c , C a m p o Sagrado, n ú m . 24.
Tel.
3400 A .
Sans, Canonge Pibernat, 1 0 - T e l . 1 0 4 H
G r à c i a i Sant G e r v a s i , M e n é n d e z Pelay o , n ú m . 133. — T e l . 757 G .

p ú b l i c pot

o mQr\
2 4 8 0
Districte I X
>
>

IX
X

\
A .

S U C U R S A L S

:

:

Raurtoh,

9

B A R C E L O N A

S a n t A n d r e u , carrer S a n t A n d r e u , n ú m e ro 2 0 1 . — T e l . 264 S . M .
Horta, Major, 27. — T e l . 99 S . M .
Sant Martí, Montanya, 37. — T e l è fon 234 S . M .
H o s p i t a l C l í n i c . — T e l . 332 Q .
S a r r i à , R e i n a E l i s e n d a , 8. — T e l è fon 107 H .

CATARROS
antlguoB y reoientea
TOSES,
BRONQUITIS
C V R A D O S R A D I C A L M E N TE pOT la
S o l u c i ó n

P a u t a u b e r g e

que procura P U L H O N E S R O B U S T O S y
t • orestrvaÍI(.TUBERCULOSIS

utilitzar t a m b é e l s t e l è f o n s de les T e n è n c i e s d'Alcaldia i q u à r t é r e t s de l a G u à r d i a M u n i c i p a l
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S .
A .
SUCCESSORA BB ROVIRALTA i C.a. S. ai* C .
P l a ç a d'AntonlLopez, 15 — Telèfons A 16441 AS4a
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i6. — Dimecres, 6 de desembre de 19a»

LA

VEU DE

CATALUNYA

6 Sfha
verticals, de ena 1

iblnals

ORAN PREMI - Exposició universal, Milà 1906 - Jurat
internacional - Exposició universal - Brussel·les 1910

E x p o s i c i ó i v e n d a : C a r r e r de l a C a n u d a ,
Telèfon

903

A

B A R C E L O N A

Llogruers
.^1

ris

ARTICLES PER A PRESENT

preus. Braah

Vendes
Joies d'ocasió

PIANOS

PASTILLAS PECTORALES DE
MERINO È HI

EN USO

JO

D E S D E 1 8 2 7

Safates i serveis de plata, a
e. Compro or, plata, platí
ulancs i perles.
JoleitM da J. MAAM
BimMa de les Fion, 8 &
• Cardenal Caaaflai, a.

Pèrdues
Cosset JLULÚ

de tres mesos, blanc, es va
perdre al mati de l'iiltim dlu•nenge.
Aeraïrau ia seva derolucló
1 stn'i gratificat espi.l-ndiclament el oui el torni o indiqui
on és. C. Girona, 62, tnagauem

Comandes
Premsa

Molta
A C C I D E N T S
I M P R E V I S T O S

poden ésser fatals si no et t é
ben aprop on remei d'urgí
En Iotes les cases, en floc preferent, deu haver-hi
s e m p r e una botella de
Aigua

Oxigenada

V O L C À N

Un cop, una ferida, una lesió no s endanya si es renta desseguida amb aquest remei senzill i d'efectes immediatj
Dipositaris • J . UR1ACH I C

VAMACISS PaiVClPAL*

Brnch.-ie»

J . Mir VÍVÓS, S. A.. Ronda da
Sant Pere, número 15. Les darreres auvetau per a vestiu 1
abrics, les trobareu eu aquesta
maijatzems a preus mai vistos.
Corie vestit llana, 25 pcssew.·'.
Corte re^cit iot estam. 43 penítfíea. Corte rfavany, 3u pensetee. Immens HHortlr; en pany orla anglesa- Becciuanem
altres. Retalls els d lli uns i divendres.

Medicaments

animlcamenlpan, ««piaaiad*
•rxn·c*uUcsf algdai m l a »
rau, w rebeu dl rec ta meni
deia pont* d'origao. Varm^
da daBodat ualu. Ha mou
deUaMlur* aam, ItOaaM*
naCaBonda de u d «t r «rdtM

O

B

AMB

MARC DE FERRO

Sublim marca

RM
. flRISTAMY
Casa fundada el 1870

AL C O M P T A T
PLASSOSiLLOGUER

hidràulica

PANYOS

R

DE CORDES CREUADES

8.PldÇdCdídlUnija.l8

Per a col·locar macíasos.
Preua oconòuiics i treball ràpid. Boger de Flor, niim. 191.

E

Aparells per a aíeltar
OZL·L·BTTB
Motorets moguis amb piles
X.OT
d s Ccdlion models en prismàtics
OOEBZ
Variat assortit en agulles lluminoses
LOT
Joguines científiques
Bisnterla de qualitat
Bastons Java
Seleccionats sxtleles per • vutga,
camp i electricitat domèstica

C a r t e s
C i r c u l a r s
reproduïdes en l'aparel
MÜLTIGRAPH, Inconfuail
blos d'originals mecaOografia ta
Mobles
Fitxes
Carpetes
Guies i tot el material par
aU sistemes moderus d organització d'oficines.
COPIES
originals a màquina

HAMMOND
per a escriure, de tipus
canviables

Casa Garcia Suàrez
38 - BambU de Catalunya
Telèfon 4386 A

S

de totes classes a plaçoa, souse fiador, a don rals setmanals. — R.-V6: Bonsuccea, iL
Quiosc de brodats,

Piumes estüogràfiqn·s
aOSTBL·AVO
Les més modornee làmpares
Z.OT
Éeiitjcarrti. elèctrics, darrera naveta»

uom.

e

6.F.

31

Professor íeníaEo i solft la
sïoenjix; CoosaU de Cent, 39

