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EDITORIAL

EI

miting de La Bisbal

Suposem que al miting celebrat el darrer diumenge a La
Bisbal hi assistia un espectador assabentat dels corrents actuals
del catalanisme, perú desconeixedor dels homes que sostenen les
diverses tendències. Aquest espectador imaginan sap que existeix
una tendència regionalista, favorable a la coLlaboració ministerial espanyola. partidaria de l'autonomia de Catalunya dins l'Estat espanyol i dels medis legals per a arribar a assolir
l'autonornia. Sap també que hi ha una altra tentlóncia que costé
el dret incondicionat de Catalunya a la plenitud de la seva sobirania nacional, enemiga de les col.laboracions espanyoles i decidida a valer-se de tots els medís moralment lícits per a l'assoliment de la Ilibt..rtat catalana.
L'espectador imaginari del miting de La Bisbal arriba puntualment cl 'loe on se celebra Pacte, s'asseu en els primera renales de catires i es disposa a escoltar amb la màxima atenció els
di:cele:tos deis oradors. Al cap de poca estona d'haver començat
mit mg, el nostre personatge escolta frases i afirmacions que
ailaraixen, al seu entendre, a quina de les dues tendències pertanyen els 'tornes que estan parlant. Un orador diu: "El nostre
.moviment reivindicador no s'atura ja, i l'onada arrabassarà fins
.els fuiuments de l'obra centralista." Un altre orador declara: "Es
.d'esperar oue un día el poble català dirä "quos ego": aquí soc
jo, i ern proclamo la Ilibertat que no se m'ha volgut atorgar...
Si ene trobern amb les solucions de caràcter pacífic tancades, caldra pensar en totes les altres possibilitats. Per a aquest cas cal
preparar la nostra joventut." Ve un altre orador i diu al seu
torn: "A mida que vaig posant anys em sento impulsat per senilmente més radicals per a assolir les nostres reivindicacions. Més
que una aunó de Catalunya enfora, cal una aceitó de Catalunya
endlne." Parla el darrer orador i diu aquestes paraules: "No espero que en la nova actuació riel Parlament s'obtingui cap resultat
per a Catalunya... Vosaltres, joves, enfortiu-vos físicament i inteLlectual per a millor servir la patria en tot moment."
Aquestes frases de radicalisme catalanista eren acollides
amb fortes ovaciono. Davant les frases i davant les ovacions,
l'espectador imaginan es convenç que el míting está organitzat
pels elements radicals del catalanisme i que els oradors són homes
assenyalats d'aquesta tendencia. A la sortida, comunica les seves impressions a un amic; i aquest, aleshores, li explica que
aquella oradors pertanyen a la Lliga Regionalista, que un d'ells
ha estat ministre del rei d'Espanya, i que no és impossible que ho
torni a ésser ni que ho sigui algun dels seus companys. I heu's
aun que el nostre borne no s'ho vol croare i atribueix les afirmarlos del seo arnic a mábils humorístico.
Verament, el miting de La Bisbal fou, per les idees que
s'hi exposaren, un acta que podriem anomenar d'"Acció Catalana". Si les idees. _Tarlio21,, .manifestades en aquesta ocasió i en
ceaskins anteriors pels hornos de la Lliga signifiquessin el desengany definitiu de llurs il.lusions espanyolistes, nosaltres sariern
eis prirners a felicitar-los i a felicitar el poble de Catalunya per
aqueixa conversió. Perú si, com ha succeit altres vegades, els
radicalismes van intercalats amb actes d'autèntic regionalisme,
lacatament dinàstic i de col.laboració madrilenya, nosaltres i
Iota els catalans tindrem el dret de qualificar amb duresa el procediment de jugar damunt la taula política amb dos joco de carteo diferent.
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LidliZdCiÓ del

problema na

clonalista de Sardenya
eevernbre. " '" tato nacionalistas, els senyors
enea f2mana Ja inde- Lusu, Mestino, Cao i Orano. El
, . la demana d'una ira- senyor Urano, pecó, davant l'aire
a . Aquesta és Ila da- insurreccional que ha pres el
a e e sa deis italiano i somoviment s'ha retirat.
a darrera sorpresa dels
Aquests qual je diputats arri-. Com que la qüestió es bats a la Carebra hagueren de
,1, 111: P 111, ineeressant. sobre- prendre una posieió i no trobant,
int p , r nostres, naCionalis- com no trabaren, mes que antit'e r a , alans que no pedem de- paties — sobretot de la part feilee r ,, p experiencia nacionalis- xista i lliberal del Panlamant
1 ! est rangera, Ii donarem la im- la sea% obra fou nulea al Parlavrtäreia que te, encara que ment i per contrast fecunda per
3,P 4a importancia vingui mu- la Sardenya. Els directors del
tilarle per les falles oficials ita- moviment es situaren contra el
llCflp
feixisme i contra la monarquía.
IQ nacionalismo sard, no és Contra el foixisma peque es el
Pes d'ara. El moviment, que avui partit essencialment unitari; confr aneament separatista rastra la monarquía, per tàctica.
g el artictillat amb els altres mo- L'últim Congres del Partit Sard
et reents regionatlistes de la Itä- d'Acció que tingué Hoe a Nuoro
lia p eninsular. El regionalisme ei mes passat es desenrotllà en
"I;a, la descentralització admi, una atmósfera de nerviosismo .exnis trativa te poco mantenidors cepcionall.
2rPR, per6 sien de qualitat. Aixó,
Coincideix la concentració feien mpren. L'unitarisme es un xista do Näpols amb una greu
fa si mplista, primari, admirable
agudització del problema-DI diaPer ilota mena d'inteLligencies. ni deis
dels autonomistes sards "La
L a v arietat en canvi es un fet Voce Republicana" escriu Havors
t e' mplee, viu, centrar' a la sime- contra Mussolini i contra el feitrie — i de simetria viuen Lote xisme els més violenta panflets
pri maris del món — que re. que he llega mai, en aquests daquereix per esser captat una sen- rrers mesos, a afilia. El feixisme
.A1,ititat mes aviat treballada, A —escrivf "La Voce Republica!Ata ti tia encara vagament di- na" — nombrós par la "vigliattuninat el record del "risorgi- cheria" de motts italiano, temehMto ", a cada cantonada hi ha rari per la covardia dais golearti na e statua dels bornes que fe- nants, pagat, salvaguardat, arrte la tercera Ilàlia, i l'unitaa mat per t'Industrialismo metalúrll ene CO corona aqui amb una gic septentrional, surf, animat
a
Paraula mäglea: Roma.
la conquista de la Italia meridioEl re gionalieme sard ha preei- nal, de la nostra Italia. L'arma
?il at mes räpidament que cls al- desesperada de la siderurgia enTreg mov
iments peninsulars per- ten renovar amb la concentració
p rimer, la Sardenya es una de Nàpols aquella cadena de sersego n, parque ha estat fe- vilisme polftic i económic que
.acialment abandonada per l'Es- nosaltres velen decididament
1,1 ce ntral, perque sobre Sar- trencar." acabava: "De;en Ya ti ha una llarga tradició vora mostrar a Italia A0111 sap
ee política picaresca. La creació combat i vencer un poble que
a 8arda
d' un partit separa- te una fe que crema, una votantai, en Y
_e.oe del t3mps de les darreres tat i una, capacitat de sacrifici:
n5 ie gislativeS. Mayor'
Concentrem leo nostres torees
.u c' et el "Partit Sard d'Acció", per aceeptar, encara qtla
I

• e Por IA a Roma quatre dipu-

denla la aotitra batalla",

Fots-

e-

CARNET DE LES

LLETRES
discurs presidencial

El poeta Joan Abo y ar ha presidit enguany els Joes Floralls
Girona. El seu discurs, pronunciat davant un m'adíe numbrós,
no era del to habitual era aquesta mena de testes. No era cap
apologia irreflexiva ni cap passatemps 'irle, ans al contrari: hi
havia en ilos paraules de l'Aleover una gran actitud erftica.
En el seu discurs — publicat
ja en diaris i revistes —1111.1usfre poeta formula els setis dubtes i les seves condemnacions.
Senyala "la fador d'una poetice
neutra, d'escassa eoloració geogräflea i personar i una indiferencia in iustifIcada deves la producrió del vuiteents. Constata
com a hores d'ara no es troben
entloc del niel' noms equivalents
als dels gran pnetes dels segees
passats. Denuncia l'obscuritat i
l'inconsistencia d'algune i "el
eontagi d'una pseudn-poes:a limfàtica.. exangüe, flatulenta, pobre do substància, de forma i
d'harmonia". Sosté la solidesa
l'obra d'En Verdeguee. Demana,
finalment, que "el magisteri erftie sigui exereit a consciencia"
entre nosaltres. Joan Atrever en
el seu discurs no fa altea enea
sine, exercir aquest magisteri
erftic a que ea seca glória Venialna. Ningú com l'apassionat i pur
autor de les "Elogies" per a donar
un cop d'oil swvor al panorama
de lese nostres Brees.
Exercir el magisleri erfticl
—A consciencia. per& Cal dosen,
en els rnoments actuals en qule el
moviment literari cataiä agafo
forems inconfusibles, mes exlgent i mes desapassionat que
mai. Tothom coincideix en demanar que tota l'autoritat sigui
acumulada en la (unció del crftic. Tothom, pelee singularment
lies joventuts, les mateixes joventuts que rellegeixen Verdaguer amb un experit nau i que
valen una ponsia amerada del
nostre paisatge i arrelada en la
terra 1 cli poble.
Es significativa la co i ncidencia entre el poeta de Mallorca 1
les últimes promociono de la Catalunya estricta. Proclama un
fort corrent i fa pressentir una
victória,
SHIP-BOY
•
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Vinguda la marxa sobre Roma,
el Partit Sard d'Acció es posä
malg,rat el seu republicanisrne,
al costal del gavera i el diputat
Lussu, leader del moviment, prangue una posició francament contrària al feixisme i a la monarquía. Vinguda la negativa (lee Rei
a firmar l'estat de setge que proposava el ministeri Facta i par
tant converlit el Rei en primer
feixista i canviada totalment
decoració de la marxa sobre Roma, no per ço canvia la Directiva
del Partit Sard el qual intensiflea l'acció separatista. El que ha
passat a Sardenya del 28 de novembre ençà ningú ho sap, només
els quo ho han vist. El govern
(lit) que no ha passat res. El "Corriere delta Sera" d'avui, 11 de
novembre, diu que un dols fets
mes greus que s'han produit ha
estat ej die 4 a Sassari. Els feb.
xistes en .tal dia — diu el silencies i assenyat "Corriere" — estriparen en Palau Municipal la
bandera sarda, la qual es coloca,
en dies de testa assenyalada a l'ex
terror del Palau, entre la bandera italiana i la do la ciutat. Els
a r ares episodis de violencia que
s'han produit — diu el diari amb
aculen aire filosófic i escèptic que
tenen las fulles italianes quan
parlen d'aquestes coses esdevingudes tan naturals eß limiten a
algunos mutuos garrotades i a
algun tret disparat a l'aire.
De fet res raes se cap. "Il Popolo d'Itàlia"" amenaça avui a:1lb
represhtlies als diaris que rocatiran infuncEs sobre el moviment
g
sard. El feixista Finzi,
c r e la r i al ministeri de l'Interior,
confirma unes pancistas de Mussolini segons les quals el gavera
referimiret amb tota la ceca força
tot intent insurreccional a Sardenya. No hi ha eneara prono
elements per a afirmar si la detenció deis directors del moviment nacionalista es un infundi
o una realitat. El moviment pot
Quedar momentàniament ofegat,
per6 el probable As que doni
Ilarg,ues sorpreses.
JOSEP PLA
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donara a l'Atraca Barcelonés,

una importara confedncia el porta fran-

cés André Bretes. El seu erlantent esté anunciat anib aquest !bol: Cameléres de révolution n'ademe el ce qui en
participo". El, comenlarie d'Ande' Bre-

ton s'estrendran eltrinunt del ',lbs de la
piastra i de la poesía de darrera hora.
La obra d'Amito de Duchamps, de Max
Watt, de Man Ray, de Picabra i de
Par, Picasso, sera amarado i vista per
(al vibrara del porta il-lustre.
Ahí com els noms d'Apollinaire, Ara-

LES RELACIONS FRANCO-ANGLESES

UNA

RECAIGUDA

Els temperamento massa opti- jornament, cedí a última hora en
gon . Baron, lluelsenbeck Tarry, Reverdy, mistes s'havien fet da i ti.lusió que
la qüestió de la data, la /watt lia
Rimbanud, Soupault, etc., la llar impor- n'hi havia prou amb la caiguda
fixada per al dia 20 d'aquest
tancia en els numients actual" de la poe- de Mr. Lloyd George per a resta- estat
mes.
sia, ir is nous con-ente i les naves ten- blir los bones relaciono francoL'ajornament de la Crinferena
dénties, seran comentas, per Brete" i britàniques i per a refer l'aeord
eia ha disrninuit la tivantor on,
dits al nostre públic, sempre interessat entre París i Londres. Pocs
dies
ja una mica familiar amb lotes aquestes ha durat, aquesta eLlusió. El nia-' Ire eis dos Governs. tivantor que
s'havia - fet extraordinariament
coses.
teix problema que feu arribar al inquietant:
Pelee la qüestió feria..Andrec Breton fs director de la revista seu mitximtim la
tivantor franco- mental segueix en peu. i el zoo
" D'U-roture" és un deis jor r es represen- britänica en els darrers dies
del
amenaça produir-se al capdavall,
tants de l'avant-garde que mis sellen i ministeri Lloyd
George, ha estat Puix que per ara no s'han avino
més interés traen a7nri dia a la capital causa d'una recaiguda en
el desgut
els Governs de l'Entente per
francesa. Ha publicas "Afont de Pietc" acord temps ha existent entre les
(patines) 1918. Les Champs tnagneti- diles grans potencies occidentals. a celebrar abans dell dia 20 la
ques" (1919) i les obres de Tease, "Si
1 do que davant la qüestió de unte previa que estableixi
rallS platt" (i020), "Vous m'oubliérez"
rOrient próxim, etr. Bonar Law programa cornil per als treballs
(19.10), "Les fas precies" (1922) Pes
ha eambiat els métodes aspres de do Lausana. El Gocen angles,
els membres del qual es traen
d'aquestes enharines li done n la beervin- ele. Lloyd George,
per() no ha ro- retinguts a Hur pals per les elace
guda i desitgem que la sera conferéncia nunciat a la defensa del punt de
sigui un gran ésit dins el rn,n de les nos- mira ;ingles. Aixt5 ha portal la (irme. legislatives, demanen que
tres Iletres.
present erisi, mes greu .cricara els representants dels altres GoENQUESTA A L'ENTORN DELS que les anteriors, permite en verns es traslladin a Londres.
ni Poineare ni Mussolini
aquesta no hi ha harreja d'in- Pecó
JOCS FLORALS
han accedit ah lacee, al.legant moa
compatibilitats
personals,
ans be
L'escriptor J. M. Capdevila ha rerpost
es deguda enterament a la in- tius d'ordre interior per a no del4
airi a la nostra enquesta:
xar en aquest moment1 els res.
compalibilitat
d'interessos
i d'o,
"l'hivern passat, la Comissió d'Edupechos paises.
coció General, paral-lelament a iin pro- ne n I anona.
D'aquf ve que sigui encara duba
El Govern de Londres no ha
¡cae de "Federocid de Música", redacté un projecte de reforma deis loes volgut anar a la Conferencia de tosa la celebració de. la Confea
Fiarais de Catalunya—fora els de Bar- Lausana sense abano haver es- rencia en la data novament fixecelona, &llamen: tradicionals, i que no lablert un aeord previ amh els da. Mentrestant, des de Constancaldría millorar-los sind Poseer amb l ad- Governs de París i de liorna; i tinohle donen el riel d'alarma
havent arribat la data finada per davant els greus perdis que veuen
d i c t ó de prentis analcgs al premi
a l'ohriment d'aqueixa Conferen-. en l'ajornanicat do les negociaa
¡en rath.
A liares d'ara la Federació d'ASsocia- eia sensa que !record desiljat ha- cions de pau. a: ha una torta
rions de Música ja saben ces) estén els gules vingue Angllaterra ha dema- angoixa a Occident i a Orient da-.
riel un ajornament, anunciant vant la ineertitud de l'hora. A la
„-irs concerts a Catalunya amb els
llort executors d'Europa. El parir-ele de que en cas eontrari no prendia diplomacia occidental se li han
escapat de les mans les regnes
ref arma dels loes, en canri, fan ajornat. part en la Conferencia diplomätira. Pl. Poineare, que s'havia re- de la qüestió turca.
Espera el menta de la represa.
Les seves !Mies generals tren aquestes: sistit, per raons diverses, a laA. ROVIRA 1 VIRGILI
Els pobles o ciutats on fas celebrada
la festa literaria s'aplegarien de dns en
dos o de tres en tres. Cada agrupacij
celebraría una ¡esta literdria estival. Pel
LA TASCA DE LA S. DE N.
¡inc de celebradel de la /esta 3'04m-e/arfen les cintas agrupadas. Esonpie: Si
hi rrgués una agrupació a Girona, Olot i
Fiatu-res, un any hi /mudo loes a GiroIra, un any a Olot i un any a Figuerts.
A cada testa es concedida un prrtni a
Ginebra, le.-11 doctor Nor- adopta eLprimeral'agnst de l'any
ItC,ni:lor obra literaria publicada duran(
els das darrcrs anys o be inédita. Aquest man White, inembre de l'Orgaactual, quan eelebrä la seva
pr,mi foca ton una subvenció a robra nització d'Higiene de la Societat rt:era reunid.—Havas.
premiada, i mai seria menor de 500 Pes- de Nacions, ha Sortit cap a Orient
EL PGESIDENT DE LETONIA
per tal de realitzar una enquesta
setes.
Rige. 15.—El senyor IseekesA tela Incolitat hi batiría un ras en els ports en mes malalties
(miden-ligues existeixin, sobretot la ha estat nomenat president
d'.4dittots. Els socio /Mirras
tara quota, i tindrien drct 7 rin es-mista, respecte de les epidemies d'im- la República de Letbnia.—ftädio.
de les obres prianiadcs en els <Tramen:
portància internacional, com son LA VAGA DE LA 'T
AIYI
LA
de liar agrupació i a fassistencia a unies el velera i la pasta.
Vir lambe autoritzat per a exa- GERMANA tiaz rAilovel SININEY
ls festes de Catalunya san:eses a aqueiGREU ESTAT
sa regiamentorió. La Junta del Coc minar el paper que representen
d'Ad juli15 organitzuría la Pita.
eiern propagatiors d'epidemia els
Dublin, 15.-4..es dones detinEls Juras dels inca setien „amenas vaixells destinats al transports
gudes a la pecad ile Monjois han
d'entre els 'timbres d'un Jura permanent d'emigrants i alguns que ho son publieat una mandaste particiel arel eis ramrelaria per a rada certamen de mercaderies i per últim pant que la germaue del Baena
Eis membres del primer Jaral Pernio- informar a l'Organització d'Hlde Corte, que fa en aquesta preste
tira els designaría la Comissió d'Edu- giene en el que es refereix a les la vaga de la fam, ea troba en
coció General; els nons mimbres p.-atrita quarantenes, llur aplicació i les- greu estat,.—Itädio.
ingressar -h, o bi per adinissid imarirre bat deis Ilatzarets.
o be harca nblingut un cert nombre de
El doctor Norman té, a mes a
vegetes cl fr -mi dele loes Fiaras.
Inés, plens poders per adoptar a
Els aventat jis d'aquest projrae, el l'Extrem Orient totes les me-.
qua paises ja sigui oprovat enguany,
sures que judiqui oportunas,
sdn di! teils de (tediar".
compre d'acord ainh els membres
Un pis més
El ¡ceta Palme Maurici, dc Figures, asiäties de la Societat de Nacions,
ha dit:
Barcelona, no fa paises anys, en qüesperò fent-los comprendre que
lió d'habitatges era Saura, literaiment.
"Volea dir que val la perra de parlar- l'estat sanitari d'aquesta part del
riel' Na erre pes en la mnralarecid drls mera no pot deixar indiferents les Per selanta cine persa:s. un honi hi podio llagar un pis colon-A. amb fin bes
loes Floras; „o cree tninpnc en llar denles regions.
eficacia. la tomh# dono el yo t a
Aquesta enquesta enntribuirä (arree al datara i un bon sal al darrcra.
de Ilur deseen-je-id, eis padriem deivar al desenrotilament de les mesu- D'apresta felicita pocs eren rls bandotal roen sIn. No sóc pas part idari de res internacionals preventives ‚ ri ss que se n'adoniza ren. Pde aquesta felic i tas ja no existeir, i ara si que ens ere'
trence- les secocions de Mates eapelle- per a l'esdevenidor.
lea COIIStitT1W.-s al volhurt dels loes FiaDenles el doctor Norman ha adartrm tots.
Alguns es feitn la quo acabado
rais de vilo o barriada, cínica
de enviat ja un informe perquè
molts testa-blancs i de fo rca cap-verds".
tingut en cumple en els la guerra. les gratis cintas atopeides taracords que s'adoptin pol Congrés naden a buinfir-se i recomenearia una
de la Creu Roja que se celebrarä época de pisos a len preu i com agrien
el 29 de l'actual a la ciutat de que diu, fets a gua del Bogan. Perci
torabi ha calgut desar aquesta
Dangkok (Siam), referent a les
tlistintedt ordres del die que han dolcissinia.
Na és que en absolut mangan pisos
de discutir-se.
Despees aquest doctor ViSittl- per llogar, no. Anant pel correr albirem
amb .rolatiesa .freqüencia .cl .poperet
rá dele o dotes porta de la India,
se'ns liana ocorregut (l'advertir, Indoxina, Xina i Jame havent reque els anuncia. rearma...ir no tu/ la
en alguna d'aquestes converses, que com- but oferirnents de bata ele Gopena d'atancar-se a la ferteria per a ((ebatir lque es diu algun cop en lloc de verns interessats en el sentit de manar el pea( Amb un cop trui/ ¡a racombatre) is una forma dolenta, segu- prestar-li tota l'ajuda necessäria
bea que no és a l'abast de la vostra fortuna. ¡'er ‚Ola terrible fatalista que no
rament hauríem desistit de fer-ho pen- per al mejor tan de les seves insant que molts trobarien inoportú que vestigacions.—Havas.
arriba a isser misteriosa, noinés traben
ens entretinguéssim encara a cornhatre
Pisos de trescears pessetes per anua.
una forma que tothom que escriu en
Adés l'Aiiintanient ha rigut preoneLa CONVENGIO DEL TRAFIC DE tor-st
català (alai almenys ho pensavern), sap
d'aquest problema i ha cuerda
DONES
I
?MAS
prou bé que és inaccemable. I, no gens
que les rases de fiarte/una pugen (Osar
tmmys, en un dels números darrers d'una
Ginebra, 15.—El Govern angles un altea pis. Encantas. La mesura en:
inmortant publicació catalana, on hauria acaba de comunicar a la secretatemida excellent i mai havion compres
de dir "no és prou lieb de combatre-la", ria de la Seminal de Nuoions que
per quins set sola 0 canees atnples COIN
Ilegim "no és prou lieb combatir-la" I Es, s'adhereix, en nona de la colònia
la Diagonal o a piares espaioses «PM lo
fins a cert punt, excusable que 1/11 heme britänica de la Guiana i illes Fil- de Cataluny a ne es l'emolir, la roniteree
de ciencia que ha fet segurament la seva je a la Convencer!) de les nacions ció dedificis de .to 6 so mares d'asada.
cultura en espanyol i que continua pro- sobre del träfie de dones i nena
Les ciaats haut de rreixer wna estona hobablement Ileg,int molt mis en espanyol acordada a la Regona assemblea
1:tsontalment i una nkra estaco verticalque en la riostra Ilengua, incorri, novell do la Societat de Navions.---41aot. Els arata-reis tal regada enuncianescriptor catali, en un caaVlanisine coro Vas,
griten el mostee ser alimenta i sobra
combatir; peró no és perdonable que el,
al-fin -renal de rerniniscéneies aregues, pe-

La missió del doctor Norman White
sobre les epidemies a Orient

Pagarien

Full de dietari

Converses filològiques

que confeccionen una revista sedosa delxin passar una falta tan greu. Quan es
publiquen amicles de collabaradars que
no saben prou el vital& caldria revisarlos curosamont abans de donar-los a la
impremta (revisió eme tots sabem tsé prou

wie no es pot confiar als nestres actuals
correctora dc provee!). Cene publicacien, tenen l'obligació de sortir en im
catal concede, 1 Es vergonyós de constatar-hl disharats com contbotir i
tres, si poesible, mes graos encara.
P. FARRA

L'aux:Li ALS INTEL.LECTUALS
AIISTIMAGS

Ginebra, 15.--La Cornissid de
etroperació intel,lectual de la Societat de Nacions acaba do dirigir a les Universitats, Andel-idee
Societals docents de tots els paisus una crida a favor dels tediaIladorm inteLleetuals 111041.rfar6 i
de la vida intel.leetual a Austria,
erida que es conseqüeneet de la
resoluchl que _aquella
_ . . Gomisaii

r-1 vin una fórmula que nos o tnenye
han d'acceptar toles les cintas populosa,.
L'Ajuntament bu pres un bou atoad..
Soloment temo que na remeiard gens
tok•o

la

nostra infinita enyorança del pi:

bon preu — no parlo fa del pis angèlic

do (miti ee duras—,Parlo simpletnent del
pie de ceta (t'aguanta a duesceutes fr,:s.-1,-s. Prevrig amb pena are toles les
mansardrs <pe s'imitan entistraint sola /a
tras...rió del nou regim ras. ¡eran ofer-

tes u un pialé
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LLET

6 per 100, venciìen1 L'ele gener de 1923
-.2.1:J&W=A181111RIti

Erildt"

U52113313 L1 r Utbit)

'

Par a alar i guarir 13 Sifilis
pol DOCTOR SERRALLA CH. LI4
neutras 1 autor, palay°, núm.

anea Marsans
Ualors - Cuons - EIrs - eani -

C019115 - Viatty.'S

Canaletas, 2 i

Barcelona -

4

• n is•-•-•-•-•,

e

Queda oberta la aegociació dcl cupó
CEDULAS ARGENTINES 6 per 100
Venciment 1 de geaer de 1923
DIRECCIO TELEGRAFIC.1
MAR3AN5BANK

ltpartat de Correus, númoro 1
4530 A.
Telefuns números 4531 A.
4532 A.
11/01.1111.11MC 117.111n1>

SUCURSAL A MADRID: Avinauda del Comte de Perialver, 18
e...e-ele"-, ere,-

1

ment de les triares que difient, ten prompte aplicació sanciuns
dictados eementada Corporació
contra infractor dols seas acorde
Haces d'oserract6: 7, 13, 19
: especial/1)mA el relatiu a la jiu'nada de treball. Preguem influeiBarómetro a O* 1 al 010.11 cle la mar,
x i s'aet:vin embargs contra de7045; M'O; 7679.
Tormernetre me, 0'6: 147: 111.
tallistes que no fan efectives les
Termeructre hundt, 1 '2; 423; utt.
multes impcsades per ineomplimimad (eenteeimes Se saturael0). 80* ment jornada vuit t'ores.
Deeli74; 80.
nern sobre aquellos anarquiçante
Direcció del com., cabra; SSE.; ESE.
Vehellat rl stnt eil metrts per SP'
responsabilitats actetuds extre91)0. 0; 2; 2.
mistes que dependencia comerEmat del tel. Casi sere: 88V38 ;11: Cniagt
cial pugui adeptar de persistir
trnet.
(Las! . de nútols stratus; elrru3-enmu- i en valer tornar entera en el cae
las; stralus-eúnitila.
,mf reformes socials."
OBSERVATORI WIETCOROLOGIC DE LA
1 M8E891787 DL 13119C.ELOall
D'a 13 de novembre de 1022.

Ten peraticie ratreinn a ',cintra
1151 3714 . 17'1,
61 0 iima, 9 U.
6a16 de Ya
?Enana a ran de letra, t'O •
O cada dia t dansant de 5 a 2/4 de
Oscillaeld termotnatetta. 01. Tempe8 i dime a feruericana di g a 11.
enturo rultia, 13'0,
Preetriti o'. 0 14 t, 1I 58. (8`) dre les 7 horel
del dia antertor a les 7 harte del dla
AVIS ALS FR.eNC,ESOS. - Les
la chita, 00 milímetros..
Franeare nés du 1.er Jarivier an
Recorregat ..1e1 vea/ en gull templ , 113
31 Deeerebre 1903, en residenee
cm(tiltrustreit.
; tinlIS cette eireenseription eoasuCilisorviii3ons particula-3, /xnra.

1923, el primer Congrés de Carne
bree de Comen Ilieeano-Ameriremire, organitzat are caràcter
permanent pe] Govern espanyol;
la Eire de Mostees ha nomenat
representa/el a Amarla el doctor N'Aritoni de P. Alen, el qual
ha nomenat clelegaelons a l'Arretina. Creemay, Paraguay,
sil i F.Is treballs d'aquestes
delegneions estaren concentrats
a l e s ofirinee, correr de Garay,
1081, Buenos Aires.

1\11 O
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r.,'22re 0'75

Cellers ABNO

A

KI

ame. litre

CC

A

MARISTANT

ANO

La Pinacoteca

El próxira dissabte, dia 15 ad

que som, a les nene de la nit, al

Es fa avinent als OMS del Cene
Ire Provincial de Lleyda que avui,
16. a in den de la vetlla, se celebrarle junta general co son AStat-ge, Anbau, 21.

A MIS

ERIA

SANS

Botineria l 32
£tan use/

cadmlei

n•-•-•*.nn•-•-•-•-•-•-•-•

0RB19, 8 , A.
Dalmes, 12
eeei BARCELONA

CART UJ

bla,illines coedr i

SkfiTÄsusANI
fail de
fer mitja,
agilites i peces. CARCE, 48.

día eslat adreçat a l'Exm. •senyer ministre del Treball, CoMero I Indilstria, el següent telegrama: "Seeeid perreanent Organització i Teclean Centre Autonomista Deperulents Comerç Indústria reiteren demanda que regim treball erapleats afectes ser‚veis público vingui regulat per
l'ac'tua' Comissló mixta dól Treball. Enserns protesteni energiea-

90 -caräeters (6 mes
que en les clemjs
marques). Construe
ció sólida. Pulsació
suau. Per a conèixer
tots els aventatges
de la coNTE\TNTAL, rimar:cm-la a
prera

¡Ido.

Vi blanc. 085 amo. lit.
Cellers ANNO Si FAARISTANY

saló de les Gases Carsistorials
d'Olot., i presidit per les autoritat
i diferente entilats 8 arda aeisceaer teecia cel Consell d'AdministraESTUFES
lerífers. ele. Gran ssortit. Llo- ció dr la important entitat Sinreos gernmes. Rambla de les i dicat Emisor de Catalunya, Socie-.
lat Anonima. carrer de la PrinFlors, 30.
urea. 14. de Barcelona, tindrä !lec
Organilzarla pel fundador de el sorteig dets premio que dita
l'Entitat benèfica (lega:n.1cent Societat te establerts per a fo.e
e renetitnida "'Banca Social do Pro mentar l'estalvi nmb destí a l'adeis he 1 Estfrieur dintre (raques:a gu:sieló tIc Cases Baralcs.
mateixa setinana sorlirä a la llum
per tot Catalunya, la seducid de sizá F.T:1 1241712 A.
an -eras
l'enutjós problema de la v:verda
LGrala.

En Climent Selvas (malallidS de
la dona), En Jeme Casaeayee
(malalties deis ulls). doctor OO.
pella (rnetge dentista). En Gere
vasi Coll (medicina general),
doctor Soja (coll, nas i orellres),
En Josep M. Peyri (venere sitie
lis i malaltiee de la pell), En Joe
sep M. Calicó eaparell respiratoe
ri), En Leclarmí Rodríguez Arias
(sietema nerviús) i doctor Sleart
(medicina i cirurgia del pair).
E.1 Corleen aeortiä el mes ciare-.
siu vot de gräcies als eitats fae
eultatilus pel seu altruista eferie
ment.
Actualment el Consell Dircellu
de la Cooperativa estä gestionant el poder comptar arnb un
complet cos fermaceutic a base
dele oferiment:s que en el Son aja
No el doctor En Jaume 11 0171 2 Pa-

>aire (provinees de Darce.one,
Clérone, ',eruta, Tarrag,one, Sa*ag.,--:r et Baleares), sont iire.tes
on ä se l'aire con11 anesearepresenter
ei extreme virgence a e (ins '
sulat General de France ä Bareer lene, 20. Plaça de Catalunya, en
rue do tour inseription sur les
j tnbleaux de recensement de la
I clase 1923.
1
Cet avis eoncerne egaternent
r les indigenes originaires de l'Alr g•drie, musulmans ou israelites
, non naturalieee, qui eont r.es
, pendant l'annr)e 1903.
j
Les interessés qui ne Se con' forrneraient pas a ret avis s'expeseraient, ä etre declares "Bon
Abeent".
1

Eavent-ee de celebrar a Darel . lona durant els dies de la Fira
de Mostree, 17 a 28 de març de

Montera, 7.-eirlilleeelle
M3dieuee pensions per a viatbate 1 famflies.

Negoeiern els corins CEDULES ARGENT1NES

FJTA LOCAL'

GAS

Cambra de Comerç i

NOU CATALUNVA

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS
maggrprzzazzi

-;:...4.2"-'-eeedeVeeteesie*WeNetWit;.~..e-eA'let.v"-f>eer»s -

PREDI DE SUDSCBIS*C10
Er.,, rcetoria: Durs pestetes al
mos. Provincies, 7'50 pessetee
tres meses: 15 els sis ídem; 30 un
8;/".
Unió Postal: 25 pessete s tree
meeosj 50 "18 LIS; 9;) u any.

nwinnannl

ttizzrzr=zraz

sti

No s'invita particularment

El feement del Treball Nacional ha dirigit una comunicació
al recen. Sr. C.Snsol General de
Xile ame) motiu de la recent catàstrofe que ha assola aquell
paie.

_
En la eres (.5 celebrarla ahir a
In tarda, sola la presidencia de
don Je:aren:in Caber i Revira, la
Cambra de Comerç i leavegnehe
d'aqueeln ciutat. aeordä dirigir al
seeyer eeresident de la República
Xile un cablegrama expressant-li el vin sentiment do dolor
que ha prednit a la Corporació
nis elements qrie represe.uta la
deseladora catàstrofe ue acaba
de fla g el.lar aquella nani.i,
d'Eepanya, i Ita obert uma subeeripene per a contribuir a reparar en la mesura possible les
nicalculables miseries i de3gräejes que aquell territle terralrämol len produit.
A les olleines de la susdiia
(Ierperació, de 10 a 12 del mate i
d e 4 a 7 de la tarda cielo dies feiners ee rebran donatilis ande desII a la dita eubseripció.

1922

La seva esposa Joana Rocabruna, nebodes afillades Alerce 1 Joaquima Rial i
Trenchs. germà Josep, germans pe:121es Joan Blanque, Josep Ponces, Cristina
i Carme Rocabruna i Rosa Crusats, nebots, nebots polítics, cosins, parents tots
(presents i absents), "La Mancomunitat de Fabricants (12 teixits de cotó i ses barreges" i les cases comercials "Successor de J. Sala Mirapeix", "Trullols i Canela"
i "Puyo! i Martos, S. C.", en reco .. -clar a llurs amics i coneguts tan dolorosa perdu
els preguen tinguin present en ses oracions Vänima del finat i se serveixin assistir a les mSses que per l'etern descans de la mateixa se celebraran demà, divendres, dia 27 del corrent, de 10 a 12 del mal, a l'esglesia de la Casa Provincial de
Caritat, o be als funerals que el mateix cija i per igual intenció es resaran a l'es.
glesia parroquial de la vila de Prats de Utisannes pel qual favor els quedaran eter.
nament reconeguts. Per respecte a la santtat del temple el dol es dona per despedit

p
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191a Ser. F
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1919 Ser. 5
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PAPIS l'ANCA
rases s obre Londres, 5 U84.
Idem Anadea, 99'10.
Idom Espanya, 22850.
blem Bolsa« 541.
tic,,, Rana. ;7940.
Motu Anta Pura', /403.
litem Pniduatil, Ir'.
Mere ~a, 40073.
Idom 804.08. 255.
mor/ Argentina, I ne.
/dolo Brasil , Me,
1.4, e Ge4c1a.
Ideal Noruega, 077'50
lOnsroareo, 3033d.
Idem Berlín, 0'7 41•
lann Timo/. 002.
l'raea, 4775,
Bebut amb
DESPRES TANZA
LlInrcis 01105 cern.
Possete s. 229 dom.
Urce. eteee fiera.
!airare irse den).
Frenes sn ssos, 273 dem.
Mares, 02115 dom.
Corones, OMS? den).
TANCA
LONDFES
Crilides ar- rines, 41.
Exterto-. 74.

Oia 15 de oorembra da 1 902;
C/£1.1TEe tse L'uaTAT

de Llotja

087

BORSA DE MADRID
Interior comptat, 7080.
lelem fi de mem, 00.
eiernortilzable 4 per 800, 90.
ideal 5 per 100, 96.
Exterior, 8040,
llano d'E.spanya, 582..
Ideen Espanyol dc Cridit, 130.
Idoni Riel de la Plata, 232.
Idem Hispano-Ameriel, 000.
Talaace, 218.
Suerereee preferente, 5725.
litem ordinhries, 00.
Cederles. 8825.
Nertts, 343.
Atarante, 000.
Eranee, 43'30.
Llinree, 29'37.

Tensa

669id

* Mercat

Tense

.

El passat diumenge, data 5 cld
corren!, la Ancló Artletica celoboto un eolernne concert amb maten de la inanguració del seu neu
estatge social, Ronda Sant Pan,
nerneros 77 i 70.

Paslillos Launts Prats
a-

eón el mIllor pungant

El

prop passat diumenge tino

gutl lloc la reunió general eefeae

ordinària deis socis del Ateste
d'Alunares Interris de la Caes de
Caritat per a procedir a relreerd
de nuea junta, eleeent-se ni% ee..
nyers Viver, Armengou i
pels cerrees de President, Nicepresieent y Secretare reepectivae
BI Cl/ t.
Ai mateix temps s'anrinciä. per
dintre de pare la publieacid del
progrerna delallat dele enrseter
practice que donaran ola senyore
metges de da Casa.
Entrada Unir°
Exposició de reputats artkeel
1 altres objectes d'art propis pet
a presenta.
Corta Catalanes, C44
La Guarda Urbana ha set. due
rant dl mes d'octubre, 4.801
Ye'E.
"RAIGUES
Ferran,
11, casa

CLAPES

El vinent diu e renge. dia 19 O
l'ectuttl, a dos quarts d'onze del
ma!!, se cefehrerä a l'Associacid
d'Agents d'Asseguranens, Placed.
Sta, Anna, 8 bis, segon, l'aete de
constituir la seva “Caisa d'Anee.
lis", al qual efecto tindrä Ilae ties
junta general dels associats adherits a la dita Caeos, per a Free.
dir al nomenament de la Cernir
siel Directiva que l'haurä 0e4
gire
El preminent ditur abte, a lee
deu del vespre. el diputa!. seeree
' tari de la Mancornunitat de Ca •
taiunya. En llameen Noguer 1 C.o.i
niel, donara al Centre Autonoe
mista de Dependeuts del Comeril
i de la Indústria una explieacid
pública deis treballs d'orgatutzaciö de la Conferencia de Sepas
soeials, la qua l ba de contentat
en la nostra ciutat el dia 20 i cementarä la impurtäneia que la
mateixa pot tenir per a la 111utuae.
litat Cataluna.

XACOUTA GARCIA

GEIIS

El dinent dieeatite, a les onza
per iniciativa dee delegat reir rie
Primera Ensenyanea d'aquesta
ciulat, senyor Luengo, su ceiee
brarä una mina funeral de
nima del seu antecessor, el see
nyor dun Maria u Balite i Berlran
de Lis. Amb tal motiu el dit se.
nyor Luego ha invitat a asSistire
hi als ruestrea nacionals i Partid,
culars.

Ea t'Ultima sessie celebrada
pel Consell Direetiu de la Cooperativa do Periodistes per a la
contsrucció de Cases Baratos fereir norueneette per a constituir el
tos medie gratuit per als socis de
II
Ventilar. i Hure l'amnios, ele doceaIli aseo diFARINOOL
toro especialistes següents:
Llemanou_lo a lef rara/AMI 1 aaa
- Do.utuc »are gei Denket Jp..etttg.1.1 . tere, 30, farmacia AragS.

eillotta,

10 de imembre de 1922
DES DE

LA PUBLICITAT

PARIS

Vers l'abolició del dret
internacional pi-wat

LA MUSICA
Conilat Pau Casal*
Amb el grandras exit del con
..ert popular del passat diumenge
ei que l'es/mide teatre del Tivoli
va veure's abarrotat fins al puro
le quedar mottlesimes persones
seriar poder oblindre loralitet,
acabat do la manera mes brillad'
la present temporada de concede'
du l'orquestra Pau Casals Aqueet
mestre mere abans d'ahlr n l'ese'
tranger amb Fexteeds > de Eranea. per a començar una llarga
"Iournee" de concertista, que durarà fins a la provinent primavera, e fi de complir els nombrosos compromisos que te rontrets
a França. Belgica. Anglaterra.
Esteta Uniese Canadà i lIC de
Cuba. A l'estarle acudiren a aremidar-se del sol] estimat mestre una nombrase representante`,
de l 'nrquestra i una altra del Patronat. el davant de l a . anal figurava son di g ne preeident.
Gu l es Vidal-tenadras, ressonant
a l'arrío/ciar el tren una llarga
salva d'aplandiments. •

contribueix a fomentar l'especuhielo coatra el propdsit del legue,
llore gova.riania, declararen que lador en comptes de refreznir- la;
rlInirrla &linera havia per fi la i i La prova esta en la persisten'
regetie,rasesd de Fa humanitat; haixa del frene del coinene i le
que ella tarja alee retreta rae), en curs. La llibertat dele
l'harmonia entre els"pobles; que canvis tis tan benéfica per a "Vinieres general" com la llibertat
ella coutrilmeiria al millorament
de la vida social. posanl—oh, del comerç. Tota trava del Gosoranit--equltileri entra els inte- vern en aquestes /M'atiene, Ad
ressos ðN caeital i el 't'elan, en- d'un 14'1(10 vontrari: la puja dele
tre el cos eme i la producció, can) m'elle I el patiment del palde.
Mentre lea qüestione d'econosi recamarais politice i l'eroneinia g oeial reaein malleabies se- mia politice i de finances naciagana alai'. d'Itere. La guerra ee nals no s'examinin i no es reacaballa 1 nag trohern davant solguin amb un esperit prou amIrl'una pan &meada 'ne no pasea ple per tenir en comete ele imd'esser un arrnistiri; paró un ponderab l es de la solidaritat inannistial, o pes sen falta. pitjer ternacional, seguirem anant e los
que la irratatixa guerra. Cap dele palpentes dainunt de Le u,(1 3 grelle
perilla por a la pau pública 1 per
prole:ves d'abate de 1914 ha es a l'existencia de la eivilitearie;
tal resoll, ene tole han estat
agreujats; i fine l'assaig en gros d'aqueixa civilitzaeid. ral pensarEn honor de l'Apelas
del rOinusiidane, Pllä per les es- Iii. que tenis esf o us l nobles
tiles de Rése , a, sota la férula ha costee,
Mestree
J. PERE.Z -J011 R A
dels Lesna i dele Tredzki. ha vinEl diumenge vinent dia 19, a
gut a (Lesear una sesneonent. raeré ' Parts, 12-11-1922.
dos quarts de den de la trefila, tingrellera parda de les dirtadudril llar a l'Odia!' Grariene una
la
bisres mes inIternaree de (111A
seesid solemne en honor del gran
tela rae nold exemple.
poeta N'Ape les Mestres, en la
s'ha
pogut
saber.
aea.
a
el ano se
qual seran heniles, ultra diver
dols resulta t s d p i (lit assaig. asCes mieses seves, moltes coinsaig (Me Unte* esneennees {hl
ria i
Onsie'ans originals inédites del
cancebre a olerle intollert .uals per
nostre poeta. Prendran part en
ale C;IGhe realitat—i alzó que la
ariuesta seeeie el tener
redi 1 :4 be e•tet sentare la sireVendrell, la senyoreta Pilar Puff.
Qüest16 primordial
na del nida mea fantasidsa i verSP n ratl: PIS Maniste. En Joan
«Tm Niel en els
Molinari i En .fnan Macià. l'E,En el que atany a l'As, per
br e a. l'o r esectoure. polirm dir l'Esta t , de les facultats que te ha le de Rapeodee de re f ries e Enque PS1194 pitior ene abans.
ri el on e dic Penu t er i la Servid
d'intervenir en l'organitzatud
Oitl. ue preguerra ', p itido r be- eclesiàstica, hi ha una qüestió Choral de l'Orfeó Genriene.
elevo! d'anuesta rorresnandénria: primordial: i es que ala cataArnlca de la Música
confonent el prinripi de (-anafe- lana a una majoria de catalana
varió amb riaatint. rovard ins- molt superior a la necessärie
El vinent div r ndres, dni 17 .lein
tint, de l'reitteme. les grane re- per a formar l'opinie d'un pelee, corrents, tindrà llor al Pelan de
la Música CaMlana. el tercer ronciclas s'enginyen ara ae donar es- no ens es grat que les exerceicert de l'actual viles dols eemies
ta' ¡l'elche a la eennfeede. arnb
sin per a Catalunya ele honres
lelia innonscinerf ; i
que encarnen els Governs d'Es- de la Música" que, clon AA sabia,
corre perill de passer tamtal a panya.
anirä a càrrec de eminent tenor
Frnnea. terna en l'hnspitalitat
rus Vladimir 111','ng al qual
Es poden formar volums arnb
amable i la teriesia eren d e tra- les queixes i les protestes i els
acompanyarà al piano 0 1 tiemble
dir i t's La Cambra de Innitats clame que ele diversos estaments artista Nieailau Sto/lime-kv.
araba d'adoptar un nrajerte de de Catalunya han formulat conLes obres que exentaran
Ilei restrir g int--sl SPPWCITS. res- tra p is successius Governs d'Es- aquests dos artistes secan de ditrimeMt--”Ps del era d o Leone- panya: si no sdn creara en me- versos earäcters, figurant-ne en
tal als estrang e rs a remira; i es jor nombre es deu extdusivament
el programa de Cesar Curi . Monsdr temer que p f projeele Sielli a qua a la fi els catalana ens ha- sorgisky, Rimski Korsakoff, Schuaprovat pel Senat i promu l trat, tot • rem conveneut que ni d'aiqueixa mann, Grieg. Tsehoikenveki. !rasormit. net Govern al 'Journal atenciO som dignes: i es talment pare i nuhinstein. alcores le t.te
Offeler. Serene Partirle primer una impossibilitat metafísica, (piale serian prim e - - aud'i"fins
1 re! segon d'aqueix nrojerto. els que ens pnguern sentir comida- a Itareelona.
estran gers no relean edquirir gas, que aquest Estat. anib el
Un nernnatsna
cap immoble a Fnarea. o els drets qual el divorci cada dia es meAmb assisteneia de la major
que Id corretionnenin. a títol.gra- jor, ene intervingui en coses que
leit o o p erés. ni pelean tampaa ene afecten al mes intim de l'a- part deis professors de l'Eseida
Municipal de Música linglee Ilec
'tener confrtieWs d'arrendantent nima.
el passat diumenge al Restaurant
per inéa ettln dIS nrin ativs. si no
No ens pot ésser grat, no per un Martin una testa de Connel en
hoobtenen pr;eviament un derret del xore. passionalisme, sito'', en prideis fine ara mestree
Gove r a franeAs antoritaant-los, mer llac, per catolicitat: que a nor
questa
Escota,
senyora
Na
Futesa
desviré* d'oit l'informe del minis- qui ils católie, mai li pot pleura
Väzquez, de la classe de cara, i
tre de !Interior. TA diundnirid
que sols pugui veure l'Esglesia deis
senyors En Miguel Mas, proolenv selament a l'individnn. si- al travere d'un entelarnent
fessor de guitarra; En , Climent
ne dan'he a l e s sorietats
leso contra el qual sens revolta Lbarguren, professor
de viole i En
rnmerrIals: se n'eximirh- l'e.sPerit, ni contemplar-la exeePascual, professor (le ohne,
1 ami( surf in la irdanriuí seereta cint la seva missió amb la bit- Juan
aixi
rem d'En Joan Minis, ante
dele "ui maniribien at finvern per rreja d'un ferment de terrenisordenarles de la inateixe Eseo_
a l'ob . encie de Ji p is de rentereid me que ens fereix *entinte/as la. a tole
els quals Ilurs con) panys
ultra-ariona l ista rara annes l a- dignes d3 niajor respecte que eh: els homenal
juren amb motiu de
les sorietals regidos per los Hoja interesaos d'un li:stat que no sap
haver estat jubilats.
frftl , e,• S e S de les mutis signin
governar.
La cordialitat i bona compafraneas.oe el president del Consell
Res té que veure aquest f( " nitque els homenatjats han
d'Adminiatracin. els administra- mental desgrat en:U les perso- nyia
comparta durant ele Ilare.s anys
dar-d e legala. ele gere e ts I di- nes que en virtut d'aquest abrís del seu professeret amb
ele de.mites autoritzats a firmar Per de facultats venen a exereir Ilur mes companys d'Eseela, queitä
elles; en uva permita: les sede- inissid en terra nostrada; hern palesament demostrada durant
tets de les guate sigui en podee Iluitat, i Cuitar!), els catalans l'àpat i, sobeetot, en brindar co
de francesas nol s de la rneifat del contra la tramesa de jutges, no- noni de tots els professors el
ear'nl jristifieneid a vetee en la taris, registradora i funcionaria ¡acetre Nicolau, el qual, despres
darrere aesemblea general d'ac- de tol rt mena que els Governs ens de lamentar la separació deis
eionistes.
imposen; i, no obstant, ens ho- companys jubilats. els orine en
• La referida autorització le d'es- noren/ proclamant les qualitats
tot i per tot l'ajut i amistat de
s
- er demanada Lambe pele propio.- d'alguna deis que ens arriben per j'Escota.
tarje de nacionalitat estrangera aquesta protestada via, y dipePresidiren la taula, ultra els
quo ba rrio adquirit immobles o sitant-hi la riostra confiança.
homenatjats, el director i le l'EsNo
es
tracta
do
persones,
enSignal contractes d'arrendament
cota Municipal de Música,
abans de la promulgariö de l'es- . cara que, per desgràcia, n'Id halustre rnestre Nicolau; al volgi
prou
que
encarnen
fidelment
mentada Hei en projecte; 1 si
tant sou setseegueren la majoqüestió
greuge:
la
es
d'un
el
l'autteització els es refusada. Ce15
ria dels professors del nostre pridits estrangera es veuran com- ordre superior i te per fonament mer centre d'enser/yerto musirnitiata a efectuar 1%11d/eche dels un segun de fets reals que cada cal,
ces
drets que Ne pertanyen. ITn espe- un de per si l'agreuja prou: prinril malicies, en ignorància de cipalmente el de la diferent maha urgeLa
Schola
Orpheenica
l'Imaradesa de l'administració nera d'esser catalana, el de la nitzat per al diumenge al mal( un
francesa. podre ter cäleuls sobre cada dia creixent oposició que In
ceneert, dedicat ale seus socia
les coneorxes a què seria suseep- ha entre el pensar i sentir deis
proteeters, el qual tindrà lloc el
tibie de, donar Roe una eonsern- catalana i el dele governa d'Esteatre Poliorama. sola le dirime
blard Ilei entre propietaria re- panya, i sobre tot el de la volun- eie d'En Josep Altea.
trangers i funcionaris per beure tat ilustrada que no es pot aveComponen el programa un han
nir a ésser intervinguda en coles alitc.ri t z.iC1 n 1.5' designes.
nombre de eancons calaaues, enses que mereixen respecte supeNosattree, elan, ene vedarem
tre
elles una estrena del senyor
caminar fina de mueles i tot pel rior a qualsevulga anees cuses.
Faixee, havent neceplat la inNi volem, ni podriem voler-ho,
larg d'aqueix terreny llisquívol; encara
que ens ho proposéssim. vitare') un bola nombre de persoper.5 wat, un somriure de linoté la nalitats (entre la música catalatrima trearin, mestressa ella de per les conseqüencies que
uecessa- na, coro aixf mateix la Manc:omules nicieses gnvernamentals, di- intervencle; i que fan
nitat i eleecin. Ajuntament de la
rem tina cosa d'aparienria mnit ti un apart.
1". MASPONS I ANGLASELL ciutat.
simplista: aqueixe projectada
• ••
Hei, prengui's tom es vul go'. no
L'Odiseo Català prepara activatés altra cosa que un atemptat
ment els programes d'una intemelée th-irrra
dret de propietat
ressant serie de sis conceda que
pele mee enea, regate de ventee
seguint el seu ja tradicional cose
a la ;Ay a defensa; es un cee
tuin es donaran en dies de testa
pills a dirigir e/e pasos test cerní
Aerur, - iee-hLe Rufe Marcel,
la tarda. Dintre d'aquesta sede l'abolirte del dret internacioElpidi i Euetoqui, màrtirs. a
rie figurarte el popular concert
nal peivat, sense el cual—ob. di .
Quaranta Lores: Avui, a l'es- 1ii! Nadal que cada any ()enanavine ironta!-Aes nactime ro lin- glesia parroquial de Nostra Deden subelefir com na nla de la Meree i Sant Miguel Ar- za per el dia de la resta de Sant
TAdr; a viure serie(' el legan/ soeängel. Iloree d'exposició: Do le3 Esteve.
cial: ptetla vers la peleen de r-- vuit del metí a les sie de ja tar-•••
P re saiies i, el eue be pitjor, exa- da.
cerba ele nerionalietes damunt
La missa d'avui: Del dia, cod'un espera d'odi a reetranger: lor moral.
c orseeament interior quo acaba
Cort da Maria: Avul, Nostra
arel, l'exiateneie dele febles de la
Dona del Carnee, a les Jerónitnes;
Una que ben liman
Inaleiea manera que mina la naa Santa Anna u a Santa Maria
ter/Ilesa de l'ho me
Ahir fou auxiliada al dispensadr1 Mar.
Serà que el overn francés te
Adoraehe nocturna: Avul, Torn ri del . districte X Dolore fiero
palera d'una baixa eatstsfráfica del de Sant Llufs Goneaga.
Reis, de 41 anys, habitant al caIrene o que vol afavorir-la
Ventee en sufragi de Iee änirrer de la Demeeräda, núm. 5.
etteesparament del seu pa- mee del Purgatori: Avnl, a la so- per liaren-so begut una quantitrinioal
per Feetranger Intent y a espelta, Recorta!, 155 (Gretat de Ilexiu.
coen el de la reglamenta- cia), eeree do la Vera del GarDesprée de curada paeak a1 sau
rle de etnereat dala 041J11/11, la quid lad.
deancill.
•
F.Is (miraras, per a prevenir
ealanatniatestmeat possible

Les funcions de GráJusticia

Noves religioses
religioses

Fets Diversos

3

LS TEATRES
COMIC
Dissabte vinent s'estrenare el
melodrama en un predeg i sis ar
tes titulat "El cabaret de los ve
cienos", original dele senyors En
ele Tubau i Lluis Capdevila. obra
inspirada co la vida barcelona
ea, Per aguaste estrena es pinta

decorat exprés.

ORAN TEATRE ESPANYOL
El proper divendres, dia 17,
caldee lloc ea aquest Mane/ l'estrena d'un !ames vodevil en tres
artes cje MM. Guillemand i C.
Merey, adaptat a l'escena catalana amb ol Mol de "ToLhom..:
i ningú paga", piel fleu escriptor En Batllori Pieafort.
Es tracia (T'un vodevil sumament cómic i que l'Empresa presentarä amb iota esplendidesa,
estrenara un magnifle decorat
pintal expressament per a aquesla obra pele acreditats eseenó-

grafs Bulbena i Girbal.

POLIORAMA
El vinent divendres i en fundé de nit, es neprendrä a aquest
honic teatre la comedia en quatre artes, en prosa, original i he
" '4. de Pirre 1 C. A. de Cailla-

vet, arranjament espanyol d'Antont Pelnmero. "El Amor Vela".
L'obra serä presentada a mb tot
luxe u propietat. tal coro acostuma aquesta empresa.
n••n ••••••••••

CARNET DE LES
ARTS
-El pintor Payreda is a Barcelona,
prcpurant una prarinta r.sposieió de reinas.
-Diious será oler( als artistes Domingo i Dorenj. que tnars-rn a Paris, u*
apat de comiat.
-La r evista "L'Amour de l'art"
publicas si n artiele estudian( la personalitat de Manuel Ilugui, aquest kame len
pintorecs del cual se ' n cont.fat sanies an.;cdotes. L'articulista peden descubrir d
lleve espanyol de l'obra del nostre escultor.
-4 /3 bu( ge, rts rualior y iant
tiran en bontemage: al Poeta illcurer hi
figurara wie escultura enearregada a ¡Es
time Monegal. En loan Altoteqestat
^,r rh in
O peure-la n
millors
eloq ha
-El pintor
ha iornat
de la Sr/zu de Mar amb un ir:por:Je
bagasa, de Pet ;.( tI tIMS i Id-gens que seron. P.-0* Mo, ea-poroso en (tren. Se'ns ha
informal eme aquestes pininres del 1/aranes-Pad . "1 sie d'eh-zeda( me:Asir:su i
Perfere

Crönica_judiciäria
AUDIENC I A PROVINCIAL
Vista de causes

Davant la secció primera van
compareixer Juana Llisä Naval i
Margarida Escarie]] Escanelta,
lea • quals, d'acord i abusant de
la confiança que en la primera
Lenta l'ama on servia, van apoderar-se d'una agilita de ernibate amb un brillant i diferents
ideaseis valorat tot en tinquenta sis pessetes. El fiscal va demanar per a la liana, reincidente, la pena de cine anys, 5 mesos i 11 dies de presó correccional i per a la Margarida dos anys,
onze mesos i onze dies de igual
presó i la indemnilzació corresponente
A la seccien tercera van personar-se, acusadas del dende de
Trinitat Xit»enez Batista, de
mala conducta, i Fernanda Pagés
Ximenez, les quals entrant en una
inerceria i andi l'excusa de comprar puntes, van apoderar-se de
dues peces do punta taxades en 30
pessetes. El fiscal va demanar per
a la Trinitat la pena de quid jo
mesos i un dia i per a la Ferranda dos mesos i un dia d'igual
pena.
Per falta de nombre bastant
de jurats fou suspesa la vista do
la causa pel delicte d'assassinat,
assenyalada per a la secció quar-

ta.

ASSENTALAMENTS PER AVUI
AUDIENCLA TEruirroniAL
Sala primera.—Llotja.—Interdicte: E. Tuvull contra C. Casados.
Sala segcma.—Concepció.---Incident: Elvira Riman/ora Contra
Anton Rocamora i altres.

Figueres. — Desalawi: Sebastiä Trulla] contra Franceso Piquereda.
AUDIENCIA PROVINCIAL
e Suche primera—Les Drassanes.—Qualre orate, tres per estafa i un per ultratges a la nació.
Suele segona, — Sabadell.—
Ilomicidi per imprudencia—Antonl Honda. Jurat.
&oció tereera.--Sud i Hospital: Un jurat per adulteri i guatee incidente per injúrie.e, estafa,
desaeat i lesiona.

Seceie quarta.—Coneepció.—
Assassinat.—Dionis Argilea i altres. Jurel.

DELS JUTJA73
El de guärdla
El de la Concepoie, secretaria
del senyor Guardiola, ha rastrea
n'ente tres diligencies, ingreasant
als °alabeas()); tres detinguts.
L'ha substituit el de
tal, eecrelaria del aentyur Illtni.

CRONICA._SOCIAL
" LLIBERTAT
1

EN
Han estat posan: en llibertat
Ferran Nichini, Demente Medirles i Marc Rubio, que foren
detinguts el dissabte al carrer
Mfinac per haver-se disputat per
qüestIons de treball.

ACTE D'AFIRMACIO SINDICALISTA A NIATARO
Tin ceue lloo a Mataró un mfting d'afirmació sindicalista, en
el qual hi assiste un nombres pú-

blia.
Fou presidit pel senyor Arnú,
i hi prengueren part Beltavista,
Pi, Bilbeny, Peine i Llibertat Redimas.

Tots els orralors feren vote per
a la reorganització del Sindicat
únie i esposaren les aspiracions
deis sindical (ates.
EL SINDICAT UNIC DE
LES ARTS GRAFIQUES
La Comiese!) reorganitzadora
d'aquest Sindical esta preparant

pel proper diumenge tina assemblea per a nomenar la Junta administrativa.
El local i l'hora s'anunciaran
oportunamente

itarriNo SINDICALISTA A
{BADALONA
El dilltins a la ni!. la Comissió
organitzadora deis Sindieate
Unics ute Badalona edebre un miting d'afirtnacie sindicalista al
teatro Picarol, de la veina olatat.
Ton; els oradora predicaren
quo calma donar al Sindicat una
orientació diversa de la seguida
fins ara.
Llibertat Melenas, ademes, demanä la coLlaboracie dels intellectuals i manifesté la netos-si
-ta
de que la dona sigui emancipada.
El secretad de la Confederació
General, senyor Peine, demosträ
que el terroristne havia actuat
fora deis Sindicats.
Tota la nornbrosa concurrencia
surtí del míting amb un gran entusiasme.

ELS RETIRS OBRERS
A l'Associació Cooperativa
Obrera 'El Rellotge", de la barriada de Les Corte. tingué lluc el
ronqué acte de propaganda, per
a receptor la conforneitat de
Pelement °bree de l'esmentada
barriada al programa minim de
millores a la Llei de Retirs, que
van aprovar distintes entilals
obreres, cooperatives i Ateneus
etilturals en la reunió celebrada
a l'Ateaeu Enciclopedio Popular,
a l'efecte convocada.
Va presidir l'esinentat acto el
que ho es de l'entitat, senyor
Carnpalans, assistint-hi nombrosa concurrencia de treballadors
i obreros i de representants d'enWats del (Releer:le que oferiren
Ilue col.laboraoid i ajut a la humanitäria obra dele retira °brees.
Parlaren a continuació els senyors Vilanova, l'alomas i Caballe r a, i per /litem ho ron el preeident del Comile Pro Retirs
°brees, En Pene Gorga Artiges,
coiacidint Lots ells en la necessitat de la Unmediata aplicacie
del rece:Airee sobre les herendes,
perquè l'obrer pugui pereebre la
pensió aseenyalada en l'article 12
de la Llei de Retes, quo sia rebalsada leidal del mateix als seixanta anys i que sigui auge/mi/lada la pensió a inil pesseles
anyals, quantitat amb la qual
l'obrer ereu poder resoldre les
seves necessitats perempteries.
També explicaren les raons per
les guata ban de tenir dret a cobrar pensió en cas de vellesa Luis
aquells obrera mamulle i intelleduals, dependents de comete'
que cobrin sous infertors a 6,000
possetes anyals, condicionant toles aquestes minores al pagament per paca de l'obrer d'una
¡meseta mensual obligatoria.
1 per últim, consideren de justicia la intervenció de la legítima representació patronal i
obrera en la matutea proporcie
do les caixes coleaboradoree en
l'Instila Nacional do Previste i
Patronats Regionals de Previsie,
organismos executors i adminietemiera del retir obre n .
leaele acabe anib sinceres paraules del president de l'entitat
organitzadora de lacto, mayor
Canipalarls, eiogiant al Cuna
uferint a l'ensems
l'ajut de la soy a entitat per al
trionit de tan humanitäria obra,
La concurrencia que °media
l'espaiosa sala dades de la Cooperativa "El Rellotge", va aplaudir als defensors dele treballadore vells conveneuda que
aquesta campanya (are que desapareguin ceda en/tiros quo enripien d'amargor l'en hila dele publoc civi/itzats.
PER A LA SOLUC/0 D'UNA
VAGA
Els ohrers da la fabrica de (LarIré de Filie d'Ante/ni Febregues,
do Mataró, derramen que la delegavió del treball intervingui per
a solucionar la vaga que d u e
mes d'agost estar] mantoniut.

vAaa SOLUCIONADA
La vaga que seeitunen des do fa
tenme da treballadors de la letralea de teixtle que Le a Canet do
Mar el senyor 011er Plana ha
(tundi It solucionada.
Slua acordat que Pis obrers eabrarati 44 etteeetne autenauale

mentre s'estiguin arrenjant le.
maquines, dempres s'estabiiri
el preu tete
DE MANRESA
Els organismos socials dei Mane
rasa han remes una Meterme al
tninisleri del Treball demanant
que per acial decret sigui creada
a aquella eintat una CAL/Jis/dé
Mixta i Curnite Perdure

SINDIGAT LUCRE ME..
TAL-LURGIC
El Sindicat Latee Professional
MetaLlergic obrl alije la seva
cola en el carrer d'En Guardia,
número 14. leensenyanaa leerá
diurna i gratuito per als bits dels
serie deis Sindicats Llittres.
Aviat inaugurarä la elasse nocturna per a adultes.

30 OZRERS ACOMIADATS
Per diferencies entre el per.
sonal i la gerntiCia han estat seo/Medida aU obrers de la "Cama
Mútila Popular de l'Ecuutimat de
Barcelona".

• ••
[hm rehut el segilent avis:
Als patrons (Jilote/si Restaurants i Cates de Catalunya ele poema en roneixement que da tala
el rumor que circula dient que ele
Sindican/ de Professio e als, Seni.
lars i Ajudants de Cuirra s'hagin
passat a una Ora societaL
Poseo/ novament e dispoideke
dele palmes t'ostra barcia de tree
ball, establerta al correr de
Gulirdia, 14, principal. Tulefon
4351 A.
••n ••n•••

PALAU DE LA
GENERALITAT
Viales

Ahir al metí el eenyor Puig i
Cadafaleh estigue sil seu despida.
rebeat nombroses visites.
L'Escoda Su:sea
El cónsul de Suissa, Mr. Ni-ppell, acompanyat del d:rector de
l'Escota Suissa de Barretona, han
estat a visitar el senyor Valles i
Pujals, invitatit-lii al betiellei que
a favor de t'es-mentada Escala es
faré tel vinent diseatite. al Majestic !lotee
u nenn
iS i
Reart
m

dti

Consell Per—

Ahir, a ha tarda, va reueir-se,
Sota la presidencia del senvor
Puig i Cadafalch, el Cansen P;irmanent de la Maneomunilat,
cortreranc'es a Flaneras
La Cornissió d'Educaeid Gellerail tue conoadit a rajuntarnent de
Figurines la celebració d'un ee cle de conferencies públiques. les
quals serän celebrades a la Biblioteca ()Opa/lar.
Aquences cunfierencles versaran sobre temes d'higiene päbLiCa i privada, física i moral.

Corn:ae:ó provIeval
La Comissió Provincial ha den-

paterat els següents assumptes:
Recurs d'aleada interposat per
don Joan Raspall contra record
de l'Aiuntament Valltiona, retarla a permisos per l'extiende
d'obres a les faertnes.
Informe en l'expedient relatiu
a la pende formulada per don
Joaquim Pujadas, encaminada a
que l'Ajuntament dc Candes de
Montbuy s'abstingui de malear
cures a la façana de la enea lema
(MI carrer Nou d'aquella
tal), que tracia de convertir ea
Cases Consistorials 1 destinar-la
a nitres serreta pehlies.
Informe en l'expelient relatiu
a l'autorització soLlicitada per
la S. A. "Energia EleeLrice de
Catalunya' per a transportar
ettectricitat a lp barriada de Can
Catat i a la fäletica Veinte, situada a Sant Faust de Capcentelles,
amb iraposide de aervitutt cobre

predis particulars.

Universitat de Bar-

celona
El Rector ba manta suepenes
les deseca do la Univeraitat des
dP queda d'unzo, en vista dele
alelad/11s del luan labia pel restan' del dia.
Ha manifestat als periedietee
que el claustro general ordinaria
tui la sera reunió d'ater P114111'lld
dispoeat a eastIgar als estudiante
revoltosos, prenent les mesures
conveniente, eom de l'ordre
probibicie d'unte:te/. a l'edifed
untvereitari a tole aq uella (1110
no aereeitin, mitjaneanl la pro.
&enteche uitt document a llur cene
d'ele d'estudiant.
El Rector /sebe la visita
d'una romissie d'estudiante nee
cionalietes 1 une de l'Asenderee
Catalana d'Ealudiants protestalt
di/ l'actitud provocadora de la
Dolida 1 del lancen/mil provisto.
aal do la Universitat.
Taiebe fou visitat eel //afile da
GIN/nena hiteresuant-se per la
g el/dende de tes eseoles de dita
poblaelia I n'el senvor %Idear, die
rector de l'Fleeela Sula..
Han proa possemeie. respeetivement de Ilurs t'erren% de remire
de Seva l meetrossa de Vitadeenvalle 1 Sant Pan de Stibiraehe En
.Tesep lerannuet, Na elenteeeeer
Mocetona I M Gunaepelp litabee
lee

r
AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO
tr

Berlin, 15.—Les causes de la
Crisi ministerial són les segiients: La täctiea del Govern
amb Freno apunada per la mejor part deis parlamentaria no
bastaea per a resoldre lote els
problemes. La erisi financiera
provocada per la caiguda del
marc tenia considerables repercussions interiors. Els socialistas
demòcrates demanaven l'agreujament de les Ibis contra de l'especulaeió i que el Govern requises totes les (milites per a evitar
un augment en el preu del pa.
Per Hur part els populistas exigien una participación mes directa en els assumptes de l'Estat. Stressemann i ilue Stinnes
volian una àmplia participació a
la coalició i els socialistes amenaçaren amb retirar Ilur apoi a
Nirth si cedia a les intimacions
populistes, En fer anit ferm Ilur
acord els socialistas, el canceller
no tingué mes remei que dimieir.—Rädio.

CONIENCEN LES CONSULTES
Berlín, 15.—El canceller \\edil
remete ahir a darrera hora de la
tarda la dimissió del Govern al
president Ebert, el qual racceptä, pregant-li al mateix temes
que continuessin els ministres a
llurs Hoce fins la resolució de la
El senyor Ebert ha conferenbiat aquest metí amb els cape
el els partits burgès i socialista.
• A l'entrevista celebrada ahir a
fa tarda amb el canceller Wirth
per Hermann Muller, aquest esposa en nom del parta sociaIisja els motius que al.lega per a
negar-se a cooperar ami) els populistes deis quals els separen
divergencies d'opinie fonamentals, especialment en el que es
refereix a la jornada de treball i
.11 l'estabilitzeció del merc.
• El Caneeller, en nom del Centre i dele demòcrates nlailifeSta
a Muller que esteva conveneut
la necessitat que tole els partas
prestin Ilur apoi al Govern que
es formi demanant als socialistes
que es pronunciin clarament en
1aquesta qüestió.—elavas.

ELS SUCESSOS DE RHENANIA
MORTs

I FER1T3

-:- EL

MENT VAGUISTA S'EXTEN
' Dussehlorf, 15.—En tractar
policía de disoldre una reunió de
Vaguistes es produi una coLlició
que degenerà en batalla campal
en disparar un tret de revólver un
dele vaguistes.
De la baralla resultaren un
agujeta mort i alguns ferits.
La vaga, que quedava tocante
liada en el ram metal-lúrgie, sera!bla qus s'estén.
j La pulida ha rebut reteneos en
eeure que la situació tendeix a
eigreujar-se.—Havas.
Pares, 15.—Comuniquen de
afagúncia als diaris que el movíment vaguiste iniciat a Dusseldorf, Duisburg i Colònia va prenen extensió, afectant actualment
eme 50,000 obrers.
• A conseqüencia dels tumults
ocorreguts a 113ohenia, lii ha quaere morts i cinquanta ferits, la
gnajor part policies.
La policia sima apoderat de
nombrosos fullets comunistas
procedente da Berlín, elm guate
donen a cornprendre que el me-.
virnent ha estat provocat per,
agente de Moscou.—Havas.

La qüestiö d'Orient,

Les declaracions elusselini
fetes a la Premsa francesa sobre
ele punta principals de la politi"II Prime°
ce extcrior
d'Itälia" les ha resumidas aixi:
Qü est16 social i Conferencia de
Lausana: Si la situació interior

mito penad jo metete in.; a Laue
sana. Italia estä disposada a
concorre-hi. Aprovo plenament
• al senyor Poineare en voler-na
activar la convocateria; com mes
aviat es reunirà millor. Italia est disposada a anar-hi demà maa
teix, si cal, per tal com si l'ajornament d'aquesta hagués
de provocar una catàstrofe. Ile.Ha no en N'otario, compartir la
responsabilitat. En ço que es refereix a d'actitud que cal prendre
amb Turquía, a parar meu no bi
ha dubte que s'imposa el front
únic entro ele aliats, siguin les
que es vulguin les eventualitats
,incloses les militare. D'altra
part aquest front &tic esta la
,actuant cal eonselidar-lo. De
Inoment els tures exageren i cal
• ucear. .1 p revente q ue 'f.-mal

15 !mimbre de 1522

D'America

El rnemorandurn britänic- remès al Govern de París
El que diu lsmet Paixà en arribar a París ;: • Els turcs no estan conformes amb la reunió preliminar aliada :: La Conferència durarà uns
dos mesos :: El personal del palau del Soldà sera portat a Malta
París, 15. — El memorändurn trangers d'Angora, Ismet Paixà, tot cl que es refereix a les capi- las tres ofensivos i la marxa conde, ministeri d'Afers Estrangers el qual ha declarat que Angora tulacions, abans que s'arribi a Ira Angora.
Afegí que no coneixia la nota
de la Gran Bretanya, que contó no desfija perjudicar al Govern una solució d e,finitiva.—Ilavas.
elle punts de vlsta del Govern francés, puix com Franea, An- LA QUESTIO D'ORIENT EN ELS deis Governs alíate; en la qual
aquests declaraven els perills que
anglès sobre la qiiestie d'Orient, gora es un Estat democràtic. llena
CERCLES VATICANISTES
eene a portar el roturo de Gensha estat Mural ja aquest metí sofert maese i hem fet enormes
Roma, 15.—"L'Osservatore Roen el ministeri diAfers frene" saerincis parqué ara no desitgem
ita estat detingut dl general
sense que per ara el text d'a- ardentment la pau. Ens hern mos- mano" formula precs perqu è els
quest document hagi estat donat trat sempre conciliadors i si abate es posin (record per a so- Pallfs ex cap de l'Estat Mejor
lucionar pacificament la qüestió de l'ex' ereit d'Assia Menor.-11aencara a la publicitat.—Havae.
se'ns hagués buscat abans hanParís, 15.—El "Petit Parisien" ría pogut ésser evitada la fusió d'Orient
vas.
Aquest diari demana als tures
diu que a la mejor part del me- de malta sang. L'estere realitSANOS SE SUBLEVA 1 °EMANA
que
es
facin
eärree
que
la
intelmorändum en el qual el Gavera zat per Angora posa al país- en
ringles exposa seu punt de vis- una situació ventatjosa i mereix ligencia entre eis aliats és inIALa PremoblOe7ta5M.—
Constai-t'A
n ir
la sobre ,es diferente qüestions el respecte de las denles poten- dispensable per a l' equilibri
que han de resoldreles a la Con- eies. Esperem que França segui- orieneal, l'estabilitat del qual sa publica despatxos d'Esmirna,
conté la mejor garantia per als dient que la poblad') de la illa
ferencia de Lausana, es podrà rä apoiant-nos.
Ara es precie
arribar fäeilment a un acord. En tivar les negociacions
per a sela .interessos tures.
Insisteix en acabar en que una vd ae tcno'notsraseellrbeleaiaq,uedesMbeanart.4;a.
Sa
efecto, diu el diari, no- es trav- pau, puix donada la situació
adles condicione principals per autonomia.
ta en aquest document de qües- tual a Orient, cada fua que pasea de
econseguir aquesta estabílitat
El Govern d'AteneCha remes
,tions territoriale ni del regule constitueix un perfil de nousradica en el respecte i salva- reforeos per a restablir l'ordre.
deis estrets. Sobre aquests tili nte; chients_nadio.
hi ha unanimitat des del 23 de
guarda dels interessos cristiane. —Hayas.
septembre últim. Es tracta de
—llevasLA CONFERENCIA OUllARA
i EZENAIX L'ARMONIA ALS BALqüestions que havien estat deiUN3 DOS MESOS
CARIE;
xades de banda, des de la nota Londres, 15. — Es crea que la EL CARVI D'ADMINISTRACIO A
TRACIA
inter-aliada de 28 de mare i a ! Conferencia de Lausana propiaI ' Soria, 15.—La cordial acollie
da feta a Rumania i a lugo-Espropósit de les quals, 'l'actitud ment dita no durarà mes dune LES DIJES ROUCIE3 TURCA
ALIADA
moderada del nou Govern angles deu (Has , pele!,com que a mes a
lä via al president del Consell
UNA NOTA DE REFET I UN
bulgares, senyor Stambuliski, ha
permet esperar que no hi hauré mes de la qüestió turca, trataTACIT
ACORD
cap dificullat seriosa. Tracten ran anees qüestions d'Orient, es
causal. viva satisfacció en , e1 país.
Constantinoble, 15.—Refet Pai- L'opiniú eeu per primera vegada
aquestes qüestions de l'exereit prolongaran les sessions durant
turc i el sea reclutament, el con- uns dos mesos.—Radio.
x "melé abur els Alls Comis e després de den anys la represa
trol del Deute otomà, les cap
capisaris aliats una nota declarara de les relacions I3ulgäria amb
tulacions, etc.
tulacions,
ELS TURCS ESTAR REZELOSOS que el Govern d'Angora no po- els seus veins.
Segons el dit diere el memo-, Lausana, 15. S'anuncia que dia permetre que els aliats es tiEs indica gene.ralment que
quessin en asemniptes relamo-, aquestes proves d'amista constirändum eritänie demana que l'entrevista preliminar que ele
abans d'anar a Lausana, ole aliats aliats han decidit celebrar a Lau- nata amb l'edministració del tueixen una garantia que s'arris'entenguin sobre les mesures sana abans de l'obertura de la país, mostrant-se en canvi, die- barä aviat a un saludable acord
que prendrien eventualment de Conferencia, impressionà desta- posat a complir els acorde do entre els paleas baleänies i que
comú acord si ele tures presea- vorablement a la delegació tur- Mudänia.—Havas.
es veuran desapareiver les paseatssin a la Conferencia exigeneies ca. Els delegats declaren que es
Londres, 15.—Despatxos re e des animositats.—Ràdio.
inacceptab'es.
retiraran si es troben en presèn- buts de Constantinoble (finen que
LA SITUACIO DEIS TURCS A
El Govern angles sembla atri- cia de (lesions presos senee
en el que afecta a les qüestions
BRUSSA
buir a aquest compromis inutu, —Radio.
de policía s'ha arribat a una esuna importancia capital. La inDecir d'arranjarnent tàcit. en vire UNA ENQUESTA DEL cordszt
teleigencia sobre aquest punt
ELS EE. UU. I LA QUESTI O tud del gual els tures no interviuFNANCES
serà mes difícil, riere no hi pot
ORIENTAL
nen mentre es traeti d'estrangers
Constantinoble, 15—E1 cónsol
haver divergències fonamentals. Washington, 15. — El rumor
els aliats, per Hur part, deixen
En efecte, se sah ara que lee eirculat, a Conslantinoble que ele als 'tires la cura de resoldre els de Frenen, acompanyat d'un atai mantenint una política de nie- Estats Units havien trames una assumptes indígenes, rnenys en dant de Refet Palee, ha marxat
a Brusca, per tal d'investigar
deració a lene-mire el Govern nova nota referent a la situad() els casos de gran necessitat.— aclarir ~únela formulada pee
francés no ha oblidat mai que de Lievant, llagué la base en una Hayas.
representant britànic sobre supode% haver-se de recorre a le mala inteligencia. S'afirma en ' Els ganarais aliats contaren- posats
malle tractos a religiosos
fermesa si els turre; comelessin Afecte en el
ministeri d'Estat que 'ciaren ahir amb Refet Paixà
l'improbable mancament de Ilen- Púnica cemunicació nordameriea cutint els detalle per al trans- franceeos.—Havas.
ear una provocació as al etee L it na sobre l'assumpte i que es tro- port de la gendarmería turca al 1
aquestes condicione, la diseus- be a mans de d'admiran Bristol • darrer eector d Träcin
La QUESTIO DE BESARABIA
sió no podria versar mes que so- a Constantinoble, es un exemplar es mostré mea conciliador. Refet
en el RUSSIA NO ES VOL ENTENDRE
bre detalle. per ') no sobre el prin- de la declaració nordarnericana que es refereix al canvi d'affma., I
DE RAONS
cipi de la resistencia ea cornee— feta a Landres, a Paris i a Roma. nistrainó a Träcia, premelent
que Parle, 15.—En una recent nota
Radio.
En la publicació que s'ha fet a d'ara didavent ne erg -ui cap dirigida al Gotern de Moscou.
Europa d'apesta comunicació, d:fieultat ,r)!ed la gendarraeria umania ha delarat estar diem:ABANS DE LA CONFERENCIA
París, 15.—El Govern francee sembla que foren exelosos al- turca i les eutoeCate anadee.— sada a entaular negociacions amb
de_ Hay as. Rússia prop la Bessarkbia, si
esté preparant un Mernorandurn guns paragrafs, aitals com
en resposta a la nota d'Anglate- clareció relativa a les capitulaRússia -accepta el Dniester con/
rra. cions i a la indemnització. Es dar LA Tr'sINSiviiSsIO DE CECILIA a frontera rueo-rumana. TxfixeALS
TURCS
rin ha contestat que Rumania
En vis careles politice es eon e que la petició feta mes nacionete
sidera prohablle que lord Curzon distes tures per a l'abolieió de les 1 Parte, 15. —iba acabat Hure considera que l'esmentaila froncarregada
de
la
transmissió
als
arribi a París el divendres o (I capitulacions As mirada amb intera la forma el Pruth i demana
dissabte conferenciant immedia- quietud a Washington, eneara treballs la nossió francesa ene Pevacuadó de Besaräbia per Rutament amb els senyors Poinca- que en el ministeri d'Estat es turre dels servri3 administratius mania. "Róesia—diu—no ha dore i Barrera. En aquest ces, guarda la mejor reserva sobre de Cicilia.—Radio,
ant mai el seu consentiment a
Curzon i Poineare sortirien el diu d'aquest punt.—Radio.
' EL PERSONAL DEL PALAU DEL Pandeó de la dita provfneia • per
menge Cap a Lausana conferenRumania. Tole ele acorde entre
SOLDA A MALTA
ciant el (»alela dia a la nit, amb ELS REPRESENTANTS NORDRumania i els altres paises prop
Londres,
15—Comuniquen
al
AMERICANS A LAUSANA
Musolini o be amb el cap de ia
de Besaräbia sen per a nosaltres
-Times"
des
de
Constantinoble
dqlegaciú italiana.—Havas.
Washington, 15. — Les perso4
nuls i torn no existents."—Itadio.
nalitals que amb caräeter d'ob- que el personal del palau del 17, le
dä,
que
esté
refugiat
a
l'embalMORT D'UN COMPOSITOR
ISMET PAIXA A PARIS
servadors assistiran a la ConfeLausana, 13.—Anit rnarxä a rencia de Lausana senil Mr. Child sada britànica, seré portal a MalViena, 15—bin mort el comParle el cap de la delegació tur- arnhaixader a Roma; hlr. Crew, ta.—Ilavae.
positor Karl Zieerer, que tou dica Ismet Paixà, acompanyat de adjunt de l'Ambaixada a Berna, i
DETENCIO DEL GENERAL PA- rector de l'orquestra de Fha cort.
Eeeid- Bei , representant d'Ango- l'alinirall Bristol, observador ade LLIS ::
—11avae.
EL QUE DECLARA L'EXra a Parle. Regressarit a Lausa- june—Havas.
GENERALISSIrd PAPULAS
INCENDI DE LA UNIVERSITAT
na el divendres o el dissame,—
At3nes, 15 .— Ha continuat la ;
SUECIA I LA CONFERENCIA
DE MONTREAL
Radio.
vista de la cansa per alia li-ale
ORIENTAL
Parte, 15.—Aquest matt arete
Montreal, 16—Un violent inhä a París, Ismet Paixà, cap de
Estocolm, 15. — Contraria- doria contra els ministres (le lama eendi ha produit grane estrelle a
la delegació turca, acompanyat ment al que ha estat afirrnat per tenor Govern, dedicant-se la cese
1a Universitat ealcuilant-se las
de Reeid Bei, representant del alguns diaris estrangers, el Go- 0316 a la prova testifical.
pèrdues en guatee milions de doNo hi llague incidente de cap lare.—Havas.
Govern otomà,
vern de Suecia no ha salicitat de
Ismet Paix conterenciarà aguce cap manera que se l'admeti a la mena.
la mateixa tarda amb M. Peine Conferencia de Lausana. UnicaL'ex-generalfssim Päpula 3 da-, I urewee AMBAIXADOR ossis
'
care.—Havas.
rnent, i en virtut del tractat que clarä que la responsabilitat de la 1 Berlin, 15.—El nom ambaixaexisteix entre Suecia i Turquía, derrota cau per enter damunt dor d'Alemanya a París seré l'acEL QUE DIU ISMET - PAIXA
Paris, 15.— Ila arribat a aguas el Govern suec s'ha lirnitat a ex- l'anterior Govern i les altes aire jua y' ministre ele Einanoe.s, senyor
La capital el miiiistre d'Afers es- pressar el seu desig d econeixer toritats militare que ordenaren Ilernies.—Radio,

LA PREMSA ESTRANGERA
DECLARACIONS DE MUSSOLINI

nimbares,

TELEGR AMES

D'Alemanya

La crisi rniniste
rial obeeix a la resistencia dels socialistes a collaborar amb els populistes

LA PUBLICITAT

Paixà s'ili pensarà dues vegades
abans de precipitar les coses i
eunietre algun acte irreparaLle,
En ço que es refereix a les capitulacions, el mot capitulacions
es una vella paraula que te la
virtut d'irritar ole tures. Cree que
cal eliminar aquest mot conservant peró la cosa, aix15 es, mantenint un sistema de garantice sufleiente 1 eficaces.
Relacione franco - itallanes:
Franca i llena ban de progres-

sar dins de la mes cordial entesa. Res d'essencial no ha de dividir els dos paisos. Cal portar
en les nostres relacione molla de
fratiquesa i desprendre's dalle estate d'änim creats al voltent d'algunes qüestions . L'acord comercial Halo-francés fa una bona
impressió. Hl ha fórmules
ignalrnent satisfactóries per toles dues parts. Conve lambe intensificar el bescanvi inteLlectual
entre Itàlia i França. Tot el que
es farä en aquest sentit donarä
rasultats exceleents.
La qüestld de Tunis: Demanem
a Franca, ea la qüestió de Tenis,

de practicar envere les colónies
una política !liberal i de no volar afrancesar a la torea els cains italians. Serà amb una polfe
tica 'liberal que Frença es guanyarà nade fäciement els cors i
els ànims. Estic conveneut que
ene arribaren a calandre.
Proble ma de l'emigraoló: liti ha es un poble de quaranta mitiene d'habitante, amb una natalitat molt forte. Itälia es masse
patita. lleven) do vessar-nles fae
talment mes enllà de les fronteros Cal per a aixó trobar territoles on dirigir el corrent erute
gratori. Aquests territoris els
trobem en part en el mereat del
treball francés, als Estafe Units,
al Brasil, a la República Argentina: Quant a l'Austràlia, es massa apartada i en quant a Rússia,
les pretensions i les exigZmeies
dele boleavistes impideixen, ara
per ara, de pensar-hi. Contem
arribar mes o menys aviel a un
acord ami) el Brasil per l'emigració j d'obtenir dels Estats Units
que vulguin obrir mes emplee
ment Hure portes als notree emigrants.
LPs reparamons: Tenim en
armen terrany eJls mateixos intermos que Freno, jeque pom

aquesta tenim petura del diner
alemany. Estem, dones, lambe,
all costat de Frardia. Aquest diner peine pot donar-lo Alemanya?
Pedem fer-la pagar? I cona fer-la
pagar? 'laven) (Pernerar la forca
o la persuassió?, en's ael preguntes que espien una resposta ure
gent.
•
Aquestes són les principals declaracions del president del Censen italiä sobre política estrangera. La conversa es prolongà en
to cordialissim, tocant-se tots
els elontits del programa feixista
sobré política interior, económica i social.
S'ANAVA A UN

REPARTIMENT

O' AUSTRIA?
Ainb aquest Mol el corresponsal francés del "Journal des Debate" a Mena, es refereix a un
artiele aparegut al "Innsbruker
Nachrichten" molt comentat pele
diaris vienesos. Sembla que hasant-se en tin .artiele apareen', al
"Pomelo d'Italia" es preconitza la
creació d'un Estat alpestre, quo
compren el Tirol austriac, el Vorarlberg, Salzburg, La Carfntia i
l'Esfria . Aquest Estat neutre, inpapae de viure.pel ell nneteix, cau-

ría immediatament a l'órbita económica d'Itälia i asseguraria el
contacte immediat d'aquesta potencia amb Alemanya.
Eembla quo en els medie politice s'havia parlat molt d'aquest
pretei projecte ¡talle (luan, el
passat istiu, la gravetat cada die
en augment de la Crisi austriaca
feia córner el rumor de la distocaen!' de la República i el seu repartiment entre els vais. Aquesta vegada. el diari tirotee creu
saber que, en Ilur entrevista de
Viena, els senyors Benes 1 Sehanzer parlaren (le non d'un rapartiment d'Austria en esteres d'ine
fluencia.
Per la seva part, liii (lime m a .
giar, óreean deis refugiats hongareses a Viena, ha Ilaneatda nova
sensacional d'un acord militar secrol, entre el senyor Mussolini i
l'almirall Horthy. En cas de conMete arriat entre llälia 1 Iugoeslävia, Ilongria proporcionarte
vuit divislone, mitjançant la promesa deis teme oficie d'Itälia per
al retorn mi lIongria de lea proeludes perdudes. L'acord es din
quuu ha arribat a coneixement del
re presehtant de lugoeslävia a Budapest..
Mentre la Premsa esquerrista

Un comunicat oficial afirma que a
la catàstrofe de
Xile hi han hagut 1.800 mc r:s i
2.000 ferits
Santiago de Xila, 15—Un comenieat oficial denla cornete que a
conseqüencia del terratremol
(que es reproduf ahí:1 hm ba h alutgut mil vuitcents morts i mes
de dos mil ferits, havent quedat
•rstruides mes del cinquanta per
cent de les cases. Són enormes les
perdues materials, sense que pel
moment pugui evaluar-se, tal es
la magnitud de la catàstrofe, la
vàlua d'aque.stes perdues d'una
manera aproximada.
Els rnembres del Govern i el
president de la República han vie
sitat els llocs damnificats.-11ava S.
UNA PORLACIO DE 750
TANTS, DESAPAREGUDA

Londres, 15.—Comuniquen de
Valparaiso al "Daily News" que
el nombre de víctimes ocasionades pels terratremols puja a
dues mil.
San registrat noves sotragades. Un poble de 750 habitants
ha desaparegut completamenteHayas.
EL

CONDOL DE BELGICA

BruseLles, 15.—EI ministre
d'Afees Estrangers ha dirigit a
l'Enearregat d'Afees de la República de Xile un missatge exprese
sant-ti la dolorosa simpatia de
Bèlgica per la catàstrofe acorre guija en el seu país i pregant-li
que en nom del president i de tot
el Govern belga manifesti la pro./
funda pena de Bélgica per la tee
rrible desgräcia ocorreguda—.
hayas.
LES ELECCIONS A ANGLATERRA
CARTELLS DE PROPAGANDA -:- LES INCIDENCIES
DEL VOT FERIEN'

Londres, 15.—En aquesta cae
pila! s'ha comensal a votar, a les
vuit del mate Regnava una capee
ea boira. Amb aquest ruotiu els
laboristes plantaren uns cartell
de propaganda electoral en els
guate es llegia: voteu pels laherieles i no tindreu boira". Durant
les primeros hores els votante
eren tot bornes, per?) a les deu,
començaren d'acudir les dones a
les urnes. A mollee eireurnseripeions els policies havien d'enearregar-se de la custedia dele
nene mentre llurs mares com.
compilen amb el deure de ciutadana,
Les quatre filles del candidat
nacionalista Battersen elan paSejat pele carmene amb un retel
en el qual es llegia: "Voteu pel
nostra papà" .—Ràdio.
LA VIDUA DE MAC SWINEL DE-

TINGUDA ALS ESTATS UNITS
Washington, 15.—Ha estat che
tingula la senyora Mas Swinei,
velua de l'ex batlle de Corlo i ale
tres vuit senyores que davant
l'ambaixada britànica organitze -u
l'en una manifestació ree_amant
la Ilibertat de la germana de l'ex
baffle, detinguda a Irlanda.-1131
vas.
EN PRO DEL VOT FERIEN'
París, 15. — Denté es celebrad

rä en el gran anfiteatro de La SO.
berna una gran manifestad() in.
ternacional en pro del vol. de les
dones i de da Societat de 125 ea,
Mons. Presidiré l'ex-ministre he
Godart, acompanyat pel senyor
Chappmann, president da l'Alían.
ea Internacional i la senyora WILl.
presidenta de la Unió francesa
per al vot de les dones.—liattiot
accentua acuestes pretensions
dels veins dc la República atistriaca. la governamental cree que
després de la signatura posada
per Italia a les convencions da Gie
liebre no cal terne'n un incomplie
tnent per part del Govern
D'aquí que la legació italiana
Viena ha precisat que Partiele
del "Popolo d'Italia" deu esse
vell i que Mulsolini ten saber fa
peo al canceller azulete° Seipel
que el Govern ¡tallé te la 1nteee
rió do vetllar per la sohirania
la independencia d'Austria i de
fer-he tot per afavorir el milla
rament de la situació d'aquella•
I lepúbl lea,
A propósit de la participacii
de Suissa a l'obra del socers a
favors d'Austria s'ha presentid
alguna dificultat. Aetuanned
es propnsa, per a permetre die
reclamen a Suissa de douar
aquest anee que presti directa-.
tnent ele eint milinns promesee
situant-se per a les garanties en
el mateix pla que les Oree re
(Andes del consortium. Sue;see
per a oblenir aquesta quantilde
no proredirä a un preste° pebtice
sinó que es procurar el d'e«
necessari per l'intermedia ri d'ea:
banca q d'g n 9onsercj banP.V14
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CONFERENCIES
'

va presentar essent ministre de
regnlant les recompen
Les sessions parlamentàries 1 lases.Guerra,
Felicita al president del Consell per Pacte d'ahir.

El general Berenguer acaba
dient que el temps dirä qui te la
rad.
El senyor Maestre (Tomàs),

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

agitació escolar a Madrid
potze

tracta dele greus esdeveniments
estudiants
d'aquests dies amb motiu de les
manifestacions escotare, en lea
Madrid. — En retire els perio- hambre agressió que els mear;
q uals han estat victimes molla
ulls han comprovat.
distes el ministre de la Goverjoves i diu que la conducta de nacie, la dit el que teignegx:
—Protesto contra aquest proDespees doné comete de l'estat
la torea pública ha obeit sense
CONGRES
cedir que permet injuriar empadels feraz, dient que un d'ells era
ha
poca
con
per
die.
—Avui
hi
dubte a ordres dictades per la Surat en la iminunttat. Alzó ho pot
El que convindria es que la Prem- molt greu.
perioritat, i per aixó, interpre- sa mires d'apaivagar una mica
S'obra la sessiß a dos qunrts fer S. S. aquí.
Qualsevol persona — afegí —
tant (Si sentit públic, demana que els ímpetus dels estudiante. en veure el nombre de Urde;
de guatee, presidint el senyor
El senyor Igieslas.—Aqul i foja
que
nce
ha
dimitit,
sigui
reBugallal. Al baso blau el mi- ra d'ama.
Aquest metí han fet una ximple- creuria ha han estat per una dese'
Ilevat el director de Seguretat.
El ministre de Gràcia I Justirastra de Finances, que puja a
da. No tinc informes concrete, carga, quan solament ho foren
El
ministre
de
la
Governaoi6
la tribuna de secreturis i llegeix cia —Ja ho cree que ho farà S . S.,
pelee sembla, que han acorrala' per un barbee que s'ha volgut
tracta
g ls esdevenide
justificar
e
un projecte de llei.
roen que axisteix en defensa seu
un guarda de seguretat i que presentar com un velera; ci abre
ment
s
d'avui
a
la
Facultat
de
no ,pot quedar ahí, costi el que
la gran barrera del suplicatore
aquest ha enjegat
PRECS 1 PREGUNTES
Medicina,
que
fou
agredit
dient
(A l'extrema esquerra es proEl degà de la Facullat de Me- coste
El senyor Francos Rodriguez
un
guàrdia
pele
estudiante,
que
Sé que el salvatge esté icen,
dueixen
grane
protestes
i
el
doctor Recasens, s'ha
demana que e trameti al Parlatots sabem el qué paesà i erra ele retens de policia foren mildo - dicina,
es poca cosa el que te.
nient de Xile el sentiment del senyor Azzatti fa unes interrup- he de preguntar:
rats despees perquä se sabia que porta t molt be, peque cap que perú
terceaquesta
Les armes que ha eraidat heu
per la meya part no hi ha cenaver
Parlament espanyol per les des- cions que no se editen.)
els
eetudiants
cohen
assaltar
una
ra vegada, es la definitiva o es
servir per altea cosa que per
No faig cas d'aquestes paran- un nou escarni?
gràcies que han ocasional en
casa un hi havia armes, cosa que cap mena de toleräncia amb els de
abusos i ell farà el que calgui assassinar.
aquell pele ele última terratre- les, que deixo al judici de la
havia
d'evitar-se.
Alguna
cosa
hi
en
el
proha
Despees explicà l'entrevista
Cambra. puix S. S. té ja ben acre- jecte llegit per S. S. al Congres,
Pe ne?) els jo y as es cenvencin
mole.
Manifesta que s'han donat orEl President din que el Govern ditada la seva literatura.
dres a la força púbica perqué que no tenen papen en aguad. as- anda En Pides, cd qual l'hi ha
que
no
em
satisfä,
i
a
atice
he
de
dit que no es demanarien resEl senyor Azatti—Ja contesta- referir-me.
sumpte.
ja s'ha associat al sentiment geno entres als Centres d'ensenyaponsabilitats ala estudiante ni
reral per aquestes desgràcies. re, amb literatura o sense,
ment, i diu que la mort del
El
president del Consell: S. S.
El President, tocant le campa- em perdonarä que li (henil que citista fou motivada per un acciMes tard, referint-se a la feta par lo d'ehir i que no hi han deProposa . accedint al prec del
ha tinguts. (Un estudiant diu que la
eenyor Francos Rodriguez, que neta.--El millor eera 'escoltar i no pire ni haie de contestar-1i.
dent que res tenia que veure arnb dele estudiante d'aquest mate
el volgué detenir anit a
consti en acta el sentiment de la no enriar artireglamentäriament.
els estudiante, encara que s'a- dit que en aquest assumpte ja hi pullicia
SeEl
senyor
Golooschea:
El
El ministre de Gräcia I Justi- nyor Sénehez Guerra té en si el profitä per a augmentar l'excita - intente el Parlament, que es el casa seva, tenint de rugir per una
Cambra. Aixf s'acorde.
amagada).
El senyor Iglesias demana al cia acaba manifestant elle en el major enemie.
cid. Aquesta s'estengue i passa- qu'e ha de resoldre'l. El que re- porta
Jo cree en al parada- del miGovern que expliqui a la Cambra ministeri es farà justicia a totEl senyor Sännhez Guerra: El ren els fets coneguts dele guate sulta desagradable es que darre- nistre
de la Governació — digué
ra d'aquestes alegries jovenils hi
no són responsables els cape de
al país els sagnante SlleeSSOS ben i s'empararà el dret de tole. majar, no. (Diales.)
pugui haver una ma oculta. A En Recasens — perú si no la com
El eenyor Iglesias anuncia una
la torea pública.
El senyor Golooechea: Potser
, esilevinguts al matí als vollants
interp el.lació sobre el Decret de
El senyor Maestre rectifica vostes más que a ningú corres- pleix, que se'n vagi. ((evade.)
sigui mejor. Recorda al senyor
de la Facultat de Medicina da
degà llegeix una proposició
sindicaci6 professional a Bar- Sanchez Guerra una anecdota le dient que ia foro pública proce- pon caletear a aquests •esperits inMadrid . L'origen, diu, esta en les
del Claustro, que diu ahí:
quieta.
dí amb gran violencia, a causa
rinrinifestacions que aquests dies celona•
la guerra franco-prusiana.
' Units en un sentiment común
Els periodistes al.ludiren la
El ministre del Troball l'he ha
venen realitzant els estudiante,
Indubtablement S. S. està pro- de les ordres que havia rebut,
aneeptat pel moment °porte.
havent-se de procedir contra els lectura del decret dissolent les el Claustre i els alumnes, domareeollint el sentir de l'opinió.
tegit per la Providencia.
Juntes militara 1 preguntaren al nen al Govern la destitició d'En
El senyor Portela desitja exAquest mati en pasear un guàrS'ocupa del projecte de disco- que les donaren.
Milan de Priego. Menteestant
ministre:
Intervé el senyor Carraoldo:
dla públie. que anava en planar una interpel.ladó sobre lució de les Juntes de Defensa.
—En el Govern hi haurà sa- afegeix—soc partidari de tancar
eadministració de justicia a la i pregunta si es trnha disposat Com a Rector de la Universitat,
un tranivia, per davant d'un grup
la Facultat per a evitar-nos la
tisfaceió interiore—E1 ministre
provinc i a de Pontevedra.
va prohibir als estudiante que en
a introduir en aquell correccions
d'estudiante que comentaven els
vergonya que sigui tancada pel
El mhilstre de Cräcia 1 Justicia Que la facin ésser molt mis efi -, aquell Roe se celebressin altres contesté afirmativament.
fets, ha baixat per a imposar -ordiu que si de sobre fets coligue cae.
Preguntat si tenia anunciada Govern.
reunions que les dedicades a l'ene
•
dre
Davant la protesta deis eetue
mata Faccepta des'd'ara, perd ne
Despees pregunta si Partirle senyament. Va fer - se la petició alguna interrogad() sobre ele fets
per aquest acord, ten que
.enel.lo al testimoni del senyor eobre aquells punts en que no segon de l'esmentat projecte anul per escrit i va cedir-se el local del mate ha dit que no en tenia diente
mitjançant la promesa de trae cap, cosa que no té res de pare el Claustre es eeunieä a' las set
Francos Rodríguez. que passava tintrui elements de judici per a la la hiel del 1 918.
El President crida l'atenció del metrer al Rector les conclussions Liudar porqué els assumptes que de la taeda per a prendre acorde.
pel lloc del fet. (El senvor Frene contestar.
A continuad.) rece/narria a la
mes preocupen no eón del seu
El President ()Tercie assenya- senyor Goieoechea, pel gir que votados.
ces Rodríguez fa signas negamassa escalar que es dieolgui a
A la porta de latniversitat va ministeri.
lar el dia mes próxim posible dena al seu discurs, pule cal tegime)
—Així, dones, la sessió de la Pacte per a evitar bous assassie
nir present que l'esmentat pro- presentarese un gran contingent
Demana al Govern una decla- per a explanar - la.
nats, ptax afirma que ha vist sortarda no tindrà importància?
El senyor Guerra del It'o fa jecte s'est à discutint a l'altra de torea pública, la presencia d.)
Yació sobre l'actitud que es prola qual te de qualificar d'inopor—De cegadas es presenta alió tit de Governació uns cents de
posa adoptar per a tranquilitzar un pece relacionat amb un peo- Cambra.
tuna. Els boinas estan molt ex- que no s'espera. El que puc dir- agente que de segur van amb ig
El senyor Coloocohea acnta
(e tothom. ja que aquest mati han res electoral a la illa de Hierro
(Canäries). demanant que PS rae- in g licació i cierta el seu discurs cítate i s'ha de procedir amb pru- los es que no hi ha un programa mate= intenció que el gin:tedia.
caigut ferit s cinquanta estu Per ordre superior s'ha fet sa e
dencia,
pel qual s'han d'exigir les que deeperti l'ex'pectació del d'a'diente, un deis guate estä en pe- tigui a/ jutge que el va incoar, Per acabat.
her als guàrdies que els hi esté
hir.
El senyor Sänchez Guerra de- responsabilitale necessàries.
per tal com convertí una manirill imminent de penetre la vida.
terminant prohibit passar per la
El senyor Ortega More:jón s'ad s-uS MANIFESTACIONS DELS
El ministre de Finances es dol feetacid d'alegria en la qual s'en- clara que el penierfc presentat
Facultat de Sant Carlee. Per tal
ESTUDIANTS
be estar pron, informal dele fets gegaren uns coets en un dende ho es perque sigui millorat en hereix a eo exposat per En Ca -racido.
que aquesta ordre tingui eficàles deliberacions.
Des
de
les
pm-necee
hoces
del
per a poder donar una resposta de for.ueig a edifiois militare.
El ministre de la Governació mati s'han reunit a Sala Carlee cia, s'ha posat a la porta d'AnEl marqués d'A e huoemas in-,
Els senvors Nouq ues, D'az de la
categórica. Afegeix que es lamendient que en el fet d'a- gran nombre d'estudiante, qua toni Martin i a la porta d'Atotable qualsevol excite deis agente Cebosa I Saborlt fan altres /mece tervd per a dir a En Goicoeehea rectifica,
que el ene PS refereix a la (lis- vui, soglament hi ha intervingut comentaven molt excitats les cha una parella de seguretat vesl'autoritat; peró sembla que i es pasea a l'
enlució de les Juntes ara va de un guàrdia que no feia servei, violències conieses ahir per les tits de paisà que Sellen la cones tracia d'un guàrdia
signa de no deixar pasear per allí
OFiDRE DEL. DIA
debe, ja que hi ha intervingut afegint que entre els estudiante autoritats.
a cap company.
Po p inid. la qual s'ha proclamat bi hacia barreja d'anees elements
• Continua la discussió del dicde
dos
quarts
donSeriell
prop
Din que el guàrdia es retirava
Maes
guttedia que ten els trets be
tamen sobre el projecte de hei d'un amnnera clara i enérgica. tre.També rectifica el senyor
ze quan un tranivia dels de Puen- el El
del rvei; ha estat objecte d'alnúmero 865.
Din que la ronrentració lliberal
te
de
Vallecas
que
passava
per
guna broma i despees apedregat 1 d'Ordinació ferroviaria.
ORDRE DEL Dila
Ea diu Antoni Barreado i per.
té ja tina histeria i amb ella pot
El senyor Canals repren el disrmlojat pele estudiante.
de la Facultat varen veutany a la Comissaria de l'HospiEs llegeix l'acta de la sessió davant
contestar a En Goiroeehea.
curs interromput la tarda anteNo creu que l'oerirrevit nwmi
re que lii anava el guàrdia de se,
El senvor Goiceeohea desitja anterior, i aliene d'esser aprova- guretat número 865. La maese tal. Fugint va tirar-se pe l carear
rior, constmint el segon torn
tenle cap repercussie en el Cmque el projecte tingui la Mf..9
da, el senyor Tormo dedica un va prorrompre en erils de pro- del Duc de Fernen des
vern, ni en les autoritats supe- contra la totalitat del dictamen. gran
don engegà un altre tret, la bala
record
als senadors morts darreefiermia
i
per
aleó
ofereix
Repeteix
part del que ahir va dir el seu concurs.
riere, car no pot per aix6 arritesta contra el guàrdia, i aquest,
del qual quedé clavada a la pert'amen,
condolent-se
que
el
prei
alguns
los
cap
reeponsabilitat.
argumente
en
defensa
bar
lloc de continuar en el cotxe, talada duna casa del careen d'AEl marqués de Pilares, en norte sident de la Cambra no llagues en
Es faran les oportunes leves- del vot particular, manifestant
deditiat unes paraules a la me- va balear d'ell i desenveinant el tocha.
tigacione, i si hi ha alguna adíe que una honrada revisió de lee dele romanonistes, elogia 1
Pel careen de Fcenan eltieez
mária deis esinentats senadors. sabre ei dirigí amenaeador a la
que castigar serà castigat, %ra- tarifes resoldria la situació fe, cita a En Sänchez Guerra per la Per
a tractar d'aix6, demana que Faculta', comeneant a donar cope paseé al de Santa Isabel on hi
seva actitud i lambe ofereix la
nanciera de les Companyies.
fe estricta justicia.
una Casa de Socors, en la que si
se li euardi ha paraula per a de-, de sabre a dreta i esquerra.
El senyor Rodríguez da Vigurl I col.laboració del sen partit.
El senvor Iglesias rectifica. ReSorpresos els estudiante per Fassisti d'una ferida contusa sue
El senyor Sänehez Guerra (16- mà.
Culi aquestes últimes paraules, li contesta per la Comissie.
El marquès de Laurencin s'ad- aquesta actitud de violencia es perficial a la 111-dk esquerra, dc.
na a tots les g racies condo' entperó el que hi ha que subsanarRectifiquen ambdós.
hereix a les anteriors manifese refugiaren al vestibol de Sant pronestic heu. Despees atila a la
se
del
pessimisme
d'En
Goicoadiu—són las extralimitacions i
El senyor Riu coesum el tercer
Carlee i fine allí va entrar el conassaria de l'Hospital, d'un fati
tacions.
&sature que ve cometent la po- toro en contra, manifestant que, chea.
El President diu que cap dele guärdia sabre en mä.
traslladat a la del Congres, en la
El
general
Berenguer
denme
/ida.
parla per compte propi, ja que
dos senadors que han intervinguante estudiante fugi- qual slian instruit les diliges,
E l d'avul no es mes que un l'Alcala Zamora portb la veu de na que el suplicatori que Ola gut pot guanyar-ho amb estima- renUns
cap al carrer i el guärdia els cies, essent portal, a la Direcette
demanat per a processar-lo sie
bas isolat,
les esquerres,
d'Oletee Públic,
discutit el mes aviat possi- cid i afecte al mar q ues de Cereal-. empaità a cops de sabre.
g Espera que el Govern complirà
Considera que el projecte es el gui
Els vianants, indignats davant
No és la impaciencia ço que bo i a l'Ames Salvador,
CONCLUSIONS DELS ESTU.
l'oferiment fet pel senyor Berga- mes greu que abs presentat per ble.
Paeea el Senat a reunir-se en de le selvatge agressiú, feren
a aquest prec, malgrat
ntín i proeedirä severament con- a la Hisenda espanyola 1 no com- m'obliga
DIANS DE MEDICINA
causa comú ande els estudiante
escoltar
a
tot arreu censures per seccione.
tra els infractore.pren com no s'ha donat una exRepresa la sessió, es (llena i aleshores el guàrdia es va treumeya gestió al Marroc, sine
A la reunió celebrada aquesta
El senyor Torres Belerla anun- plicació documentada i no esti- la
compte
del
resultat
de
la
reunió
re la pistola "Browning" i co- tarda pele estudiants de Mediciel desig que s'apliquin les sancia la presentació d'una proposi- gui present el ministre oc FI - cione
meneä a tirar al mateix temps que na foren aprovades per unanimie
als que delin- de seccione, i s'aixeca.
cid de hei establint la zona fran- narices. Diu que te redactada una quirenmerescudes
corria carrer Atoxa arnunt, pa- tat les següents contlesions:
en els trictos esdevenie
ca al camp de Gibraltar.
esmena en la qual es donen lee mente de Melilla.
rant-se de tant en tant per a tiLa qüestió del Marroc
Indicar que aquesta vaga no
• El senyor Solano es lamenta de
solucione que considetra mes
Es extraordinari el meu cas.
rar i tornant despees a córrer va prove dels fets anteriors esdevin -i
,l'exedesiva tributad() deis car- conveniente al problema ferro- Despees
ATACS ALS PENYALS
de
ço que allí esdevine
poder arribar a un quiosc de pe. gute amb Millan Astray i els estuteas que s'usen per al tir al viari. Demana explicacions a la
El comunicat d'anit, diu:
he estat rebut a Madrid aun)
riódics, on va parapetar-se, eis- tudiants, i si dels fets barbres i
blanc i la raça i diu que aleó fa Comissió sobre 'l'exigència de fi- gué,
A dos quarls de deu d'ahir l'ee
tal cúmul d'honors que mes feparant a tot plaer des d'allí.
"canallescos" (textual) dels
que no hi hagi en la nostra jo- zar la data eraele del reseat i ria la meya modestia que afala- nemic tiré contra Ailumernas,
guante estudiante caiguee agents d'En Millan de Priego.
velaut el grad denstrucció ne- combat la forma en que s'esta- gaven la me ya vanitat. I ara tot esent contestat pel foc (remeten- renUns
victirnes
de
l'agressió i alesSegona: Trametre una nota a
cessària per anar preparada de- bleix la comunitat, examinant són censures i culpes.
l'adores, tirana sobre els indivi- boros el públic, indignat, planté tots
els periòdics rectificant les
gudarnent a servir a files.
minuciosament la base vuitena.
hacia
a
la
platja
reque
hi
Diu que sempre obrä d'aeord dus
al guärtlia a cops de pee noticies inexactes.
Deinana que les armes estran- Llegeix xifres, cita l'exemple de arnb el Govern, del qual va re- cohlint objectes que pel tempoe cara
dna.
Terrier:
Demanar la dimissid
geres tributin a Hur entrada a la Companyia de Madrid a Cá- bre mollee felicitacions i mos- ral d'aquests dies linea el mar
Per fi aquest ha pogut arribar d'En Millan i suman pele teta
Espanya "ad l'aheleen", perque no ceres i Portugal i diu que l'Es- tees d'aprovació per la conducta del vaixell "Juan de Juanes" a
aquest mate
pagui el rnateix una escopeta de tat tindrä un déficit. de dues can- observada des de l'Alta Comiese - La dita platja; i avui be ha fet al earrer de -Santa Isabel, on al- ocorregutsNo
entrar a Maese, pee
tres guàrdies han anal al sbut
Quarta:
caca que un fusell.
tes Mil pessetes i la Companyla na. Fa present que malgrat la sobre el Penyal de Vélez, amb rada aixili,
portante% a la Casa de So- re amb dret a reunir-se en ella, I
El ministre de Finances con- non rentes trenta mil.
petició del suplicatori per a proe escasa intensitat.
Persistir en aquesta ace
testa que si està en les seves fa- swepenb "mal) 1 a nedens
Comunica el comandaut gene-, ocies. per a curar-li una l'en fe- Quinta:
cessar - lo, no sap quf l'acusa ni
a la fié dreta, a conseqüene titud fine a aconseguir l'objecte
eultals, ho farà; si no, serà ne- l'orador en Veis de /a permita.
perquè. Demana al president del ral de l'esquadra, que, obligat a rida
que es persegueix.
cessari el concurs de les Corte.
En dóna comete d'haver-ee Consell que ii contesti les se- abandonar el fondejador de Cha. cia d'un cop de podre.
Les vIctimes de l'agressid sen REUNID DE LA JUNTA NACIOEl marqués de Llanos de San presentat dues proposicions que güents preguntes:
farines, s'ha dirigit a Punta Masis: Quatre estudiante do Medi- NAL DE DEFENSA DEL REONg
Javier es lamenta de que en els es tramitaran demä en la forma
Un Alt Comissari, amb facul- Yerga , d'on penca tornar aviat.
cina, un de l'Escota do Comete
porte de Pasages i Barcelona enreglamentària i s'aixeca la seatats de general en cap, sense ore
Poca estona abans de l'hora anunciai
un xdfer. Quatre dele ferits ho
tri blat estranger en tal forma, sió a dos quarts d non.
cines del Govern, pot ésser pro- UN PROCES I UNA ABSTENCIO són
de bala i dos de cope de sa- da ha arribat el Rei al ministeri de
que es produeix greu perjudici als
cessat? Quin es el criteri del! Gola vista tine.
Guerra, acompanyat del seu ajudant.
agricultora cerealistee.
vern davant d'aquest suplicato- deSaragossa.—Continuä
la causa per assassinat del
Assistiren a la reunió el President del
Els primers es diuen: Josep
El ministre de Finances mari? Quin da el criteri del Govern periodista don Alfons Gutiérrez.
la guerra, senyori
Linde Artillo, de 23 anys, ferit a Concell, ministreelsdeex-presidents
nifesta que fins ara no havia
sobre la competencia del Senat
combe
el resuin pel president do l'espanta, greu; Frederic Gonzä- Sauchez Guerra,
Comerme al sessió a les guaarribat al Govern cap denúncia
per a discutir el suplicatori per a la Fet
sala, es va reunir el Jurat a lez, de 17 anys, ferit al peu; Joan de Romanones, marqués d'Alhuccatas:
concreta i no podia, per cunee- tee presidint el senyor Sänchez processar al general Berenguer? deliberar,
capi.
el
i
Allendesalazar,
diettnt
acte
seguit
veToca
Toca. Molla animació als escolte Quin es el criteri del Govern sogüent, adoptar mesures sobre
Alvarez, ferit a la mb dreta. I Slichez
dinculpabilitat.
tä general marqués de Tenerife, el miManuel
Bahamonde.
aquesta materia. Ara, encara que i tribunos. Al bario blau, el Pre- bre el dret de recusar jutges per redicto
En consola/ende, el tribunal
nistre de Marina, el Cap d'Estat Majo:
del Consell 1 els minis- a judicar el general en cap en
en forma quecom genérica, la fa sident
EI xdfer es diu: Tornés PerCentral de l'exereit general Aispuru, el
dret absolgue al processat Bus
S. S., 1 a aix6 tino de manifestar tres d'Estat, Governació, Marina el suposat cas d'haver delinquit de
de
l'Escota
de
nändez
I
l'alumna
de l'Armada general ~oil, el soni Cap
rrono, el qual fou posa( en Ilipública.
en campanya?
que el Govern, l'únic que pot fer i Instrucció
Comerc
Francesc
Alvaradejo,
que
de l'Estat mejor Central, general Agar,
Es leeeeix el suplicatori per
Agrairia molt, al president del beetat immediatament.
és autoritzar o prohibir la Mite una ferida a la regid gletea,
que actué de Secretad.
processar el general e3erenp ortació d'un article, per6 de cap
Consell que li contestes a °emes- ESPANYA I -ic
greu,
g
pronó
LA CONFERENCIA
La reunió ha acabat a tres quarts d'una.
guer.
tes quatre preguntes.
manera modificar els drets aranmes
greet
era
l'efervesQuan
No Ola facilitat cap nota el que s'ba
DE LAUSANA
Peces I preguntes
El senyor Sänehez Guerra fa
eei aris que l'afecten.
cència
entre
els
estudiante
1
doEn el ministeri eltEetat han meo testimonie presencials del tractat en la reunió.
El President fa avinent que diEl general Luque recorda que remarcar el perillós que resulL'ESTAT DELS FERITS
donat
avui la següent nota:
taria
contestar
a
les
preguntes.
versos diptaats desitgen ocupar- fa uns guante dies que va esfet arribis a Sant Caries el degä de
Afortunadament els ferits ea
"No es exacta que el Govern la
se d'aquest assumpte, pene com criure ni president del Conecte En quant a si el Consell Suprem
rendirte
sen's'or
Recasens,
el
a a q ueixa hora no es reglamenta- anunciant-li una interpel.lació pot processar al general en cap espanyol hagi soLlicitat fins ara qual venia de conferenciar ami) el els esdeveniments del mate. min
lloren, incide aquella que l'oren
re prega a aquests diputats que sobre eactuació de les Juntes de i en funcione, creu, segons el prendre part a la Conferencia de ministre de la Governacie.
qualificats de greus.
Lausana; Pelillo que ha fet ha eses posin d'acord amb el ministre Defensa. La resposta del Presi- seu criteri, que si.
escolnr
aelame
gal
a
La
mese
Sonso que aquest prondstie
tat
declarar
quo
en
els
cas
d'eEl general Berenguer enten que
de Finances per a explanar l'opor- dent del Consell .Pha donada Ilede
do
la
partledegtt
I
neuest
feu
hagi desaparegut, &observa una
xaminar-se
la
citlesti6
relativa
a
processament
no
pot
tenir
lloc
tuna interpeelacid,
gint el projecte de Ilei dissolent el
si da critica no sed del Govern, les capitulacions, enten que trae- la, manifestant que eslava pene Remecer+, milloria.
El senyor Iglesias combat la les Juntes.
d'assurnptes que litterae.. fondament apenat per ee esde=.
Aquesta nit secan traslladats ä
:co nducta d'alguns pitges de GaPassa a ocupar-se de la gime- amb el qual comparteix la rese tant-se
sen a tots els paisos que gau- vingut.
la sala d'externs 1 a la seca cuete
yola, contestant ell el ministre de he de les recompenses, que es ponsabilitat.
Ceda
que
tot
havla
ecabat;
pequedaran diversos companys .
Finanoee, prenent part a la disEl president del Consell: EI Goe deixen de l'esmerad, regim a Tun
el reinatament viril que ha de tequia, Espanya h g'intervenir en r& desgraciadament, no dt alee
Demä es farä la radlografla a
t Ussid el Presldent i el ministre
gir ei projecte Fa avinent que vern no eomparteix amb ningú
M'han arriba" 1411 »OVOS de la aque (No tilo balsa 14 ate.
roolucid.".ara s'Izan acollit unes bases que reeponsabilltat.
IS (traiga I Justicia, que dita;

Al Congrés es parla deis fets de Madrid,
i al Senat, del suplicatori d'en Berenguer

SFNAT

El , a enyor Sänehez Guerra li
o:1451181es gräcies i diu que co hauria gosat prendre tal determini
si no hagues estat segur de la
collaboració de tate els demente
peeftics de l'una i l'altea Cambra.
El senyer Golooeohea diu elle
iedlubtablement el esenyor Sänchez Guerra està assistir de !a
mes recta intenció, perei ha de recordar-li que aquesta es la tele
cera cegada que, tant el Parlament com l'eminiee. canten videria davant de les Juntes militare.
En les dues primeres vegades

'ffr 'Ner
•n•n••n

Eis atdarulls de la
Universitat
•

estudiante ea comporta-

t'en shw d'una farsee seinbtant a
ta deLs dentera elles.
Pagues d'e ll s arrancares adoquine t aquesta cunducta ron re' P rovena Per la majoria.
A (lanera beca del niel i latid)
• „Tnottu dells dienentaris que es
frien sobre la tema de restueliant
Antoni Murenas. vletima de la
pollera de Madrid durant lOb maaitestactous d'aliene d'ahir, a po
beta de servei pelo volts de la
Universitat, perlada d'un eel excessiu, va impedir durant una
Ilarga ()siena la sortida de t'edifica
Els estudiante. per respondre
a aquesta aelitud s'esbravarett
contetaut aetes ahsolutament reprovables i perfeetament injust itleate. motivant amb Ilur compertament la suspense?, de les
alas ees.
mes tard, una rolla d'una uns
eruta s'les adreçat cap al Govern e:vi per a protestar. :mermes
eembla, de la neme de l'estudian
enea% a Madrid i l'aptitud de
la pnfleia i la seva presenria unneeeesärta davant ta Universilat,
esetent dieolte en pasear pel cariet de rhtris i en rada une on
ba intentat refer-se.
• A Attima hora es deement1 MIeialment ;a iuort de restuctiant
inadrileny.
•••n

Secció Marítima
Vaixells entrets
Vapor espanyol -Manuel Epa. dAialant. amh rrega gees al- Arnarrat rnnhl d'F.spanya \V.
Consignatari. Fàbregas i Garcias.
Vapor e3peeivol "Alretteore",
de Castelló. amb eärrege general. Amarra' noii d'Espanea W.
Consiguattri, La Comercial Cas-.
telloneee3.
..a'iä "r:atalrozna", de
Vel
Porto cl . ttw..•mi• cartea
Vapor 'mal Fietelv". de lime •
toa. eral) • 414.0 emarrat melltul
p,aeme
Morro:.
Goleta espanyea -Lela PuigMal". de Hazles, en Ilaet.
Veler ital% "'are Fratelli", do
Spezeia. anee martere.
Goleta eepanyela "Comercio",
atril eärrega general, cap a Sant
Feliu.
"Jomar".
Vapor arneriee
Malea cap a Valeneia.
•
Vexelts sortlts
• Vapor anglea • CaaterAn", arnb
e...firmen general 1 (remite cap a
Ta rra eme ca
Vapor franeel "Onet Temen",
amh tränsit, cap a Saint Loins.
Vemer esneeeml "Palmee". amb
it.iirrAeza general. cap -a Buenos
Airee i escales,
N'emir espinen] "Cataluña".
•mb fltrfpga general, cap a 1,0ex/emir, Pote.
vetee ilaliti "Dineenpe Padre",
.
• llaet, cap a Algnerl ..
Vapor e o nanynl u .lourne d'Urgell" en lt-ist, con a Marsella.
Vapor eepanyel -Manuel Espafin". smh càrrega general, cap
afersella.
a
Varee. espanyol 'Albead-era",
tamb eärreza general, cap a Melilla 1 estemlee.
Vapor repanvol "Mallorca",
arnb caz., eri eeneeel. rae a Palana.
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Barcelona, 13 de novem-

bre de 1922
Sr. Director Gerent
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LA SESSIO DE LAIUNTAMENTI
A les 540 va obrir-se la seasie—que era ordinaria a de segana convocaletria—sola la presidencia do l'alealde mentor n'arquee d'Atella i aritb assieténeia
de g ua nombre de regidora.
El secretare va llegir l'acta de
darrera sessió, que ton apta).
vela, .passant-se tot seguit

de es publica per a solucionar radicalmente el • problema *del proveiment de sorres a Barcelona,
serme detriment deis projectes
munioipals que l'Ajuntament te
aprovats en part i pendents
realització a la zona marttineapodria posar en pelen alguns del'
mateixos, recap/ant per aleó la
cooperada, de be representada,
DespaLa
Bntre els diferente etnia que parlameetäria .te la ciutat.
Fou aprovada.
figuraven a l'orare del dia, he
El problema de rhablhavien ele segiients:
Ofici de ,'Ajuntainent de Hueltacló
va agraint el telegrama que li
Altra proposició des senyors
feu dirigita amb noltiu de l'As- Marees, Maese, Santamarie. Essemblea de Procuradora celebratuve, Junyent 1 Quiros porque
da a aquesta eidat t perlas aten- l'Aiuntament,
pe! mitlä de l'Ale4ons tingudes al representant
es dirigeixi a l'Aluntament
(Vaquen Col.legi, En Ricard Do- caldia
sol.licitant que presenti a les
/tanguea Moreno.
amb urgencia. un projecAltre ofici del Govern civil co- Corta,
al dret cimunicant que ate) data del 10 te de Ilei que incorpori de
regular
d'aquest mes es va dirigir a eme- vil les normes que han
cessionari de la pedrera de la ha- Ice relacione entre propietaris i
triada del Coll. enanant-li sus- estridente i en el quo quedin
prendre els trehalls d'explotada In e nad r i l e s deficiAncies que la
en adbella pedrera per mitai de prärtiea hani demostrat que exieteizen en el Reial derret de 21 de
substancies exieloeives.
junte de 1920 i alle mentre (In MI
Dlotamens damunt la taula prnmtileui la nava Ilei a que fa
Són aprovats ateuns diataniens referencia ammeta peine% es proQu e hi havia sobre la taula. que- rrngui el Reial dorret eementrif,
dant-ne d'altres /tendente de dis-. amb les manifest ecinns que
•
vussió.
m'eri gent l'experiencia en la seva
'El metropolità de Earoe ona aplicació.
El senvor Marnee fa M'unes
. arribar al dictamen que fa
referencia al permls demanat per manifeataciene eeterents a l'abast
la Companyia del Gran Metro- de la proposició
El aanvor Rocha Opi n a 11/1e
politä, per a obrir 4a Rambla des
de la Placa de Catalunya fina al mentre PAIiintament no trola une
carrer de Sant Pau. el senyar Do- .enlurió al problema ernei molt
menech dentaria que es faciatin opone &manar al lleven) que
als regidora Lote els documents prorr . .-iii el Fardel derrot a que
necessaris P er a Pod e r estudiar fa refereneia ha nrnoneieió.
l'assumpte i poder disentir-lo un
FI nenyor Thriel e din nue neta
altre die., amb pie coneixement conforme amh el sentit de la orode causa.
posieiö i (toma o s que ni peno_
El senvor Santamaria fa iden- guiri tambd midee rootriosiv,,e
tiques manifestadores i demana contr-a ele estad/ente deba pasee
que s'ajorni 4a discussió.
quo cobren do Ihire relIngee una
El senvor Mesases despees d'in- Fuma molt superior al eme Patervenir diferents %mirarles per a rten de pie. le relee en.a ene,.
contestar al censor Santamaria, tituebeenn vena-dele atele.
diu que no te inennvenient en que
El censor efavnee d i o olle el
sigui ajornada la dierucsió fine senvnr flnohn ha interorotat maa la sessid vinenta, riere que no lament l'ebast de le nrnposioiói
sigui per mes temes. pelee in fa L'Ajuntament tA el d ret cte l os ad o e me e n. (loe estä entretinguda
!Inflar ole veins norn no ho f a —
1 aula.
da e—e '
diu—en consideració a que hi ha
Despatx ore In arl gran neett ,isteon d'habitanidi
El sensor hordas nropinta si
Són provats tot segun una
gran quantilat de dictamens que hnm piten en enneaterarie les manifectneinne
non oil ha rel,
hi havia a remake del dia, la maEl sonvor 111iteent dómit alvijoria dele guata feien referennos e:reiliearinne i ti,u nuo, tal
cia a assumptes de tràmit.
El Pressupost extraordinari oom consta en la propn o iiiió, es
Ichs dielemens que ligue demana que montro os prorreen
l'esmentat Pele cierre eanornfiraya sobre la Mula, la discuseió tIn
t s'implantin a la nova 110i
del qua! Ion ajorreada fins desa a molle
pres del despatx ordinari, era el. sollin s mndifmarinne nur
ele ensenyamente ene duque feia referenea al Presst/post
rant anue.t tomos ha proporcioextranrdinari i que din alta:
nal
te
nrhotira.
Primer: Que s'anrovi la reMció de despeses del Pressupost Pirr ^n, fr ecionr; 1 prEouNTEs
extraordinari forme d'acord arel)
Dure preguntes
la Real ordre de 27 de juey de
El senynr Rorha, referintese
1922. i que importa 11.43R.106'36 a dues noliries publieerlec le
pessetes; ,Setron:
s'aprovi
diario, pregunta al senyor Barretiene d'ingresen!. dal Pressupon bey si en anar a Lo do io nor
extraordinari formal arnb (Mere° vitar ruf Dovern holactli‘e a
als forte generals del Pressupost ',t'alojó del mohle i docorat d'ineementat; Tercer: Que sigui antil teriors que ha de co'Phrar-so
lada la consignació d'un milió 1.3 vinent primavera va fer-ho pella
pessetes per s "Obres en els edi- Maja de 'a repeeem t ació d'ele
ficis de Museus" oonsignat en mätica d'Esnei . vn r
''nt
l'adiete tercer, partida septima o ella.
dei capitel 10. del Pressupost exEl senyor Barbey li contesta
traordinari de 1920-21; Quart:
quin
preeisament amb una
La relació de despeses i leyeres- Petrafou
de pree
del senyor
sos serte esposada al patino per niaraiMa rl • entartó
. 1Ia elle va liare-espai de (mime dies bebils, aixl
eom els altres acorde relneinnets ear-se a 1 ambaixador d'Espanya
amb el Pressupost extraordina- 11 Holanda, que va ileeer 'qui va
ri: Quint: Una vegada hagi trans introduir-lo prop del Costeen hocorregut el termini d'exposició -tt !andes. Ja ven dones—diu—que
rultdic, l'Alcaldia enmetrie al Pene sempre m'ene bona cera de comenpost extraordinari a la sanció plir fidelment les miesions que
de la Junta Municipal de Vocals sean confiere
El senyor Rocha li agraeix la
Aesociats i es donarte la tramitaresposta i dirigeix una segona
da, prevista en la Ilegislació
pregunta al senyor Matons, refegent.
El senyor afevnee defensa al rent a una visita que aquest, amb
dictamen en un extens discure, el senyor Escolte i al t res. van fer
afirmant la necessitat que sigui al disfrinte X. queixant-s que
aprovat merque no quedin des- intervinguin en assumptes que
ateses obres importante i mino- no són d'incumbencia de Ilurs
res que s'han de realitzar en di- districtes.
Li contesta el senyor Merme
ferente districtes.
El baró de Viver fa saber que dient que la pregunta del senyor
votarä en contra per no disposar Rocha demnstra una extrema
dels necessaris element s de judi- susceptibilitat, ja que per res ha
intervingut en els assumptes del
el.
El senyor Rocha declara que districte deu, sinó que la visita
ell no vol emetre opine) sobre fou practicada per una semilla
aquest assurepte, perque tot se- curiositat, i ere es tot.
Interve el senyor Massot, doguit es reunirte la Comissió
Pressupostos per a estudiar al- ne« algunes actaracions I l'asgunes estnenes que s'han pre- sumpte aoaha donant-se per satisfet el senyor ¡tocha.
sentat.
Amb tal motiu i de g lutes d'alUna protesta
gimes paraules de' senyor MayVa presentar-se una altra proriese la presidencia suapen la ees- posició signada pels senyors Masial per deu minuts.
ja, Massot. Bremon, Guarro, BlaEs !sopeen la sessid jot i Tusell, parqué el Consisten
Al cap de tres quarts, entren declari haver vist amb diegust
novamant al Saló l'alcalde 1 ele que el Govern hagi nornenat alregidora que slavien reunit, re- calde de R. G. de la ciutat de Vi anusant-se tot seguit la seseó. !atranca del Penedim i que l'anEl senyor Vida, i Guardi•M Ite- terior acord es eomuniqui al prerar els capftuts del Prescupost sident del Consell ile Ministres i
1 les eSMenea ene s'han presen
al do la Governació.
una per una a-ta,somen
Fou aprovada amb una addició
l'aprovació del Consisten. Ha- del senyor Carrasco perquè revent-se aprovat tots ele capfttils, cord es comuniqui lambe al dis'aprova tismh la Lentita del pute a Corta per la oireurnseripdictamen de Presumpostos.
ció de Vilafranca del Penedes.

"La Previsión Nacional"
Ciutat
Malt Sr. ~u: Havent-me estat
pagel avui per aquesta CIMIpanyia t'ir-opon total dele Oneres.
que ena foren rebate al mal] magatteto de material electrie situat
al carrer de la Princesa, rolmero 18. el. dia 7 del mes corrent,.
atase ;tema de felicitar-los a veletas tant per la rapidesa en la tramitada del dit assumpte, rom per
la serietat que han demostrat per
a snlu. üstar-lo.
pucelana dones, sumiment satisfet del procede d'eixa
envers aquesta casa, no puo
matara d'exprenar-los el meu
amiba" t i reenmettar a les meves amistats els eventat aves que
representa Paemeguramen1 de Robatori, quan en ocórrer el sinistre ea pracedeix en la forma Que
Lo Previsión Nacional ha procedit ami) mi.
Autoritzunt-los permuta de la
prement carta farein Pdo que Cre
guln convenient, aprofito aquesta
oporturatal per e reiterar-ir° de
gestes atent i afeettssim
sets eerur servidor
R . Reuniera
• ••
D. Jomptim Gonzhlez. pile poseeeix un comerç de ~leerla i
genere; ile punt al carrer del Caerme !ternero 59 i la SorieLe AnóPROPOSICIONS
nima "Minerales y Productor; MoLa q lostló da les sorroa
l-21;19,4,es", doweirilieda nl rarrer
Van presentar-so les segilents
d'Argeellee. número 355, ban estat vieetmeat d'un robatori In /p a- proposieions:
Dita dale senyors reansaÑador,
tine« Jalher.
Tots dos sedennments estan Escolta, Mateares i Marial porque
el:simiente per "La Previsión Na- e i faculte a l'alcaldia amb el fi
atonal", momeen que cobreix el de que atol) els regidora 1 ~les
rlse siel rtehtdori, {eficiente d'ere- que es designio i are) la urgenpip eta. mrpo l imeld de «obradora 1 cia possible es prarliquin les gesLiera ~tasarle& D£04) dala ZoIipott o turne* 4.0Pu1ab

tuir-se el Consistori va protestar
de les manifestacions espanyolistes del senyor alcalde — sinó
lambe vint regidor» mes quo pensen com aquell. Li pregunta,
dones, si la 13eVa situació
segueix mamut la mateixa d'a¡estantes o be si ha canviat en el
sentit d'aproximadó cap als nacionalistes,
El senyor alcalde li contesta
manifestant que el senyor Rocha
li mercas particular i políticament
tota mena de considoracions 1
respectes. Reciente quo en començar les tasques consistorials el
eenyor Rocha, en certa seseó, li
va donar una petita lliçó—puix
el senyor Rocha le r1163 präctica
que ell en els assumptee eonestorials—dient que no havia do
s'asumir diälegs amb la presidencn.
Contestant a la pregunta que
m'ha fet he de manifestar-li que
no em creo obligat a contestarti. Malgrat ame, Ii faig saber que
ha repassat ele acorde presos i
en cap d'ells he trobat res que
estig-ui en pugna miel) els meus
sentiments politice ni com a autOnoiniSta ni com a nionärquie.
Cree que aissI, As tot el que he os
contestar a les preguntes que
m'ha dirigite
La roconstruccló d'un poble francés
El senyor ?desee, dirigeix tun
prre a l'alcalde i als regidors que
formen la Comissió especial nomereela per a la Peconstruade
d'un poble francés dele devastes
en la gran guerra, acord qu e va
ésser mes l'any 1919, sense taire
s'hagi fet res encare. Demana que
en un vinent pressupost es consigni una quantitat per a pode
cumplir :unten compromis.
Els senyors Quirós i Domènec
s'adhereixen a les manifestaceme
del senyor Massot.
Els preus de ta caro
El senyor ()avena prega al senyor Plaja que en la sessió vinent tu digui quelcom referent
al desgavell de peone que regna
en treta mena de carne i ande el
baca lb.

El senyor Plan li contesta
breument dient que li contestarà a la prexinia Sessió.
Sobre unes subhastes
El senyor Capdcvila denuncia
els suposats abusos que han comes en les subliastes d'obres del
alunicipi. que s'adjudiquen gairatee exclusivament a dues determinades empreses. Fa esment
que n'entre, en una subinsta el
tipos de la qual era 452,000 pessetas, es va adjudiear per 67,000
pessetes me.nys, o sigui arnb un
17 per 100 dc rebaixa i en una
de 11.000,000 de pessetas tan sois
van rebaixar-se 100 pessetes.
El senvor Tusell Mina explicecines i diu que en la subhasta
d'unzo 'Minios Ii van concórrer
set o vuit contractistes i no un
de SOI Cura ha ;lit el sentir Capde vila.
El senyor alienes, davant de
les manifestacions del senyor
Capdevila, dernana l'opima del senyor !tocha.
El senyor Rocha fa reznarcar
que en ús d'un perfecta dret i
en earäcter particular, el senyor
Capdevila ha exposat el que ell
creta un abús, De mornent—diuhe cregut que tenia ra6, pera havent manifestat el senyor Tusen
que en la subhasta de referencia
hi havia vuit concurrente, he do
creure que es tracia cont sempre
d'una cunfabulació de contractitos.
El senyor Maynés diu que deEl
sitjava saber si el dit pel senyor
Capelevila era criteri personal o
de la minoria radical. Fa remarcar que es presentaren set o vuit
',lees de proposicions, fent tots
els concurrente el dip6sit assenyalat de 600.000 pessetes.
El que va passar és senc illa rient el que passa a totes les subbastes dels Ajuntaments i a les
de l'Estat, o sigui que fan un
acord els contractistes i obtenen
el que voleaFa remarcar—contra el que
atiruiä el senyor Capdevila—que
a la subhasta hi concorregueren
diferents contractistes i per tant
queda demostrat que els procediments adoptats per l'Ajuntamont eón fins ara ele mes präctics. Malgrat d'aixiS, si es poguda
demostrar el contrari ho medite-cartera.
Rectifica el senyor Santamana,
dient que no ha parle en nom
de la seva minoria, sitió en notu
peona
Rectifica novament el se.nyor
Capdevila, donant 'loe a interrupcions 1 incidents cómics 1 despees d'una intervenció del senyor
Palau s'aixeca la sessió a dos
quarte de deu del vespre.

Debat politlo

El sonyor Rocha es dirigeix a
l'alcalde dient que durant la seca absencia de l'Alcaldia s'han
aprovat diferente proposideas a
les quals la presidencia no va donar-hi el set] vot, creient que no
podia estar conforme amb aquella
acorde per haver votat a favor
dala mateixos no Botamen' el seQua al osualit4a
sgue Gacts400

Notes

infornnatives

aloe lons a la Con/testó de
Foment

La Comiasid de Foment ha
aocrdat que es citl ala senyors
Castillo, Fontanals i Cruset per
a practicar las provee d'un prot'unte estranger impermeable que
NU nLameut contra
han 4114r4

les anteftes 1 flltranlons d'algua
I contra les ratea i tota classe
d'insects.
Davaut la prápia Comissió han
estat formulados les següenLs
'mociona:

Deis senyors Matons I Degollada, perquä es destinin 2.000
possetes a l'arranjament dels empedrats dels earrutri do Conreria
i Miquel Boera.
Del sonyor Merme, perquè es
procedoixi a augmentar la lum
en la barriada de la part alta del
Tibidabo que ha calat agregada
a Barooloita, i que es destinin
2000
. pessetes a lexplanadó i
urbanització del carrer número
16 de la urbanització Jorba.
Del senyor Nonell, pPrquä es
formuli el projecte i pressupost
relatiu a l'ornamentació denniteva del viaducte do Valearca.
Del senyor Domenech, perquè
es [mocee-Mita a Cobertura de la
Traveesera des de la Diagonal al
carrer da PortBou, portant-so a
cap els expedients d'expropiamons que siguin necesewtios 1
es formuli el pressupost 1 relee
do cond:cions par a l'explanació
i afermat i col.locació le voreres.
Dels senyors Degollada i Norma. permuta es deetinin 2.000
resoles a l'arranjament del carrer dea Ge4abert del Corcel entre el de Catear(' Piera i la carretera de SarriaDeis StilyorS CararaCh 1 lateesias, porque as destinin 2.000
pessetes a l'arranjament de l'afer
mal del carrer • de la Murtra. I
perquè es destinin 2000
. presides
a la enelocare6 de varetees 1 rigoles al carrer d'Amainar entre
el rip Vilapiscina i Passeig de
Maragall.
Dels senyors Santamaria, Macseit i Feecolit perquè es destinin
2000
. pessetes a l'adquieiree da
rientes i voreres destinades
carrer del Talaron i altres 2.000
a l'aciquisició de grava per a rafe/me de la Rambla de Volart
el carne. de Villar.
Del senyor 7 . 1vAe, perquA es
procedeixi a la col.locario de yoreres al rarrer de Porvenir entre
el de Guinard6 h Passalje Alny.
Dl « envor Retire. perquè ea
procerletexi a l'apari e tnent deis
carrera de l'Olm i Said Bertran
i que es destinin ?Ano possel 3
por a d'arranjament de l'empedrat del carrer d'En Robador.
Els auto-taxls de tarea
redulda

L'Alcaldia ha autoritzat l'entrada en servei des del present
mes, deis automnbils de petit cilindre ene a • 13 derilitres.
Els dits carrualges treballaran
segons la següent tarifa:
Printers OVO metros. 070 pessetes: cada 166 matees segiients.
0'10 pessetes.
Parados: priman vuit mines
servei, 060 pessetes; cada dos
minuts successius, 010 pessetes.
Cas de no funcionar el taximetre,
tant en manca com en parada. es
palearte 1'75 pea:setos per 15 minuts.
Retarme: Quan es deixi el eareualge dintre ere da segona zona
assenyeada ala cobres de plaea
o muts onllä del Passeig Nacional
de la Barcaloneta, I pesseta si
el taximetre marca menys de 5
pessa tes, i 1'50 si marca mes.
Preu fix d'anada i tornada
Sense suplement de redel: Himedrom, un o dos seients, 8 pessetes; per cada seient suptlernentare 1 pesseta.
Places de toros: un o dos
seients, 3 pessetes, par cada
seient suplementan, 050 pesastes.
Campa de futbol situats en ra
primera zona: un o dos seients,
3 pesetes per cada seient suplementara 0'50 pessetes.
Camp de l'Europa, un o ans
seients, 4 pessetes, per cada
seient suplemontari, 050 pessetas.
Camp del Barcelona (Les teorts)
un o dos setenta, 5 pessetes, per
cada seient suplementara 050
pessetes.
Stadium 1 festes al Parch d3
Monteuich: un o dos setenta, 5
pessetes, per cada seient suplementan (150 pessetes.
Es situaran als punta de parada i tunb el nombro da carruatges que s'indiquen:
Aragó, entre Clarfs I Llúria
(Baixador) , 4 carruatges; Aribau-Argüelles, 3; Córcega, Diagonal-Passeig de Gräcia, 6:
Corte Catalanes-Girona, 4; GiroFt. S. Pere 1 AuzlesMarch, 4, Passeig de Gritcia esguerra Consell de Cent; 4; Passeig de Gräcia esquerra Corta,
davant del palau ist. Marianao).
10; palau do Jueticia-Almogaves, 2; Patea d'Espanya. 5; Plaea Universitat-Dalpeacie
da, 10; Plaça Urquinanna entre
Clarfs 1 Ronda, 10; Plafia 1 de
NoverUbC3, 3; Plaça del Pi, 3:
Platee de Catalunya davant del
quioao de periódica i en direceid
al water-oloset, 2; Rambla de
Catallutlya-Conaell de Cent cantouada, 4; Rambla Catalun ya-Rossella cantonada, 3; Rambla Santa Mónica davant latee/leen, G:
R. S. Pau davant I'Eseola Pia,
Univerailat cantonada Rambla
Catalunya. II: Urgen part alta del
narrar ele Corta. 2; Marques del
Duero davaat del cate Apolo, 10.

Difousi, 111 de aove/Idee g.

Associació Protect
de l'Ensenyança
talana
Al darrer Consell directo
l'Asa/edad() Protectora de re
senyança Catalana, a proposta
la Comiesi6 Tectaca, es pie,
gueren eta ,segäsnts acanala; Cree
cedir augment de subveneel
senyor Rafe! Ramis, de Figeete,
auf com un lot de Ilibres p.
la biblioteca eaeotar, i al nies[j
de Sant Esteve de Boa, En Bel
Brugue, un altre lot de llar
també per a la b:blioteca. La rite
teixa Comissió Técnica coree
ruca que ha encarregat al v,
relamiere senyor Parunena la e,
clareció d'una ponencia sobre e
manera d'articielar un concilie
Geografia de Catalunya amb
Concurs Nacional d'Histeria e
Catalunya.
La cumissió ele Foment posee
coneixement del Consell caree
l'organització d ' Un dele de eta
ferencies d'Histeria de Catalur
a Arenys de Mar, a eärree ele
senyors Pnu Itnmeva, Tome
Roig t Moje i Tornés Idearte:a
curse de Geografie de Catalirin
en el Patronal de Cultura de Cie
net de Mar, a alerce d'En Tome
emane 1 cooperar a wverses
Les celebres a Ripoll i Vendre
i enneedir a Jes Comissions delegarles que durant l'any bage
ardite muts un diploma especial;
quedà en estudi un acord pre
per dita cornissidi sobra l'estable
rime d'una eluda volunlärn p
Colóreles Eecolars 1 en passa
altre a la comissió Editorial im.
bre la puhlinació don Calenda
de propaganda.

GOVERN
La Junta
Ahir mati es reuní la Julla
d'Espeelaeles, presidida pel ge.
remador. S'acordà subjectar a a
hei tole els locals d'espe'etaeles
tiriteuc ele de Porietats, ob.a
guixeta per al patine-.

Darrera hora
DE BARCELONA
Ateneu Enciclopèdic

Popular
Er: MEMORIA D'Ea Pata.
PEU GENER

En cl segun aniversari ute 2

mort d'En Pompeu Gener. la Sera
fui d'Estudts Politices i
de l'Atetteu Enciclopedie'Populd
celebrä alar, dimecres, una sei.'
sió necrológica en honor de
lustre ~Hedor.
Preeidl lacte el president e
dita Senda. senyor Navarro i Cestahella, exposant la motivad() a
l ' acte 1 la seva significan(' da
vara de l'oblid de l'escripter ea.
tale.
El senyor Dese, ae la Comisad
de Cultura de .'Ajuntament dl
Barcelona, gran arate i alinee
teslameniari que fou d'En Peno
peu Gener, encarregat poncil inc.
l e-ix de la col.lecció i arxiti da
les seves obres, posä de rella
la vàlua de sa prodigiosa pro•
detectó, condemnant la injustiza
dels seus contemporanis.
Parlaren En Pujolä i
N'Alfons Meseras, els quals
unes paraules improvisades
mentaren el mèrit iiterari d'D
Petos.
Finalment, En Cristófol del>
menee (Ata un estudi profandi
erudit de la filosofia do l'aut)t
de
Mort 1 el Diable", la 01
obra no sola creu que seguel
essent interessant, sin6 (lee
judica cada dia mes actual, le
que imperen mes que mai eral'
sament aquella vicia que Ea Gt4
neun mes condemnava.
El president domarla als assia
lenta , abans d'arabar, (VIS
córrin el diumenge propevineee
a Vade de- poetar flors i cOrd•
neta a la tumba de Perninent
eriptor.
ELS EMPLEATS
AGENTS Da. DUANES
Ahir, a migilia, s'entrevis)
amb el governador una comissi
de l'Associació d'Emplees d'S:
gents de Duanes, demanani4
perinfs per a c.-Merar aque39
nit paseada, una reunió al 0
local social, carrer Ararle, i!;
per a tractar del Real decret
senyor Bergamin que coLlegia
teeents de duana. El genera l aa
danaz ha conceda el ¡terne s Pg
a la colebraciú de la reune,.
A les deu do la nit tenguell'4
prenent eateord de no realitille
cap resolució fins que la
bagi llegit demä a la `03"`' n
rartieulat del dit Reial
Una vegada conegut, obraran 11
acaselltleacia, comunicant als e):
ele Per mitjà d'una nova rata"
els acorde que prendran.
Senbla quo voltea anar a unt
vaga de vint-i-quatre bares
senyal de protesta pel oPrludi
qua da ts el coi.legiameaI

opus, 18 de novembre de learei - - ------
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DIA, A LES DEU, CRI-CRI
Dijous, diumenges i tttes festina, Matinée a tes -1 de la tarda
CADA

Associació
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Teatres Triomf i Marina

•lidluisalualailimiensurse."
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I CINEMA NCU

SALA /EOLIN

Avui, El ncl; L'ido' de Paris;
Seguint La broma; Licit ongany;

L'orfanato, tercer.

FILL DE PAUL IZABAL

•

del Liceo 1

neu, Pri-e
Mili, a treu quarts de
abonarnent.

!pera

de

inauguració do la temporada
Primera deis cabres artistas
russos Sadoven, Davydoff, Altea.
jvanzoff. Haidanoit Alexandrovitz; Mestre Koussevitzky, amb
la grandiosa ópera en quatre acte', BORIS CODOUNOFF, preeant-hi part el cos de ball de l'ex
Teatre Imperial de Petrograd.
Direcció escènica, Andoga Jouroff.
Dis3ahte, LOUISE, pels
bree a.d.istes Gall, Berat, Benita,
Datranne; Mestre Padovani. —
Dia 23, ARDA, pela eminents artistas Poli Ftandaocto, Hipúlit
Xäzaro i etls calebrata artisbas
Buaties, Ghirardini, Menlik. Es
despatxa a comptaduria.
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Companyla da comedia
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Avui, dijous, tarda, moda
1))ptilar:
MANANITA DE SAN JUAN I

Avui, dijous, tarda, a
(11
P rUS populars:
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Nit, a lea deu:

SERRALLONGA

e

ter F. Sagi-Barba, Eu g at- NI
•
to i Vendrell,
ir

a SE E.0 5E PRIfillini
Demä, divendrcs, nit, re- •
produrció de la comedia an
cuatro artes, arreglo de g
N'Antoni Palomero,
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Avui, dijni13, tarda i nit, IN
• El que no plora no mama;
Camí
dret; Corninet perias
1168, per Franck Mayo; SI
Esposa capritxosa, de grao 18
presentad() / Partit de futbol BARCELONA - ESPAc MOL — Aviat, grans eatrenes.
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CON MARCO DE HIERRO

Sublime mcrui

21ARISTANY

C3S3 fUn2d ,113 en 187,,lt
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AL CONTADO
PL AZOSyALQUILER

LA BUENA SOMBRA
Gínjol, S.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de ;den I de
les dotze a les guaira de la mas
tinada.

',a*

•Zea.-"e"'''

Fürica tia

Nna

de VALENTI 501„Ell
Ilininciis assortit en generes per a Testas 1 aleles de
sensata 1 scnyor. Venas de
retallo els diJous I ol.e 3on, 1ea. arnlYi , 7. entreaul Icen
Laxada liernare10-

•

DIVERSOS ---Esquerra Bar
Or-n distaimant
Entumes a la carta
Servil especial per a banillic111,
cazan-lenta batatas, etc.
Cúter!! Anamics a 310
mlisleals totes les ullet
TELEFON 4010 A.
ARIBIL!. 31.

l

Adoptada por et cuerp-ci
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centiorarnos.

bisoarrawmemesawas.

Robes

deu rala setinamds. Ron
FUeeeS, 2 , guiase de brui

„tense fla.lor a

data

Es la reina de les aigües de taula
La de la Van de Sant Dable'
Dapositari: JOSEP PAGANS, Ponent,

Moto

campletanunt nona, per 950
p( sanies. Visible Moto CM.D.
*animal 9:e1,1

3,22.312222222271.22221
Monutrent31 1 Waltyril
Avid, dijous, estrenes: •
L r oisfoneta, segon i tercer I:
z episodis; El not, l'obra din' •
d'En Charlot; "Stella Luoente"; Suprema noblesa,
114 per William S. Hart; Actua
• Mate Caurnont. — Diumenge, nit, L'orfanato, quarn i
quint; Testam e nt curiós,
per Vivian Martin.
illidniVIIIIII21111121321211131161711

'JAQUECAS
NEURALGIAS
REUMATISMOS
INFLUENZAS

DE CUERD AS CRUIADAS

MUS1 C- HALLS

Dignnso

El Universo

de petlt capital par a ne:oil ea uama. Escrita.) L1

g

PUBLICITAT 1Cm. 1011.

Moto

MOBLES
MOBLEG
MOBLES
Prens de liquidació
Ponent, 3 bis, B

g

BK.v , vette per

1,250 peseles. Escrlure a
PUBLICITAT 5,012.
Tras gran s
desitgen casa particular fa-

11111111••n

AIIMIMMINA

aexa22222222222nEnee22

WINWSSIeel

et

mIlla catalana per a tal
lar. EreriubrO 1.5 BUBLIED
TAT, número 5,010.

3000 bugle
intre,

430
..=4.712gr
..
•

'9192Ellänifill111E32221MICIZEILMIZERINIM

u Corapanyla da sarauela
W Ortaa - Leonls - Gallea*

Szs essinuntiuZis2ZUUSZt ! u

3.29UMPV.0 CA£31.3

PIANOS

ELDORADO

128I3/01%11318118838X2121112

PEP EAKTPME

Barcelona

Grars-Via

Teléf, 1884 A

Polaca
Avut dijnus, tarda, a dos
quarts de eire, dos interessants
partas. Nit, a un quart d'onze,
grandiosos partits a aistell: Verprolls, Castillo i Ichazo; blaus,
Olascoaga i Palau.

daltiali128331135:12ONDBBCK

LES CARAMELLES 111

61 5 .

Frontó Princllal

QUEMINO - CORTES

JOSEP =ROES in

DON JOAN

v

l

u

cerä1raique2 t vi-1.-es de
tote els paises

ESPORTS

assintirasaanaminazuruil

r
r

pl

tiE L'AMOR

ea 8
J.I.

u

FESTk

II
El 8

Tealre Còmic

bon

o

Pela, (lames 1 Starimo3 Qu int an a. 7.

Avui, dijous, tarda i nit: g
Colossals programes: El V
que no picara no mama; 3
Una vida, tercer tom de El
rel de l'argent; Varninat pe- g
rillöS, per Franca Mayo. •
Estrena de la grandiosa
creació d'En Charlot, El
nol.

u El raltiZEP BLANC

gi

veis de cristall

Ð P. TEATTIS a casa DON-

• Gran Cinema Bohemia

y

Maelares : Esmalts

a Ser•
VixeI1 Born eres : Taules per a th6

BTOTIZCM

• Gran Testre Comtal i

IIioavilvizagessaarznalignalril

so..acles per a infanta:

Faianip Català

MITIGA TESIPS. Restaurant, especial.

Ca

14
31

IMMEEMMMEMEI
7Y2SEMMIIMOWei...^«.15ereelSE
alffliatiliZEMIEMIMIIIIMIC:der».1112.118891=1111=

RESTAURANTS

u
O
1011B11111Z211111IZAME11117120:

DIAZ CHARLOT, LLAPISSERA I EL

brema, 2, de l'aereditada marea de
Filparrtflan Eoultnuen ele elan ele
The Areues, lalle Idadrival, PdlIe.
late Thca, La balla Schreiber, Las
E
TheilOn, 14, 1 els dlE 14 Atuards
• verlas amera Rico Ales 1 /a sed
Ir -Supe, t els Germana Albance. De•
i, fut. alt, dissabie I ditunenge, largig Ca t ou, grandioses tUncionb.

tflef1MCCRIIKESID:illiCaNNIZ

'Futre Cata! a RCM33

Palau de la Clu•maSografle

el u

e
_A

novembre, a dos quarta do II
by ale (494 audicione), arnh ea •
cooperació del notable vio- El
111 loncel.lista
El
JAUNIE TORRENS
si
i el pianista Modest Serra, 311.
que iuterpretaran obres d ;
Sa:nt-Zetiena, Ilaydn, de Fes- kt
ci, Lamote de Grignon,
13oellinann, Molas i Popper.
El canead comenearä amb ;
111 audicions
d'obres de Flo'n. o, Hollina i Widor, en el
Oran Orgue Aeolian.
•
Invitara:iris, com de cos113 tum. — Direcció artística: IS
ic F. Longäs.
•
•
•1111t1161111111111113111111111411111111111111

3

Arlatoceitle saló

e.................,

propietat i

Demà,

pl

Avut, dijous, 16, a dos m'arta
de cinc, i a tres quarts de deu,
El apuro de Pura, La alsaciana,
la qual obra serà dirigida per
son autor, el //lastre Guerrero,
i Que es gran Barcelona! exit cla
morós.

...TEATRES —
Gran Teatre

pliIIIIIIIII11131311112/5111111161125111

Cròniques
•

Per rebela qu3 siguin, es miren anal) seguretat.per l'e/eatro.
teräpia.
Exits constante, en curaalens que per la prompta i radical
lucid ciels aparen,' "ELEKTRA" M'izan marave/I sts adhuo ale e,
Magos experimentats, eón palabras textuals de l'insigne Doc .,
!
tur "W. Erb".
Seria abandi insensat no aprontar ala grandiosos delicobri.,
menta en sleotroterapia, diatermia, oromoteräpla, etc., que paran-.
tatua curacions completas ädhuo en ca sos desesperata; l'efleäaia deis guata ha convençut selis metges 1 als malalla nin'as eseepties.
L'electrisitat, la mes poderosa font de vida, quin camp ens
obra la tecuica moderna, obedimit al servei do la ciencia, traspasa per moments tota limtiaciú de les más , atrevidas exigna
cies mediques, per llur importancia transcondental en la tera-:
peutlea.
El tractament ds htdolo, Inofenslu, cómodo 1 tan senzIll qpe
tothom pot manejar läcilraent els aparells del Doctor "Stetn-.
Demaneu Si "Manual Präctic d'Electroteräpia", pessetes
sense franquzig, a la Primera i más antiga sosa "Especiatitate
Electro-mediques d'Espanya. Consultes gratis. Dirigiu-vos al
Consultori Medie Otto Streitberger. Central: carrer Berlín, 99,
Barcelona, S. G.

N

de Gräcia,
2 35, Passeigdivendres,
17 de u

CRI-CRI
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Afee cions

Intima Concerts

•13181111111111.111118B1111118111
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Cutaques a 13, 8 i 6 pessetes, Inolaso jels timbres

ronametttor

: CONCERTS •• .•

u
u

111

15 magnifiques deccrsclons novas
artística vestits da la Casa MAX 1NELDY, do París
100 artistas cspanyoies 1 estrangeres

Retablo aextet, Aval. dijOus,
• grana extte, el ireller proiraMa (lo
• Itarcelon% Suenas cada (tia alfa
. uslero, lesiono
P gran: Ele Mes snosq
• Jornada: Lee Johm da la relea. per« Desastan Paleabais. Rxilt colessal
le del Trogralmi &Birla DesiLlusló, "ter
111 la gentil artista Enid Benned, luxo
1 riqueza lro)Ondershlet, campa,.
g fue de %Uso, de Catalunya, en. Ira el Barcelona 1 I'Espanyol.,Estie-•
na: El caml drat, cómica. Diumennit, tercera I diUrna Jornada:
u
• Eta mas ~gustara; per Dougtas
Fairbanka.
Acial la mes gran pel•
a licuLE Jama d'Aro.

Maragda, 27-29. Orfe d Graclene
D'un:auge, 19 novembre, a les
cinc de la tarda. Beaparieiú de
les eminents artistas Vera Jane
copulo; cantatriu, i L 8ohleplanoff, pianista. Exelusivament per
als socia.

AVUI, DIJOIIR. LA REVISTA DE GRANDIOS r.xrr

C R I Jai C R I

Saló Catalunya

•

011311111111.1IIME111881113811111BB1111111111111ffingWiiirrliff«11111

Avni, tercer de El rel de ParSent; L'aiiposa ht/Ptir; Llults pefillota; Charlad, papd; El atoe no
plora, no mama.

•

•

.............

----CINEMES— Diana-Argentina•Excelsler

Eis Espectac/ es
in l

LA PUBLICITAT

4tUa Vagrahlsal4.

ri81ue88e8281888888ild.
al......MOOMINIMIIMIIMILMn11M51.31•013.1M

Teztre Non
—
Companvta d'opereta

VICT OZDA EiNEED

LLUI8 BALUSTER

n:3

cazara,

Ay a', dijous, larda, a les 15";
: La Magdalena te gula; u
wi la sarsu e la en un arte i
Cine Tu-tiros,
2
ARTEO POS
EL CUARTETO
N
ri i fa humorada ::ttfrica !Iba . la
nloos y Panderetas. — sil.
g a i es den, Ah( va asa mescal •
U La faros sainetesea en 2 ac.
tes de Mufioz Seca i Pérez
Fernändez, milsica de Ama- g
deu Vivea
01 EL PARQUE DE SEVILLA
PellItcula CO:11 a próleg. 1,1
s
pela wateixos
arti tas qua
n
represen ten l'oh".
Divertits atentos andalu61
sos, per Casimir Optas
Granalla èxit.
ya El dillane, debut de
111
DION [STA L:1111:11,1

mardaianterutasaannu mit

Flaqueo do 40 X 40
eni. Ptas. 5'30 711.

Per a teulades
Materials

471:.

Planxa

ondulada

220 X 75 Gra•
7'50 m.2.

ele
Ptas.

2

armals am b aiaI exclusivameat

jose

Esteva

ì Cia.

PORTA!: DE L'ANGEL, 1 i 3, pral. ; ; Teléf. 3344-A
FABRICA A SARRIA

BARCELONA

2i1E1111311iIIIIVIZEISMINEM11111011111MINE!Ble 1.
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I Fäbrica d e Panyeria
MIR VI
W.
l
3C

'‘"m
t' upe:

VE S , S. A.
Teltifon
Ronda Sant l' ere; 15
B A R C K LONA

1809 A

Rebudes totes les novetats per a la temporada d'hivern

Australia, Gabardinas, Bellardines, Xesters,Gabanis, I altrds güores par a Oric
N fa casa mis ten asunte el Af eitan, Xeriols, ES:ltliS
negres-Grans novetats Pantaloneria•Camuses generes per a vestits jaque; a
Grans fantasies - Articies

Recomaneen bons sastres i conómics Tots els dilluns divendres, venda de retalls

Compract els generas en agtesta casa y estireu amb gust i acomida

Vendes al majar I detall

1112141111111/IJEllalliniNISIIMIWalialfflia1121131311411.21111~11.111sumaasaaanaanaagaraanamamail1111illilaingiiiiiiiimaaanitzinniutillillM111111i

-19r99ePeer,LA--P-U-BLierrAir

Edjouti, 14 de novambre

toemainmemmt

1022
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GRANS MAGATZEMS

EL AGUILA
P. Reial,

13 - •

BARCELONA -•

Tel."2014

•

A.

SUCURSALS: Madrid, Alacant, Almeria, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, ,
Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Siingossa

ri
Robes confeccionadas per a tenyor, senyora, nen i nena
•
AbrIcs de camussa,
satina, etc., en negro,
bina i color, guarnimonis bordals,
de Pies. 105 a 140

Abrics do gabardina
anglesa, impermeabilnzada en negre, blau
i color
Ptes. 70 a 165

Guardapols 'dril,
satf, etc., colora de
moda,
de 'Ptes. 23 a 60

Capes de gabardina,
panyet, etc., en dife-

rent colors,
de Ptes. 85 a 125

fa

Vendes al eomptat

PREU F :(

ea

Vestits de crepé de
llana, estam, etc., ea
blau i color, per a nenes de 4 a 8 anys,
de Pies. 30 a 40

Vestits de sarja an=
glosa, popelin, etc., en
Abrics vellut, de
blau i color, guarnit
na, gabardina, etc., ea amb pespunts de se-.
blau i color, por a ne- da, per a nenes de 4 a
nes de 4 a 12 anys,
anys,
de Pies. 30 a 60
de Nos. 33 a 42
—4-11-11-11-1-n

a
a

Pelleteria, Camiseria, Gneres de punt, Corbateria
Guanteria, Ca p elleria, Sabateria.Paraigües,Bastons
i articles de Viatge

'

Vastas sastre, . ;;e •

sarja anglosa, satf,
Abrics de Trviot, estatn, etc., jaquePaletots de punt, en gabardina, rel ina,
folrada de seda,
llana i seda. en ne- etcétera, en negre, en negre, blau magro, blau i colore.
blau i color,
r! i colon moda,
Ptes. 20 a 130
de Ptes. 50 a 75
de Ptes. 115 a 150

a

r—n 64-44-4

Abrlcs de camussa,
gabardina, etc., en

Demaneu el catäleg general

negre, blau i color,
Ptes, 70 a 100

ra

Vestits sastre, 'de
sarja anglesa, treviot, etc., guarnit
amb plecs, jaqueta
folrada de seda, en
Guardapols de dril, negre, blau i color,
crua, gris, etc.
le Ptes. 130 a 188
de Ptes, 25 a 40

.iNowz vtiguiwni•CHm-rgirigismatmeetiverrmNasema7rmienemRitiignezeinegizeigui=AngazirmaziE311;
antB8324811M121138198CalBIL
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GRAN FABRICA DE

Le • it

8aldcm mo:t barat existéncles de calnat AL DETALL procedent
te:s nostres mostruaris gua rcnovern continuament 1 calçats amb
petits defectos de fabricació

M
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a Senyora des ele 3'50
1

pessetes

3'00
8'0

Carrer LLULL, 21, darrera

1/
11

ES

81
111

51 Sucursal

u

el Parc

Mals de la pell. Vies urinäries. Raig X. Corts Cala.,

Dr. ECALIR lanes, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a tO
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AIXES DE LLOGUER
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GR AN MAGATZE
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1

iGta mena troperacions de Cenia i d3 Corsa

a
•
Fi
la

de Barcelona

Plaça de Cataluraya, 20

31
331
38
ti
si

.11.31:111!"

n

vanzinnursignirimn

de Banque pour l'Etranger et les Colonies
CI

Senyor
15
5)
cabreta primera „

una u es n y pm atan a

SOCIETE GENERALE
CALÇATS

Ca!(;:as per

ra ri un

ITIVENSTZUMEEXINSC~M223.11t~121110111183355321389111~=1

COSTIPATS TOS,
CATARI t0S, ASMA,
BRONQUITIS, RONQUERA, etc.

'

DE

STIILLAS,
E LÚ
OBREN PER ITIIIALACTO
AntIstptica I Balsamita de PEucallptna
Saba de PI Bälzam de Told, en dissolcire's

a la boca. El seo

DORMITORIS

MENJADORS

URALITA._

Preus baratissims

44,

Carme, 44

(En front a PHospital)

CANALETA

TAMANYS: 114 x 185 cm.1 75 x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X' ''
_ 40 om. planes :-: XAPE3 "B" per a reoobriments; tamanys: 120 _
.X 120 cm., 120 x 190 cm. I 120 x250 cm. URALITA, 4.4.
f Illadrid-Valénoia-SevIlla-Lloyda - Salamanca :-: DIPOSIT8 a totes les clutats importants d'Espanya
CASA CENTRAL: Barcelona, Plaça A. Upez,15 —

E 1CAN

luces:

PER A COBERTES I
PER A R1ECOBRIMENS

Xapa ondulada

I

pol ese

'Telifon,

A.1644 I A. 848, Barcelona

AN

LTD.

CAPITAL 1 RESER4 ES: Mes de Lliures esterlines 13.000.000
C A,SA CENTRAL : LONDRES
arceona, Nao de Cataluoya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Vaiericia, Paris, Nova York (ageacia), Bradford Mancheste
24 _kumis a l'Argentina, Xile, Perú, Mexic i Urugual
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