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La primera Conferència a New York :: L'ex

La col-laboració dels enemics La colonització holandesa
Pensant serenament en el problema nacional de Catalunya,
havem arribat a la conclusió que els nostres enemics, amb llur
inconsciencia orba, fan un gran be a la causa catalana. Si ells
slaguessin mostrat Mas per a les concessions parcials d'alguna
importancia, haurien acontentat a una considerable massa de catalana humils, que tenen encara una concepció autènticament regionalista del nostre problema. Una semi-autonomia catalana hauria
ajornat qui sap per quant temps el plantejament integral dc les
reivindicacions nacionalistas. Havem tingut /a sort que a Madrid
no han volgut far cap concessió que valgui la pena, i han cooperat
d'aquesta manera a l'enfortiment i a la propaganda de l'ideal
català.
Cal, dones, agrair aquesta eficaç col.laboració dels enemics.
Ha arribat el moviment nacionalista de la nostra patria a una
etapa de plenitud que fa ja impossibles les soluciona modestas.
Avui una mitja solució no seria ja una solució de cap mena. I
cada dia que passa sense que les nostres aspiracions siguin escoltadas, ni tan sola en aquella part que és compatible arnb la unitat
estatal, representa un pas mes en el carni que ens porta rapidarrant a la maxima reivindicació de llibertat.
El nestre confrare "La Ven de Catalunya" es plany de la
col.laboració efeativa que la política de Madrid aporta al nacionalisme integral. La humilitat re g ionalista no aconsegueix trancar
el cor dala espanyols. I així "La Vea" escriu amb racança:
"Són cada volta mes nombrosos els catalana que, davant una
experiencia quotidiana, que no és sinó confirmació present d'una
experiencia secular, resten absolutament convençuts que el plet
de Catalunya no pot tenir una solució harmónica dintre l'Estat espanyol.
La realitat es que la Lliga proclama la conveniencia d'una
sdució harmjnica; que hi ha un nombre cada vegada més gran
de catalanistes que ja no creuen possible una solució harmónica
del plet català; i que els Governs de Madrid, amb Hura actas, per
una paradoxa que sembla una predestinació, ens treuen cada dia
autoritat per a mantenir la tesi autonómica i donen raó als partidaria de la hipótesi separatista."
La confessió que fa l'organ nacionalista-re gionalista és d'una
alta importancia. Els hornea de la Lliga potser al.leguen aquest fet
i dónen el toc d'alarma amb la intenció de produir a Madrid un
afecte favorable a les concessions parcials amb qué ella s'acontenten. Peró qualsevulg,a que sigui la intenció dels paràgrafs transcrits, cal reconèixer que llur contingut As perfectament exacta.
S'accentua a Catalunya un poderós corrent que porta el nostre
poble a la reivindicació entera de la llibertat nacional. Nosaltres
creiem que Catalunya, fins en el cas de rebre de Madrid l'afalac
d'una autonomia curta, arribaria fatalment, al capdavall, a la conciució d'integral nacionalisme. Peró hi arribaria més tard i hauria
de pasear per una Huila interna entre els catalana modestos i
aqueas que tenen el sentit de la plena catalanitat. Ara la col.laboració dels enemics apressa els esdeveniments, ajuda la nostra
acció i prepara l'hora en que tots els catalans coincideixin a declarar fracassat tot intent de solució parcial.
Entre els múltiples simptomes de l'estat d'esperit del nostre
poble en l'hora present, citarem el cas interessantissim dels mateixos elements de la Lliga Regionalista. El SO per cent dels catalana
que oficialment pertanyen al dit grup no s'amaguen de declarar-se
conformes amb les afirmacions i amb les orientacions d'"Acció
Catalana" i de LA PUBLICITAT. I no són pas escassos els que ens
dicen sincerament: "Tots haurem d'acabar venint amb vosaltres."
Segueixen al ccstat dels homes de la Lliga per un sentiment d'adhesió, personal, o per no veure segura la formad() d'una nova brea
catalanesca que pu gui dirigir la política catalana. Els directors de
la Diga tenen molts addictes personals. Per() les tendències intervencionistes no tunen ja gairebé cap addicte sincer.
En aquestes condiciona, no ens sap greu que a Madrid obliclin
o desatenguin el problema català. No hi fa res que s'entretinguin
al voltant deis dos Millar), o en la discussió dramàtica d'aquest
expedient Picasso que mostra l'extensió i la intensitat de la descomposició espanyola. L'ideal català, en la seva forma íntegra, va
fent el seu camí. Ells poden entretenir-se en allá que els plagui,
que nosaltres ja anem fent.

Dies enrera publicaven ala diaris la noticia sensacional de la
desaparició oficial de la llengua
espanyola en Parximalag filipf i
la consegteent substitució per la
llengua anglesa.
Ileu's aquí un tema que vindré
com l'anell al dit per a introduir-nos a tafanejar en les coses
Neertländia un pretext per a
prologar uns quanta raportatges
sobre aquesta tarea holandesa
que per a la majoria dala catalans as tan desconeguda com la
Groenlandia o la Corea, malla,rat
la seva relativa proximitat, malgrat la facilitat de comunieacions
que la mar hauria de proparcionar .antre aquella famosos porta
i els nostres, malgrat la paritat
i pareatiu de sentiments que,
entre altres mes dissemblables,
faisonaren itt segles ha l'anima
holandesa i l'anima catalana.
Un holandés no coneep aguasta imposició de la Ilengua anglasa als filipins, ni l'anterior imposició de la llengua espanyola.
L'Holanda 68- un pafs eminentment colonitzador; la colonització holandesa és una de lee mas
sólidas i aventatjades que as coa
neixon: ells sabran, dones, els halandesos, de quin pa fan rosegons en escandalitzar-se davant
d'aquestes imposicions de la 'lengua metropolitana a las aolanles.
Les colónies principals de l'Holanda, san les oceäniques, conegudes per Indies -Neerlandeses.
D'aquest grandiós arxipèlag, el
territori mes important per la
seva riquesa natural i per altres
raons també naturals. es la illa
de Java. A la illa de Java, ni a
Borneo, ni a la immensa Sumatra, ni a cap altra coldnia holandesa del Pacille ni de ',es naire
americanas mal la llengua holandesa ha estat llengua oficial. L'oficialitat ha estat sempre la ¡lengua aborigen, per Mechara que
fas; d'aquest barbarismo la metrópoli ha cuidat sernpre i aviat
de treure-la, ja gramatilzant-la
polint-la quan es tractava d'innata barbàrie, ja revifant-la, eom
ha fe! a Java i a Sumatra, quan la
ilcngua sofria solament de deca-
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TURQUIA

nou califa

Es prou sabut que el Solda de
Turquia té una doble personalia
Es alhora l cap politic de
ilsiat turc i el cap religiós dels
Inaliemetans. Aquest doble earacte r ha donat una gran força al
Soldanat otomà.
' Des del punt de mira de Portodexia islàmica, el dret dala soldass de Turquía a exarcir el ca dat pot ésser discutible, puix
que, Mahoma va prescriure que
, havia d'ésser un descendent seu
el que tingués la missió de rep resentar Alä damunt la terra
3 de comandar els creients del
Profeta. Recentment, un erudit
francés especialista en qüestions
¡s 'amigues, ha sostingut que la
tunea; suprema de Califa corresPendria a dreta llei al Soldé del
M arroc. Perú tot aix6 no eón
avu i altra cosa sinó teories, i la
reatilat as que el califat segueix
e n mane deis turca.
El flestronament de Mehmed VI
Per l'Assemblea d'Angora, ha
Idanlejat aquesta qüestió delica,
da del doble caräcter dcl sobirä
ter. Caigut i fugitiu el vall
It i)r i mit el soldanat, i vacant
el calitat, l'Assemblea d'Angol a elia donat presea a desiguar
Cl p alita nou. Aquest as Abdul
Me djid, cosi del Snildä destronat
1 fill del difunt solalä Abdul Azis.
Ca l ter observar que el nou
e ^rin tamba el ,successor he,
ee ditari del soldanat, I alzó ha
e co ntribuir a la seva aceeptaP4 per part del mbn leliunle.

La Premsa europea coincideix
reconèixer les exceLlents qualitats personales d'Abdul Medjid.
Es un home de gran cultura, d'afleions artistiques i literàries, i
protector efectiu de les arte i de
les lletres. Tanmateix, la seva
fesomia v. 3 a ésser la d'un tinent
coronel espanyol. Els francesos
li traben, denlas la gràcia d'ésser
amic de França.
Com remarca amb ra6 Augusta
Gauvain al "Journal des Debate",
la designada del nou califa de
un altre acto de la política kemalista, que tendeix a aprofitar en
un sentit nacional turc els sentiments islàmics. Darrera del cahi haurä el Govern turc, i
aquest se servirà d'aquell per a
ajudar la política turca. Aix6 explica que els limas d'Angora,
malle deis guata són ateus, es
preocupin de la qüestió del califat. Fa ja molt da temps que el
califa ha esdevingut una ombra.
Perú aquesta ombra encara te
prestigi i influencia en els paises musulmans.
A. ROVIRA I VIRGILI
VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diari Integralment nacionalista,
JA SOU SUBSCRIT A
"LA PUBLICITAT"?

did ratir ala vint anys improrrogables de servei, per manera que
al funcionari colonial, als quarenta anys, pot repatriar-se i
aura amb la renda de.' sol reir. Aix6 fa que el funcionarisme
colonial sigui sempre jove i en
plana foraa.
Ara que som a les colónies haandenses poderle anar reportant
Filtres coses curiosas i edificante,
re alam, per exemple, donar un
ve rd'ull räpid al canvi demogràfic que la higienitzarió holandesa ha portat a les sayas colanias.
Holanda as un deis , paisos de
mas densitat dernogridlca; tan
patata com és, Holanda posseeix
set milions d'habitants. Dones,
be: la sera principal aolónia,
amb tot i trobar-se enclavada en
la zona de les tortas calors constante, ha arribat a tényer una
densitat igual; nomas la illa do
Jara avui en dia manta "trentacinc milions elliabitants", dells
quals sola doseents mil habitants san holandesas, i mig milió
xinesos i mestissos. En comanear
ei segle XIX Java comptava tan
sola "cinc milions d'habitants".
Aquesta densitat ha fet pensar
ja en l'emigració, i per tant el
Govern holandès la facilita i trencamina cap al Sud de Sumatra,
oferint terres, aireas de pagas,
llavors, etc., gratuitament —
els javaneses s'encaminen xanorano cap al Sud de la despoblada Sumatra.
Altres coses mas edificants 1
mes curiosas harem d'afagir sobre la qüestió colonitzadora dala
holandesos, coses que a misaltres ells catalana han de plaure,
que ens han d'estimular a alçar
ha veu, per manera qua cada dia
siguem mas i mes ben avinguts
a cridar: Qui mana a can Ribotl
JOAN SACS

dència. En aquest cas, recopilava els elässics a punt de desapa-

rèixer, investigava sobre els das-

apareguts, revisava i palia les
mixtiRcades tradicions orals 1els
textos degenerats, en fi, tornava
ale indians da la seva Oceania
no solament una poesia, una dramatlea, una filosofía, una bastaría purificadas, sitia Ultra; una
completa civilització ohlidada.
Sobre el punt particular de la
Ileugua es dóna en aquest cas el
fet per a nosaltres paradóxic da
que l'oficialitat de la 'lengua boa
landesa no s'imposi als ja y anas os mentre la llengua, o mas ben
dit, les guatee llengües jayana-,
ses són anpoeades oficialment
pel Govern holandés a iota mena de funcionara holandas que
vagi a treballar a Java, sia administratiu, militar o ciontille,
modest o cabdal. I aquesta traposici6 as tan ineludible que cap
funcionari haurä el càrrec cense haver tingut aprovats "quatre
anys" d'estudis de les Ilengües
javaneses, de l'etnalogia i altres
futesas concernents al pafs on
vol anar a treballar. I ,encara aiacó no as tot el que exigeix el Govern holandés als funcionaria colonials. Si aquests tenen càrrec
relacionat amb el conviure sinicojavanas, indo-javanés o nipo-javanas, el funcionari estarà obligat a continuar durant dos anys
mAs els seus estudia etnológica
i lingüística a la Xina, a la India
anglesa, al Japó.
La Universitat de Leiden éä
famosa en ei món per aquestes
ensenyances, les guata no es limiten a les Indias Neerlandeses
sin(' que indtspensablement, a manera de complement, comprenen
ll'estudi de tot l'Orient i de l'Extrem Orient. Par alzó aquesta
Universitat as freqüentada per
estudiants de tate is paisos.
ultra ala hollandesos i incanians. Amsterdam té cursos de
sola etnologia an l'Institut Colonial que ara esté en canal d'esdevenir una institució formidable, extensa, completa, präctica
i luxosa; els arquitectas i paletas ja id [rebanen i el Govern
ha votat ja molts minarle per a
les obres. Se parla tamba de fundar una Universitat a Java on ja
s'hi traben nombrosos Instituts
javaneses de segona ensenyança, demés de milers d'escotes.
Tot aquest treball que exigeix
deis funcionarle colonials el Go-

vern d'Holanda el paga prou be
porqué sempre hi hagi cua de

soLlicitahts. Demés de ben pagar-io el gratifica amb un eeplén4

Des de Paris

Ea com s'ensenya a Era nça la
Histeria de Catalunya
La secció histórica de l'Institut d'Estudia Catalans faria le&

en opinió nostra, de recórrer el
capitel vuitè de la "Ilistoire Moderna", de L'Albert Malet,
cada per a ús de la segona ensenyança als Liceos d'acf i ofert a als estudiants deti penúltim
cure de batxillerat. Aixf mateix
faria biS, creiem, d'assenyalar al
ministre d'Instruació pública de
França les inexactituds que hi
trohi, cense passar, ciar, per la
hutniliació pie sopesa la via diplomätica per a nosaltres calalaus. Els teta san els següents:
En el dit capital calqué es Ilegeix abiú: "La marca d'Espanya
esdevinguda eomtat de Barcelona, devia, pel centrar', romandre
part integrant del reialtne
França fins a la tretzena centúria i fine a Sant
Segons
els historiadors catalans, Borren II, a darreries del segle ilesa, reconquerf el territori eatalä
als serrains i ce constituí en sabina d'una nació que ja no devia
obeir mas als reis de França; i
es proclamà independent de fet,
sinó de dret. Estem, donas, lluny
del tretzeeents.
En Malet afirma més ondavant: "A mitjans del segle XV,
Espanya, reconquerida gairebé
totalment pels cristians, per()
mes trossejada que en el segle
desè, comprenia cinc Estats.
Eren Portugal, amb Lisboa per
capital; Navarra, capital Pamplona; Castella, capital Toledo;
Aragó, capital Barcelona." Tot
aix6 va il.lustrat amb mapes que
ofereixen, sota el nom ben cha.
rament dibuixat d'Aragó, el territori de Catalunya i València,
amb tot el seo litoral. De la canfederacid de Catalunya i Arags5,
no se'n parla anal.
Aqueixa histeria d'En Malet,
amb tot i comprendre la cronologia deis esdeveniments fine
1715, no esmenta un sol moment
el nom de Catalunya en els fets
corresponents a les saltes relaciona amb Franca; cosa que as

sorprendre per un historiador
escolar. Nomes es pot expl:car
per la consigna oficial do pasear
el nom de la nostra terra ben

•

"primer" francès jutja durament el
poble americà
Nora York. 22. — Més de cinc Alemanya per no exposar-nos al
mil persones reunidas a la Metro- perill de perdre la supremacia
polilan Opera han arribat a la adquirida.

primera conferencia donada per L'orador afegeix que no te: fo
m. Clamenceau, al qual fou sala- en la Societat de Nacions, pero
dat amb aclamacions entussias- que creu que ella constituirä, ne
tes als acords de da "Marsellesa" obstant, un mitjà d'evitar les
i dal "atar and spangled banner", guerras, valent-se de convences
himne dala Estala Unas. que desfacin les hostilitats, fan!.
alta John, ex-ambaixador a arribar a un acord, tal COM ha
Londres, presenté a la concorren ocorregut a Alta Silésia i caen
cia al senyor Clemenceau, decIa- ara ho esté fent per remetan !a
rant que cap borne feu mas que situada enguniosa parqué troves,
ell par a aeonsseguir la vietória. sa l'Austria.
Clemenceau prengua la pa- Succeeixi el que succeeixiraula declarant que no venia a afegeix—la intervenció d'Ameri.
persaguir Oms de polftica persa- ea ha de fer-se en aquest sentite
nal ni a meeleir a Alemanya, sin() Proclamareu — diu despr és—
solament a refutar ilas calumnies amb el tractat de pau, que allique representen a França com un berarieu el mara I jo pregunta
ara: Fareu la guerra per salvapotele militarista.
Recordà les dues invasions guardar o ajudar a salvaguardar
successives de França a la qual la democräcia?
Fins a quin Punt ho aconseguia
ningú acusaba de militarista
quan els sems soldats calen en reu? No us demandem satisfaca
cions, excepto en la seguretat que
els campe de batalla.
L'orador declaré que no volia volgueu guardar entre les nacions
la destrucció d'Alemanya, la qua!' el gran llos que per dues regadas
tornaria a asser la gran nació ocupàreu.
Si torneu a ocupar-lo, aporta,
d'abans, sin() impedirla que parti a cap el desmembrament de reu amb la vostra actitud
beració
del nión. Si us absteniu.
França.
M. Clemenceati afirma que a nosaltres ens amenaçarà un esas
incapaç
de
desconeixer
devenidor
fose, pera, estigueu sea
França
el seu deute, per6 demana que gua que no ho sofrirem sense
desapareguin eile obstacles que liaren fet tot el possible per a
evitar-lo.
Ii impidaixen de pagar.
Fa constar després que Amé- M. Clemenceau fou calorosa-,
rica i Anglaterra posseeixen les ment interromput en el seu disa
millors fronteros del mon, mena cura per aclamacions sorolloses
tres que Frana ta les pitjors, i dala concorrents, indas en
en son prova les chala invassions aquells paràgrafs en que loraque ha sofert en un peaíode de dor es mostra quelcom sever per
cinquanta anys. En el que es re- judicar la política dala Estata
fereix a les garanties obtingudas Units.
com conseqüència de la guerra, Els membres del Comité de re.,
51. Clemenceau diu que Anglate- lacions exteriors felicitaren molt
rra i América les trabaren ex- efusivament al ex-president del
calaants, respectivament, en ea Consell de ministres de Franca,
destruccid' de la . Rolar nlamanya —Hayas,
i rn la supressió de l'aliança anglo-japonesa, mentres que Frau ça hagut d'aeontentar fine EL COVERN AMERICA I EL DIS;
aval amb vagues promesas i reCURS DE CLEMENCEAU
parar amb els seus propia recurWashington, 22.—Els rnembres
sos lotes les devastacions d'una del Govern s'han IlPga4 en absoguerra que llagué el seu terri- lut a fer deelaraeions sobre el
tori com propi teatre.
ciiscurs dle M. Clemeaceau.
L'orador invita desprea als
Es diu que el senador Borah
Estalle Units ame) emocionante sala cncarreient de contestar a
paraules a colaaborar en el re- Clemenceau.—Radio.
tara de la canllanaa a Europa i
no tancar els ulls davant d'una CLEMENCEAU REB UN ASOMA,
Nova York, 22.—Clemencenn ha
Allemanya que prepara amb Iota
rebtA una Aarta amentvçuntv-lo
evidència la seva revanja.
Ro p arda M. Clemenceau les pro de mort, en la qual se li
meses no mantingudes per An- "Tingau compte en parlar mas.a
de les coses del nostre vale i cr.%,
gleterra i els Estats Units,
garantir la seguretat de Franea, lernanya."
La carta va signada: "Un ve-.
preconitzant després la represa
de les converses anglo-franco- tara della Gran Guerra."
El Govern al-melca ha ordenat
americanas per tal de restablir
(piel es redobli la vigilància al
a Europa les condicions de norvolt ant de la persona de Clemerta
malitat,
Si existissin los garanties ne- acata—Radio.
cessàries relatives a la vostra
ajuda o intervenció, el restabliLa labor de la S. de N..
ment de les condicione normals
estaria assegurat en molt poc
lampa.
Alemanya no ens atacarla ni
nosaltres atacariem tampoc a
Ginebra, 22.—Segons informeN
robots pel secretariat de la Someinte de les Nacions, proredents
de Viena, la pir-niera u p issid n1)
Converses filo- bons del Tra ear eis meane
.revista en el programa redactat
a G.rebra per a fer tecle/ n !CP
Mgiques
neessitats de la tr p aoreria aus.,
ottan a la fi d'una ratl:a cal dividir un triaca, sense recarrer a GOVPS

de

amada sota el silenci, per por,
diria's a reivindicacions que poguessin aixecar-se del costat del
Rosselló. Com estranyar, dones,
que un poble intel.ligent com el
francés, sobre tot quita es traeta de qüestions de cultura nacional, sigui len ignorant sobre
tot alta que petanca a l'estrangera
J. PEREZ-JORDA.

L'emprèstit austriac

començarà aquesta
mot i la divisió afecta un grup format per inflacions,
dues vocals separades per una s doble, set mana
El pr:mer ;milicia de den mi-.'
fern anar la primera s amb la vocal preil i arat pele Minas en diva*
cedent i la segona a arnb la vocal següent;
corces cstrangeres, ha estat ja roce.*
mot com corrcrit era dividit abrí:
la
as
arnb
fern
sar. ¡Per qué aix6 que
UlLer l arment es faran novel
no ho fern amb la rr? Abans ho feiern:
un mot com corrent era divdit aixi: coreaeissteas.
el
Ag.../sts cr&lits, d'a — r 1 Ii
rent. Peró ai_xtí era quan l'espanyol, en
fi de rata, desfeia el digraf rr fent pasterinlai; eón reemt-',.schles
sar solament la segona r a la ratlla se- bro dr1 produera del preetee d3
güera (cor-rer). Ha bastat que l'espanyol
_
g
decidís de practicar la divbió - re ca lloc
divi›ió
r-r,
perque
els
nostres
tip6de la
grafs adoptessin, itdhuc per al catall,
primera divisió en lloc de la segona.
Així, inconscientment, da de la tipografia fins a la sintaxi i a l'estil, en els
condemnats al bilingüisme va operant-se l'acostament de les dues Ilengiies,
Ginebra, 22.—EI ministre de
sempre en perjudici de la llengua materBerna. acaba de
na. Els tip6grafs adopten la divisió -rr; Dinamarca a
els versificadors fan monealab mas,eamelre ei secretariat general de
dissítlab orient; els lexicógrafs consa- la Societat de Nactons el;
:mitrenls de ratifiancia, per part
gren grafies com nard, vuidar, rrveNtar;
Diummarea, de toas ir, -na-,
prevaler, favorir reculen davant trenakircr, favorKser: es gcneralitzen les venmons adoptados a la Cantaran.
pronúncies estúdia, eartria, construccions .• n •n d •ransit de Barcelcna. ce:
: e/ ril de 192i.
com fruir que anar-hi, frases tetes com
dcounen t s eón: :a eur•
roe hi ha drei; són atribuidos als mots cae stand sobre lItlt oc' de
talans posar, aterrar, curar, cuidar, otro-1
penar, f.-nutre, les significacions dela '.s:1: el protocol adicional d'a..
mots espanyols °orar, aterrar, curar, cui- deleßlft tenvenciA; l'e7ts • n •
navegables
eég .in de
4-e
dar, atropellar, remitir; i, de la llongua
.1'0,! r t n inIereneiona% t,
dominadora, fins en copicm les errades,
r‘lnlivet' ah i
tnirif en lloc de trt,ibil, azarar (atsarar I) t dt, la & enunció
11.. - 1, (lob« Estala 4eaarav3its 414
ea Lloc de atorar (adorar).

Dinamarca ratifica els
convenis de la Conferència de Barcelona

P. FABRA

W.nral marltim.-11avat

•

LA PuBLierrAt

2

GAS ETA LOCAL
OBSERVATORI BETEOROLOGIC DE LA
NIVERritTAT DL saPCeLONA

Dlä 22 de uf/ve:are de 1999.
•••-.
Horas

sPoserrac154 7. 13 , 13

Barómetre a 0 1 al nlvell de la Mar,
7693; 7709; 7 l'O.
cm lastre sec, 14'1; 11;e.
Termómetro lumnr, 71; 120; 1 9 3.
Umnitat teentesintes de gatttrac16), 90.
69; 91.
ülreer!d dl son s , calma; SSE.; E.
Vaseeten 4.-1 rep t en amares per seelei, e;
Esta: del er l , rutast orrS; sere.
Classe de navals. r nrres - stralus.
eatremea 5I•tvera

Ten ten:turre

11  1rTna,
Mioa.vs.

)310‘ma erron de :erra, 58.
01711.13cM lermontetries, 89. Tequiar.
ratera mala. la

51.

Prec,pliaeló aonosa, des de les 7 toree
de/ ata arlv,fcr a le3 7 flores de/ die
0

,

la data.

ee

rnilltnetres.

11,nreeleur dvi tent ea !rail lempo, 95
egniain‘eti-;
oterlarleala rtrtlralara, p o t ra tot el
da.

o 6•••••-•

Fi :SEU:e DE Str3SCRIPCIO
II:teorice/e: Daza pessetes al
mar. ProvIn&es, 7 , 50 passeteg
tres meses; 15 ele s:s ídem; 30 un
Alar.
,

Cele Postal: 25 pessetes tren
mesas; 50 ele sis; 90 un any.

El dile:0r E. Fernerelez
ter es c4rlarlau a nolifieer als
- selle Ald:CS i di erais que 'ha trasDedal el amo deveentx i laboratori
al earee r de 1ee Corts Catalanes
(Gran Via), 512. prineipal.
ta medicina general 1 especial-nota it malalties del aparell
len. llores de censatte. de cine
set.
9314 . eur

.

ESTUFES peireli.
bras'ers: ea-

lortfere. re. Gral asenrtit• Llorona germans. Ranil4ta de les
F/ere. 30.
--

Oh d3 fsPe de bacallä
Ea erratal una irnportant partida
legítima de Bergen tNornega).
Es ven a veto redeet a !a

Pedal, 9

Casa Serra

niel corresponent a la reunal que
tindrä lloc el pròxim marre
La diseussid de les partidas del
presupost donà ocasie al Consell
d'oeupar-se detalladament de
Forganitzaciii de les delegacions
a Europa i Arnerica i dc la propaganda en general.
Vistes les peticions d'emplaeamente que fan per a la próxima
fira els industrials, sense interven/3M d'intermediarie, i davant
la perspectiva de falta d'espai en
la gran sala central, el Consell
azorde l'habilitomie da dues sales
laterate del Palee, una d'elles
destinada a la indústria metallergica i en la que s'establirà la
Installacid necessäria per e toles
repielles mostres que exigeixen
la utiliteacid de torea motriu.
; El Corleen s'ocupä del eiatge a
Madrid del senyor Bareeló, director de la Eire, i de don Manuel
tulle, per a activar en els ministeris corresponents la tramitacid
d'expediente relatine a la Fira i
' del de don Joan L. Taltavull, representant. del Comite Central,
que presideix el ministre del Treball, amb les instruccions del
qual ha de visitar les Celebres de

Comerç d'Eepanya.

MIES VZR1TADLE CelAe10
I cbjer.l.t9 alsetS do tete.; clases
Preu f:x. Tailers, número 41
II 1 ,7114,40.1 bir-etia do 1:1 Vira
Oficial de 3laa , lreti Bareelona
es rema atir 1 * .liuntartiPnt, sola
i• a
pr...ideucla I id' l'alo.aldp,
i1eelip4a1ee de
eprevee

Gran aesortit.

si

''

Estofas

teeSSARaNdIralWeSarn~eelantieuti
Ave i da,ii. dia 23, a dos mimes
de set de la tarda. lekgruparnent
Escolar de l'Aisademia i La b oratori de Ciencies Mediques de Catalunya celebrarla sessió, en la
que el doctor Riera Nillaret desenrottlarä el tema: "Importancia
de la palpació cono a procediment
de receneixement anatòmic".
Tel. 1472 A. r.

inrä Fetal, 11

ameras

11. • 12,44 41.sls objectes trobats
a la viro pública i dipositate a 1a

Mejerdemia da l'A;untarnent:
Un ruoneiler petil d'encerat, co •
loe fase, amb noefälelie; un elauer
arrib tina clail i una Planeta; un
monodor yeti. poll negra, ame
una elan i eine camines; un fanal
de nauta que sentida d'autor-niebla una vela de "pegamoid", ea ro, qua sembla per auto
o pit
ele la Societat

e
A

P A-

va

en

aligTne111 1 perore".

MIES NILANOVA

UNID, 6

L'Institut eledien-farmaceutie
celebr à t'alune passat seesie
científica ordineria, de la qual el
doctor Baldiri (aleen va deseen-aliar el tema assenyalat, estedtant-lo amb bella aportaeití
(ladee. Intervingueren en la discussiú els doctars Fargues, Degollada i Comes-Camps.
La primera llista de la soobseripeie (Merla per la Cambra al
Comer-e i de Xavegerie d'aquesta

ciutat amb destinacie els damnificats pele terratreinols de Xile.,
china la quanteat de 11,055 pessetes.

luAMISERIA
I SANS
ihqueria, 32
Gin n'AMI ea

cürliee;
"mame

-

L'Institut Melelloo-Farmaedutto
Aquesta corporació eelebrä
eeseie cientltica ordmärla, en la
igual el docter Baardill Gullera
desenrolliä el tema: "'merceraci d de lelter gràvid', ten; ans estudi detallat del dit preces, fixant-ee especialment en els simp
aomes que poden donar 113e a
errors diagnesties 1 cono cal trae
Intereeniren en la diseussie els doeters Farsas, Degollada 1 Cornee Campe.
Reviela humeristiea d'esporte, ha
nvial i val
DEU CENTIMS
Grua d'esport': compren-lal

XUT

El dia 27 se celebrarla la inou gtumció de l'Academia de tall i
aparadors, que estableix vl Foment i ti la eabateria,

r

RO113:33fitAnEaur 1.111In g l lani, 681 ro

eran

COLOSSALS RECAMES en les
seecionsti ALUMIN, cristalleria, pisa, por-ce-llana, a rtecles sanearle netedae'refrigeeneie , auxiliars Calina, et'. Gran Dosel* EL
ALUMINIO. Ronda Sant Anime,
fui i 70. Viena els aparadors. ESTUFES, CALORIFER3 i SALA-

121:53132TUIDOR

R

RIANDRIES.

Pastiiles Laxants Prats
gen el mIllor purgant

ti per a iota C:a5SC crautomails
el darrer diumenge, dial();cae! dif.cil cirzuit dc Siciiia (Copa llorio)
equipant
TOTS ELS C9IXE.S CLASSIF1CATS
Primer: tiJillot (Peugel)
Szgon : Scagraves (Sunbearn)
Tercer: Becquet (Peugeo1)
(hila Chsssagne (Sunbeaut)

eipal, Bareelona.
Toles les entitals politieues,
e acials, relaigiosee, molierais,
darf, deportivos, diari, pede,dice, revistes. , etc.., d'un calent
eatalaneee, ja resideets a dintre
e n )ro a l'ora de Catakoniya, deuea
inseriure•eli (la qunl ineeripcie
ee completament sgratuita), per
a poguer-ne Isial fot -ruar Feereee.
MI. Aneare que ice repartirle emb
profusetó,

Itemselleet exclusia per a Espaiya
Francesc Quintana
LICariri, 125-127-Barce 1 ona

11411 0 Portar etiqueta tease p ermutar d
▪
arttele al temps de la eeva fetirfea,
eld, Miura d'estar marcat, aegellat, teta*.
pal o portar una etiqueta, en piratea ss.
gimes, Ilegibles, en forma adeudada One Ad
quedi coberta o obscurlds arnb arestd,
res O arreglarnects posterlOrS, de mate
Que lndlqu1 clarament el pata d'er;gen
Parlicle.
L'antlga 'Bel de 101permella
tes
Domes nordamericanes marcar art,-1,
ene no estiguessin d'acord atan a4ile•11 re.
•
per6 al final de la ctspOffleld 03-

FINANCES FSESSIO DE BORSA
del 22 novetrtre de 1922
110561 RtRT1
Ball
Obertura Alt
tiPeo (S'ea 6535
seres
Alarants 69'35

tanta

elee
68'85

COPIA TARDA

Tanea
497.5
4.9:6/3
Sdtio
ll'oo

85131
Obretura Alt
68ao 6893a 68 63
Ne;fte
68 •63
sao-anta CS7o tS75
nnaaniami 57 5 te
Oreaste
17'‘.0
LolOub ls (-10 a 6413 _ 64 n

1,

la
Borsa de Barcelona
nosambre de 1922

Lotitzacto oncia, L
Die 22 da
DECTEs DE L'ESTAT
Deu:e Interior 4 0/0 P
terlor
4%
• Eg

Atable. oso s
•
" Alabe. 65.
eta. 7r. 7/. O Juliol 1959 S.

7030

A.

8, B.
102'50
•
O Jener 1924 S. A.
•
•
B. 10250
"
"
4 lebrer " S. A. 50150
•
•
st
•
a
B. 102'30
AJUTITAIKENTS 4 DIPUTACIONS
Deute nannampal E. 150 $
1994
78'75
1906
5106 ser. 3.
79'50
1506 Ser. a
1905 Ser. O
1907 Ser. 5)
1110 Ser. 1.4
1919 Ser. B
1111 Ser. 5
1913 Ser.
11513 Ser,
1916 Ser. 11
1917 Ser , B
irre
1918 Ser. 13
7775
lela Ser. ß
3132 @er.
4931
07'50
Deute Etzgapels E» 1099 4 1/2
8973
" 1907
•
" 1915
lanas Recama " 1905
Barna Enaptft. 0.000,000 p.
»
••
-a
9065,003
•
•
•
31.000,090
NäätenaddIrt Catalana ag. • 1014
E. • 1018
75'2'3
Calca Crea:: Con;unal
09
4
1/2,
Part r tina.
GE5.IC.ACI01113
05-85
tercia 1.. Ser. Lec oca-andes
•
52
• 2. • Ce?.
Ser.
"
•
58
le Ser.
"
57'73
• 5. • Ser.
59'73
Erneehle Parepters
PrIoritzt Barra.
61
SegGela Medina
003912805 1. 4 Ser.
0.1
9.4 ter.
•
37'15
Sims. Vedencla Tirria. 49/0.
75'73
" Adas.
63'55
' 1.•
M. S. A.
5083
n
le
0,
5

a

•

• • •• Ser. 2.•
A.
• n•
•
le

111 •

I* te
•

• C

•

III

15

tf

•

61

D

6823,
75
84'35

E
13 y

Trineo 1561

•
1578
C. • Oral. Trilmvies 4 0/0
•

y

"

5135

50/0,

Ferrocarril! de Cala/u/15a
COrnpardle ',mera rerrols. e.atalant e4e77,
Companyta Barcelonesa Eiectricttat
Atgües de Bsreelena 4 0/0
Catalana Gas 1 Ele5 tal. Ser. E.
7565
" F.
Energla Electea. de Cal:d.. 1 e/0 05
•
•
^ o/o egas
SOcletat Productora Force, t g otrist 54 53
~paula gen -ral Tobar' Molina
amena COMPTAT
Catalana Gas Elee;ricital
Canal d'Urgen
&Murga blersir.Stst. Gral. Tele.
• Pe:unan/a.
Antertri d'E:.;
dat,
131
DIVISES ESTRANCEFIES
Peanr, 40'30.
/den. sulsso9, 199.
Ideas bague :1, 43'70.
Lliurcs, 20'42.
Ddlai9, 6'75.
1.lres, 8053.
alares, 6'53
Corone', 4415.
EORM NIT
Obertura Att
Bala
Tanca
Nord 48.60
tetn
Ataranta, DS
6StGa
Cal0rddl.4 04. 5
0.4
CORSA DE MADRID

Interior eJloptat,
Idem fi de time, 00.
Anoortitzelde 4 per 100, t'O'iü.
litem 5 per 100, 06.
Exterior, 8625
Baue d'Espanya, 58350.
ldcm Espanyol de Credil, 138.
Idem Rito de la Plata, 232.
Ideal Ilispano-Arnerice, 000.
'I'abacs, 248.
Suereres preferente, Gu.
Idem orilimeries, 30.
Cedules, 8850,
Nords, 345.
Alacante, 345'50.

10/913 l'ANCA
Cernir sobre Lomees, 433'55.
Diem Delire, •b'rtt.

Lliuree, 29' 10.

•

Ide al 351011173, 95613.
ldem Holanda, 95574.
ldem Ililla, C3`10.
Idem Nova York, 1413.
/den Pontligal, fue.
Idem letra, 310.
Idem Suissa, 263.
Mero Argentina, Inc.
Mena Brasil, inc.
Pleui CrOcla, lee.
Ideas Noruega, 235'10.
Idein Dinamarca, :Fe 50.
blem nerlin, 0'215.
Iden vena, 002.
laem Pra g a. 41-50.
DESPEE» TANCA
Libres, 3025 dein.
Pessoles, ate dein.
1.15-es. 65'10.
Odiara, 1410 den/.
Franes sitiemos, 26975 dem.
Franca, 262'25 dem.
Mares, 0223 dem.
corones, ;Esa min.

tresponent SIS nana AranteI3 s'e:Mona

eme eplatsen31 artiae Importa: se era El•
sale tania, due no earlgui dcedlement
ea: Miura d'eeser • 431 reesportrt gola
vellkne1a <henal& de la Dalas O 04 riega.
damrnt ma l-est, despr8 Op l cual solamret
sera en:Peral el 4345, Eitird le gre" 1 tea
10 per 100 adleton3.1 al esv i el:Apele a

Secció Marítima
Vahee% entente
Vapor espanyol "Rey Jaaue II",
de Malee amb càrrega general i

15 passatgers. Arnerrat mo/I ee

LONDRES - l'AMA

Chiales argent1v3 311519
Exterior, 76.
Franca, eres.
Nova York, 44012.
Espanya, 5132.
011183, 24 1'33.
Holanda, 11492.
111:11a, 9737.
Suecia, 10'70 ,
Portugal, 231.
Argentina, 44'37.
Montevadea, 4 32 7.
3:11e, 3780.
Berilo. 28010.
eopenbagnen, 22171.
okobatna. 3 573.
1707gica, 6330.
Noruega, 94013.
n•
INCRE2003 OC LA COMPANYIA
FERR0CARR1LS DE NI. 11. A.
Dt, del 1 5 a/ 3 1 .Voelubee veleta&
Compan3sa Iaa lin011 uta Irairnan: ea la
tes- a recaudaeld de 183,79341 primates
vlst les maleaos date§ de )any 192 1 .
De, tb • primer de genes al $1 cl'octub . e ti. lagst irja 311F1den1 esa la asea re.
raudarie ne 1.157.:.3"73 gestees ver, Pare, parea: en Ir maletas epoca.

Mercat

de Llotja

FIRME,

7$
70
66
83
60 I 61
59 1 40

nran ron:a
Meres

Blanca extra
Carrera

Superfina superior
•
correal
10.
Vie7..ms arrlbalS: Nerd.
awas; s.
"
CEREALS
8359
EE. CV. grog28
Comptat Tormo
Plat do more IFIeta re111.
" rae
1751
Charla Extremadurs.
33
• reja
34
Oral!
10
Pavea Pral
47
N'altncle
•
47
Pavone alarmes
4$
•
Jerez fino
40
Vocea ele Sevilla
14
Vers
42
Escalola SevIlla
Estranger
Mlii
Cierta
Tltus

colmara

gene arines14 preue _se Ni leo quilos
per mercadea& lebre cama
34
GarrJfa negra
33

!Vinatera
»
"Portugal
Rota

a
•

31

23

Ibiza
liallorca
DESPULLE3

ti

87

Catrines 0‘1131e70
set enes
Terceres

22
13
17

Quitra!,

Pren7 per era 1 4 00 Onllos.

54

,renut,

1 0 110

Segonet

14 1/2

Semi

Vagon.! arriba." • : Alnear.f. 3 (Jordi.
INONGETES
47
g roontpatina,
Coco pals,
ITst naves,

78
vianorea.
vs/Aeria.
•1
Vagons areibai Sült . Ce raen/ceta.
CIGROBB
ef
Sane nern. 81,
190
/eral "
1,
1:9
"
•
9,
114
"
•
3,
09
Pelele.
Va Zola,
Nol n I d er.li 1 3 de et.
anda-

nud i

[non L1 I"

•

FARINGOL

res% Si, tumbes Arara

c6rreg-a genera!, cap a Cartee.
na i escales.
Vapor espanyee 'Ceba Orlogal", amb eärrege general, cap
a Tarragona.
Vapor noruee "Peortne", amb
c3crega general i treeeit, cap a
Tarragona.
Vapor noruec °Ckeir - , amb
rrega general, rap a Castelld.
Vapor espanyol "Fernando) le
do Ibarra", ami) earrege general,
cap a Asiles.
Vapor noruee "aislo. en 1144
cap a Valencia.
Vapor alernany e liararn arrib
cärrega general 4 träneit, cap a
Marsella.
Vapor angles "Esever[h", ea
llast, cap a Burrinna.
Vapor eepanyel *Malteen",
amb arreglo general. cap a Pat.

HALITA

Xapa Gnduteda Canaleta
tamanys ti 4 X 185 oto.,
i 75 X 120 cm.
Plagues "A" tic -LO x 10 cm.
tanoanys 120 y,"120 cm.
Xapee "B" 14e2 a recubrimeras:

120 x 190 i 120 x 230 cm.

Uralita,S.A.

lona

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
EARCELONA
CENTRAL .
Plaça A. Lepe; 15
Telefons:
1 6ee, A 848

itimking Corperatton • una nota $olare
una tle 1,s di • recP. i.June dele !dimatis de
Imitare posaM rte4'1110X/11 en lear pelo
E:41AS tala s, d'interk a per als espectadora riil34i7'0i 5 es 1tOn !canelo:
Tot artlee InivOrlai Sos els Siats ulula

pel DOCTOR 8EnNALLACH. 1_11betel.* 1 alega, Pe.ayo, núm. 40.

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcen 44mbra de Ceirs/ g; 1 11avegneol
Date . lond tia ictnt 114e la "Interoational

NOU CATALUNYA
.

Montein, 7.----MADRID
Mediques pensions per a veo:ponis i farallies.

que lansd1 Os,: y r boaltät, estaudnit, Dose-

1

Par a Itar parir la Sífilis

...5==."PPCIMEZZRSIDZINMEW

SOLER i TORRA G•ANs
ES

RAMBLA

A N Q 1..) E Fi S

DELS ESFUD1S, 13, BONSUCCES, 1
ratuattanamcm?

VALORS - CUPONS - GIRS CANVIS
10,138581191r111111

Negocizar tot; els cupons enciment I." de DeGalt 5iiU "
▪
Demaneu _lo a lea fartuaebe• 1 110a. den

Consignatari, Talavera.
Pailebot te-jun.7M "Joven Pa -.
quito", de Pala/neme arub càrrega
general.
Llagut espanyza 'Teresa", de
Sant Carlos, amb are& i sal.
Vapor espanyul "Enluciera
Uravain", de Aveles, amb earbd.
Anaarrat moll de Costa S. Coneie
natari, Guillem Feliz.
Vapor espanyai "Rlargarr. de
Gi¡on, amb cartea Amarrar mol!
de Sant Bertran , Cousignatare
Fàbregas i Garcias.
Pailehot espanyol "Congenio
I", de Vinarge amb garrotes.
Llagut espanyol "Anita Martie
nos", de Castella", anob garrotee.
Vapor espanyol 'Cabo Recae",
de Santander i recales, amb càrrega general i tres peesatgers.
Arnarrat moll del Rebaix. Cene
signatari, Ibarra i Comparryla.
Vapor espanyol "Almatera".
de Vmaroç, i Castell), amb eärre4
ga general. Amarrat /mal 4'Kere
panya 1V. Cons'gnalari. La Co.. •
mereial Castelionense.
Vaixolls despatxats
'Vapor espanynt "Navarra",'
amb càrrega general, cap a Mea'
Iilla i escales.
Vapor espanynl 'Salvador Gle
Der', amb carrega general, cap
a Pasages i escales.
Goleta espanyola 'Comercio",
amb cerrega general, cap a Sant
Feliu.
Llagut espanyol 'Joven Amena", en hast, cap a Vinaroe.
Bergantí goleta itatiä "Viese.,
nia", en Ilesa cap a ROS08.
Vahee I ts soetits
Vapor espanyot "Tirso", emb

PER A COBERTES
PER A RECOSFUNIENTe

-

1 LLET" Fi

Muralla. Consignatari, A/nene-mal.
Vapor holandes "Amazone",
Amsterdam, amb rforrega general. Amarrat molt de Barreiona

I

Alt1103

114
105
"ndm I:,
195
•
" 10,
53
nenlleCb O,
58
Seleete,
as
Dentar,
9 de Wat.
Va"OOs arrins1 4 : :•• n,t d.
•
Alsranl, 14

Lloras Flore,

Franca, 4635 ,

La Comissió Pro-Anuar i Catale de l'Atene u Obrer del distriete segen, reconmna noyanient a
lee entitals que 'aneara no hagui dirigit el comunieat d'insertad, poden fer-loo de la manera
quo argucia: Una senzilla fleten,
indirant nona adreea i Oriental
sll'entilat, adreçada al Secretari de la Comissal Pro-Anuari
Català, Ateneu Obrer del districle segun, Merendero, 0 i
prin

T1)1,)MÍA NOVA MENT

•

L'Acad è mia i laboratori da
Cieneies Mediques tic Catalunya
eelebrarä SPSSid cinalitlea aVut dimecres, ein 22, a les den del vespro, en la qual el dote or A. Aguilor Feliu farä una cemunieacie
sobre "L'ús de la quinina i del
sulfat de quinina en terapèutica
cardíaca; casos clinies estudiate
per mitjà dc l'eleetrocardiegrafia" i el doctor R. Carrasco Formi
guera, "Les darreree orientacions
americanos 'en la regodaeie del
asen en la dirobetes".

gas. peterei. earhe
a PREUS INCREIBLES.
Gran Basar EL ALUMINIO.
Ronda Sant :Intime 61 i 70.

Salmndries
c arhas

fiaos

Vi laane. 0 •85 auip.
Gellers armo a R1ARIETANY

gnocador amb inicials; na rellotge petit, de plata., ‚Inh nana cadena de metan &anime 1 'Tm aroell
(segell), que d'or, aneto
inicialls; una pilota dar futbol; un
clauer amb elne tiannes; un moneder 4 peel fosca, eentenint
diles datos, guatee participacione
de la Rifa espanyola per ai sori
teig del 22 de n 1esernbre
cenlims.
-Per a barreta hons 1 I LUCH
otiondmies
'Innoble Canaletes, 5L

La Reial Academia de Medicina
i Cirurgia d'aquesta eintat celebrarà sessió cientifica pública el
vinent dissabte, dia 25 de l'actual,
a dos quarts de set de la tarda, en
la qual el doctor Roig i Raventbe
deesnredllarä el tema: "Escorb ut infantil" i el doctor Blanc i
Benet parlare "De Teeterilitel;

ECSTAURANT ncvaL
1
llem viot multes vegades
Saló de Te
loquests darrers dies, i en loes cada die te cant,ant de 5 a Ve de
zenit centries de la nostra Moled,
i•lieirleana dedal I.
In 44.4iiier a
individus venent 'mil corones a
trenta eentims". 'Cono que la cmPARAIGLIES
titzacie de les corones es de 0015
L ' PES
14, casa C•
Ferran,
Oper 10e, aquests "venedors" fan
un negoci de cent per cent. a coseiir 4N1 Mäquines cosir 1
ta de la ignoräncia de la gent
siffR JUJARR fer mitja
boornil. Cal que les autoritats lto egullee i peces. eitaziz, 40.
tritin i castiguin.
la etanol:1i de Mes-ires PernoArticles comett• ts per a mar- quers i Barbers oid Sant Andreu
reolistes. Ronda Sant Antoni. 100. i Sagrerio convida a tole, els de
Infini establerta als atores de
de compre:e el g:.gu.r,, Barcelona, a la reune) que se ceper o el -eestit n abrí'.
lebrare al cerner del Consell de
iia paneeria Con número iR, el dijous, a les
J. iia vivza, Fide. San Pera, 16 14 , 11 de la nit. per a traetar dafere
-.elide de. luí ei.
Ei ead.legi d' viRmL fa peiblie
geie ele eenyers coelexials que deLa Pinacoteca
eitgin deeempenyar el tern
EaIrada Hiere
durant fans- eeonemie de I 23 a
peposieje de reputats artistee
1924, loan de )i ' 5131111,' Ilurs resi anee s objecles ieart prepis per
pecti 7 a-u-5 meLlieiteds a la oecrefo2 preeents.
r5a del teeelege atetes del dio 21
Coles Catalanes, 6114
d ele:abr, . velen). piodent, ele
que prefereasin el turro eepecial
grons, ter m'atestad.; MONTAÑA
expre ssa de tal deeig.
negre Ù5 ciap. litre
Cellers ARMO A MARISTANY

CARTU_JANO

"New York Life", a nom de Manual Beridele Boanin; une clan
maleza; una bossa ete gonset,
fosca, ando granees pla!ejaLs, amb
an mocador blanc i an moneder
peilt d'argent, smb dentüns; un
anoneder de pell negra, amb

scintre
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MUSICA
•

Associació d'Atriles de la
Músloa:-; Vladimir Boeing

Ço que ene ha seduit sempize
del "lied" coas a genere musical
ha estat la sinceritat d'expressió que imposa a l'interpet. Rarament aquesta canee estaitzada
ultrapassa els ilmits d'un tendre
lirismo o d'un dramatisine estetic. El "liederista", tot servant
una andel, correcta, rebutjant
com de mal gust el mes lleu histrionisme, conlia sols i únicament a la veu teta l'emotivitat
de la canee.
Per6 els compositora rusos, al
interpretar en les cançons Ilurs,
l'esperit popular nacional aporten al genere la Grúa realitat que
ele volta—un món boa diferent
del nostre—, 1 per tant, forçosament havien d'exigir de l'interpret unes qualitats noves, especials. Impossible expressar amb
aquella adlitut correcta, própia
del "lieelerista", totes apestes
calainitats—fam, fred, neu implacable, esclavitut, vagabondatge, embriaguesa, etc.—que pesaren i sembla que segemixen pesant sobre el "mujik" i que són
el tema constant de les cançons
*Meca.

Vladimir Rosing es Pinterpret
que cerca ajustar-se com a tal,
t'erector especial d'aquestes
cançons. Sed estil, rudament expreseiemista (ell cantant
prora, Berma crits ,inarticul'ats,
subrattra el text amb loes els gestos de la cara i moviments del
eos), causa de primer antuvi un
eert estupor en l'auditor', pene
rie l e s emte s t rearciona i es delsu suggestionar per les interpre,
eacions de l'original artista.
Nosaltree no dubtern dedil sinceritat de! tenor Rosing. No obstant, un eserúpol d'ordre moral,
reens imposa. L'art dele compositora rusos que interpreta-.
Mussorgeky, Gui, Areusky, Gretchaninoff, eta — sembla haver
;Lit per una exacerbació de la
conciencia davant del sofriment
d'un pobre desgraciat. En Vladimir Rosing, l'expressió d'aquest
sofriment es converteix en una
*mona de virtuosisme; la dolor
que en aqu estes carmene s'expressa es presentada al Públic
, dels concerts com un p/aer rnagoquista. Sets una eetilització inteLligent podr ia dissimular
aquest efecte inquietant i ale&
suposem, és el que cerca l'artista.
Pe l denles, Vladimir Rosing
un cantant excel.lent, de veo embuste. abaritonada, que poseeiit
qualitats remarcables d'actor
drametic. ta coa passada la primera impressió d'extranyesa„
pebee el reconegu& com artista
tle valor, aplaudint les seves inferprelacions de carmene de
Rimelcy 'Korsakeff, Mussorgsky,
Gretehaninoff, Rubisteire Armesky, Manrein Nerstrueff, Cui Dargomijsky i Glinka.
El senyor Rosing afegi a tan
suggestiu programa una "canee
de bressol", de Gretchanineff,
una formosa caneó india de l'epera "Sadko", de Rensky Korsakoff, 1 "Hopak", de Mussorgsky.
Aquest recital de cançons rue
ses que portava el Mol pompes
de "L'ànima de la Rússia, cantada pele seus grans inúsics", era
dividit segons guatee malieos diferente: cançons caracterfstiques
d e la ge nt del carnee Opressió i
aufriment. L'amor. Sät/ra I Jota.
El „uianista, acompanyant, se'm'os Slianovesky. col.laborarà
'tal, una !loable correcció.
Assoclació Intima de Concerts. Vera Janacopulos,
cantatrIun. L. Schleptanoff, pianista
En l'anterior temperada de
comerte d'aquesta manta ene
varem vcure private d'assistir a
la presentaeió de Vera Janacopulos. Els que tingueren la fortuna
de sentir-la varen fer-nos grane
elogie de l'artista, cum a cosa
veritablement excepcional,
Aquestes referències hem pogut veure-les confirmarles de manera esplèndida en el concert del
paeat diumenge. Vera Janacopulos es, potser, la "liederista" que
mes ene ha compalgut i satisfet
de les que hem sentit d'Aten
temps eneä: Veu formosa, ceplendada, dominada unes verdades per
la intel.ligencia, altres pel cor;
frez/biela/ d'estil extraordimeria,
reconegteent-se en la genteessi• me artista, a tot moment, una
perfecta comprenssid com ho pa lesa aquest concert celebrat a
l'Intima, en el qual apareixen
junte noms de música d'esper:i
tan divers com Schubert, Schumann, Mussorgsky, Faure i ROU9Sei, i algunes cançons pcmulars
franceses i brasilenyes.
, Varem reconèixer ert la senyoreta Janacopulos una deliciosa
.senssibilitat en d'expressió de la
"Cornplainte de Sant Nicolas"
ale( com en l'"Oració del vespre",
de Muesorgaky. En totes duce la
"liedensta", evocant els persona/eme infantes quo hl intervenen, assolf matieos de dicció candoroßa i enternidora. Igualment
la "leerceuse", d'aqueelf darrer
, auter, fou expreesada tinäb Lot el
Iteu patetisnie. Potser les ram-ans
"Le dref de *'armes" i "firmarse
tan vigoroses, s'avenen meo aviat
Ifllu d'e J'Acunes a4a4 i WI »re

Janacopulos les canta amb brillant energia.
Delicadament cantats els "Heder" de Schubert, entre els que
esmentarem principalment "El
Rei dels verns", que sovint hem
sentit cantar amb cert enes de
dramatismo i sobre el qual impuse l'artista són exquisit i senssitiu bon gust. Les dues belles caneons de Faure, "Vespre" t "El se-,
cret", ale( com l'encantador "Bate.
xiller de Salamanca", de Roussel,
varen esser matieats per la senyoreta Janacopules ami) tota espiritualitat.
Dificil serà oblidar l'interpretació model que aquesta artista
ens oferf de -L'amor del poeta",
de Schumann, del qual fa una veritatee creació, expressant Lote
els esteta enfulles del poeta enamorar, que descriu el gran músic
romàntic en sen 'bell cicle de caneons, amb emoció delicada i duo,
tilitat perfecta.
A la eenyoreta Janacopulos
acompanya una altea artista de
merit, la pianista L. Schlepianoff,
que poseeix un mecanisme diàfan, sobre el qual fa destacar tota
d'elegància de eón talent artistic,
finament expressiu. El peblie pogué admirar la principaltnent en
els bella comentaris del piano en
l'-Amor del Poeta".
L'auditor' no es cansà d'aulaudir a tan exquisides artistes. Per
complaure'l, Vera Janacopulos
canta dues cançons imputare: una
francesa i altra del Brasil.
E. hl. P.
Amlos de la Música
Veu's aquí el programa del ro-.
citad que el pianista Albert Tad,
lewsky donare avui, dijous, a la
me al Palau de la Música Catalana:
I.—"Charonne", amb variaCier.3 (transcrita per F. Busoni),
J. S. Bach; -Sonata", op. 110 en
-la bemol' mejor", L. v. Beethoven,
-Mazurka", "Berceuse",
"Sonata", op. 35, F. Chopin.
III.—"Nocturn", per a la mil
esquerra sola, en -re bemol' mejor", A. Scriabine; "Klavierstuek", op. 11, núm. 3 (primera
audició), A. Schoenberg; -Variacions", op. 5 (primera audició),
Eyeend Alnaes.
Com de coetann en els comerte
dels "Amics de da Música", l'en-.
leuda al Palau sols serà pernean
als senyors socia d'aqueeta ene,
tat.
• ••
Seta fet públic el programa del
Concert que tindrà Ilota el diu-,
menge al mate al tealre Tivoli,
organitzat per 1-Associació Es.
turnaras Universitat Nova" i que
es triat entre les produccions dele
millors mestres de la nostra mú,
sica. Aquest ós auf:
Per Flirteó Gracienc, "Voltant
la Senyera", Balcells; -Ele fadrinets de Sant Boi, Prez Moya;
"Sota de l'om" "Estiuenca",
Morera: "Serenata", Otto; "L'hlvera" , Lully; "Emporde, i Reste:lee% Morera; "El maridet", Pdrez
Moya; "Les ginesteres", Barcena;
"L'emigrant", Vives; "La sarda-,
na de les monges" i la -Sardana
de la Pätria", Morera. Per la Co,
bla La Principal, de La Biaba':
"La processó de Sant Bartomeu",
Catalä; "Toe d'oració", Pee Ventura; "Les no:es de Prate de
Molle", Juncä, i "Davant la Verge", Morera. Per l'Orfeó i a Cobra: "La nit de l'amor", Morera,
i "L'estivada", Lambert.
Sens dubte, senä un exit armes,
ta festa, que apart del catre simpàtic de l'organització, porta la
garantía de la notabilitat dels elemente interpretadors.

PS.
El Ipropvineitt divendres, dia
21, tindrà !loe al teatre Principal
de Circula el segun cencert organitzat per la novena "Associacid de Música" d'aquella ciutat.
Aquest concert ha estat confiat
al notable pianista polones Albert Taeleves.ki, qui tocarà en un
magnific piano de cua cedit per
l'etpiritual dama gironina Na Caterina Massaduer, s'idea de Coll.

CONFERENCIA
Ahle' dimecres, a les sis de la
tarda en l'espaies saló d'actes
del Foment del Treball Nacional,
el P. Graciano Martínez donà,
amb motiu jl temar centenar'
de la canonització de Santa Teresa de Jesús i organitzada per
la Junta da dames "Lluita contra
la Morlalitat infantil", la prenera de les duce conferenciess anunciados, dissertant sobre "La cultura de la dona a la llar".
E/ conferenciant, amb verba
florida i elegant, geoseä les múltiples virtuts de la -santa Doctora i la perfecció de 4a seva vida monacal, extraient d,j les obres
la vida i l'epistolari de la gran
mestice espanyola, savia consells
aplicables lote ells a la vida do.
meetica femenina,
L'auditori di formaren una
mente de damas i damisel.les de
la /HM &electa socielat.
La segona conferencia, sola el
tema "Santa Teresa escultora
d'ànimes", s'anuncia pel vinent t
44 Ay. g ~lega 11424 »I%
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Qonferéncia
d'assegurances

BOXA

La vetil ada de l'Irle Park
La freqüència de les sessions
de boxa acabarà matant aquest
esport, tan apasionara per uns i
tan mal vist per altres; la boza,
mirat sota un mira de vista merament esportiu, ço ett, deseartant-ne tota Cantipätica combinació d'empresa es un esport tan
noble I tan bell com un altea qualsevol; les regles de la boxa són
un veritable model i si elles fossin esguides amb la finalitat que
varen desee escritas, la bella Huila mereixeria ésser mes respectada i presa mes en consideració
del que ho es avut.
Malauradament, al professionalisme en el boxa ha batut el
record de totes les immoralitats
i de toles les mesquineses; cap
altre esport hi to compararme,
perquè tampoc n'hi ha un que,
tan personal alhora, hagi captevat a la massa d'una manera tan
formidable.
Mancant-hi sinceritat no -pot
haver-hi combate; per tant si els
individus massa els prodiguen,
no poden donar el màxim rendiment 1 el "chiqué" ha d'existirhi foreosament.
A la nostra tarea aquest mal
no té cura, car tela la puixança
i tot l'entusisme que se sent
per la boxa as deu no a l'obra
dune Clubs, sine que s'ha creat
a base d'un negoci.
Totes aquestes consideracions
se'ns han acuda diverses vegades, perú mes especialment despees de d'encontre e revenja" entre Zaldívar i Albert.
No hi llague combat sincer,
car si Zaldivar sobre O Is interessos mercantils llagues posat
el seu entusiasme esportiu,
haurie desfet seguidament el seu
adversari; aquest sucumbí en el
"round" girare cumpletament
desmoralitzat.
En fi, mirem els combate bale
el prisme barceloni i no ens capflquem massa amb la bona fe posada per uns i altres en els respectius combate.
Despres del fet entro :NeceesSantos en guatee temps en que
vence el primor esmentat per
E. O., apareixen Gortsälez-Bertrance en sis rounds. El primer
semblava que havia de proporcio
nar una theta feeea igualada, no
fent sinó que acceeatuar-se. Els
seus dure crochets (eran rodolar
el contrincant dues vegades por
terna; asee da bona re:dolencia
d'En Bertean per-mete arribar al
final deis sie rounds. Es, inútil
remarcar que resulta vencedor
el primer.
En tercer lloc es presentaren
Urlasun-Barnils, aquest darrer
en substitució d'En Vonna. Tingué, dones, caracter Lambe de revenja. El que es prodiguen a ca,
sa riostra/ Tambe ara ha guanyat. En Barnils per punta. Pos83eiX molla mes escomesa que el
seu contrincant, en el qual no s'hi
vegé, per cert aquelles botica esquivados tan seves. L'eneontre
defraudé. Gaston-Joseph Marco,
en volt temps. La desea de Pitadiä ús terrible i enérgica: al nostre entendre va ésser l'ente de-n
tall verament esportea d4 la vet.
¡la; pot esser alee desi .1usionä
una pare del públic entr el qual
ed campe) neriguadociä glasea
fel un bon cartell.
Diern, dones, que En Gasten
inicié un fortissim atac tot just
de començat Pencontre. Tres crochets de la dreta tombaren altres
tantos vegades al seu conLrincant; el darrer el deixà tnialment
exhaust entre da natural sensa,
cite.
I arribä flrialment el cernbat
"olou": Zaldivar-Albert, en vuit
rounds; el primer fou netament
a favor d'aquest que es mosträ
agressiu; en el ssgon ja les (orces se mantingueren quelcóm
mes igualados.
En el tercer no s'hi veié Huila; Pärbilre amonesté repetidaman En Zalefear; no obstant
el combat ja serticiava rom sau.
El gong suspensa N'Albert a
terna.
En el quart temps aquest repetí la cosa 1 l'àrbitre d'ene una
sentencia qualsevol; fcm dularat guanyador En Zalicifvar, entre la gatzara corresponent.
I ans dimartat

Fets Diversos
Atropellada per un auto
Alar mate fou curada a la casa
de POCOSS del dietricte IV Alfonsa
Font Martfriez, de 18 anys, habitant en una barraca del cacee de
Lepant, per presentar rondes
gretts a conseqüència d'haver-la
atropellada l'auto 4200 a les Corte
Catalanes, davant del número 730.
%mina Inflamada
Fou auxiliat al dispensari de la

Universitat Josep Campo) Guitado, do 19 anys, habitant Aro del
Teatre, número 49, el qual presentava diverses cremades a lea
mana, de prontnitie reservat, per
haver-se-11 Inflamat la btogit»
si& •9•mr-la • renauesiol,

"Converses ~lenes"
Diumenge l'oren bellament
inaugurados aquellas "converses" que formen part del servei
de conferencies públiques quo
sobre diferents tenles denla arree'
de Catalunya la Comissid d'Eduoació General.
Les dues primores "converses",
davant un nombroefesim auditori, compost, en sa mejor part,
de dones i notes (pel retire especial del tema), l'oren donados
als Sindicats Agricoles d'Hostelets de Bes i Joanetes. Plagueren molt. Foren repartits uns
fullet amb l'extracte de les converses i uns patrona de peces do
vestir.
Aquestes converses anaren a
cearee de Lis senyores Francisca
Bonnernaison, s'idea de Verdeguee; Maria Balde de Torres, senyoretes Concepció Farran, Asempine Porta i Josepa Bayona.
Avis als automobillates
Es recorda als propietaria d'autoniúbils, camions i caros velelea, que el dia 30 del corrent linea el termini voluntari durant el
qual poden proveir-se de les corresponents patente de ciroulació
per carreteros i camina de la
Mancomunitat de Catalunya, en
les Oficines d'Intervenció general
de la mateixa, advertint-se que
transcorregut Feementat plae seran aplicades amb tot rigor les
sancione que estableix la corresponent tarifa ala infractor eue
hagin cireulat u Circulin per los
susdites vies sense anar proveas
de la palent de referencia.

Crónica Social
TIROTEE:. A MATAR°
A lee dues de la tarda d'abans
d'ahir un trehallállor foraeter de
la fabrica de Filie d'A. Fàbregues,
de Matare, teroteje un grup
'Pernees de la matutea que es trisben en vaga, resultant ferit del
pit el minyó Josep Cases Canades
L'auter deis trets fou detingut juttt amb un anea indivele
que l'aeompaeyava. Els detinguts
es diere Celeoli Ribera 1 Emitengol Martín.
En Josep Cases fou curat a la
fan:tices Americana, dirigint-se
despres a peu a casa de la seva
promesa.
EL stäziçar LIRIO DEL
DE L'ALIVIEN:AC:10
Aquest Sintieses, secció de cambrers, puSa a coneixement que
les hoces per a la inscripció aún
de tres a SiS de la tarda i de deu
dolze de la uit.
Al matetx temps prega a tate
eI4 eurapanys que cada divendres,
de deu a dotze de !a ret, passin
pel seu estatge socia:, Conte de
l'Asalto, 58, per a orientar-los
en La part administrativa i soetat
UN MAN/FEST
Ele empece:tris s ubrera de les
empresas de eerveis pública de
g.ts i electricaut han dirmit al
públic un mantrest t'emanara la
creació d'un organismo o aseocierne que tracti d'aconseguir les
maluras materials Indispensables
per a les neeessitals de la vida.
EL 9ONDICAT LLIURE

DEL RAI DE L'AIGUr
Demä, divendres, u les nou de
la nit, ea reuitirä en assemblea
el Sindicat L'hure Professional
del 'ame de l'Aigua. Lacte se ce lebraré al Cinema Muntanya, de
la barriada del Clot.

EU BARER(
Aquesta nit, a les deu, la Societat de Mestres p artiere 1 Perruquers de Sant Andreu i I:r
Sagrera es reunirà al cartee' de
Censen de Cene 18.
DETENCIO

Ha estat detingut por la polieta Desideri Trilla Marinó, pel
(Hiele de tinença d'expluslus.
Eslava reolamat pele jutjats de;
Sud i de l'Otea I pel de Falsee
El detingut nega tenle cap par.
tieipació en e! delicte esmentat
UNA PROPERA VAGA?

Sembra que si els patrons no
accepten el laude dictat per l'anterior governador, senyor Mar(
linea Anido, en el conflIcte dels
contramestres de Badalona, el vi;
neta dilluns ele obrera declararan la vaga del ram
DE L'AGRES9I0 DE
MATA RO
Altir e3 cursà el segiieul telegrama:
"Senyor president del Corleen
de ministres.
En nom de la Corporació General de Treballadors, Unid di
Sindica les Mitres, amb el degul
respecte, perú atabla mejor energia, protestaras deis fets eidevingu les ahir a Malend, on un grup
d'obrera del Sindicat Liure i ur
altre desIligat de toles lea organitzacions foren agredits a treta
pela pistolera del Sindicat Unte
Tampoc podern deixar pasear en
•tlenel eitel diari de que eomisalone de l'Unto recorrin fabriques
1. tallan Obligant unle is1 revöl-

Oonfer4nola del senyor
alaluquer

Al Saló d'Actes de la Calza do
Pensiona se celebrà ahir nit la
primera de les conferencies empeciere a Càrrec del conseller delegat de l'Institut, senyor Maloquee i Salvador, desenrotllant el
tema: "Federació d'actuacions
regionals".
liesumeix el conferenciant la
politice de previsió de l'Institut,
instituit com una (unció pública
autónoma, protegida i fiscalitzada per l'Eetat i organitzada en
forma descentralitzadora amb
plo reconeixement de les perso'tafilete regionals. Com a canseqüencia d'això, sorgeix la forma
de federació d'actuacions regioflete, per la qual virtut intervenen les genuinos representacions
dele organismos regionale en el
Consell del Patronat, Junta executiva i altres organismos d'informació de l'Institut.
Una altea de sea característiques es la coordinació de ses funcione amb el Govern, essent el
nexo el president del dit Institut,
el qual representa al ministre del
Treball en el regim legal de previsió.
Tracia de l'eficàcia que te el
factor sentiment; per ea que estima de gran trascendencia per a la
col.laboració do Catalunya en dita puntica do previsió l'acte que
tingué 'loe en Pültima reunió de
seccione de la Conferencia de
respecte a la llengua i a les institticions mutualistes de Cateteaya.
S'ocupa de !a valor que té en
tot sistema federatiu el referenduna que significa la Secció
formació pública que se celeLrara en l'actual Conferencia d'assegurances sucials cera a cotilleemera dele acorde deis especialistes en les respenlives sessions,
Sebtla tercera
La Seccitä primera do la Conferencia Nacional d'Aesegurauces
per a Melanies, Invalidesa i elaternitat celebris la soya sessió
terco i a Sota la presidencia del senyor Ferrer-Vidal i Soler, eritema
en la deliberació de la ponemea
sobre el tenia nove referent
segur obligatori de malallea, on
cl qual e'estableix els que tienen
alcançar els beneficis del segur,
qui ha de batear« les quotes i impurt do les inateixes i queetia ;
beneficiaria dels subsidia.
Intervingueren a la discussie de
la totalitat els senyors AM), t'a.
hIlas i Espina i Capo, que formularen Vahea observacions a la
part de la ponencia que ee refereix als penals, en el senil da
que una volta extingida la cures
doman turnia a gaudir dote beneficie del segur, les quelsmbeervacatas roten recollides pol seneur
Jordana en nom de la pon:meta.
L'actuari belga senyor Lefraneq exposä diversos orientaLeone de carecter tdciiio relacionades ami, et test del segur de
rutilante i el periode de concessie de eubsidie, contestant-li el
ponent eenyor Aznar.
El senyor Sandez Bergen proposa el deegiee de la ponencia
de la part que estableix que deuen
contribuir econòmicament u la
formuló del segur els ajuntaments, diputacions, tralladant-la
al terna tercer; després d'intervenir el senyor Maluquer i de rectificar el senyor Sanchis i d'unes
manifestacions del seityor Jordana, s'acordà Peementat deegiós.
El sanyor Ferrer Smith explieä
detalladament l'organització
funcionament de les socielate
socors Ladee que integren la fede
racha de Barcelona, 'legua lateresoants datos eetadístice. Reitere, per últen, l'expotsició de les
aspiraciuns de les esmentades

ver a que ele treballadors d'unten al seu Sindical, buriaut les
disposicions del Govern.
Esperem del recte prooedir de
V. E. que dictará les Opt;rlt1110; n
ordres per a evitar aguces artes
vergonyusoe que poden tenir cuas
soqüimcies trägiques.
Per la C. 0. T., U. de S, LI.EI pros:tiene Salga. El Seuretaei,
/3aratec."
‚SS
A eauea de engressie va celebree-se una reunió obrera, acordent declarar-se en vaga 21
hor e s, com n reintenta, perd a instanc i a dele vaguistos da la caes
Fitbregas, la vaga fou guapeen
fins a saber el resultat de l'entrevista que la sondaste halda
de celebrar emb el governador.
No obstant, ahir no entraren
el treball ele obrera del rein elt
l'ajena, per no haver robot opnr,
tunament Fordre de no fer la vaga de protesta.
El goveriindor digue al. en.
missionnts que IntervIndria en
la enlució de la vaga (le In raro
Febregaa, que dura des del me«
d'agost.
A Matare hi ha molla excitad"
entre els obrers.

Rocines ami) relació a la Cantee
renda.
El senyor Moragas Barret fore
mulä diversos aclaracione al
manifestat pele senyors Sencillo
Bergon i Lefrancq, intervenint a
la deliberaeld els senyors Aznar
i Lefrancq. Un assembleista re-,
presentara, del Cfrcol d'Assegura -u
dors, ratifice anteriors manifest adores de la delegació de l'ese
mentat Circo', exposant les ag.,'
piracions de les entitats asseguradores i oferint diverses (ladee
estadfatiques.
El doctor Sicart exposà la necessitat d'atendre tots els perilla
morbosos acaso limitacions, contestant-li en norn dele ponente el
doctor Antele. El doctor Blas exe
posä l'actuació dels metges a fae
vor d'una politice de redempe
ció sanitäria d'Esranya, ex,
presura el seu desig do col,
laborar activament a l'obra de
la Conferencia. El senyor Aznar,
agrai les manifestacions del doctor Blas.
El !mayor Noguer i Cocet, en
nom de la Mancomunitat de Ca.;
talunya, indica que anees a sale.:
dar en la Ilangua própia d'aquesta
terna als assembleistes, pronune'
ciant seguidament en catalä afeotuoses paraules de salutació I
formulant expressius vota per
l'èxit de la Conferencia. Acabé
fent constar que la Mancomuni-'
tat de Catalunya assisteix a la.
Confereneia disposada a laborar;
porqué sigui respectada integra-.
nient l'organització mutualista
catalana de gloriosa tradició. El
senyor Maluquer, en la seva qualitat de conseller delegat de l'Inslitut Nacional de Previsió, feu
(tornase eadeesió de la seva clase
ae a l'obres de la Conferencia; el
senyor Jordana expressä la seva
conste:mental a les reanifestacions
del senyur Noguer i Canet, elogiant lee obres que la Mancornanitat de Catalunya realitza. El senyor Noguer i Comet rectificä per
agrair lee paraules deis senyora
Jordana i Muluquer.
Pálida la discussió de la totae
litat., s'entra en l'exarpen de les
conclussiona do la ponencia, essent aprovada la conduele primera amb une esmena del see
nyor Ferrer Smith, aixecant-se
acto segun la eseid.
Notes Informativas
El dijous serä dedicat pele senyors insetsnibleietes a visitar el
Casal per a Donaré i Neme Malalts,
Clínica de Cirurgia de l'Institut
de la Dona que Treballa, Institut
de Sordo-Mudes i Cegues, Insti.
tut Catalä per a la rehabilitació
fletes de mutilate i Institut Calar
la per a ceta, organtemes so.
ciale-betieficts de la Caixa de Pensiona per a la Vellosa i d'Estelvis.
El punt de reune', seré a l'esmenLada Calza, a les nou del mate
A la bala d'actea de la Caixa de
Pensione, a doe quede de deu de•
la nit del «eme, l'actea:e belga
Mr. Léfrancq donará una confe-renda als senyure assembleietel,
sobre el tema: "Orientacions tec,
niques dele segurs goteare".

L'Orfeó Montserrat
d'Olesa
leumetige peseta varen celee
brar-se els actos que etnistiluien
la visita de me: menor que l'Ore
fe6 Montserrat, d'Olesa, feia
l'Orfeó Montserrat. de Grecia.
Al mate l'Orfeó d'Olesa, fou
rebut pele catitaires graciencs,
amb ele guate entone a l'Esgle.
sia parroquial Jesús, la fusca
de "La IlLve de Deu de Núria",
de mossèn Reluce.
A la tarda litigue !Me el concert, que foil un gran exte Le
prim e ra part va aliar a reme
l'Orfe6 de eträria; la sPgfnia a
carree dea d'Olesa, sola la halela d'En Francese Monne. l.a solista senyoreta Merla Sastre va
Iluir-se mole
El presieent del Centre Moral
In:eructe' ite tirärd a set oferte
l'Orfoó d'Olesa una 'lavada anol
ele m'otros colora narionele.
sonyor Tobella, va acreplar-ta,
agrete pronunciant un bell par,
la ment.
Finelitze la teste interpnitant
teta dos micosis apleents "Saet
Josep i Sant Joan", "La sardana de lee inmigro" 1 -EI can! de
envera", I el presidont de lt Ir
fe6 d'illesa va die una paraulet
efus ne s.
Ele oefronIstes forastero
ron ornablorunnt.
acontiadats
restan& per una gran conetie
n'erecta,

Reunió d'Associncions
Rom remeda a les Aesociaclon*, Ateneus, Centres ¡minios
1 Coopond M'el', que sesterten escales de primera •ns.nyanca
han Pedal invitedes per l'Amen:la.
ció de l'ente/emes de Centres de
Cultura de Cata Meya. que el diumenge, 211 de l'aldea), a les ilett
del mati, han de reunir-ea a l'Aterteu °tiren t'error de Monea.
de. 12, ele delegets de lee n'atolsea per a prendre acorde dirigits
111.8 SINDIOAT9
it establir una aceid mancomunaLADA
da anib Muele d'aconseguir (le
Alee visité a/ governador el l'ajuntament que siguin eubvenhallte d'Igualada, per a parlar- Monades, tiom a obligaeiä
i permanent, totes les escoe
li de la regatea:tele ulla Sindi1 lea de les Aasociaciona Obreruai.
cata Utuc.s d' aquella poblacid,,
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La Conferència de Lausana

D'Alemanya
—
Com

estarà format

:probablement el nou
•Govern presidit pel
senyor Cuno

mena 23 de nememble de 182t

La Post-Guerra

Es reuneix per primera vegada la Comissió militar
Les

de

Herritorial
Paixà

fronteres
Grècia i
Ismet
Turquia
Els punts
fronteres
Berlin, 22.—La llista ministerial no s'ha publicat encara ofiVenizelos
l'Entesa
Declaracions
reforçament
cialmente Sembla que manca ceben- algunes carteres. Als noms
Losana,
22.—La
creació d'una comis- contestar les manifestacions dels
Constantinoble, 22.—Refet Palais ha
Losara, 22.—Segons els diaria Mussocitals ahir s'hi han d'afegir els
a la próxima sessió.— lini ha manifestat desigs de conferen- 'informat oicialment als Alts Comissaris
dels senyors Seorge, president de sió destinada a ocupar-se de les qües- oreo
tions
militars
i
territorials
ha
produje
alrl
ciar
amb
Poincare
i
Bonar
Law
aliats
i als representants de les demés
a
prol'Associació industrial alemanya,
per a la cartera d'Economia pú- guna indecisió en els cerdee de la con- UNuiuéTUNlODELS BALCANS pósit de la qüestió de les reparacions potencies, la destitució del Soldà Mehabans que es celebri la conferencia de med i la clecció d'Abdul Medjid Ef fendi
blica, i Heinrich, director de la ferencia sobre la qüestió dels Estrets.
per al CalifaL— Hayan.
Losana, 22.—Ninixatx Stantnu- Brusseldn. En cas que el ministre an
`Deutsche Werke". També es Alguns han cregut que aquesta
que Poincare ha donat-glesacpti,j
lisky, Venizelos i Oblea han ce- •
parla del senyor Becker, membre anava a esser ajornada.
ELS RESPONSABLES GLECS
En
realitat,
la
comissió
militar
i
terrilebrel. una reunió en la qual s'ha ja el seu assentiment, els tres ministres GUNARIS
Influient del partit populista.
GREUMENT MALALT
disignarä una subcomissió que so- traetat la constan/n(5 d'un front
es trobarien a primen de decembre.—HaAdhue aliene de quedar MIS- torial
EL PROCES, PERO, CONTINUA
copaná
de la qüesti6 dels tina: de les potencies batea/ligues.
vas.
tituit, el Gabinet Cuna no troba Estrets.exclusivament
Davant d'aqucsta subcomissió se- —Radio.
Atènes, 22.—L'estat del Sr. Girarla es
MUSSOLINI PAPILA DEL NORD
acoll i da entusiasta entre els de- ran convocats
arcas No obstant, el tribunal lia rebutjat
macrates. El senyor Cuno havia, viets.—Radio. els representants d i. SoD'AFR1CA
la petició deis seus defensora de reptenDECLARACIONS DE MUSSOLINI
de conformitat a la missió que li
Lausana, 22. — Mussolitli ha fet dra els debats durant la seva malaltia.
to • •
SOBRE LA PAU D'ORIENT I LA
fou confiada pel president Ebert,
proposicions
a
Poinearé
i
lord
Losana, 22.—La alomissiö miEstima el tribunal que la defensa de
de formar un Gabinet d'Afers, pe- litar i territorial s'ha reunit
D'OCCIDERIT -:- EL "PRIMER"
Curzon, sobre la colonització do, l'acusat en Audiencia està substituit per
ra pels noms que s'han anticipat aquest matt per primera vegada. ITALIA ES UN FERVENT DE- Tunie, Marroc n Egipte.—Radio. la seva defensa en el sumari i pela docusembla que sera mes be un Ga-.
Ismet- Paixà feu una exposiLePtIVIO ANCLFSA ES OPTI- menta que figuren en el matenc. DesFENSOR DE L'ENTESA
binet parlamentan compost de ció sobre les fronteres
prés d'aquesta decisió es concedí la pade la TurMISTA
personalitats de tots els partits quia europea i aboga per l'estaLosana, 22.—El senyor Mussode
Londres, 22.—A la Agencia Reuter co- ra/da als fensora del general Iladjiade la comunitat burgesa.
lini
ha
declarat
als
periodistes
bliment de la primera frontera
nestis.—Radio.
Aquesta distinció té gran im- de 1913. Manifesta despees la que té motius per mostrar-se en muniquen de Losana que en els cerdea
EL REBRE3 DE POINCARE
portancia per a l'actitud futura conveniencia que se celebri un corta manera satisfet de les con- britànics s'espera que les negociacions de
'del partit socialista, el qual ne plebiscit a la Träcia Central,
Paris, 22.—Aquest mati ha arribat M.
verses que ha tingut aquests dies la Conferencia prendrin un aspecto favorable
i
que
els
turcs
acceptaran
condiadmetrà la presencia oficial al
Lord Curzon demanà alguna amb els representante de la En- cions satisfactöries per als interessos en- Poincare —llevas.
(aoven de membres del partit po- detalls i aclaracions a Ismet- tasa.
MUSSOLINI CAP A ROMA
pulista, pecó que adoptarla més Paixä.
"Espero—ha dit — estar-ho ropeus.
Les esperances que s'havien posat en
Losana, 22.—El senyor Musncilm en t una actitud de neutraVenizelos pronuncia despees un mes, aviaL No ignoren que din- Mussolini han estat justificarles per l'ac- solini
ha maraat a les onze d'atitat benévola respecte d'un Ga- discurs en el qual es declaris par- tre de la satisfacció hl han matitud d'aquest, favorable a una política questa nit cap a Roma.—Radio.
tfinet d'Afers própiament dit. La tidari de l'establiment de les fron- tiesos."
basada
sobre
la
snlidaritat
aliada.—Havns
fracció socialista es rennira de- teres de Grecia, segons l'acord
Mussolini digné que vela amb
Londres, 22.—En els cercles
tia abans de la sessió dels Reiches de 1915. Recordà després el pa- satisfarcid que l'activitat d'HaAL VAPOR PORTUbritànics de la Conferencia de EL3 SOCoRS
'Lag pesi a precisar la seva acti- per desempenyat per Grècia duha en polftica internacional ha
GUES "CONGO"
Lausana
es
din
que
les
negociatud.
augmentat. Expreesä l'esperança
Toló, 22.—Slan recollit diversos rarant la guerra europeia, mandesmoña han pres un especie en exEl centre resta disgustat 1 la tant que aquesta nació eetigue a esser una reatara més activa trern favorable i que les preten- diogranns en els quals el vapor portußeva fracci6, que troba massa am- sempre al costal dels aliats. malgrat de les dificultats que tro- sions deis turca estan en harmo- guís "Congo" que es troba a la deriva
pla la part concedida als populis- ALludi després amb gran habi- ba en el moment actual.
a 7o mines al Sud de Marsella, fa repeOpina Mussolini, que Itàlia ha nia arnh els interessos edroneus. tides i desesperades demandes d'ausili.
tes, ha adoptat una resolueió en litat a les seves relacione amb
—Radio.
de
trehallar
d'acord
arnb
l'Enla qual no considera al futur Ga- Constanti i acaba manifestant
El mar continua en molt mal estat. Des
binet com un ministert de coali- que en el moment actual, Grecia tesa en la reconstrucció general EL VATICA I LA CONFERENCIA de Toló ha estat enviat un gran remold'Europa,
principalment
pel
miteta 1 per consegüent no es con- expira les faltes que s'havien coRoma, 22.—E1 "Messagero" cador per socorrer al "Congo", que, a
jis de nous Tractats do Consere.— diu q ue el Vatieä enviara un re- la deriva, marxa cap a Es costes d'Esaidera lli gat a ell i conserva la se- mes.
Radio.
a llibertat d'aula com a ParEl ministre de lugo-Eslavia
presentant a fa Conferencia de Lo panya.—Ileves.
tít.
Marsella, rebut um radiograParís, 22.—El corresponsal do sana, el qual estarà encarregat
feu una crida a l'esperit de conEls peri6dics demóerates decla- ciliació de tots. Deinana l'esta- "Le Matin" a Lausana ha inte- de la defensa de les minories cris- ma del Impar anglès "Grocefieds" anunciant que remolca al vapor "Congo" que
ren que ni els demberates ni la bliment de la frontera del Ma- rrogat el cap del Govern italià. tianes a Turquia.—Radio.
es trobava en mala situació a la altura
gran majoria del centre accepta- ritza i la fixació d'una zona neu- sobre les qüestions d'actualitat
REFET
PA1XA
SERA SUDSTI- de les illes Balears.-11vas.
tan que el futur Gabinet es man- tre des del mar Negra al mar internacional.
TUIT
tingui en el Poder mere/1 s a l'ajut Egeu.
El president italiä declara que
Constantinollie, e2..—A causa EL "CONGO" REMOLCAT CAP A
El delegat rumanes Cibica feu considerava plenament justificaRe l'extrema dreta . Aix6 els hi
BARCELONA
tiembla impossible per raons de despees ús de la paraula, dema- des les demostrarions de Fran- de la gestió referent a l'adminisMarsella, 22.—E1 vapor portutració de Constantinoble, la Gran
política Interior 1 exterior. Per nant que les clàusules del Trae- ça, referents al Tractat de pata
coz/segara, l'existència del Gebi- tat de Neuylli fossín complertes.
En opinió de Mussolini, hauria Assemblea d'Angora ha decida gués "Congo"; que ha estat socoIsmet-Paixa es resersä per a estat preferible continuar la gue- mi/beta/1;r a Refet Paixà per Se- rregut poi vapor anales "Grau,net Cuno depèn dels socialistes.
field", es remoteat per aquest cap
lah leddin Paix3.—Havas.
‚—Radio.
rra fins a la seva conclussi6 vaa Barc e Ion a .—Hava s.
turnl , ee ir dir, fine arribar a Bar L'S VA A L'ANUL.LACIO DEL
Berlin, 22.—La Premsa ae nerLondres, 22.-11a causal inEn, I en especial el "Berliner Ta- mer, citant-se per a succeir-lo el l in per part de França i fine a
VRACTAT DE SEVRES
quietud el nomenament de Ranigeblatt" diu que Rossenherg será, nom de l'ex-ministre bavar Viena i Budapest, per part
Londres, 22.—El corresponsal del "Ti- say Mardonalld per cap del parta
nomenat ministre d'Afers estran- Hamm.
mes" a Losana telegrafía sobt - e les conobrer a causa del radicalisnie
gers i Oeser ministre de l'InteAfegí Citie ha recorregut oerso- verses celebrades 'mire Lord Curzon, M. manifestat compre per aquest cap
El president de l'Imperi ha dirior. Rosenberg fou un dels ne- rigit una atenta !letra a les-can- nalrnenl Alernanya i ha peala Poincarè i Mussolini, que sembla que en laborista.
gociadors del Tractat de Brestcomprovar que aquesta potencia elles cha evitat discutir en detall deteredler senyor Wirth, donant-li
Com se sah, el partit obrerista
Litowsk.—Radio.
grames pele serveis prestats al esta resalta a no reparar ele minarles qüestions, p Ttí que sita arrihat constitueix ara l'oposieió oficial.
danys que causa a les domés; ca- a un acord sobre d'alguns grups de qiies- i en els condes política hi ha la
Berlín, 22.—Aquesta tarda a la Reich.—Havas.
Cancelleria de llamen s'han reBerlin, 22.—Eegons tiembla, el da dia es mostra mes amenaça- (loas polítiques, económiques i d'adates creença ame es provocaran situaUnit els individus del nou Go- Govern Culto estarà für-rat do la dora per Franca 1 Italia. per la ordres.
cions difícils per Anglaterra.—
qual tasa estimo perfectament
Encara que s'hagi parlat el menys pos- Radio.
vern, amb els de l'anterior Ga- manera següent:
inet, dormid el senyor Wirth posjustificados les iniqueluds d'a- sible, afegeix el corresponsal, existeix
Canceller, Cuna.
una clara determinaciA d'anul-lar per in- LES RELACIONS ITALO - RUSsessfd del càrrec al seu sucesVice-canceller i Justicia, Rehi- questese nacions.
SES
sor senyor Cuna, possesionant- zo (demócrata).
Mussolini preven una estrada just i improcedent el triefst di. -SeLondres, 22. — Comuniquen al Times
se després de Hura càrrecs els deFinances, doctor Herrnes (cen- emitida del bollxevisme amb la vres.—Radio.
Inés membres del nou Govern, els tre, ministre sortint).
patrioteria alernanya, contra la LES PARAULES DE M. BARRE- des de Moscou que en vista de la actitud
del Govern italiä, el Govern dels Soviets
gneis es reuniren immediatament
gua) fa salvació està en la unió
Afees estrangers, Reddenberg.
RE, DELEGAT FRA NCES
ha ordenat el regrés de la delegació rusen Colasen.
mes estreta de les torces reuniInterior, Olser.
, Losase, 22.—En la alocució feta ahir sa que es trobava a Roma i ha decidit a
das de la civilització occidental. per M. Barrate, exposà aquest els senAprovissionament, Ftadethge.
El senyor Rosenberg es ceporat aquesta tarda i conferenciaEconomia
Tresor, Itaurner En conseqiiltmcia, estima indis- tirnents de la delegació francesa que son més, admetre els vaixe.11s Italiens als
ports russos desprès d'un rigorós exapensable un acord frauro-anuto- de transigencia i confraternitat.
ra immediatament després d'arri(populista).
men del que portin a borcL—Havas.
bar arnb el senyor Cono, respecTreball, Beaums (centre, mi- liado-bel g a, per resistir la funes"D'aquesta conferencia ha de sortir la
ta influencia d'Oriente
te a si accepta o no la cartera nistre sortint).
pau a Orient—afegí—i la obra indispen- LES NEGOCIACIONS ANGLOComuniracions: Croener (deque li ha estat oferida.
En conelussió, particularment sable i necessària per restablir la pau en RUSSES
MR. URQUHART A
pel que a França i Italia es rete- el mon, puix el problema d'Orina esta
Sembla que el senyor Olser aemócrata, ministre sortint).
BERLIN
tany al partit demócrata 1 rou
Correos, Edtingel,
roja, el president del Consell
estretament unit a la pau".
Londres, 22.—El "Financiad Times"
cepta la cartera de l'interior. PerDefensa Nacional, Ge.ssler (de- liä preconitza una entesa econóAcabà dient que la delegad( francesa diu de Beilin que Mr. Drquhart es espetany partit demderata 1 fou mi- mócrata, ministre sortint).
mica, politice i militar entre intentara amb Turquía la solidaritat en rat u aquella capital a principia de setnistre de Ferrocarrils,
Secretan d'Estat a la Cancelle- aquestes nacions, mitjaneant
alguns punta que no son compatibles, ni
mana per entrevistar-se amb els Srs. Equal podrien sostenir-se enfront molt menys, amb els interessos que po- xitxerin i Krassin sobre del recent acord
El senyor Cuno ha acceptat la ria, Hamm (demócrata).
Secretari d'Econamis. dnator de qualsevol eventualitat.—Ila- guessin estar representats a la Confe- que havia chis amb els delegats bo l xedimissi6 presentada pel secretaVas.
ri de la Cancelleria senyor Ho- Brandt.
räncia.—Havas.
vistes.—Radi,

de

les

de
de Mussolini a favor del

de vista de
de

Van a empendre's tot
seguit els preparatius
per a la Conferència
de Brusselles
Paris, 22.—Demä al cuatí el i.na
saleta, del Consell, senyur Poi,
cacé, s'entrevistarà arrib eis senyors Theunie 1J aspar, presiden'
del Consell n ministre «d'Afees Estrangers de Baigica, reepectivae
ment..

Després se celebra un esmere
zar al ministeri d'Afers Es t rangers en honor dels ministres bel.,
gues.
A la tanca es varen rependre
les converses, pecó assistiren ales
hores a les mateixes el ministre
d'Hisenda, senyor De Lasteyrie,
els perita financiera comercials
designats a l'efecte.
Els senyors Theunis 1 Jaspe:
marxaran despres a Londres, On
confe.-enciaran amb el primer na.
nistre anales. senyor Bonar Law,
i després a Roma per a entr evielar-se amb el can del Govern
lib senyor Massohni.—Havas.
París, 22.—Demk 1 en el minis.
ten d'Afers Estrangers se eel e .
brarä una important confercia,
preparatória de la de Bruselles,
POINCARE, ELECTril ANGLES
Losana, 22.—M. Poincitee, corn
ciutadà de Glasgow, tenia dret a
votar a lee darreres eileccions an-

gleses.
Paincare ha manifestat a loCorzo') que d'haver conegut
templa aquest dret banda con,
plert amb els seas deurea
torals, votart a favor de-Bonar
Law.—Radio.

FORMIDABLE INCEND/ A AUS.
TRALIA
Londres, 22.—AI "Daily Mail" cornoniquen de Sydney que s'ha declarat
terrible incendi a Nova Gales del Sod
el qual ha destruit 7 000 "arpents" de
I.10SC i 20.000 de prats. L'imponeut luces.
di progressa cap al Sud en un front de
25 millas.—Havas.
ELS SENSE-TREBALL ANGLESOS

Londres, 22.—El nombre d'o.,
brees sense treball es en l'arte/te
Vital de 1.377.000, havent angs
mental arnh 10.300 en compara-.
Cid de la setruaria anterior.— Raa

dio.

corrraa L'EVASIO DELS CAPITALS ALEMANYS
Berlin, cc —El ministeri de Finaren!
d'F.comirnia Pública, prepara un crome.
te de Hei sobre la evassió dels capital!,
segons el qual no podrán fer-se cap traesacci6 que comporti exportació de capitalsta/s sense autorització previa de la
administració
Unicame.nt oodrän operar pagammn
a l'estranger snise autorització les «apreses que posseeixin una declaració de
la Cambra de Comerç testimoniant que
fan periodiearnent pagamems a l'estranger per les necessitats dc llurs explotadona.
Per altra banda es pendrian m^surts
per impedir l'exportació ehsfreçada
procedinicnt d'expedicions de mercarleries.—Radio.
LA VIDA CARA
DISTURBIS A BRUNSWIO
S'han produit gnu'
Bruns w ig,
incidents a conseq.iencia de la carestia
de la vida. La multitud ha saqudat
gnus magatzems t'aveza dintersenir
policía que carrega contra da manifesbuits.—Ilavas.
M SA Y MACDONA LD L I SER
LABORISTA
Landre-a, 22.—Seeons la premsa el diputat Ramsay Macdonaid ha estat
hder del partit laborista.—Havas.

_Irtr

Informacions industrials

PROBLEMES URBANS
El metro polità

aviat les obres que han d'efee‘tuar-se a les Rambles, en el tras
Compres entre la Playa de Catalunya i el Pla de la Boquena.
Asió no vol dir que la Companyia hagi d'obrir la Rambla do
'dalt a /mar, com alga no ben inlormat ha cregut, sinó que significa simplement, que les obres
s 'aniran fent per trossos de vint,
` • trenta ntetres do 'largada, vesdel perjudici que repre,eindint
senta a la Companyia no obtenir
21 permIs necessari per a obrir
l lot el tros d'una vegada, com
alga) ha suposat que batirla de
fer-se. Els que suposaven aix6
as fundaven en ele evidente aventatges que aquest procediment
reportarla a l'empresa, ja que
isleshores podrien posar-Se en
:practica els mitlans de l'engi-

la Companyia I les obres, solament durarien sis mesos, mentre que adoptant el sistema de
fraccionament, pel cap bala en
duraran den.
La Companyia, per a evitar mo
lesties al veinat i al tràfic, I per
no perjudicar el comere establert
a les Ramblee, s'ave a realitzar
les obres en lo forma primera-.
ment citada; es a dir, en la mateixa forma en que treballaven
els fenicia: amb la pala, el picot,
1 el torn.
Si les obres de la Rambla han
d'efectuar-se al descobert, es
perque no bi ha nrigú que afirrai que es puguin fer tal com la
Companyia les ha realitzades a
altres rarnals do la mateixa lima, ja que a la Rambla n
poden fer, encara que es vulgui.
Lee responsabilitats de l'Empresa seriell enormes, si per culpa de certes informaeione equivoeades, l'Empresa volgués transige, i contra la manió dels pee
rite, emprengude les obres de
perforad() a conseqüència de lee
qauts esdevingués una catastrofe que costós la vida dele obrera

»erial moderna de que disposa

que treballen en e/ aubsdl de Bar-

Creiem que és de gran oportunitat orientar l'opinió pública
aquest moment en que Inés
desorientada pot trobar-se, da'gut a desatinados informacions
referents al problema de les obres
del Metropolità.
' El "Gran Metropolitano do Bar
Cotona, 8. A.", be de contonear

celcna. Que no tindrien dret a qufvoc d'una part de l'oplreió.
dir els que passen per defensors
En la construcció deis metrode: rroietariat?
politans de París i de Benin, per
Quina responsabilitat mes fotografies que la Companyia pos
s'uniera no pesaria damunt nos- seeix, horn pat veure que bona
din la Companyia.
part d'aquelles obres s'efectuà
Paeoeiona es una població cul- al descobert, agafant Grades de
ta r iadustriosa, amant, nat.s: al- dos 1 tres mal/Jinetees, sense que
n•ent, de tots els avenços mo- la ra'rernsa ril cap eiutadä d'aquederes u. per tant, la Companyia lles grans capitals en protesteste el convenciment que per tal etit d'el tenle la gran minera que
Es compreri l'actitud dele en-,
l'tn.yresa representa per a la merciants i industrials parisencs
rae • et, el públic no el • ixarit ene- 1 berlinesos, als qual de moment
goal e nar-se per inia, me caen& aquelles obres podien perjudicar,
seguerirent ben inteacainaciee, perque, velen clarament que la
pero visitivament •serInale.
millora, intensificant ell tràfic,
La , n Mona coneix Kan bu els ,necessäriament liarla d'afavorir
hatees de i té prou ea- Hura interessos.
pantat per a adonar-se que
A q uí, a Barcelona maleta, ene
el3lumia avenços SA II CIS que dotrobern que les barriades
t'e'u VdE A les dalias i lea olas- Sent Gervasi, Bonanova 1 Sarria
ella entre les eapitals de prid'altres, els habitante de les
mer entre, en la qual cosa tete quals per a venir al centre de
0,s iiIMS barcelonins hi estan
la ciutat, es a dir, aula on hi ha
vament interessats.
els establiments mes importants
de venda al detall, han de fer un
EXEMPLES I PRECEDENTS
viatge de -maja hora o mes en
1.n Companyia segurament poa tramvia, mentre que en la mieldria capear en aquestes colum- an estona es pot anar i tornar,
nos, per tal d'orientar d'opina!, fent el viatge en el metropolitä.
pública de Barcelona, respecte de Airó, no es un asa: Matee prou
la manera de construir aquesta considerable, per ventura?
mena d'obres a altres grane caR. M. Q.
pitals. Perd les obres del "Gran
Metropolitano de Barcelona, Sociedad Anónima" són d'una importäncia tan extraordinària per
a la cintat, que n'hi haura prou
Avui: Sant Climent 1, papa 1
ami) exposar alguns criaos pa- rnärtir, ganta Luereela, yerga I
dono 1 ter vente elarialnent I'ess medir,

Noves religioses

Quaranta hores: hm!, a l'església de Religioses Eseolapies.
llores d'exposició: D3 les vol del
mata a les sis de la taeda.
Cort de Mana: ut. Nostra
Dona de l'Estrella, a Santa Arma.
Adosatie bocturna: Avta, Torn
del Sant tsim Corons Christi,
Yentes en sufragi
les ante
rife del Purgatori: /t'eta, a In secapelia, Escoria:, 155 ((iracia), Tora de Maria Mara de lee
An irnos.

Universitat de

Barcelona

qual, el P. superior dels Sale

aians, donya Jacoba G'arcal di
Lliorente, donya Joaquima Jalenula, mestressa oficial, i el P.
Lluis Falguera, de les Eseoles
Pies de Sarria, aquest pJr a
vltar-lo al repartiment de pre
-miaquesclbraehumo,
ge vinent, a tes quatre d.3 la tft"
da.
IB senyor Luengo, ferm en el
seu propósit de visitar les esca
a -les,tiguéahr!'Iesc
-lagrdu enosdlare,
del Pi, I, on s'eduquen 251' lead
nos, alai com lambe visita la de
nene establerta al número
l'esmentat carrer.

Diumenge, a íes dotze, se eslabrarä al paranimf una festa l i
-teraimusclenom ració del tercer °entinan de la eas
nonitzaciú do Santa Teresa.
"Barcelona, 22 de aovo:ere
— Han visitat el non dele- de 1922.
gel regi do primera ensenyança,
Sr. Director de la Previsió
senyor Luengo, l'inspector d 5 pri Mona! (Ram Furt).—Present.--•
mera ensenyança senyor lbars, Molt senyor meu: Per la pt,'•eni
el cate/ir: late don Miguel Reuma m'ea grat de fer constar la ale.
Tomas, el cap de cerimonial de
per
l'Ajuntament senyor donya ‘iiani asnal tni istrzaacte delI a i ne ri s ea rqe
Carme Aranillas, don Franceee sofrir al meu magatzem d'objeC"
Coll, donya Angela Normand, don les de anstatt, situat al cariar
Maurici Hening, don Joaquim de Valencia, 181, baixos, inallTat
Echarte, don Artur Blasco, don les cireumstäneies en qué s'efes,
Pesque! Martínez Abollan, don tua el dit sinietre, no tenfzt, 5d"
Maman Reixachs, la M. superiora gons les condicione del eont
do la Granja d'Orfens de Santa 1 te, dret a cap indemnitzacie.
Rosalia de Teyä, don Modest Iterti
ras, donya Maria Carreras, donya queP °cit. evg7iitn efce er sds ea rlia, mPreenslernest ta
Enriqueta Carranza, donya Can- m'ofereuxo do yoett, affm. s
in a A. Ángulo, don Ignasi P88loan igil
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CONFERENCIES
Les sessions parlamentàries
C ONOR ES
S'obre la sessió a dos quarts
de guatee, presidint En Bugallal.
Al bane blau, els ministres de

Governació i Foment.
S'aprova l'acta de la se e s i a an-

terior.
PRECS I PRECieme La
El senyor Fanjue com a diputat agrari, Darla de la crisi de
la producció cerealista i dentaria
mides al Govern porqué la resolgui o almeays la disuninuelxi.
El ministre de Foment diu que

aquesta crisi es niontelaänia i fa
protestes deis seus bons premie
sits envere els cerealistes. Si es
portà blat de l'estranger foil perque era restringida l'oferta i haver-hi als graners enunacatzeniada la producció de tres collites.
(Els diputats cererteetes rtrotesten).
El sen .

. -eme explana una interpel.lació sobre les carreteres de
la "provincia" de Barcelona,
Estima insuficiente les quantitate- consignados per a la conservada de carretero-3, expesant les
denciencies pele eerrees de reparacie, senas atendre a les obres,
al cens da poblade, etc. Diu que
els obrera es queixen per no cobrar de.l'Estat els jornals de dos
meses, afirmant que eLl niel estat
de les cal-retares es deu a la manca de reedite, al transa de carros
de duee mies arnb llantes primes, a la pavimentad() i
mal
repartiment dels erectas.
Espera que 31 Govern resoldrà
aquest problema i que amb urgentee reparara les carreteres.
E l ministre de Foment li contesta (aent que el Govern reconeix la capdal imponencia del
problema acuernt amb les seves
iniciatives parlamentar/es i amb
Is partides del pressupost a rei me , nr la situad&
Diu que la 'provincia" de Bartcriona no es trectada injustaMent • en l'o que es refereix 4i9
eredils, ja que en ameast prestarpost s'han Mura t sis milions de

peseeles.
Cent/nua la Interpeleadó d'En
'Besteiro sobre ordre
senyor Sereatell reeaelea

Bi marqués da Vil/abra/34ns in-

terve. rema que els carrees que
tour/telera ale dingeex contra el
Go y ern i esperialment contra el
nanietre de le latvernamee enca-

diu que la immoralitat esté en la

del:arenal de °arrees, vinculant
en una mateixa persona els de
cap de la puliera i d'habite/at del
ministeri. A V1/43Ure si s'atreveix a
prendre-n'hi un d'aquest dos?
A l'actual cap de polioia va
donar-lo a Ilum el senyor RugaHa!. (Mes halles.)
Parea de la Intima amistat
d'En Palies amb En Malan i el
rumor que dona lloc. No solar/ten t estan u joe els fons seersts de Governació, sine que san
altra part de fons secrete els
que estan en inc.
/Muden( a qué en la le/recele
de Seguretat s'ha regalat un automóbil al minietre da la Governació i un altre al jutjat de guàrdia.
senyor Solano: Alee je ho
va di/. En Guerra del Rio i va llegir les factures.
El marqués de Villabragime:
Ja ho se. Com que s'assaparen
casa eis eutornabils i mocada
a
tocicletes que s'ha y ien daelquirir,
i la casa que no ho tela es lanceva i no es perrnetia en ella el joc.
Hl ha establert un tributa pel
qual cada taverna paga dos rals
diaris.
El ministre de la Governaeld:
Sa senyoria portara les provee
de tot ajad.
Diverses veus: Guante candi-dese! Tothom ho sea/ Porque
provee?
El marques de VIllabräglma:
Cridi al general Calvet i l'informar à de tot.
A la Direcció de Seguretat es
multa a les noies alegres amb
cinquanta pessetes i no se'ls dena el paper de multes. (Rumore.)
El ~retro de la Governace6:
donat ja
perque 5 te. ro
aquests antecedente?
El marqués de ellabrireima:
Pera oreu S. S. que tothom es
tan valer t eorn els estudiante?
Jo eslic ami( disposat a donar a
sa senvone miente antecedente
neci
El ministre de la novereame:
No aolamerit he (ensila), sind que
ho nereesito i cree que fins els
neceeeite rota la Cimbra.
(voseen() i Gallardo demana
la pamela.)
El marq ues da Ifillabräsilma
acaba el sea diseure ronvidant
al Govern a que re/aire/le 1 afirmant cus. obert el Parlament, no
pot continuar l'actual estat de

ra eire, te per deseo/upa-ida la res
poeta que Mara.
La corducta palidece que se
eS ! a que inidä En Sän• /iez Guerra va seguir En Bu¡ continua En Pinies, la
acelera de les quinzen,.s, la de
paar-se la Hei par sota la cama.
Es tet un sistema de violencres
per lee que ea preces atropellar
la ;lea
eaegue el preces Datn 1 s'entregaren al jutge selze atinguts
en manquen tres que no s'han
trabat. Seguf /a política implantada t vingueren uns famosos
bandees i es continua la usurpaCió de funcions a l'Ajuntament i
!t tengue
de desauturitzar-se
¡Undule.
1 (El senyor Solano deinana la

.paraula).
1 Madrid està completament
, abandonat, his trece abunaen / a
feertes hores no es veu ni un girar
, dia per segons gulas carrera, i
canvi en allres Roes hi sobren.
Es armen parelles a la porta de
, determinades cases, i s'empeen
gutomebels i motocicletas per a
custodiar personatges conservadors, entre ella el marques de
Lema que sofreix mama perse-

eutüria. (Rialles.)

• Seria curias de saber el Hambre d'agente dedicats a aqnestes
/asquee. El maten ministre de la
Governació gima fa viatges al
sea dtstriete te desplegat per la
•earretera un contingent extraordinari de lomea per a la cave
ustódia.
S'ha d'evitar persistelxi un estat da coses en qué isempresena
per no saber legislar i Wassaseina per no saber empresonar. Cita ei cas del serial Jebe') cederlo que ha lluitat a l'Arrice i te
la Cree Roja, cense cap motiu
Le Pernpresena i fins se li pega
brutalmente (Rumors.>
El senyor Solano: El pegar ea
I nri sistema.
El m a rques de Villabritglma:
Sa senyoria sap que Batan deeingut "serenos" injeatainent.
Ja veurem si es depuraran las
responsabilitats. Parla dl guärdia 865, d'un que portave dos
Oficie, un Ilibertant un individu i
Peltre empresonant-la enana
Convingués; deis trenca-cape dio
les ardes dels comissalee d'imposar Matice cruenta; de les robles de carrer, etc.
Entre riallades do la Cambra
itliu a En Pinies que no es prou
Contestar amb somriures elegante, ja qua d'antic As sapigut
que la rateada es el de menys. Si
da que S. S. vol aconseguir el
Deganat del CoDiegi d'Advocats
ba ernpre.s mal camf.
1 Z1 marques de VIllabräglena,
billa d'En Minan de Petego,

Coces

Aquest debat no pot tenle solament l'expressió dele vols.
Adverteix que es molt de notar que les Torces de la Unid Monarquica Nacional i de la Lliga
Regionalista siguin en ¡muceta
moments coincidente, potser per
enica venda. per a dir que aquf
hi ha responsables.
Assenyala contradiccions en el
dictamen dele Iliberals i recull la
part que es refereix a la conducta possible del Senat desata
dele acorde del Congrés, i diu que
mai pot esser un obstacle, per
acusar, la sospita que l'altra
Canibra no trobi motins per a l'aeusació. Suposant que el Senat
pugui absoldre per manca de
provee, debiliten el vostre judiPi.
Explica la tetterpretacid que
atina els artieles 45 i 49 de la
Constitució sobre la responsahilitat ministerial i din que aquesta no es refereix als elides comuns quo estan previstos al Goal penal.
Recorda el cas de l'Olazaga, que
fon temed davant el Seitel pee
ha y er arreneat videntinent un
dreret de dissolució de les Corts,
i amiest adiete no eslava penal
a la legislacid vigent.
Nosalt r es, amb la supressid del
Cos d'Intendencia, el tanearnent
'le les Aeademies militars i la
derogada de la Llei de Jurisdiedone, demanem la desaparició
dels trame pestilents que haut engendrat la trazedia; demanda
que s'acusi davant del Senat als
Governs responsables de rectitud de la Corona, la qual s'associa a l'homenatge a un general,
que es un deis mes gratis responsables El glorificar a l'estaceS
d'Atoeha oi capilill responalleile
e8 prevaricar, cona ho es djetar
una Reial ordre que mati les metuavions juelicials.
ID ha que castigar, 1 si aief
no es fa a Espanya, no hi haurä
més sumió histórica que una
revolució en la que el poble ohm
la cripta de /l'Escorial per a [retener un cadàver... (Eis gratis raer
mulls tfe la Cambra no deixen oir
el anal del paràgraf.)
Acaba el seu diecure entre
ans protestes de la enajena,
dient que no es poeihle es pugui
associar la realdea a les alegros
testes d'una platja de moda, ja
que arad dona justificació perque en la revista que es representa en un muslo-hall de Parte
es posi en ridlcol a les elles persones que viuen
pa!aus.
El senvor Alvarez Arranz
contesta per
Comissia, ea-Hielera-se a les paraules d'En Prieto en elogi i condol deis milars
de soldats murta en els cantes

Se suenen amieet donar.
ORDRE DEL DIA
Continua la a/set/es/a dele dietämcns pareials sobre l'expedient
da responsabilitats.
El eenyer p-Ieto Segtlehf el sen
disenrs en defensa del sen vol
para frutar.
Repete ax sintelleament les dares manifestacions que ahir formulé, afegint que s'ha vist el
QUA ha pasear mian s'ha velara
castigar aleen deliete militar. Els
tribunale d'hminr eahan aventen/tal i han separat de l'exercit als
atueets. Arrh aix6 salan Panatela en un factor d'erilairament.
Ele tribal/ele d'honor han eaetireal delietee de tal naturales:a. arte
exigien el pes del tant de ea(pa
ale Trihnnale de inal lela.
Defensa les conclusiens del
vot particular, dan ser] el l'aneament de lee Aeruternies militare,
la stineeseia del Coa d'intend è ncia militar. i la d e rogado da la
Lee de Jurisdiereons.
Sobre d'arin p et derver extrem,
pa e la en aluests termes:
No es pot donar el cas ~el/luís que un exereit flagellat
constantment per la derrota des
de les perdnes de les Colenies,
sien/ ell mateix ititeze l part ell
delictes tan subtes corn el d'injúeles.
Ja es venen les coneeqilencies
que ha portal Pg depositar a l'eyer g a la resultat da teta els rigors contra el palea/latee. Aqupst
exercit no te l'autoritat moral per
a decretar certs eästigs si abans
no Wexigeixen les elles res p onsabilitats que en aquest p eped i ent tetan perfecta ment definides.
No es pot ad/fiel/e) qno en
aquests moments, pel sol d'electo
de pretendre la celebracide d'un
miting per a criticar la guerra
del Itarroc, cc processi a les directivas ae les soeietats sociaRelee i seas hi digui que el no
suepenen el miting es denunciare
la convocalaria per a aplicar-li
la Llel de Juriediecions.
A ixd no leo poden ter ni un exer
oft vierorlós n1 un exereit derrotat. Pecó demanem la derogació
de la Llei de Jurisdieciong.
Es refereix a la ponencia dele
conservadnrs I diu que es en sintest f una excitada ale Tribunale
militare per tal que es castiguin
ele culpables dele rete del/raje s ,
per6 eximeixen de responsabilitat
els politice correligionaria, els
quals lambe toquen les responsabilitats.
I airee no pol fer-se, la (pie
equIvaldria a proclamar que per
esperit de companyonia 1 de
solidaritat politica s'han d'exente
par els amles 1 deixar que es eastign1 selament ale culpables secundarle,

eupa de la ensi vinfcola, cada dia
iles gran, per haver-se perdut,
eneat o disminuit antics mercal s.
Eis Estala (‚nits extremen el regira sec i últimament, per a evitar
l'entrad a. de vine 1 altres begudes.
han estés el dret do visita a 1PS
,aus de tota classe 1 procedeniia, de tres milles de la costa a
le, o sigui a alta mar, la qual
rasa constitueix un atropen interea/llena'.
Al centre 1 sud-america de lee
existeixen mesures Lambe prohi•
nitives contra els vins i a
l me, es produeix molt vi a l'erirentina i es escandalosa !a fa.-ificerid del tal producto.
- A Europa, en els paises del
Ven], impera un regim himierite
le concessions als vins, pecó en
- e alirat es el regim sec.
Crida l'atenta el senyor Ellas
lii Molins sobre l'intent de formar una unta !latina Yinieola pea a p rensar-se i sala eelehret una
primera reunió a Bélgica i ha dr
seguir les conferencies a Paris.
Creu renvenient la unió, pecó
p ortada amb cautela.
L'experracie del vi cornil que
A s la mes impnrta.nt, lambe dieminueix considerab l ement 1 seemes dades proporcionades per la
Direed6 generel do Dinares.
el 1919 de 4.500, 1)00 heetelitres,
de tres milions el 1920 1 aquest
any fine el setembre, no havia
arribat a un mili() I mig d'heetberres.
Per a aneoret lar l'exportad&
Go y ern te rohliaac i a gire Maui
un fet Lt hei de protecció a lee
incliatYries de 1917, en qué s'esmenti, la pe-otee-rió a l'exportacia
del bestial!. vine, elite fruitee i
productes eereris, mitjançant sindicara productora.
El ministre d'Estat menifesta
que el nevare s'ocupa d'atenuar.
tot el pose/dile la crisi perque
trn y eesa aqueja sector de l'agricultura.
Confia qu e arnb lee mieles adoptedes i reefore de torre s'arribare a un e/arel normal d'exportacid dele penal/eles vinteolee.
El senvor Ellas de moIlus mecurca ;relean', en la neeeetritat
que s'edoptin mesures urgen's,
pule cal ,r en compre que de la
coleta paeserla tenim nunsobrant

africans.

Din que no el seguiré en tots
ele punta del seu discurs, diera
que ea Comissió ha proceda ainb
justicia al no aplicar responsabailete als qua no la tenien.
La miesió de la Coinissia no
és dinvestig,ar judicialment i a
mes hi ha que emir en comete
que no concia integrament Vezpedient, sin aun extraote d'aquest
e omentat Del matels jutge

trueto

El senyor Pedregal: 1 perque
no ha demanat la Gomissia, eo
que li mancava per a formarluTet
diere
El senyor Alvarez Arranz: rice
deis primores dies vag exposar
les dilleullats d'enjudiciar sense
rexpedient Integre,
DI senyor Pedregal: Es molt
cuates que des efaquest banc es
diga que el Govern no ha fea:entra guantes dades demanava la
Comissió. (En les esquerres es
donen mostees d'aprovaeie.
majoria protesta.)
El senyor Alvarez Arre en diu
que el maleta general Picasso
s'ha dolgut de que en ocasione
no pogués ter els neceesaries esbrinamente per a depurar ele
feas.
Diu que En Puerto dona mes
importància a les responsabilitate militare que a les palfteques,
i no vol parlar de la responsabi-

eitat d"En Berenguer quan et,te
pendient del Senat la coneeseite
del suplicatorl per a probarla.
No cap avantposar-se a la tasca
dels tribunals de justicia, i cree
que t7l criteri d'En Prieto el compartiran pors a la Caneara.
Baceta les responsabieilae
d'ordre ministerial, ja que per a
acusar al Govern d'En Alletidesalazar es parteix de la base de quo
s'anava a l'ocupació de la traelia
d'Alhucemes, quan ros au ¡expedient he fa creure.
S'exten en e011b1110L'at i OlIS generals, aflramnt que ereiri a impulls de la s O va in elleditt,la.
El senyor Prtoto efe:Mata i
que no han maieral a la Cornissió elements de jutlici. SI !m'e
tenia per a declarar la responaabilitat tempere no tenle per a irresponsabilitat. (Moll. be).
Es suspen el debat I s'aixeca
la sessió a les 840.
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A vora les quatre comença la
sessid.
Presideix el senyor Senchez de
Toca.
Al banc blau hi ha els ministres d'Estat 1 Marina.
El Balay« Ellas de 11101Ins s'o-

fie Sei Mili0111

L'afer deis militars

Les Comissions infor- Manifestacions del coronel de t.eguretat
matives al ministeri
El coronel del cos de Segun',
de la Guerra
tat ha ilegal categericament que

Al seu desp a tx del ministeri de
la Guerra ha rebut el president
del Carneen la visita de les dieselles Juntes Informatives dels
Cossos d'Eatat Major, Intendencia i Enginyers.
Deepres ha conversar caten_
g amma amb el nou cap del Terç
estranger, lineal coronel Valenzuela.
Es diu que En Sänchez Guerra
j ha donat instruccions per a
/elementar el reclutament volunter! arete el fi de Mimar noves
banderes.

d'heetalitree.

D a iriana que se li reaervi la
par:irle pe7 a euan es trobi pre'amena
s, q l t nkir

Se(er t, 4 1 . :Ii" I.

rt) • n tineta el debla sobre

tunal pública
pública de les

tee'ree,

malaltres evi-

El e enyor Sanohez Guerra rectifica.
(Entra a le Cambra el president del Consell).
Insieteht en que+ el san aromesi l en impugnar el dictamen ¿e
solament procurar que la Llei Si-

aprovada ctesprés d'haver-se
aportat a la mateixa tole aquells
elements neceesaris per al seu
mejor èxit a la prédica. Demana per ajad que la COMiS5015 retiri el dictamen t en redacti un
altre articulant-to conveniente
gui

mena ja que el dictamen redactat
per bases te molts inconveniente.
El senyor Elosogul, per la Coruissid, li contesta defeneant el
dictamen, que procura que la :clfra de 500,000 espanyols que moren de malalties evitables chernanueixi notablement, Es dol que
a Espnnya es doni tan peca aterida a un problema tan important
cota e de la Sanan.
El projecte que estem discanta, dedica una de les sevee bases a la Huila contra la teherctilosa Es refereix als treballa tete
per la Comissió que voten enaltir
i donar les necesarias garaidies
a la classe medic.a. Din que la Cemissió admelrä tetes aquelles
esmenee que s'encaminin a minorar el dictamen.
Se siseen equest
Ee (lene lectura a una propasa.
cid demanant que el Senat es reuneixi en sesee', secreta per tal
de treetar de eadual estat de les
enlacio:1s entre ambdues Carubree.
Sereerda que la messt6 secreta
se celar' denle 1 s'aixeca la seasió.
MESO! DIPLOMATIO
El cap del gabinet diplomatic
del nunisteri d'Estat contestara
preguntes que se 11 feren sobre les al.lusions mortificaras que
per al' Rel d'Espanya es fan en
tina revista leal mal parisenca, ha
dit que res podia afegir a les manifeslacions tetes 'el debute pel
ministre, Date ee, que el Govern
trances coneix el fet 1 que alza
es una garantia dun quä aquesta
efies t ili quedl completament aviat
resella.
UNA GESTIO D'EN LERROUX
Una comissió de Valencia.
acompanyada per En Lerreux, ha
visita l af ministre de la Governacid, per a gestionar que el Gavera
autoritzi l'entiesa?) d'un preste°
que projeeta Barloe aquell Ajuntament per a l'exacutie d'obres
In pertants per a aquella, teu-

OBSEQUI A UN DIPLuNIATIO

L'agitacid escolar a Madrid

A l'Hotel Ritz ella eelehrat asee
un esrnorzar de comiat en honor de l'enearregat de Negocie del Salvador, N'Ignasi Fuente.

els guturales a les caves ordres
usessin el trenca-cape; per tara,
es inexacte que els cape del cos
doneeaut Illeons prediques de
d'es d'aqueeia arma a llurs sua

LA DISCUSSIO DEL PROJECTE
DE DISSOLUCIO DE LES

COMISSIONS

Dend, començarà al Congres la
disoussie del projecte dissolent
les ocuniesions informatives.
La seva discussió s'alternarà
amb la de l'exp edient Picasso.

ELS DIMITENTE; DE LA COMIS510 DEL SUPLICATORI
A primera hora de la tarda, al
Senat, han confirmat la noticia
de la dimissie deis vocals que entenen en aestudi del suplicatori
al general Berenguer, senyors
Marín de la Bärcena i Obaya
tres dos magistrats del Tribunal
Suprem.
Fonamenten les dimissions en
motius d'indole personal, i per a
tractar dels substituts que han de
proposar-se a la reunió de seccione, que lindra lloc demä, celebraran cm eanvi d'impressions
els senyors Sal/diez de Toca,
marques W,Alhitcemas i Chapaprieta.
Els neme deis designats seran
ronsultats amb el cap del Go-

vern.

Ha dit el marqués de Santa Mata ra vocal de e a comissió, que,
com ja el senyor Mana de la BärCena s'ha [vegete per la seva dimissid a estudiar le enfieló del
suplicatori, l'expedieint ha passal al senyor Gonzälez Posada.
UN RECORD A EN COSTA I

LLOVERA

Amb motea de la mort de) savl
marionge mallorqut En Miquel
Costa i L'o y era publica en "El
Debate" un arbole En Juan Pous
i Marques, en el qual fa la biogra-

fia d'aquell poeta i consigna ele
mes elogiosos judicis de la seva
tasca literaria i exemplar vida.
Diu, entre altres coses:
"Dia ha d'arribar, sens dubte
quan en la Histeria literäria d'Espatata atarme tot el lloc que mereixen eis talents de les "provinmes" 1 obtinguin sense cap res
ti ¡eche el pas de Hiere circulació
i acres els poetes que no porten,
el que din un academie, la bolle
de la duana literaria madrilenya,
vinguin escrita en qualsevol dels
'alomes peninsulaas, que el nom
d'En Costa 1 Llevara s'incorporaré oficialment a la mes alta
gerarquia del Parnäs espanyol.
—
ELS SOCIALISTES ESTRANGERS
Després de conferenciar amb
els cape del partit socialista i
delegats de la Unió General de
Treballadors, han sortit per als
seus paises els delegats d'Holanda i Frenes que vingueren per a
assistir al Congrés qua aqueste
dies se celebré a la Casa del Poble.
En les converses han tractat
del problema social a Espanya
deis mitjans de defensa i se/mole de les societats de resistenHan eonvidat als representanta
ebrers espanyols perque yaghi
a Ilurs paises a estudiar rorganització obrera i lleis imeials, per
si ho estimen opone les implantin a Espanya.
LA DISTRIBUCIO DE CAP.130
ANCLES
Vote hem dit, ha estat /agua!
el Deeret establint el repartiment
de les 750,00 11 tones de y erba anales, roneertades al tractat hispano-britäntc.
El repartimen s'estableix en
aquesta terma: Primer, les necessifar g de la siderurgia; segon,
les empreses ile transe/ore 1 terrer, el restant es repartirà en dote
sa y os parte entre •ii porte, en
leed per vid assenyalat, !merme
eäleol de l'importat en el (Jarree
trieni.
Als porta PF; nomenara un ("Anille de forres vives //e, a dietritinir-lo a beueliel del conelemielor.
Es celenle el earhe per a ojo_
re e el p rum Non.non
Ell eh transporte nt s'ame/taran condicione/.
EN CALDERON A BARCELONA
El ti/adiares sorlirä cap a Barcelona el ministre del Treball,
arnb Verbi/irle d'a g stetir a la sesele de clan/erra del Congela sobre
l'Aasegurança del Treball,

bord .neta.

UN allkto Ine. EMPLAÇAT
Ele escotare s'han reunit aval
lambe a la Facultar, de Medina,
pronunciant-se diversos discursos 1 acordant, per ültim, emelevar al rnimatre de la Governa-.'
ea perque aquesta nit, a les non,
lmgui definitivament si es codeeteix o no el pernes per a celearar l'anunciada manifestació
l'estudiante.
Despees han determinat que el
loctor Recasens doni compte als
:studiants dels acorde que prenere el Claustre en la retinte de la
!arda.
LES RELACIONS COMERCIAL8

GERVIANO-ESPANYOLES .

L'arnbaixador d'alemanya visita
al ministre d'Estat, arab el qual
.onferencita
Alguns periódica anuncien que
•
seran represes ir 3 riego,
• tiene comercia:e entre arme
!la m aria i Espanya.
Sebre aquest alee no hi ha mes
e/ hon propeea dele a, manys de reprendre aquestes converses, al qual desig no s'oposaea el Govern espanyol, peró la
realitat fa molt difícil segueixin
les negoeiacions que tindran
l'obstado insuperable del coefie
'lent establert per a la moneda
alemanya, en la qual cosa no poi
consentir el Govern de Madrid,

RUMORS PARLAMENTARIS ! A
A le Cambra popnler a
mera Imita no hi iiìvt e e^ sala
me -Id malgrat cerda...lar avni ea
et p t grama de /a sea- 9 4. Ci e e
eres ds .80 . SS31:.iiin lej fina en
a, resIC moments atraue i
eblica; les manieatairiene
estudiantils, 1 com a conseqüen•
da d'elles la gesta) del director
de Seguretat, 1 rexpedient Picasso.
Amb el president de la Cambra
han conferenciat abane de la sesseid els ministres de la Governacid, Gräcia i Justicia i Fomente
També ha eetat al despatx del
come de Bugallal el vescomte de
Eza.
Ha cridat Pateneld entre els periodistes ala presencia als pastees
dissos del Congres del doctor Carracido, rector de la Universitat
Central, suposant-se que tendel"
rielar-id amb el plet estudiantil.
—Estä resolt ja el conflicte?
1.1 han preguntat els reperters.
—No. A les sis de la larda
reunirà el Claustre.
—Qué creu que paseare?
—No fine cap impresaiö.
També ha estat ale paesailissell .
bel doctor Ilktestee, manifestad
que *el seu nevot eslava melera t
de les lesione que li produiren
aquests dies ele agentes de vicie
läncia. Ha confirmat el senyor
Maestre que havia desistit d'interpeelar el Govern sobre els sucaceceos eetudiantils, perque no se
suposi que he fa per passló.
S'ha parral ele pa g eadIssoe de
la didel/SSiö de les responsabletata i amb extrem amb ell e s relaciona!, de la cencesstil del suplieatori per a processar el general Bere.nguer,
Els persenntges peleles de
l'eaquerra es mostraven coincidente amh les inanifestacion g que
fluir va fer ala periodistes el
seeyor
Creien que era (rendirle preefe
sa per a aplanar el camf do la
juellcia 1 per a acierte cumpletament aqueet assurnpte de les
remonsabilitate, el que es concede ix ; el suplicalore no solamere al general Berenguer, sin4
a tole els pollees QUP apnregutit
nreh la mes petita ombra de cele
d'ells quedare desPree flotant la
palelitat. Alee damunt de cap
mes //otea sospita de el san Irea
enceles.
T'anee han pared molt ele paasadisso g de la mejor o menor durada d'aquest Govern, cont a reg ulad' do ¡'actual periodo parlamenl ari.
Com es na l ural, els Iliberals
coneentrata so arnagneen la
creença que 111/r adventment no
es faria esperar 1 fine ho tenien
descomptat per a ahans de fi
d'any.
Eatti clar que en aquest moment
esperaven els lliberals que el noviera tingues remes els -prehlemes candents, min d'ells el del
Marren, per a debele Illure rae.,
cid del futur Govern.
per cera que amb referencia a
neiteies recele/les per un leersenalge del Coticen. es dein que
aquest té exceleents finpresglons
sobre l'aelitud diAbd- elsKrIm,
considerant-se molt propera
'
sa ya ellbMißSló ah Eahlizein,

e
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LA S'E SSIO DE L'AI UIN ff A M EN T
quant ha afirmat quo representaven a una part de l'opinen Combat Pactuació politice do la Lile
ga.
El senyor Martí Esteva Pinterromps dient: senyor Rocha li
agrahirts molt aix6."
El senyor Carrasco li contesta: Agraeixo la interrupció, senda.
Despatx oficial nyor Martf Esteva, perra dec maEs delta cornete al Consistorl nifestar-li que per a res ha d'inde dos oficiar rebuts per l'Alcal- fluir en el meu iinim la manera
dia, que no transcribim per man- de pensar dele demés regidora,
siguin de la fraoció política que
ca d'interés.
signin.
Dictàmens damunt la
El senyor Carrasco segueix
taula
dient que la Lliga en les seves
S'entra a tractar cltls dict à- actuacione ha prescindit sempre
mens que hi han sobre la tau- de l'opinió popular, a la qual
la, la majoria dels quals restee considerat com clamors de la galeria i avu i. senyors regidora, teta
pa la mateixa situació.
Un dictamen de les Comissions la ciutat, tot el poble esté conde Foment i Aixampla, proposant tra aquesta obra que intenta pora
ta modineació dels anides 115 i bar a cap la Companyia del. Metordenaneea tropodiiä.
118 de les
Entona una cant a la Rambla
municipals, (lene !loe a una petita discuesió entre els senyors de Barcelona, que diu is una joia,
Mae-nés i Rocha. La majaría pre- no per la ciutat, sin() per tot Casenta una esmena que posea a la talunya. (Aplaudiments del púComissió quedant el dictämen blica
El senyor alcalde trenca la
damunt la taula.
campaneta i dime ordre a la guärDespedir ord nari dia urbana expulsi alls que facin
Tot seguit són aprovats ràpi- manifestacions,
dament gel/retad pense discussió
Segueix combatent el projecte
un gran nombre de dietamena
diu que la Rambla de les Flors,
que figuren a l'ordre del dia, queJo més tfpie de Barcelona ha de
dant-ne alguna d'inters particu- desapareixer i per x6 te en con-,
lar sobre la Mula.
tra tota la opinó del poble.
Opina que el trajecte de la plaLes obres del leletropoea de Catalunya al ¡‚lb de la Dolitä per lea Rambles
queda té un l'iteres molt peilt
Es posa a discussió el dicta- per la poca distancia que hi
men de la Comissió de Goveen entre les dues estacions. Diu que
municipal, proposant que es (tour Ja Rambla da intangible, insubspermis per a fer a cel obert les tituible, i tant sois una vegada
obres del Metropolità des de la s'ha eonstruit la Gran Via C, (al
plaga de Catalunya al carrer de Metropolità arribi a Hurta i ele
Sant Pau. Aquest dictamen, que arbres demencia a morir, alesfigurava damunt de la taula, bu hores podrà començar a pensarajornat fina a després de ll 'ordre se en estudiar si es o no convedel die..
nient realitzar armaste obra que
Parla el senyor baró de Viven, fins ara no pot demostrar-se si,
oposant-se a la aprovació del dic- gui necessària.
tamen, assegurant que aquesta
Diu que s'oposarà per tots els
autorització és atentateria als in- mitjans a que aquest dictamen
teresses de la ciutat. Creu que sigui aprovat, i si la forma dels
l'obra podría realitzar-se sense vots el veneessin, es reserva el
•obrir la Rambla, peró aix6 cota- diseutrir-lo molt a pea a poc i
na uns quants milions més de amb Lita calma.
pessetes a da Companyia, i el que
El senyor Massot intervé en el
a aquesta 1.4 interessa és fe: l'o- debat per a fixar la posició de
bra amb les despeses menors pos- la minoria d'Acció Catalana. Diu:
aibles. Demana que s'estilete al Jo hauria esperat un altre nao-.
realment d de gran interès per a ment, pecó les paraulee del sela ciutat que el htetropolitä arri- nyur Carrasco ru'uleiguen a fer,
bi al Plä de la Boqueria i si els he ara.
aventalge,a que ha de reportar a
El senyor Carrasco ha parlat
/a ciutat poden compensar els com a regidor de les tiembles i
perjudicis que ara causaran jo parlo com a regidor de la cuaquestes obres. Opina que ei Me, tat de Barcelona. Jo tine un gran
tropolitä podria molt be acabar orgull de posauer parlar en nout
el di u cure a la placa de Cata, de teta la ciutat, dar, aun va dir
¡u. a.
fa mea poc ternes en Bofill i MaEl senyur Domenech fa histe- tes, que enorgullir-me d'haver
ria de les modificacions que han sapigut deferieler en tot inement
sofert els diferents projectes
els interessos del distritte deu
Metropolità i del meneen' entre la sense perdre la no-ció de conjunt
Companyia i rAjuntament. Dia dels problemes que afecten a teta
que la finalitat d'estabglir el Me- ia ciutat.
tropolità per la Rambla és per a
Eu el seo discurs et senyor Caevitar que el dia de demà—quant rasco ha venial mogut solament
construit la via C. de la per un sentimentalisme. Perú el
Reforma—hi hagi ningú que pu- senyor Caraeco no ha compres la
gui fersii la competencia. Fa es- realitat del problema. Contrariament deis procediments usats a ment, hauria viet que es trena
París i Londres per a la corle- d una obra de mellorament urba
trucció del Metropolità, sobre tot a la qual no deaem opacar-lbs.
per dessota el rius i en els lloes
Tots estimem lee tiembles; les
consiseent en una gran estinsem tant como el senyor Catutela de ciment armat. Creu rrasco. Perú nosaitres creiem
que aleó, que amb tant d'esa seta que la gràcia de la Rambla, alló
fet a l'estranger i fins a Espa- que fa de la noatra Rambla una
nya, pot fer-se perfectameat cosa única i esqui:tela, és aquest
teme
seu prolualie sentit de tradiena
Demostra eis perjudicis que barcelonina. Peró /10 oblidern
s'ocasionaran als concessionarie que aquest sentit de sintesi urbade qu'oses i de paradee da flore na que caracteritza la [mitra gran
de la Rambla, 1 es lamenta de su- via, ni precisament de la seva
posats abusos comesos per la enorme vitalitat. La Rambla de
Companyia del Meteepolitä en les una cosa tan nostra 'yergue es
obres del cerner de Salmerón. una cosa tan viva. A la Rambla
Combat la concessió d'una esta- cada segle , cada esforç aseensiúcha a les Rambles, perque aleó- nal de -la eititat hi ha deixat
diu—impossibilitaria el tränzit, seu rastre. A la Rambla coexisteitoros del dia. Acaba dient que no xen la bella església i el palau bas'hauria d'autoritzar que el Me- rrees de tipus parisenc, i el con ' tropolitä passés per les Rambles, vent s'ha transformat en teatre i
ni fent les obres a cel obesa ni de el teatro Intiteentista, pie de Iradice) barcelonina, ha ceda el pas
can• altea manera.
t El senyor Baljot, contestant al al music-ball. Nosaltres la lintitßeneor barra de Viver, diu que la Isla la velera auf inquieta, tebeo'majoria no t 6 interés determinat sa, canviant plena de vida, adaiaper a cap Companyia i que ni en redada per seguir el compàs del
apresta ni en cap altra cosa els temps, fidel reflexe de da febre,
gula altre interés que ell do s la d'u- de l'inquietud aseensionals de la
nostra Bareelona. Quan la Ram tat.
deixi d'ésser aquest reflexe
Diu que el problema no estä bla
do la vida de Barcelona, la Ramprecisament en la dificultat de bla deixarit d'ésser
una cosa viva(
portar a cap l'obra treballant per deilarti d'ésser la Rambla,
i el dia
dessota letra, sine de les rasante que en fer una minora urbana,
que no poden rebaixar-se, i enea.- per un mal entes sentimentalisna que alzó pagues fer-se es pr o- me, es deixi de emnptar amb
la
duiria un tlesnivell mota eran. Rambla, la Rambla serà
mona.
Afirma que la Rambla co berä Nosaltres no sentim ele fetitaisdestrossada com algú creu, ni es latee eixorcs i sedero locar de pena
convertirà en un nou carrer d'A- a torra. Es per aleó que votarem
' rag6, sine que una ;regada ala- Integrament el dictamen.
gin acabat les obres serä la raaS'ha parlat dels arbres de lis
teiza Rambla (I ara. Crea que (91 Rambla. Pensem-hi una mies
heptropolitä es de gran infieres en ola arbres. Els que veritable.
per a la oiutat i s'hauria de do- ment perillen eón Pis de la Ramnar perneta per aqueet i per a tuts bla de les Flors, i jo pregunto:
els que ara solicita amb el fi (-luan ea porti a terme Pubertud'augmentar els mitjans (le loco- ra do la via C, no s'hauran de
meció de la ciutat. Contestant al tallar aquests arbres? Els arbree
•isenyor Domenech, rliu que el pro- que morin no poden substituircediment de les tuberies pot, res- se?
tallar-se amb Inés o menys desNometres desitjem que que
peses, pera en a q uest cas Ce del Barcelona tingui un Metropolitot impossible pel motiu ja es- tb. millora que reclama la imponmentat de les rasants.
täncia de la nostra ciutat. Per,
Diu que les obres( es (aran per que Barcelona tingui Metropoliseeiona (te quaranta metros amb tä cal que votem el dictamen. A
lina espais intermitjos de vint me- la Cornissi() de Govern, en planeres entre una i altra secció.
tejar-se el problema que debatirla,
' El senyor Carrasco diu que el va esgarrifar-me la idea d'obrar
MY" 2/1.1 me as44 U
liaabla; perd sea esta& atent
just
A dos quarts oe sis, i sota la
presidència de Paletalde, senyor
marques d'Alella, va començar la
aessió, que es ordinäria i de se• gona convocatória. fi assisteie
•man bon nombre de regiodrs.
secretari llegeix l'acta do
fi darrera sessió, que és apre-

vints

de la qüesti6 ni ha eonveneut quo
cal fer-ho.
La concessió del Metropolitä
no es del Municipi, sine del mt.
nisterio de Fomente L'Ajuntament
va oposar-se a la concessió en la
forma en que es va demanar, pece
prescindint d'aquasta oposició, tl
ministeri va atorgar-la. Ens troven), dones, davant un fet cenanmat. La Companyia està amparada per la hei. Que hem de fer,
dones, per defensar els laterossos de la ciutat? Que penrearä si
deneguem el permls? La Companyia recorrerà contra d'acord de
l'Ajuntament i guanyarà 'el recurs,1 de grat o per força la Rambla serä oberta, perra al/avors, o
seré de cap a cap i sense cura dels
interesaos múltiples amenassats,
sense intervenció dele nostres
tècnics.
Creiem honradament, sincerament que el nostre deure no es
fer una °posad() infantil, de cara
tt la galeria, sine acceptant el
fet consumat, no taneant els ulls
davant la realitat per amarga
que sigui, pactar amb la Companyia, condicionar-li el perinie,
garantitzar d'aquesta manera tots
els interessos ciutadans en joc, 1
no exposar-llos per una denegada basada en motius sentimentals a seriosos i graviesims per,
judicis.
Recorda lo ocorregut amb el
Metropolità de Madrid (pian l'Ajuntament va intentar suspendre
les obres i el ministeri de la Go,
vernació va intervenir-hi, ampa,
rant a l'Empresa i utilitzant la
força pública contra els agente
de ¡Alcaldia 1 del Municipi que
en definitiva va haver de claudi,
car.
Insisteixo que no havem d'o-s
posar-nos al dictamen, perer
posar condicione a la Companyia
i demanar garantiee.
La minucia d'Acció Catalana
votarà integre el dictamen i pra,
sentarä vuit esmenes per a obtenir la seguretat de que ni l'Ajuntament ni els industrials ni
els ciutadans de Barcelona plan
de sufrir cap perjudiei greu i inpeces/sane
Acaba dient: Una cosa ea govenar do cara a la galeria i alma
gevernar de cara al poble i en defensa dels interessos del poble.
Servir un apassionament per ilegftim que sigui no Os servir a la
eititat. Deia en Salrnerón que nuti
el pilot d'una nao. conscient del
8011 jeme. podria eedir a l'imposiei6 de la sera tripudació ouecedint a una peseta qualsevolvoiaues imposar-li un eaevi da
criteri en el govern de le• nao.
L'obligada del pilot es dur la nao
a port, ädtitic contra la transitóna voluntat desorientada deis
seus tripulante.
El poble vol. el eletropolitä,
nosaltres /leen de recollir aquest
desig i realitzar-lo de la manera
que imposi a la eiulat el minimum sacrifici 1 el ntfaimum per,
El senyor Santarnaria diu que
sed explicar al elensistori la conducta que la minoria radical Int
observat en la Comiese) de Govena Fa histäria de tots els trámela convenis Inmute entre l'Ajuutaerient i ei Metropolità,
que aquesta Companyia no neceesitava per a res el permís de
Juntament de ataree:una, puniTa
Lema la concessió del subsel da
la ciutat, obtinguda a eapatIlea
noetres. Diu que si Li llagues un
°arree o via peralela a la Rambla
per on poguessin pasear eis peataus, llameen trobal mes viable
el projecte, perú en aqueet cas
el trànsit sera difieultat per eontplet.
Contestant al senyor Mas-sol,
diu que aquests senyors que no
van consultar per res a l'Ajuntament en denianar la conuessiú i
que no han yogui trabar la manera de rebaixar sie centlmetres
una rasant, l'Ajurtiament balees
d'haver -ca ilegal a auturitzar
aquestes obres cense que la Gozne
panyia eones des seguretats do
que no serien perjudicats ola interessos dele induetriale de les
Rambles i dels verme de la datat.
Opina que l'Ajuntament
Barcelona deuria haver-se inhibit en aquest assumpte.
El eenyor Junycnt dernana que
es discuteixi amb sereneat i sense passió de cap mena. Diu que
ere limitara a fiaren el criteri
la minoría tradicionalista. Cien
que des ventatges que ha de portar a oap el Metropolitit compensen els perjudicis momentanis que ha d'o3asionar l'obertura de les Rambles. L'opinió—diu
_esté contra el projeete per deszoneixement del problema, puja el
poble creu que si no es fa l'obra
per tilnela o galeries es per eco1101110Z11/` Uno millions d e pessetes.
Com que nosaltres orciem i estern
convençuts que no po t fer-se
d'Atea manera presentarem una
proposició incidental, proposant
que es dentaili fan dictamen al
Col.legi d e Enginyers, fent-nos
condixer la possibintat o impossibilitat de realitzar les obres pel
initjä dels túnels. Avui ningú Le
la seguretat absoluta de si pot o
no fer-se l'obra d'aquesta manera el dictamen del cap de Serveis técnica alai ho demostra.
El senyor Marta' diu que l'hileres de tots els ciutadana de Bar«lona eal ale »miga

a

l'imte-

res d'alguna industrials de les
Són de lamentar les molèsties
Rambles. Recorda que ell va esser que causara als ciutadans, per4
inúnic que va votar contra el dic- creierä que l'obra es nocessäria
tamen, tractant de les bases que i els ciutadans he agralran el
havien de regir entre el Munici- dia de dernä. Si s'eagues d'obrir
pi i la Companyia del Metropoli- la Rambla i causar perjudicis als
tä. Dalia cornada de les modifi- industrials i ade ciutadans, noscacions que la Companyia ha in- altrms /muriera estat els primers
troduit al primitlu traçat i afir- en protestar; pera) cona que no
ma que l'amor a la Rambla que és aixf, nosaltres votarem el dicban esmentat diferents regidors tamen.
desapareixeria el dia que l'AjunAcaba defensant el dictamen
tament es proposes fer una Re- del cap de serveis ',tenles, per
forma d'aquella via.
creure'l acertat.
Sosté que si no pot abaixar-se
L'Alcalde pregunta si ha de sus
Ja rasant de da plaea de Catalu- pendre's la sessió per haver
nya, la continuació de les obres transcorregut les hores reglamen
per les Rambles i amb túnel és täries.
completament impossible. Mana- El senyor Junyént diu que abano
festa les seves discrepäneies so- de parlar el senyor Maynds, habre al part técnica de l'informe via presentat una proposició indel cap de Serveis tecnies, 1 s'ex- cidental i que abans de suspenten en llargues conskyracions dre la seeeló, desitja que es posi
sobre el projecte d'obertura de a votació la dita proposició.
les Ramblas i les dificultats amb
El senyor Carrasco crea que
que s'ha de topar per a por- lo just és que sigui votada la
tar a cap l'obra amb èxit i amb proposició del senyor Junyent,
el mínimum de moléstis i inter, abans d'aixecar-se la SHkei6.
rupcions del trànsit.
Intervenen en la dIscussió, el
El senyor Maynes exposa els senyor Rocha 1 el sensor Maydiferents motius d'oposició ad- nds.
duits pels ciutadans a l'obertura
El senyor Alcalde premtnta al
de les Rambles; els uns al.legant s'acorda votar la proposteid Ininteressos d'industria/1i els altres cidental del senyor Junyent, aixe
aldegant sentimentalisrnes, sobre cant tot seguit la sessió per a
tot al referir-se a la Rambla de
les Flors, sense tenir en compta continuar-la al cap d'una hora.
El senyor Junyent fa algunos
els interesaos de teta la eiutal. aelaracioes
1 es posa a votad()
Demostra els ingressos que punta la
proposició
a la Hisenda, municipal el cànon fa es de la presentada pel que
paraula.
satisfet per l'empresa del Me,
La votaci
ó, que és nominal , es
tropolitä.
,
fa
per
extrems.
El primer extrem
Diu que aquesta oposició del
rebutjat per 24 vots contra 23,
poble i aquesta inipopularitat du- es
a en conseqeencia, queda també
rand fins que ele ciuladans vedin rebutjat el segon extrem.
les valles instal.lades i es donin
- 121 text de la proposició,
eormate de que no s'interromp
com segueix:
tränsit ni ea perjudica a cap inPrimer: Que abans de concedustrial. Nosaltres creiem—diuque la ciutat de Barcelona té dret, dir-se el permfs a que fa refepel seu progrés industrial, a tole rencia el dictamen, l'Aluntament
els mitjans de locomoció dignes eol.liciti informe a l'Associació
i a l'Escota d'Enginyers indusde la nostra ciutat.
El projecte diu que arrivaba triste, porq ué determinin amb la
majar
ureencia si es teenleament
fins al .passeig de Colomb, perú
el ministeri de Foment va apro- possible la eonstrucci ódel Metro
var-lo tant soliament fins nl Pla politä, en el tros de Ses Rambles,
de la Boqueria. Jo, regidor de les subterräniament, da a dir, amb
Rambaes, esoldria saber, senyor foradada i no a cel °t'ere
Segon: Quo se suspengui la
Carrasco, si tots els ciutadans da
Barcelona estarien d'acord a que diseussió fine q ue eta regidora
ei Metropolità acabes a la piafa cnneg uin els informes de refede Catalunya. Ara no Inés es ven rencia.
El senyor Alcalde ajases la SP9
el perjudici de les obres, perú
no es veu el perjudici definitiu si6 a les deu menys den miente,
per
a re p rendre-la al cap d'una
que representarla l'acabar el Me,
tropolitä a la eleva de Catalunya. hora i mitja.
Coguelx la encaló
No crec que hi estiguessin conA les dotze menys deu minuts
formes els industrials dels carrera de Sant Pau, Hospital, Fer- es reprén la aessió, sota la presidencia de senyor marnando i altres.
Aquesta reforma ha de causar ques d'Alella i amb assistència
moiesties—naturalment—mentre de la mejor part dels regidors.
El senyor Rocha fa tía de la paduren les obres. L'empresa dol
Metropolitte—diu— defenssa un raubt, dolent-se que el senyor
neguei tan lIcit con' el que de- Marial liagi votat en contra de la
fenecen els industrials de les minoria radical.
Contestant al senyor Blajet din
Rambles.
Nosaltres no tenim cap dret a que eón molts els perjudieats; el
nposar-nos a un negad partiese, primera de tots és la ciutat.
Tractant de les rasants, din que
lar.
S'ha volgut ron veure que lo aquestes han estat modificados.
que buseaba l'empresa era es- Afegeix que era la Comissió de
talviar dinteles i ciad no es So ma- Govern Púnica que podia i estetela que no volguer-ne gastar va autoritzada per a resoldre
mes deis que es deuen. Fa esment aquest assumpte, i dirigeix dura
de que un diari dele "que se inte- ateos a la 'aúnenla d'Acció Carrumpirä durante aros el tränsito talana.
itecorda Peement fet pel senyor
rodado y de peatones" i aix6 el
que ho escrivia savia molt be que Maynée del Metropolità de Parle,
no es cert. Afirma que les aceres diu que el que pasea pel cerner
de Rivoli produeix gran, trepidano sufriran cap enterpinmnt,
quant al tränsit rodal, diu que cha i pregunta si les cases de les
Lampee mai, ni per urs sol neo- Rambles , de vella construcció, pomena mentre durin les obre su, drien resistir la trepidació del
Metropolità de les Ramblee,
frirä cap entorpiment.
Recollint una manifestad() fee
Contrariatnent a !o que eren
una part 'le l'opinió de que s'obri- ta pel senyor Maynee respecte al
rä teta la Rambla, afirma que no conveni amb la Companyia de les
mes s'obrirà en troeos de qua- Aigües din que si aquest assumprenta metres, amb valles de 13 te es p arta al Consistori votarä
metres d'ample a la Rambla de en contra.
Contesta altres extreme del
Canaletes, on queda a cantó un
esyai de cinc metros per a el pas di/r e/res del senyor Maynes.
Diu que els arguments expodeis peatons. En el trap e de més
avall sois s'obriran pous de vint sats pel senyor hlaynés no l'han
metres, quedant un pes de sis convenent, perquè: en primer lloc,
en el dictamen es canela la rasant
metiese a cada costee
en secan lloo porqué l'AjuntaRecorda que no fa gaires anys
ningú va protestar de que que- ment té obligada de donar sades interceptada la Rambla du- tisfacció a l'opinió pública i ;misrant monis mesos al canviar-se tes opinen en contra d'ella.
El senyor Domenech rectifica,
la forma d'afermat. Fa poo—diu
---al carrer de Pelai ha estat in- dient que el senyor Blajot no ha
terromput pel trànsit rodat du- donat n1 un sol argument conrant tres mesos i (pian es cons- testant al que ell ha expesat. Sextruiren les clavegueres al earrer t en ereronsideracione sobre el eme
de Salinerón ningú va protestar As IR Rambla 1 contesta als saperque, alió representava una mi- nynrs Blaint, Merial i Maeset.
El eenyor batea de Viver tesisllora i tothom tenia paciencia.
Fa estnent de qué a Berlín, Pa- trely en les seves anteriors manifestacions.
rís, Bons-Aires, Madrid i altres
(úntate, s'obren de cap a cap vies
El senyor Carrasco diu que t4
carrors de molt träfeo i llar- intente en fe r una lieuidachl púgada. Entre aquestes anomena blica dele seus lirismes. Bi ha
PAvinguda de l'Opera, carrer de una intenció molt inanifesta per
Rfvoli i nutres de te arfs, Avingu- part d'alguns regidors de carnee
da de Maig, de Dons-Aires, etc.
par-me amb el Sant-Benet d'aTenint en compte els sentimen- quests lirismes. P.Peorda que en
talismes exposats piel enyor Ca- el seu parlament ha (lit una cosa
rraco, diu que im hi hauria una d'IlT1 aspecto molt präetio i que
reforma ni una rnillora possible. nirge ha conteetat, o si gui PajorCreu que tote els ciutadans de narnent de la qüestie. No hi ha
Barcelona agrairan que aquesta cap presas a fer milla les Ramobra s'hagi portat a cap.
bl oss. Contesta a unes preguntes
Com ha dit el senyor Carraero, tel senyor Martes, diu que no Ja
per a reto/secar les rasants—dnie com a regidor de les rtambles almitjà de fer l'obra amb túnels— ma com a regidores (IP Barcelona té
s'haurien de rebaixar les rasares , ina tt.luaió infletil en ene la
des de la Playa de Catalunya
tiembla de les Flurs no desa pafine al carrer d'Araste i aleó no regui.
seria just exigir-ho a l'Empresa.
Conteetant al apo y ar Mnssot,
Per altea part, si nosaltres els diu que ha estudiat el dictamen i
negavern aquesta autorització, es diu que Po pot accedir de grat
dirigirien al mlnisteri de Foment a un acord o a una empresa que
i els hi serla concedida.
s'ha posat enfront de l'AjuntaNosaltres—diu—sealuireal
ment. Fa l'afirmada de que cap
empresa o cap entitat que ha d'esefe.leant el projeeta.

tuar dins dels límite de la cite
tat no ceo permetre's que actea
centra VAjuntament- de Bare
lona,
Contesta a les manifestarlos:que ha fet el senyor Mayos I
pregentemal semen' Tusen si es
cc eldielons en qué es troba
Plan de Catalunya éS d'acord
amb els termes de la concessió
que s'ha fet al Metropolitä,
Afirma que no hi ha una ope,
sit
ió sistemàtica a la consuele,
che del Metropdlitä ni a que ;-;ts.
si per la Rambla Bine que 110.n
&tren realitzar-se seas .: remen
gatanties de qué no s'interrorni
prä el tränzit per les Rambles.
El senyor Blajot contesta al
senyor Domenech donant algunes
explicacions cemplementäries al
dictamen.
El senyor Rocha parla per una
qüestió d'ordre.
Preguntant perque s'estä
cutint durant set hores un dics
temen que esta en contradiceló
amb l'informe del cap dele Ser.
veis Técnica.
El senyor Maynes explica le
ecorregut a la Comissió di Go.
vern al tractar-se aquest asstenpte i china comiste dels des inform e s entecos pel cap dele Serveis
Técnica, demostrant que no hi ha
110., a la lÜestió d'ordre pones
pel senyor Rocha.
El eenyor Rocha insisteix en
que aquí hi ha una qüestió d'erdre. nuez a la secretaria hi han
ass,ignat que ce dictamen eslä
basa( amb el primer informe i
amb l'acord pres per la Craalsr
aló de Govern i ara resulta qus
eslä basat amb el segon idee,
me.
El senyor Junsent din tris el
dictamen ha sofert una malliicació essencial segons ei afea(
macions del senyor Bocha i demana que pasee novament el dictamen e la Comissió de pavera.
El senyor Maynés demana que
es yeti el dictamen rnodificat, entenent-se que si s'aprovaba ene.
da acceptada l'esmena que ell ha.
via anunciat,
Ei senyor Rocha din que no es
traeta d'una estrene, sin() d'ere
modificada essenc/al i anuncia
la presentad() o aria proposeerli
incidental, dentaban, que el lis
tarnen torni a la Comissió.
El zenyor Mar te: parla pe.- a
une,/ aclaracione.
El senyor Ro.ba hepeteix les
perstnes, dolen -so que el aenyre
Marial no hagués votat ame la
meterla ra ra,•ae
El senyor Marial Ii contesta.
Es posa a votació nominal la
proposició del senyor Rocha i
crin que hi ha empat, l'acalde el
desfà votant en contra i essent
butjada la proposicie per 23 vete
contra 22,
(A l'hora de tanear aquesta
edició, la sessió encara segueix.)

Notes informativcs
Subhasta
el a relebrat la sueaaste per
a 'e e rdocació de ¡o peres a
carrera de Llacuna, Pujarles,
Ausies Mareta Gran Via Meriden
na, Rosselló, Coello, Llansä i Sis
cilla, adjudicant-se provisional.'
rinnt al Foment d'Obres i Coses
truceions, per la quantitat de pes
soles 83,85076.
Visites a l'Alcalde
Ahir complimentarcn a l'alcalde, eenyor marqués d'Alella,
el censo' general de Xile, don
Anselm de la Cruz; el de Portus
gal, don Ferran Abecasis, ame-,
panyat del \ice-censo:1 don Pere
Sureda, i el delegat regi del me,
nisten i del 'rreball, doctor den
Jaume Algarra.
Tambd l'ha visitat el presidert
de PAssociaci ód'Aluennes de l'Es
cola d'Enginyers Industrials, per
a invitar-lo al festivel que cele.
braran al teatre Goya deinä.
Dortatlu pele bombers
Amb desti a la Oermandat del
Cos de Bombers, a l'alcaldia s'han
robot 100 pessetes trarneses per
don • Psidor Bonet, pels serveis.
prestats per individus d l'esalen
tat Cos, en l'inoendi ocorregut el
dia 15 de l'actual, ala bóvila qua
té instal.lada al narren do la Tea
vessera.
Per la sanitat d el distrIcte V
El tinent d'alcalde del disteic.
te cinema, senyor Vilaseca, reces
mana als veins del mateix que!'
s'abstinguin en absolut de tirar
escombraries al carrer, pnix sera
inexorable en !a itnposlci6 de mul
Les als contraventor', indicant
que atendrä totes les reclama.
dons justificados que es presea-,
ten, respecte a deficiències en el
servei de recollida d'eseorn braries; al dit oferte poden acudir
els reclamarlo tres els dimarte
d'onze a una a la tinéneta
caldia de distriele esrnentat.

GOVERN CIVIL
La Junta de SubsIstéroies
Ahir, a m i gdia, es reuni la Juss
la de Subsistänciea, pre3iiiiea l
-eti
governador.
Mu tractä dels pretr d'a'gle!a
anidas de primara riere-3404
sial twa de It Ilum. &nubla 6114
08 procurftril obtesir la reba0
del flúid electric i del sal.
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setmanes de vacanoes; Madrina;
A deu pessetes la consulta; El
liegst de Letty.

Tentre Non

GR %N TEATRE DEL LICEU
Avui. AIDA.—Dissabte,
LOUISE. - Dinmeuz a , tarda,
AIDA.

Gompanyla d'opereta
VICTORIA PIREDO
LLUIS BALLISTER
dijous, a lea eine, Gran
Matinee de Moda: La reina de las
praderas, esit el -amorós; a les

Teatres Trinad 1 Marina
I IHNERIA
Avui, Lluita perillosa; El bes;
Els nebots de don Lesmes; La
cuneó de la bruxa; L'orfeneta,
sisa i seta.

11011, HAZ bien sin mirar a quien

i La reina do las praderas, admirable partitura del mestre
rrere„ L'exit de l'any.
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Avui, dijous, tarda. a tes
'
1 ciar, gran funcidatinfants:
L'ALEGRIA QUE PASSA
i NIT DE REIS
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Alma dipoue, tarda, a
Vi les cinc, i nit a 1; .3 deu:

nenes. als quals seis farà
el present d'un !labio:. Nit:
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Amics de la Müset

AMI VA ESA reloscAl
2 La farsa sainetesca en 2 acgi tes de aluiictz Seca i Pérez a
• Fernandei, música de Aman deu Vivos
EL PaRQUE Cra SEVILLA
N Pellieula cola a prúleg.
a . pets mateixos artistas que

Avni, dijous, a tres quarts
den do la nit,
Recital de piano
ALBERT TADLLINEKI
Obres de Bach, Beethoven,
Cltopin, Seriabin, Schoemberg,
Atraes.
PALAU rialSiCA CATALANA
AMM.
PrZZIP1131.111150110111111.1111311"
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a

senyorS Stagi- Barba,
a
111 Pagatto i Vendrell.

tasnaaszinussolosalat
IIMmosze,

Romea

Ddluns, 27.—Primera de les
f i nienitIS de toalre selecta:
FANNY 1 ELS SEUS CRUCIS
et . atadia 013 quatre artes, de Ger()Ine K. Gerönte‘ tradueeid do
SMitlás Raurell. Es despatxa a
11:11C.IMOIMIBMIMMIInIMILM3
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1 Gran eompanyla de re. Ventura
0111111. ‚'.1111. dijoui, tarda, a Coa
lidar/a de cinc: //latinee infantil. t
u. :L c. tres guano de de-1: grad MOC4. Earracrnaries funciona. DEBUT del pernpouret aport
lta a IYARGOLY'S
.:. h.! , groadtna de tata ia C.ouipinyla.
' C . 13 dual roriken par/ ela notables
Tse Arquea; ralla. alledroeli; ralle.
: Rase 111.; fdec
.
Kidd, asee:arte;
: raile. Pecrotbi, sensoreta pocary; el
'' tamos Faraones, n Mido g ola*, enirr: nanas catilleS; El Gran Gordon, rtnle
.11 e: set! genere: Lo bella Ilaneelbee, elegantiseinia aiiinunai Lee 7
AtLards, acrObatea a lo I yasmla; ks
aner.nles perellea de clowns Rleo 1
Alee I ela led y batone3, I els Ger.
mena AIDahe, raf. 1)14, da, a 503 quarla
ti. • Geu, gr4111110,11 (aunad LIssable I
diunienge, tarda 1 nIt, eseolliclIsstr: e, tuotiona. tujoem. JO de nor,roi. •-• bely ul de le /uta Ort.rna/ 11130.'' le rally 1922

1

PALAU DE LA

•

•
•

CINEDIATOODAFIA

Aval, dineerres, preciA, proa/ ama. ig
t'entable sueens de aran esdevenlinent aeUstle/ L'Apeea
Pica Les Animes, flan ranear per 1 5 e1
nota.L/o rodeaos PI aktuanyi, anii,
la qual nopnrel..: relaman tiple Er_
de 13 sera artoaet,
na Douera,
al tralre tNI Liceo. tualplend el
1/mg-rama }te rossohils elnlr El El
pito, creacki de Odrotel Illysts. Pa- In
Asea, (elanna eap9o;/, La 15
panyie

111
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caaasszszanagemuccasi
Gi-an retre Espanyol

Coneert p e r l'OREE° CATALA

dirigit pe, Nitre. En LlufsMillet
Programes, abonament i
Wats, al magatzern de masiva
"Unta Musical Espanyala", 1 i 3,
/Portal do l'Angel. Preus especials
II le socia: de l'0,.feú Catala.
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Avui, dijous, tarda, a lea quatre en piad. /arenilla, parta a
is t e II : ola3coaga 1 Palau, centra Jaime i {eme Nil, a un
(piad d'onza, iiiteroasant parta
de pilota: Vermelle, Mazo i Salsamondi; blaus, Darreu e chea i
Elgáltar.
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%Acere Mermo recitare 41:verses
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menta el traban m'ir:din del se-
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me/E del segun 'efe fendnent be-

i mCenquivf despres als passadissos 1 a la grada.
El joyo professor, senyor Debat, el qual per primera vegada
exposava al judici del públic
seva obra, realitzada en un any
—temps just d'haver-se 1105009sionat del càrrec—comença l'acta
donant lectura a una Mamaria en
la qual, en forma comprensible
per a tots els oients, explica ele
treballs realitzats sota la seva direcela, els obstaeles nalurals que
ha hagelt de vaneer i els r e sultats °Ming:uta en un ami:. Acaba
el san treball mostrara la ami* fo
en els procediments edueatius i
instructius adoplata a l'F.seola.
el resultat deis quals—digué—no
ha de qualificar ningú millor que
els reunits en aquesta
El públic premia amh aplaudi
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euaire, ettraoriinaria g enere •
Lian•Lici t.duOld del 4:01e1tat
tu al,Lo Jnan Ilapl:sla 1./daellyiat,
li Adetor de Ldtu
k , sal p rolCallaa: 401 Plit""4'r..,ee
inelüdrama ele Pierrii lincournelle
li adareiii d'En luan
Elliw agat 1.00 DOS P11.1.11116. A hl/-

la tarda, se nelebrä una testa escolar a la Unió Lliberal, que diu
molt en favor de l'obra que atjues La ve realitzant en pru
de l'ensenyament dele nois i de
la cultura en general a la riostra
ciutat. El motiu de la fasta era
l'examen deis alumnas de l'Escola que l'associació baste i que
dirigeix amb veritable aprontament ei jove professor tan-tumben Debat.
Ja en entrar, els assistents
eran agradosament sorpresos per
lexposieitt do treballa escotara
instal.lada a la sala de descans
del teatre, en la qual hora podia
admirar multitud de dibuixoe,
grafies i construecions en miniatura, quaderns d'eseriptura, d'aritmatica, de geometria, crearema, reveladora tots de l'ensenyarnent que reben ele noiets que
concorren a l'Escota, quisenns
dala guate, en cursar estudio superiors a la de Segona Ensenyane gt, becats per l'Ajuntament,
han assolit els primera linee entre tots els ine.crits a l'Institut
d'eixa capital.
La festa, presidida per les autoritats, l'Ajuntament, la junta
en ple de l'Associació i representante de gateaba totes les ancleLato locals, fon presenciada per
una multitud, que enval les llotges de platea i primor pis, el pati

nyor Debat, conneneant tot seguit
els exercicis d'examen dels alumnas, dividits en tres graus o agrusos, per Casimir Orlas
lla
paments. Cada un dels tals exereiGrantliOs axil. Cada dia,
realilzals pele noiets dalt de
• EL PilnUE DE SaVILLA
l'escenari, interestiä fortarnent i
FILL DE PAUL IZABAL
produi exeeLlent impressió en
A\ MI, Lz-:-IIILNA de
11
35, Passeig de Gracia, 35
l'auditori, essent roca elogiado la
n La amazona dal antifaz
e
Divendres, 2-1 novembre,
tasca del inestre, el qual no feu
is
(egi
II dos quarts de p
lis d'altre idioma que el nosrassanainneusaistaginanaNziti
ESPEaudició),
CONCERT
tre, per a rensenanment de totes
-•n•n•nn•n•••nn•
CIAL dedicat principalment
les assignatures.
a fragments d'Operes.
Acabat l'exame-d, OS procedí al
—CINEMES----I
o
repartiment de premie, consisPr e sentaol6 do la mezzotente, aquest s, en un diploma he ealeulilliaii11103Zosizezaus.
sopran senyoreta Conoepció Rodríguez, la qual ran- a noritie per al noi Josep Massuer,
a
Lat9Innya
•
Saló
tara trossos de La Favorita, 1,/ primer alumna (le, l'Eseela; doler
ilibretes d'estalt 1, amb imposició
i111In Hugonote, San an 1 Danta,
Notable sextet. Avol, dIjons, 0 c.,- 111
•
•
de eine pessetes cada nna, a norn
i algunas eawous tiEn
u trenea. Babo artista de CIPO 1 VI/adeis dutzo alumnas Massdet,
de gel avancen de Gel« • MuelleLongäs.
Pa ;Intu ye etapa); altura diel
Cantil, Galia llama, EstraEn Pianola I Orgue, El 011
sranclaP, try csée, exif ociosas': Ele
da, Lassiís, Motines Plana, BeVeo rnosquotere, lateen; I ültlIna
• Barbar de Seailla, Carmen, a thich, Pujada i Colornina; i libres
U Jornada, per Douglas Fairbanke, ExtN Lo ooq d'or, Rigoletto. Han- a
• 110. El proseen, pel slinpritic Eliot
d'autors eecollits i apropiara a
• sal und Gretel Louiee.—
• D.A.p. El/un/upe, ni!, estrena: La gi
cada un deis demae no.ieta que
Invitseitms cola de ro,durn.
• tarea de promIst16, obra de gran 111
concurren a FE/nota.
a tul, per TI/amas Pealaban 1 BIlli•
DireceiO artistica: Frederic
Es digne desmontar -se l'obse• Burle. Dillun + , grandiosa elelusixa:
Longäs.
•
ad anua, ineelosiestina ContedIa.
qui de qua l'oren objecte els ex•iosionoemmazaaneono: alumnos
U una veritable lea InrI.
qui ara cursen estudis
superiors—com han' dit amb
vati•smananeamenalaren
Palau Pflusica Catalana taut aprofitan g ent, En Marian Lamia En Manuel Maajuart i En JoDiume.aae, 211 dc novendtre,
sep Cendra, obeequi que eansisli
111
dos quarts de cinc de la tarda,
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CADA DIA, A LES DEI?, CRI-0111

Dijous, diumenges i dies residas, Matids: a les de la tarda
,
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hui.» maguangis R11111A111141pluutanafflumuteadr

en un lot de llibres, que RIR han

estat. oforts per l'Ajuntament, la
junta de La Unió Lliberal i el pro
de l'Escota de gegona En--fesor
senyança, En Pero 'Vague, primer medre que tingué la
Unia Lliberal. Aquest, Ell un breu
parlament, explica Ealcane
lo/gata-pu als seus deixebles, perqna obri en elle forn un estiran'
Inés per a seguir el caza( emprès
arnh tant profit; !Maui% paraules
d'atoan per als organitzedors do
Pacte que s'eslava celebrant, que
havien vote& fer (Aijada d'igual
distincid als jovenets En Ramon
Brull i En 3osep Casademunt,
de isebles del seu Col.legi, verb no
de l'Escota de la Unid.
El diputat senyor Torras, Irle
pneSiiiiP lacte, va chumo la
primera part ami' un diseurs, en
el qual ten mereseuts elogis de
l'obra do l'Esettla.
La segona part da la fasta la
integraven una audirin 413 caneons catalanes i amb gestos, i la
representada de dos monòlegs i
una obreta de leatre infantil.
El palita, apiaudi amb entusiasme els nens que, g ota la direcela del medre de l'Orfeó Graflohen, En Aureli Folia cantaren
les bellas eaneons amb remarcable afinada, obsequant els perita
canteares arnb doleos ea interpretar les campantes; amb gestos
de los guate monas es van haver
de repetir.
També prodiga la Ilur eariuyo-

sa benvolença als nens En Josep
Massuet. i En Jose.p Estapa, intarpretes deis dos m onòlegs, alai
rom ale alumnas Oedra,
Molins, Sanara Plana i Lessas i
als afieionals senyürs Tm-ricabras„ Salamero i Garrea
que representaren la comedieta
"L'aprenent nou".
A la secretaria de l'Associacia
foren obsequiado les autoritats
i porsanalitats eonvidadee a la
fasta que malha ya da celebrar-se.
I per tots els eonaurrents fou
molt felicilat el professor senyer

Debat.
FIGUERES.--E1 fiscal dr l'Aire
iliem!ia. "provincial" ha (taimadiat al Jutjat les fa ll es que Varen circular per aqtresta eiutat,
ßonvotant el miting sindicalista
que fou eelebrat al teatre
°Mal el diumenge, dia 12. El Jutjat, d'instrueció tia comensal les
diligencies.
--- Les conferencies que, d'acursi ami; l'Ajuntainent, ha orga-

nithal la Comissió d'Eatucacia
noral, seran . calebradas el 2/3 d'anuest mc i els 5 i 12 de l'entrant desembre, a la Biblioteca
Popular. Disertaran l'arquitecto

senyor Giralt i Casadesas i els
metían senyors Puig i Saie i Roig
RaventOm, sobra higiene individual i social
— Dintro del atole tic conferancies culturals que organitzen
els Pornells d'aquesta ciutat,
s'anuncien alsellacions a canco
dels senyors llaman Rucabado,
Ivon d'Eseop, Bofill i Matas, Jactar Orlara, Mufa Massot 1 Balagirar, J. M. i Torre', Jau-Die 1:aval/lú 5 i aloman Mula G.
Pla.
Pugen a un centenar els soda que figuren Mig aras a la Comiaeló delegada de l'Associació
Protestara de l'Ensenyança Catalana. Per compte d'ailuainit CA/011SW delegada es donen diärlament Uned clasSes de Gramalla(' calait na al Casino M materia a les guate hi cuncurren 40
alumnas, catre polca i pois,
tule e., e19k.: g:rupst. Es 4110 tasca
Len Morilória, i enguany ja es
el (crear tare que es donen les
riase.›i referidas.
L'arquilecte municipal En
Rieanl Cnralt Casadestiss 11.1 pro:testa' a l'aprovació do latjUltl1_
ei ida de reatad:un
Cinta!. El aeojes
minan/sin:1 da deba, i
eral a red'ibacid, donarà a 'a vena
Casa eo la Ciutat .una surriptuositati una attaptaeiti als nerveis
inuatelpals de que es U- liba avui
mancada.
— El partit amistas d c fu'bol
que el chirree diusleilip as telebrit cidra la Unió Esportiva de
alai:eres i el E. C. Palafrugell,
va aeabar amb la vietúria deis
figuere,ncs, per cine gula a un.
L'enuip du la tala; pagaya raes
lisa pee Ilauriela Walter, numera, Diluyes, Prats, Elies:
Miravitlies, Batey, Colla i
Petip. El a'. C. l'alaba:mal
presenta aliitiant a En Nicolau,
Pons, Bofill, Xioeira. h.:$1111/' E15.
Gabanes, Id/Gimas, Itallell, Biaba, Carretes I Caatelli,
Matara t
resultat obtingut
per la Unia Eaportiva du Figueres , no pot pas dir-so que la
Unta (es una exhibida da joe gatee brillant; el P. C. Pulafrugell,
Ihn' asta juaant el eampianat pro
%duela' 1 que era la primera y egatla que lrepiljava el canto del
Fid l lelesi, Val diiicaudar forera Nobrelot el pudor: . Putada la animo'. dci partit sin contrluir- hl la
torta tramuntarta que a rauxes

bufava. •
— morir donva CiII;111.111a
Noguer, ha fi -4 una dalia do mil
eine centea pasmaos a favor de*
grua Hospital de Carilla. La crida que la Junta del da Itoepital
va dirigir temps envera a les peral:inca de

bow JenhiweItte, 00-

forelleR a donar ene de carda!.
Prou Ii cenva al nostre antic

llospital.
ESPLUGA DE FRANCOLI,—Na
pres possessia de-la aecretaria de
la riostra vila, intrainamant, el
senyor Pene Rull, de Tarragona.
— El diumange vinent tindra
'loe, a l'hermita de la Mar, de
Déu del Remei, d'Aleover,
aplec de congregacions de distintas clasees, on assistira la
Congregació Eucarística deis
Sants Angela, d'aquesta vila.
— Se'ns diu qua molt asiat
a'a g loquinara la placa de la %da
principals carrers afluente.
— El diumenge sa celebrara el
grandiós partit de futbol anunciat entre els primera equipa del
"No ens comptis", del Reas Deporl tu (reforçat), i el W. C.
te nacear, d'aquesta, resultant
vencedor el primr,r per dos gols a
UD.

Els equipa estaven forra:11s piel
"No ens camptia": Borras (Pa,
Torrells, Marini, Prats, Ribes,
Gonealez, Mallorqua Baleells. &aperos, Vernis 1 Borras (Ja.
"E. C. Eraneolf": Montserrat, Palau, Vida!, Tost, Minguella, Bes-ara, Ferran (J.), Miguel, Ferran
(al.), RufiC i Emeri.
REU.—El mercat - d'abir- esitr;
gtia airea animal, si bA no tant
com t'anterior.
Els vena que han rcgit, ean
els segiients:
Garrotes, de 650 a 6'75, el
quinta..

Fesols, de 43 a li pessetes la
quartera.
Vi Llame 1 negro: el d'alta graduada, de 7 a 7 i mig rals i el de
graduada baixa de O i mig a 7
rals grau i e,arga.
Olivas, a 15 pessetes, amartara.

Amellla mellar, a 38 pesaetes, cae de 5050 quilos.
De gra Llarguet, a 120 pessea
tes el quinta.
De gra Esseranea, a 115.
De gra Coma, a 105.
Avellana neereta, a 47 peesea
fea sac de 58'50 quilos.
Avetlana Coma, a 45.
En gra, primera, a 77 quinta.
En gra, segona, a 72.
linaressni: En ;garrotes es fan
forces operadons, per resellar ola preus baslant bona per als
rondare, en retada tots els demas trinas.
Pals fescds saLliciten
preu els venedors, pera els danpradors no eas paguen; no obslana alvina partida do procedencia moll bona també sala pagat

quelcom maa.

El vi continua estacionat, tease fer-se eperanions.
Olivas no en surten a la venda, perqua les que han epiedat
ara als arbres ja s'hi sostindaan
fins a la total madoresa i
vors sera llora de fixar-ne ele
pecas, puix ets qne han regil fine
ara no podien donar - se 00011 a:
prens veridiee perqu cada partida tenia un aran t'Uterina megons l'eetat del fruit. La colina'
ea presenta regular.
L'avellana i lata-Mita estan adq

tinguda i amb rasiatancia a vens
dre, per part des cerniera.
— Ila estat elegit hiauilliat deis
mestres das "n 0 dan/11es", de!
partit de Raes, el company
la Premsa. En RaiiiOn Gran, redador en cae i ex diiector del
ttiari "Las Cirenustäneias".
— Es (roben en aquieta cilla
lat, una investigadora d'Inunda.
Aguarda nova ha aiaraiat radt
do industraals ileft1S, pula apart
les moleislies 1 els perjudicis, en
causen mas ara que la crisi comercial i es deba setati/. en general 1 d'una manera
particular tu aquezaa ciuiat.
REUS. — lii proper damnar,
el camp del llena Il.porliu,
tindrà lloc si parta de campionat
mitre el primer equip del maleta
1 el Glmmnästic E. C., du Turragona..Par ésser eta dcha equipa
eunaiderata 111110 torta dels qui os
disputen el caunaionat comarca!,
l'anuncia t eneontra ha daspartat
molt ifiateras.
Els "No ens eumptis" Van guanyar ahir el partit qua van aliar
a jugar coutca ella d'Eapluaa de
en

Dissabte, a tila tarda, un
subjestat, ami/ ia cara tapada, %a
pm:edrar al demialti del dirseter
de la Sahara de la amera v1elna
M'a-altera En Frances c tiannuar,
lisealp i tantaie Subro la manara i
ap1kallt - li ml nweadvr a la Cara impregna!, d'un aareütte per
tal da lograr dusvaneaser-la, pera ala evita d'uim izeua abaciduna,
a la asayara per fur callar an
aquella, pera ala erijo damita:Mes

itaudaeo gent i reuunascarat
g nit fuglz 1 posar-se a un pie de
la casa chal costal dentaoant que
iantaggueig ain. pratextant que el
parseguien, Baten da velan i poLsia quo in gustati los;re.reu capi.uear al aasaitatit qui , segem., rus
enteren, va eanfasaar-su nulor
II) da maltrata.
El dedingat &ligué ano:nenas-ea
latabili Adata i as stspeudent de
la %lesbia da &cae:tarja de la que
ruin qin eda (lit tete director el
sonynr Earamar, qui habita ai
earrer Dudan Robara 29. »a.
sama
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COSTIPATS TOS,
CATARRO
S, ASMA,
BRONQUTE1S, RONQUERA, etc.

STILLAS
ILLÚ

°unen PER IMIALACIO
Antleepttea 1 Balsámica de PEticallptus
Sabe de P11 /Alzara de Told, en dissoldreql
a la boca. El seu Os pot esser Iltmltat.

.! •

17 I
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0.4.
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•
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PANYOS
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J. MIR VIVES, s. A.

„/, Watt

Renda de Sant Pera, 15
Gran assortit en Nlerltons,

Xeviots, Estams, Gabardines i altres, gimeres per a
v,estits 1 (dales de senyor.
Eamusses per a abrics
nyora i góneres per a vestits jaquela

ó s'espanti

Meiton

Aquesta tos li fugirà desseguida prenent tres vegades al dia
una cullerada de

20,,2 fin., a J000 bugle
.c/212,2 Je les Ara.

It 110 DINE,

a 25 pts. corte

Estams 45 „
Abrizs 30
Vendas a I t engris 1 al detall

311011111111ft

Reiaila ela dilluns

qu2 és un preparat balsàmic, anliseptic i expectorara que obra
directament sobre e ls bronquis
i cura rnolt aviat. Té bon gust i
no perjudica il'estörnac.

diyendrea
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Es ven a totes les farmàcies
i a la de l'autor: F. Sircra Pont,
Bruch, 64, Barcelona.
Dip6sit general: Vidal 1 Ribas,
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LiQUIDA

ES EL MAS PODEROSO NUTRITIVO
EL MAS EFICAZ RECONSTITUYENTE

Plzsça

univeisnlmenta superior a los
productos más recomendados para
combatir la anemia, debilidad, raquitismo, tuberculosis y para abreviar
convalecencias.
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Josep

amauta

Fábrica da Panyeria
DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca

i .MARISTANY

l

Casa funda en

1870

A _ CONTADO

PLAZOSYALQUILER

Robes
sense fiador a den rals enmaneta. liad, Plaça 1ton
Soeces, 2, guiase de brodate.

de VALENTI SOLER
borneas assortit en ECOSres per a vestIts I abries de
senyora I sen,yor. Venda de
retalls eli ellJous 1 Mssables. Asoma& 7, entresol lean.
lunada Fernando).

n Fiibr;ca

ee, (lo petal. 35, 1lUe
des 36 Ponts, Tolowe. Josep

Soler 1 Puig. Es m'emiten
anearregals roneixen9 permaquines
les
fectament
-Estambul". Constructora
Stibbe. C'extgelsen refereneles. Mesada, 1,000 frailes.

18,PlamCditiluha.l5
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GRAN FABRICA DE CALCATS

teulades

Esteva

a
1 C•

Saldcm molt barat existenoles de calcat AL DETALL procsdent
dels nostres mostruarla que renovem continuament calcats amb
peUts detectes de fabrloació

Calçats per a Senyora des de 3'50 pessetes
Senyor „
tf
13'00
„ ca'ireta primera „
8'00

i Cia.

IP

Plagues de 40 X 40
cm. Pto.. 503 en.

PORTAL DE L'ANGEL, 1 i 3, pral. : : Teléf. 3344-A
M FABRICA A SARRIA

p

oGrJe.rnT.2111.

Materials armes amb amiant exclusivament
Planxa oraciulAdft
de 120 X 73 cm.
Ptes. 750 m.2

PIAMOS
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Servoi espacial era Hotels, Xa ets
Cliniques

p

Sucursal de Barcelona

VALDÉS GAK,IA DE MONTEVIDEO

BARCELONA

Bicicletes

Des de 75 pessetess. Corta,
449 (entrada Cocaron). Te.
Iler de bleieletes. Ateiecity
us enearreguem de la venda de bleleletee nSuIPS tattJumara una petita cornilCid.

de Banque pour l'Etranger et les Colonics

DEL DR.

tualismos, Fiebres.

Te!. 291-6

SOCIETE GENCRALE.

CARNE

distincion evitándoles, Jaquecas, Reu

DomiciN socia , Rambla de
Catalunya, 15 - Barcelona -

FURT 1 INFEDELITAT D'EMPLEATS

Mals de la vil. Vies urinàries. Raig X. Corts Caía.
lance, 612, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

• RHODINE ", tostados en un
poco de agua aseguraran â Vds esa

DE SEGURS

Filial de LA CATALANA . de Segurs contra incendis

Algunos compruniaos de
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Carrer LLULL, 21, darrera

Es 13 ruina gu

In 11112i (11 ti

el

Parc

la 11 la Vall d2211 1131181-Girm

Cura le, afecciono del fetge, ronyons, estennae, intestins, eta.—
MANANTIAL MMALLES: llicarbonateda, caldeo-sódico-mangaliosa, varietul finissima i carbónica cc-en la
d'Apol.linari, 1 )orunt l'estiu resulta deliciosa bevent-la fresca.

Dipositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28
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Vennouth "AQUILA ROSSA"
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