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Les fiblades rancunioses
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Eis afusellani8nts

La tealitat i respectre de la

"carnival Nation"

ANGLATERRA

I

IRLANDA

La Cambra dels Comuns ratifica en tercera lectura la Constitucio irlandesa

Per causes pulitiquea hi ha hagut aquesta darrers dies sensacionals afitaellamenta a. Irlanda
i a Grecia. Han estat iifusellata
( egg rg c3fetree reg clactor correeaponsal)
un gran patriota irtanites, EraLondres, 29.— La Cambra deis
Del
que
no es pot (bastar es tIte sódica, es que no euveneixin
kine Childers, i uns quanta perComuns ha adoptat en tercera
sonetos grano doelarats respon- l'existencia a llalla dama vitali- aquosts Dotas tirarla de ciutat lectura el projecte de Ilai ratisables de la desastrosa derrota ta t enorme, cumplexa, devagades provinciana, aquests eapdatie ficant jur Constitinsió de l'Estat
de d'exereit-hel.lenic a l'Asia Me- subterränia i obscura el a fa eurn d'aventura que tener) per Dieu a Duero dirlanilia—llavas.
nzio i per profeta a Manor. laafueellament irlandes i una ressonància, de vegaetea punUNA EMBOSCADA
ele afuscllaruenta greca no tullen zara Non un este'. Iii ha eobre
La gran batzegada del (dataDubliii, 29.—Les tropas nacioanees relaaions sonó les de Ilur ,.4 pais, una capa de senilitat
11'0,01110dt cronolagira i la de crónica, alguna cosa que racorda ce Ola produtt en el moment en nals entallare en una enibuscada preparada pela rebels prop
respondre al n'alela cruel- de pas- Portugal o qualacvoil república que el preces do la debilitat
aba política d'accentuadó de la americana, lo ha a la auperitaie l'Estat iCabila, que as la mateixa de Bauden. El combat durà una
alebanoia que la post guerra ha la "carnival Nation", D'Annunzio, histeria de la Tercera Italia, en- hora i maja. Els rebela foren
el futurisme, la part gruthreca dad rama al punt mes aelgid. El sea- rebuljals despees d'haver tingut
dut.
feixisinee is l 'coreuttela" de fda- timent, la (atara conseienda d'a- grano pèrdues. Dos s'Adata reL'execució d'Erskine Childers
,Lu:avello, las misèries da la gin.- questa dalerlitat explica al aren
gulara t'oren morts. — Ilavas.
eS un t'id dolorosissim per a tuts
grafla sud-europea, el ~nona- entendre tota la pulitica de Cho- CONIUNICACIONS TRENCADES
els irtiandesos i per a taita els laune
prnefficia, el bou seuyor litti la qual ha consistat en deDublin, 29. Els irregulars
humea que han seguit ami) sima-aela que dernanava hores ¿Iberia manar siaternaticament el gletlys han talla!, les romunieaciors
palia la Iluda d'irlaada per la de
lede coses possibles a l'Estat; ex- •legrätiques
la
mobilització
feixista
al
diseva alliberació. En assabentar- outal socialista Caimpa:
plica el neutralismo per /a por —Havas. astil) e! Surf d'Irlanda.•
nos de l'atusellament, uoaalires
—Em pudrid' explicar. tu qua que l'entrada d'Itàlia a la
llama sentit la mateixa punyida Vaai
n'es pet cansar, qué, és la guerra li fea iórrer un riso tan
que ens pender la imticia de la alar:ra sobre - liorna...?
fort que deseonjuntes l'organicimort de Michael Colijas, A Co
Al custat d'atirú la industrialit- tat de l'Estat; explica finalmerri
flirts el mata gen—es pot dir hen reinó de/ Nord, aquesta imponent el darrar gest anticonstitudonal
be ene l'assassinaren—els- mni- ciutat de alie, el floreixement del rei Vittorio Ernmanuel noblicana subtevats que iiirigeix Ve- cultural, ola centre agricolas de gant-se a firmar una decisió
Inconvenients de la petita
lera. A Erskine Childers l'han
la Italia ventral, sea fets peal- Consell de ministres — la deolatmalaltia
mort en nona da l'Estrit Hiere (rus. A tot erren ea nota un vigor raen') d'F.slat de setge en als dies
Edle d'acord amb'g-airebe ots Is elod'Irlanda, sota la Bel del qual ha oreixent, una indubtable limes de la marxa subre Roma — i pocalgut aquest Iluit ador d'origen aova de la rana. 1 deepres el po- sant-se per aquaist fet a l'avant- gis que retia no fa gaje En Josep
angles que abraelt herdeament lis ala batut; ha servit i sense guarda del • finxasme. Si l'Estat de Sagarra als beneficie que comporta una
ja causa irlandeaa.
virtuts no lii tia E:del. 1 aneara, i el constitudonaliame no s'han malaltia enraonada Hm cal dir, no obsPeró acinesia dolor noatra da- el sindicalismo naeitmal o roig sabut defensar ells mateixos, es tant, que lots aquesfs beneficis s'evaporen
vant l'afusellament d'Erskine és-un fet i per Lana da massa
lógic que el Rei es negués a ar- de la manera més vil en cl periode de la
Childers no pot convertir-se en és una cosa inerte i monta. No riscar la corona per salvar la pu- convalescéncia.
Després d'una malaltia Ilarga i pu-ce,
protesta ni en injüria contra el vol pas duo que tut Marxi de [lla- resa teórica dela'prinelpis par- el conralescent
es troba voltat de tota
Gavera de Dublín. ~test repre- nera admirable, precisament i lamentaris. Finalnittirt aquesta /Id de miraments.
El seu sexi és respecsenta la gran mnioria (lela ir- quo Itàlia tUgui el millor dels debilitat explica el f.,..ixisrno.-Tut tat com una cosa sagrada.
No el deixen
landesos i té rl dret indiscutible monis. No és pas que quedi ex- el preblema estA eri q ue al fei
parlar gaire de par que es maregi. No el
atinen cuele d'en--xismetanqu
de defeusar-se contra els rebelo °lob la pessibilitat d'una intuya
deinen Urgir gaire, de por que s'exciti. Li
alçats en armes. Cal lenir en amera, d'una involució. El fet es f etel iment,
abriguen les can-s amh una tnauta de
aompte que la severa repressid que el present italiä té unas - enJOSEP PLA viatge. Li posen coixins sota el cap i sota
a qué ha acudit ara el Govern de vergure" i que no jada llana /UnMilä, noveimbre.
ele ronyons. Si vol fer unes pasies, l'ul'Estat. !hure ha vingut despres torda% de Slendhal, sinó 4a tur.,mpanycn i ti oferdnen el braç.
tramitant-se.
de
la
concessió
d'una
amnistia
i
deeronesea
de
Tatue,
rística
En fi, tots els que el volten es cmn fabaVe't ad una altra fiblada rancuniosa contra la nostra terra.
queda
liquidada
per sunpre mes.
amplIsaima.
Cap
Estat,
cap
(loperque retorui gradmilment. suantL'efoisiva pren caràcters violents i irritants. El nostre col.lega
te; te nded; de laclarlititiclb
El govern menärquic-perlavern,
no
pot
permetre
que
una
....ment,-dulicatlain.nt a la vida normal.
" La Veu de Catalunya" declare que actes com aquest "no fan sg ivoria, per generoaos que si- mantlari de Öie/MCI-Ita e' sta' satisEn
canvi, heme que ha retan vuit
titel enfondir 'difcrencies 1 allunyar soluciona de coneórdia i har- gnin els seus sentiments, pertor- iitult per un guvern menärquicii llit amb una pella grip o una petita
eficàcia
una
fiblades
anticatalanea
tenen
mona". En veritat, les
ld la vida del pals i faci la guer- plutnicratie. La subatatució vinindigestió, ha de pastar d'una manera pitoreidable de propaganda en pro de l'ideal màxim del catala- ra a les institucions que san fi- (ira consagrada un d'aquests 'Des
relx: moinüntitnia des de les doleors i te.
d'aquests
la
publicada,
Durant
amb
la
destruceiú
de
la
Ilei
part
insensien
gran
lies de la voluntat del pohle i als
nikee i ajuden a desvetllar el nostre poble,
hiars de la llar a les Iluitcs i incleméncies
adictos,
incidents
sobrad:uncid
la
repreenulació
propurdooal
i
al
bornes que representen aqueips
billIzat per la indiferencia i cloroformitzat p er l'enganyós opticoneguts han fet sa (ontinuaele del carrer. Encara que %adunen gronearinstiturions. L'alçament contra el l'atora al regim de la majnria inoportuna, u, de mes a mes, in- vos un parell de dies entre lud retornaSterne d'alguna política.
parlainentheia.
Aquesta
Ilei
'ubre
Poder
anglas
era
tan
Ileit
com
i el treball, no podeu pas fer-ho. Una
Contra tot elle, que s'havia dit aquests últims dies, ei geneda esdevingut n'upar dar
ilafelt és nalcament contra el le Nitti ha estat un dels facturs neccesäria.
,mpenta col-leerles i quasi imprmuml us
pudia
donar
peu
a
tuna,
perque
ra! a secrnador civil de Barcelona no dimiteix, i es menté en el propi
de la crixerisa del fennsme. El
engega al vostre lloc si us plan per forea.
Poder nacianal.
que la cunucitPncia la desvirtues,
sen Moc. No s'ha donat per entes de les al.lusions que ti dirií
De toles, maceres, l'execurid socialismo a fora, la represen- fent-la degenerar en personifi- Es inútil que protestçu demoerant que el
el rree.ident de la Maneomunitat en el seu discurs de la Conferencastre sistema nerviós encara uns fa liga,
d'Erskine 7Childers no ha pro- tildó proporcional a dins: veti's
cis il 'Asegerances Socials. El senyor Ardanaz es venta d'haver duit ein efecte favorable, i 'al aaul Ins fonts cread inesgutable cacions inadequades i
eue les vostres cantes no tis aguanten
dels
fels.
per
la
Ilieó
tat
evident
aiy..3
Si
teixieme.
MadricL
de
pel
Govern
est aprovada la ra y a conducta
Ningn no ho vol crent-:
temer que contribuirä a fer més
Al present no hi ha qui no massa
Es promatur parlar dels
re. Un =tic us ernmena al tew re.
cene
Let, el desautoritzat no (s el senyor Ardaeaz, sind el senyor cruel la Ilutta entre els fills (rima
s'hagi adonat almenys de dues Ponys u; fan escriure luS article.Uns
iners
anea
de
Mussolini.
Es
perUn caCal,.l n ron. I cal reconèixer que la permanència del senyor Arda - ninteixa pàtria. Velera ha amenacoees; una, que les ingerenciee marada U.i fa llegir un Hilare. Una (eina
dila
una
política
de
casta
perd
eat ja anda terribles represälies.
aus
cl seu Poc indica que cl Govern de Madrid, o almenys
energica. Serritten mes flirts ce- dele /mines que formen els Go- a mig us reclama... I havent ceda en
nin . :,tee de la Governació, ha trobat bé el retorn del úle'.:re ef'sl Qui san si hauria vailent tvés que de dia els trens da, prudencia i verns en l'organització erlesiiis- tina cosa. es chtr, ja esteu fatalment obliel (joyera] de Dublín Migues mosfeo adreçat en Ileagua catalana.
de
do sabiduria a l'esbogerrada po- tica a Catalorlya i el !ligan] que gat a cedir en totes. Si nG la gent penFa ja rnolts nulos, fa ja mona anys, que davant de cada trat emb Erskine Childers la ma- lítica internacional que Mussoli- ageestes ingerencies representen sarla que fria cnnnédia i que tracteu de
els nostres drets o als nostres sentiments, hi ha catalans que teixa generositat que ha mostrat ni *tensara llores abans if4sser per a l'Esglósia, són en perju- -convertir ha vostra p,stita malultia en .en
capdavall arnb la germana de president de ministres. Una altea .hei de la Inbertat i de les prer- episodi patatic.
dieta.: "Si a Madrid segueixen per aquest camí, la solució hartm5- al
nalealde de Corte. Un acte de ele- saraeaarieUea que no sla
rugatives de Catalunya i de l'EsComptat i Mamut; dones, la petita
Illea ro ST_-:\ rUaSible." COnv'ndria saber quants ataca falten camaneja potser hauria estat mes dar es que el noviera felxista és glesia alhora; i l'altra que l'in- tultis te una conseqüencia funesta i
tara per a donar com a definitiva aquesta conclusió. Una gran efien per al be d'Irlanda, quo
eres
es
t
de
l'Eatat
espanyol
no
part de catalana, que cada dia Os més nombrosa, ha arribat a un Vade de severitat que ha fet cati- 61 primer gabinet no-masónie que hl haai en terca noCtrada sitjable. Si un honn podia combinar la
petita malaltia m'ab a gran convalescencia,'
ihrmat del Itisurgimento
ronsenciment definitiu. No ja el criteri de radicalismo polític, sim5 re un gran patriota ach el ces
la cosa rumiada d'aspecte. Mentrestant.
prImera i la tercera consta- autoritals espirituals que, per sotravessat per les bales de filselle Lució, segons com se mirin, poden bre de tot, exerceixin apostólicala s'mple lleialtat davant els fets, obliga a reconeixer que és 11.1nusó no sigui posaible. Déu ens conservi
m'atora'
inissió,
inent
la
seva
tari l'esperar la solució harmönica del plet total, quan en els plets irlandesoa.
la salut.
esaw qualitats. Peró cts danys
Les execticians d'Atriles tenen subsisteixen, El dany primer es iió tenir-hi un instrument dócil
petits l'harmon i a no és possible. Aquells que ens volen pendre
CARLES SOLDEVELA
les mans els diners d'una deixa, - no ens donaran pas la llibertat nur caràcter ben diferente Reti- ea danunzianisrne, el "non obbe- al seu servei.
Ne es val) temeritat el creure
—
del nostre ensenyament i de les nostres finances. Aquella que no ran produit en gran part del pú- disco" que el poeta ha predieat que
entren) en un periodo que
ne permeten la celebrad() de concursos de ramaderia, no podzai blic europeu un moviment de sor- i que avui estä intensament rtiftis els bisbes de des diócesis cata.presa. Els que han caigut són en .la plutocräcia. Un altra Mina
las acceelir a la éreació d'un Parlament català.
els personatges de més influen- estä en la manera com el feiais- taima es trobaran sovint coac:
cia en el regiri constantiniä. La me ha vençut, apoiant-se en el cionals perque aetuin sobrepotesta de més pum, peletera dir, que podriern anomenar Quint Es- sant les conveniencies politiquits
sen Navarra, ene sorprendrä, es la de Gunaris. Si verament els tat, es dir en la ignorància de la d'Espanya a la seva condició de
XXI
CARNET DE LES abans que res, la seva profusió afusellats eón culpables de la inassa, d'ameast aglumerat que pastees tränimes. Cal que per
(continuad,»
endavant
säpiguen
que,
cona
n'agrega.
desteta
ningú
no
pot
canretórica, l'excessiva vestidura de
• ha canviat d idea corti qui
Entre les faltes de morfologia,
- LLETRES
la imatge. Aquest cae del poeta censurar que liagin sorert pena eia de camisa, que nega avui una jor sigui la presaiö, mes férvido- una de greu inicia. Es una regla prou coinspirat que deixa perdre la seva de la vida. I fa estrany que el de les veritats mes fondea de la ment tindran al seu entorn l'ad- neguda (no pas, naturalment, dels que no
liesió dels que ereiem que l'EsUn poeta inspirat vigoria a través de les buides Goi,ern anglas, que -eembla haver Psieollu S ia, %Id a dir el sentiment glesia
a Catalunya no ha d'asser s'han &tuno mai a liegir un tractat de
Iiingú no podrä negar inspira- paraules, es corn un crit d'alerta frt pressió perque F.rskine Chil- de la separació entre rice i po- espanyola, Ii espanyolitzant, ui gran/ubica catalana) que, en tots els verbi
ja
que
se
li
ha
ders
tes
afusellat
a
Irlanda,
s'haals
que
s'esveren
massa
de
l'eiliras,
1
que
demä,
'eld a mossèn Antoni Navarro. El
oficial. ni de les minories, sind en iar precedit de consonant (com esta.
dios, convhsr), quan cau ' sobre el
}libre que acaba de Ranear al ()ti- xutesa d'altres poetes. Si fugim gi esforeat per a impedir que narlat de la santedat de la vi',-- Ha:iglesia ea/4'11Iva, i qua sic mou
personatges
Jineta,
podria
tornar-so
contra
d'un
perill
per
a
anar
a
caure
fossin
exerntats
els
radical verbal la vocal que rep l'acuna
tile sota el titol "De d'infinit en un de mes gran, no haurem política i militars de Oreeda conhres
seus
que
en
constatueixen
-is bous (dote d'avui. I un tercer
as la i final del radical. Duna: estudiar
Ioema", desmentirla el contrano
són
funcionaras
de
jerarquia,
penh ele l'eventual aviament del
helor. Ningú, peró, podrà asee- guanyat rrs. Illuny la poesia ce- demnats a la mäxima pena.
l'Estila minó successors d'aquelk fa estudia, no csttidial canzdar fa canAmb Pacte d'energia realitzat, feixisme no cap a un constitu- que asad venerem sobre ele al Mar,
eänvia; i aixf mateix inicia, fa
Instar mossen Nevare° com un rebral, Huna, els poetes corsecats
cap
a
una
cionalisme
sólid,
sind
i
abstractesl
Bé.
Perd,
Iluny
Grecia esborra en certa manera
nj
artista.
tan
perquè
saberen
morir
acapr2toriana,
i
per
tant
dictadura
tamb4,
1
ben
lluny,
la
paraula
les vergonyes nacionals deis darLes nitres faltes de morfologa seo
En els versos de "De l'infinit
a possibles vonvulsions tipus ten: l'autoritat de l'Estat i re- encara més greus: consisteixen en l'ús de
Drama" hi ha una torea sensual descuidada i facill A mes a fries rers anys. Fins ara hi havia ha- oso
eotint els sella .exeessos.
sobre
el
pervinMaxic,
i
tot
aix6
de
la
Inspirada,
estrueturant-la,
ta
forma el davant matt començats en
gut
un
paralealisine
entre
la
pol una frescor admirables. La rann posem-hi la contenció.
F. MASPONS I ANGLASELL vocal: el ex-ministre, el assumpte. tin
lítica hellanica 1 la política es- dre d'una recaiguda en el merastuya, la nit, l'amor, m'in cantata
davant faltes corn aquestes, que el
SHIP-BOY
panyola. Pecó l'efectivitat severa me parlamentari.,
h`nb acrent ingenu i apassionat.
I tot depen, naturalment, (mis
diari en qiiestió és cornpust per tipógrafa
Les imatges 56n enceses i el vera
--La próxima publicació d'iota biblio- de les .responsabilitats del desas- hornea, nies concretareant; d'un
estrangers. Costa, en efecte, de compens onur. peró ne hi ha mesura, no teca teatral a càrrec de l'Escota Catalana
tre hel.lenle fa divergente les
lioms. Posar entre al pressuposi,
dre cuan un tipAgral catalä, encara que
hi , ha rontenció.
d'A rt Dranthtic dha confirmar. L'empre- dues politiquea. Damunt Madrid consolidar l'autoritat de d'Esta f
sigui traduint i component alhora, pugui
Mossen Navarro, l'il.luetre por sa sera portada a temar d'acord amb l'E- es projecla aquests dies, corri un i. sobretot, imposar la hei als
UNA CART..1 DEL EISBE ohlialar de czniviar l'article el en r davant
la des retinte i les valle pirenen- ditorial Catalana. El primer volum sera exemple qué no ha d'éeser seMORGADES
squadristea
i
als
borsistes.
A
n
un mol començat en vocall
'mea es un heme inspirat que la "Nausica", de Moragall. El segon. mita el quadro trägla d'Atenes.
Una, corn en lotes les nacions
Recordem, pecó, que hi ha hagut tiphEl canonge de Fiel) i popular publicise scampa rensonanta. Es dama a "Matilde d'Attglaterro", el drama bistéA. ROVIRA I VIROILI
civilitzades tot calla resol ... en el ta 1110Sl1 II Imane Col/dl ha crhumat,
grafs catalana pele quals aquestae enor`l a l'imbuid verbal, i distribucix ric crEm Ferran Soldevila recenttnent prepaper, en la Ilel o en el /cojee- darrer 'Minero de la Careta, d'aquella initat gramatical d'usar eI davant un mot
-Y-h6 les semblances colpidores. No mia.
le de Bel, tot ha Ungut estat par- Ciutat, una carta del bisbe doctor 151,r- comencat en vocal, ha estat prescrita cm
l4 la gräeia de l'Acato.
Dins Colo:atta aparenenna r,gla a seguir sempre nnue a la fi
P otaer, un temps, la poesia de ron tumbe' rany vitscut quaire volante re- tutti ita Fundació Bernat Aquestt lamentan i i ha estat amplarnent„ pides.
t ossen Navarro va triomfar a tallas a lerdee, obres de test de l'E. C. Mieles són deguts a ¡'illustre calalanó- diseutit. Falta nomem animar, vi- Es de ratty 18jan. perd na ha envellit pas d'una radia ASC3U l'article T. Seguras ella,
lit Pierre Rougnette, traductor de loa- \anear la II d,ra merla. Res nula gaire. Veieu, sinó, el que din: L'epider- "ras:naipe, per exemple, guau no podia
Cat altniya. Es possible que les d'A. 11,
que Madi ha promes Mussolini, mis és dura i no Lasten els cataplasmes dividir-se in l'as- ((inal de rutila) i remerevea so pores estrofes i la inne—Constantment, en &Gris g revistes pro- quin, Folguera.
—A Bucarest acaba dr publicar - se HM, que 618 rlinris conservadora an- Veliz segura la dissolució d'Espanya, si te (comencament de la Milla scsiient), hagable llum de la seva imatgeria, vencals, hi traben, comentaris Prvids a
de dividir-se en el (final final de ratcernió romanesa deis "Elogis" de Mara- gtlesos han quaillileat d'home Déin no fa un miracle, perW. es indeci- via
fessin pensar en un gran poeta. les "' g res Iletres. Assenyalem, entre els
Perd Cronwell coni a ble, la itilaicia de tots els cridats a reune- Jis) i assuniPle (començament de la ratE, n smiest [Dale !X llibre que an- Sims que hem vist: Una nota sobre Costa gall. Es un voluta de la col.lecció de li- eronwelitt.
lla
següentl.
La morfologia era supeditaea d 'editar, poden citar-se com- 1 Elabora a "L'Echar" i sin Orlide titu- teratura untr/ crsol editada per "Cultura gran educador que es, (la un epi- rar-la.
da, aixi, a les conveniències tipografiI hi afegeix I5O55? ? 1Collel : Hm: estal2
Dos icions rom 1a 'Balada de pri- las "Quedes:tes poZtes", a "La Provenee uationala". La traducció ha estat feto pel sodi. Per tant al gran 'pervindre
que piases qucs1
mavera", crilluernartorea. Per4 Latine" i ton altec article a la etateixa pedem. AL Popeseu-Telrga, i va pre- dei feixlstrie es quo no uasai alarrin de fer-hi comentaris
P. PARRA
d'ése« una cose temporal, ept- eno portarien cisura Han:.
cedida d 'un 'raes de' l oan Estelrieh.
pobliceei4, ittrojukit de Vioureeioes
avui e.agunedene l'obre
ee'

Al cap d'una setmana de la teta del general governador civil
de Barcelona, ve una nova ofensa contra Catalunya. Deeprés de
ratee a la riostra !lengua, l'atac a les nostres corporacion-s. El
¡amó:: senyor Montejo, ministre espanyol d'Instrucció Pública, vol
resuir criminalment davant dels tribunals el diputat de la
xamomunitat de Catalunya N'Alfred Pereiia perquè, eseent preadent de la Comissió provincial de Lleyda, cobra la part del llegat
Pere Vila que correspon als lleydatans i la invertí en ob li gacions
do Fernpre.stit mancomunal. Amblota la raó, el &matra diari va
pospr damunt d'aqueeta noticia, tramesa des de Madrid, el sepient tito!: "L'ofensiva anticatalana".
Apesta ofensiva continua. Sembla que amb la recent reial
ordre a propealt del Ilegat Pere Vila s'hagi volgut advertir als
atalans que no harem de fer-nos il.lusions sobre les possibilitats
duna s'Anej ó harm4nica del nostre ple nacional. Hi ha a la nostcrra una inclinació massa accentuada a donar importäncia
¡transcendencia a petites satisfaccions als nostrea sentiments per
pait ele personea i personatges espaayols. Ea tenim un exemple
en la Conferencia d'Assegurances Socials celebrada a Barcelona.
A la cl.ta Conferencia fou admesa i respectada la nostra lleingua;
trama el ministre del Trebalf, senyor Calderon, pronuncia el seu
discurs en la sessió de clausura, dedica algunes frases amables a
dels catalana. Es vol gué veure en les paraules del minisofensiu del
e una deaautorització a l'acte descortés i greurnent
tanyor Ardanaz, i se suposà que l'aLludida Conferencia representara un canvi d'orientacions en la política centralista. Els teta
posteriors preven que aquestes il.lusions eren vanes i que Co nnuem en ple període d'actuació contra Catalunya.
Barrera les paraules del ministre del Treball, senyor Calderos, venen els fets del ministre d'Instrucció Pública, senyor Montaje. Per haver-se fet càrrec, en virtut de la seva repreeentaeid
erial, d'una quantitat llegada lliurement per un català a les
comarques ileydatanes, N'Alfred Perefia es veu acusat de malversad() de cabals pública. Es de creure que la mateixa acusació
farà contra els regidora barcelonins que s'han fet càrrec tumbe
de la quantitat llegada a Barcelona. Cal saber, per a fer-se arree
de l'enorme injusticia i de la magnitud de la nova provocació, que
cobrament i la inversió provisional de lea quantitats Ilegades
al que
co feren amb molta anterioritat a la disposició ministeri
aitjaneant la fundad() de Patronats ha intentat escamotejar-nos
riteport de la deixa benéfica, i que contra aquesta disposició s'in!afease en el set] degut temps el recurs oportú, que encara està
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Secció t Marítima
Vaticana estrats
Vapor aapanyol "Ampardamia"
de Palarioóa, amb càrrega general. Amarrat *ola d'Espanya %V.
Consignalati, Enría Freixas.
Vapor alamany "Sastri", da
afttlaga a amb càrrega general.
Arnarrat moll de Barcelona S.
Consignatari, Toirahadella R.
Vapor eapaayel "Tambre", de
l'andar, • amb càrrega general.
Amarran altill d'Espanya E. Con
signatari, Campanyla Transinedit arriana.
Pailehut espanyol " j oven P110quito", de Palamas, amb Arreara
general.
• Pailabat eapanyal "Capdepera", (M Palma, arnb càrrega grneral.

Afilaba!. capa:ayo' "aliguel", ele
arnb earraga garata&
Pailebat espatiyol "Virgen ,Ir
Morataerrat", de Palma, mulo cärraga general.
Vapor eipanyol "Ampurias",
de Tarragona, amb atarraga ganara'. Amarrat moll d'Eapanya
W. Consignatari, Freixas.
suec "Mongolia", de
Gana, amb fusta. Amarrar mal!
de Sant 13ertran, Consignatari,
II. Enberg.
Vapor espanytal "Gorgonio III"
da València, amb cärraga general.
Vapor espanyol "R:ta", d'ave1/s. amb carba. Amarrat moll de
Costa. Consiguatart, Ramas.
Vatxells ammatxats

Valar ifa l iä "Arao", en Hast,
Clip a Bona.
Vapac aapanyod "Cabo Corona", amb càrrega genaral, cap a
Bilbao i escales.
Goleta espaayota "Cornarcio',
amh càrrega genera; cap a Sant
Pena.
Vapor espanyol "Ampuraan",
anib cantean afe itara' i trausit,
can a Tarragona.
Vapor cepanyol "Antonia", amb
elicrega gi.meral, cap. a Pasages
i oscales.
Vo;o , r espanynl 'Castilla". neatb
Chrrn.7d generat, cup a Melilla i

escales.
Yapar capara-al "La Cazalla",
amb carrega general, cap a Pala
ma.
Vapor espanyol "Cala Figuera". ami) carrega ganara', cap a
Palma.
Vaper espanvol "A manzana",
ama «arroga general i trämila
coa a Cette.
Valar Jad i a "Emilia". en Basa
eilf. a Marina di Carrara.
Llaga/ espanyel -Ter'-.a", amh
carrega aar a ral, sap a Sant Carlea.
Vaazalls sortits
Vapor anglas "Mundra", do
transa, cap a Dunkurgen.
Vapor • eapitityia -Canarias",
arnb carrega general, cap a Las
Palmas i escaldes.
Vapor espantad aalmazora"
amb I• arraga ganara', cap a Villa:
rae i Castraba.
Vapor esaanym "T.r3a", an-th
carraga generala cap a Cartagena i escalas.
Vapor t'ata:atad "Previsor", en
Has', cap a alarsalla.
Vapor aapanyal "Mallorca",
arnb cärrega ganeral, cap a Tal:ma.

GASETA LOCAL„
A l'acahament del !traerla elflel
que es celebrara 1313 reselléola
parroquia', audicid da sardanas '
per la citada cobla a la placa Hnos d'oeerveelö: 7, 13, 18
d'Orfila, alternant amb l'eajega- I
Barómetro a n gratis i al reieell de le ment de foes japormins i alza- f
alo a 770 3: 769'9i 770.6.
cantera de /ambas grolesques.
Termómetro set, 4 11; m'o; a'p.
Ball de Baatons per les places i
Terminnetre • hurnit, 2'8; 6'0: 47.
carrero de la barriada.
Huznitat (centesin gs dc sater-saids 7.E;
Diasabte. - A Ice tres de la
tarda, :ludida ele eardanee a la
Direceki del vent, SE.: N.;
plaça del C'omara per. la cobla
Velucitat del vent en metres per se- Barcelona.
8 01 4
4:
Diumenge. - A les no'n del
Estar del eal,- /alai.' seré.
matt, carrermiclista. Serrada del
(1001,1 /51 návels, cirros; cirrus-strutd3:
paaseig de Fahra i Puig, tocara.
cierns,..oirrus-strattr.,
al carrer de Sant Andreu. CirTen reriture• e141remr1
110 19508
cuil: Fabra : Puig, Goneepció
121.
Arenal, Bartrina, carrilera de
Mínima, 39.
Santa Colonia, Montornlea, ArraOse:Wad(' tennoraetrica, 8'2. Tempe- bal, La Roca, Granollers, Limite
ratura enit.ia48'n.
de Dala Llissä de Baix, Pare" !
Precipitado aguces, des de les 7 hores afollar i retorn al aura de surdal dia anterior ales 7 hores del dia
tida.
la data, 03 0 milirnetres.
A lee eme, concert per la banRecorregut del vent en igual ttrupS, 98 da municipal, a ila • plaarti a tGr .
quikimetres.
-fila.
Ofservacions pnrliculars, boira al matí.
CB5410VATOR1 111ETEOROLOOK DI LA
%len:811E1SAT 0 5, BATClit01,181
Dia 29 de novamahra ae 1922.
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Frzzus

laralaria: Du.a aess e ta• a'
mes. Provincias, 7'50 peasetes
tres meses; 15.els sis Ideal; 30 un
ATA%

5'.-51reca

DISSABTE EN EL TIVOLI
CA Fi* T lJJANO

Vi Mane, (rasa aznp. lit.
Cellers ARNO a raritRIaTalY
Eis habar3 i Mires quaritalta
que perceben mensualineat de
l'Ajualarnent ela senyura Me.
fe:atora, els seran satisfetei a 44
Dipositaria Municipal lern . tds.
joma de dua guaral ee ta:u 111 mal,
-

Patiles 1 vc
Són

Pfnts

el milior purgant

6071- iMetA, enano 1 VeadPill.
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Els aanyors En Francesa Puig
i Alft easo i En Juan Tallaban,
marmeasor3 test:lit-untarla da
Pax regidor En Juacp Pardo. moct
fa joc, han visitat el senyor Alertare prr a comunicar-li qua ¡'eamental eenyor, en él ami testamea'. fa 'tarea univarsal dala seas
cop merla la mara tauIler, a l'Ajuntament, d'aquesta
Mutua per tal que aguan dula. i
ni ahararcia a, la aanal•acoió.
dain edifiel nadar.
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a PREUS INCRE,BLES.
. El. ALWatN10.
g-..Basar
1Gran
. Ronda Sant Anbot, fla i 70.

1 Gran aasortit.
-aeri:.61r•-.481181:10..
cSiferaiirellib.7WAY
El Crup Eaceursionista Barcal.loneti (Sacha de la Joventut >aea-malle:ta), Lira diumenge dia 3
una visita n1 Taller-Museu d'En
Lelas Masriera.
Surtida del aostra estatge
(S'ant número 3), a les
tima dal mata

Cl traneattantic "Valla
Cazara
•
Alar. a les vera le! 'espra, arritanneatläntio iaaiä de 225.0 137)
tones. "Multo Cesura". amb 70
passatgers per a Barateara
Amarra al rata' do Bararlona, clavan' l'Eatacia Maralrna. A !a matinada canana& vlatge a Ganova.

CCASIO
dCIE2
I objectea ta.ata do lotes clasea
Prats faz. Tailtra, narnero 41

1V1 O

r

TAÑA

q
Vi negra 0'75 arrua libre
MARISTAN't
Cillero ABRO
Organazada par l'Atenau HMpano-Amarieä. Minara el s enyor
don Carlea de San Tolmo una con
feranam a la sala taaelea de l'A:anea Paircelonea, demä, a los set
de la tarda, sobre el tema: "La
majar. los intrieatuales y los cal:alicatan mito el mumanto auto al",

Iäqu nes costa i
USalar
` Ve ' fer" tintan.
Sg
im TA ,u•
agallas i pecara CAM, 40.

Dainà pasaat, dita primer de
dertembra, , a ics set del vespre, el
arcfessor Wiiaz d'Erlangcn doEl "Tantas° dl Sartia" nara una co..iernania sabre Ra• dio:asad, a la aula Cervantes de
cl
ainstitat d'Estaais Catalana.
Aqueat Ertigdia arrabarat proeadant de Cuba i Est,ats Unit3 1
tia:asaltar:tia "Chdiz", d.: la LIMA
Entrada Iliure
Pinillas, amb paasatzaa i carrega
Expostaió da reptitats alistra
general.
A la tarda arribar da Buenos i altr2s abarates d'art propis per
Aires i escalas el "amaso di Sa- • prtsents.
Corta Catalanas, 11•14
voia". del Lloyd Sabalida. Mal matrlx, amb aassatge i earraga geA:ab
malla lid la testa major
neral.
t'Amadas y apara amarraran al da • la barriada de Sant Andreu dl
ninll de Barcelona, daguent dos- Palomar, han estat erganizatm
mala paasar al de :ea Baleara el als tegrients festeigs populars:
Dii9118, 30.--A les ünze del 1:fu"Cailiz" 1 fteguir alega a Canova
t.!, tronada a la piara i
el "TOrnaso di Savoiaa.
acto seguit auditila do
rand•cre
.••••••••nn•••••yrewe per la eobla Cathaldnia.Sardancs
A les set de la tarda, carden
de foca artificiala al carter
Malats, cantonada de Sant MaCARVI : VAL37,13: cuperis
riä.
Rambla de Centre, 18
PiVeldreS, Å de deaembre, -

La Pinacoteca

I

I

el cantar2n

sEI Cast2.11 deis Tins Duma I

El Centre Excursionista Monta
¡Niel Postal: 25 passeles tres
sany ha orgaultiat per al
ariaaas; a0 els sis: 90 un atila
drumenge una excu1'610 a t'Ilesa
de Montserrat, Serrat Roth), ilant
Hae.-ent-so restatt per las ComSalvador, El tairat i La Puda.
panyias d'Electricltat o per al--guna dalles subatittar ta corrent
PAPIAICVJES
continua per la alterna en el
PES
Ferran, 14 caia
filial que eerveixen 11 01 114 abonato
Ila %asnal al senyur alzalda$4
1 p ana:tina:U l'eamentada substidirector artfstic de Cexposicia
tuala tal greta perjudica a quanta
Bellas Arta de "El Siglo", ecityir
professora re sena:raen dc aaaCiervo, i el tIll 4.19 que tren Alcas
tara corrent per a el .funcionatre pintor, don -. ínát4 51,,:rags@ 1
ment del aparells alta-Aries insta1)
I
A
-per a invitar-lo a l'exposició
!ata ea deapatxos, al ColCAMIS
El
1
breo pastainea del d'a artas:a que
lera de Metges convoca als . alee/s'inaugurarâ atada a la tala, ea
trdiega, radialegs, dentistas i ais
els
das gratis ruagal..:azIS.
meajas qua en ata deepatx o clínica utaitaiu aparella elactries
anal carrent surnialatrada pi r
LA MAINADA
les Campanyies, alai com a tea
oomença neineiita setninna a puentitats med i quas odontalógi3
blicar en, el fanal' fa novella de
quas do Barcelmia, a tala reunió
DIOSSEN'LLUIS G. PLA, "1-k
que talara late en el local del
C12 1 a;;or:il e] cutiei
nr›.:ToitiEs D')NCLEaSCROOlitE",
Col.legi de Metías (Santa aana.
Sortira Mema divendres al mala
28), el dissabte propale, a les st
de la tarda, per tractar d•aquee,t
RESTAURANT ROYAL,
.1
CA = 1318.
important assumpte, pregant- des
teto de Te
17 . Va n°.
P
la puntual assi,t1ncia.
rada dia t aanaant de 5 a 2/4 de
bu.:bunereg as.. j detaua fo. DOelell
'a
1
di1i4r
a
2
americana
ti,
:1
A
41.
..,...M.1647741.744bRUIPIN.I.. mn-rrl••••• n•411,,,,...bateigs. Prataentació excitas:eta
-I El C:s`c. 11 '31.] Tres Disg0n3 !
Ei dilluns, abans do sartir cap
A l'Alaarldia s'han rebut fria
0? 341771 -7,-"4•3,1.1
a Madrid el ministre del Traba'', bons per a roba remesaa per la
5367-37RE M OREE*
1 /011 Alioli Calcaran, ..intiga:`.. a l'Al daatora Qualras Burdas, fund4.
...er.mans....1...........wesmcmummammeseci
entdia detaant tartreta.
dora de L'Abril: deis Pobreza
A primer del mas entrant roGuarda-Robes, sota l'adatazaeal
mera:aran en el local da aios'ra
del Santissim Crist de Limpeas,
Parla (Batiers . 1 (1, airimer), els
i que rae:daza urea obra filmaré.
cursos de Taquigraaa.
pica digna de tots els elaais.
En el stisdit local rontirmen
Els dita bona miran eana-ea
Irr classes de pa:teta-alca en le3
.ntennir.ent rapar/ata entre 1215l731a
tara i horas (l'habita'.
Lea aeceasiLaJtaa.

Acribada d'una dada:06
naval
Alar veapre, a les aet„ amabaren el pare flotant d'avatar() "Dedalo", el lurpetliner "Núm. 21" i
lea gasa:lira:ro " 11-2" 111-3",
que amb Oil hiaroavtuns i el dia
rigiiale qua arribaren al migala
formen la (avista aera-naval qua
estaciunara varts Mes en aqueat
port.
El "Dédalcr". el turpediner ¡109
gaaulineres quedaren tondejadea
a rada; at ui paaaaran a amarrar
al mal' da Barcal/irisa on l'aren
ja atar amarrats els hidritavions.
Garn anunciaren). des do el dia
2 es perinctra visitar ele auixeas
que formen laadivissia.
El dirigible. durant In tarda
d'ahir, evolualena a poca alaaaa
damant do la Malea

NONELLGERMANS

Caten ties Iras Dugons

de l'Ajuntament, eis cerliarala
eignals per liara capa. De 60
complimentar tal aucurnentaeaa
perdran tot dret.
També tindra. non en la alta
A8sociacit5 fas ..runiona segilanrat
Dia 211, a Lea cinc de Iß tarda;
Aspirants a eacriventa.
Dia 30, a les clac de' 11 .'3, ntt:
93,-"kri
Auxiliara.

ri 0, FONT

MA QUI N ARIA

rinas 1 ort;C:cs per nIqualaa
Avisen ala amas elimats (Pea
trasItatien Ilurs ofícieles i magal,
zoin a la alaaa de Tatuan, 24,
11%31:6 iCelles i P1.16:-É63
FlOUERAS
sont ets matara dol rnan
Le recorda als Individua de
brigadcs 1 aitras teSSOS que prAm..
11 1 11 Servid d'ese:avente a i es diferents depend ancies cla rajanlarnana qu e fins e/ dia 29 del
corrant inca/ala, al cine a 213 de
la tarda. e3 rebran tel Itera do
l'Aesaciacia d'Obrera i Empieata

61 7..:t",17!"

FARINGOL

Dornan • u_la a les fann5d103 1 (ida 31411
¡'ere, 3 0 , larmaria 5:460.

Esfabliments
SEGURA
liara acabat de cebra novas col.lacciona de PARAN,
COE35 COU'ES 1 CARTERES, p ar a senyora. salaz' Ussim S. de les millors cases
1 de Paris i Viena.
PREUS alCCERADI851421a
Passeig de Gracia, 37
Avinyó, 4
Porta:a:ira:tiara el)
Coi:p.:aria, 2
ep,..e•L•••••••••

Cafttor-s? tuteen:0Mo senlale? t'usas,- et dele re,
roeseb17•... a Crece. 1.* fltsneeneeltor i el r l drernadcr...
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NfflJ CAT.I.UNVA
Montera. 7.--111413RID
Mdeltoues pen slons per a •Je t•
jante i familias,

Preus Vigente;
F. A. B. Canta
TI.111XMF,

3,575

TuRx3mre:::
amb ureetwudu
604 415 llanta canatabla

SgDANt

tO

amb arrancada
rodea llanta can%alaba,tadla
CAMIO
per a una tuna deLl 2,451)
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crzen!:

per a Barcelona
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SINDICA? uolc
DERei 1 PEORUQUERS
• A l'assemblea que celebra
aquest, Sipdieat a l'Aterieu epuhtic del Pobre Seo, presidida per Fririe Aparicio., s'elegí
segliarta duna& eiregiiva as,
President, Eieric Apericierel
per alsidenees eerepaateranetese
Bara, Jaime Arigues, Josep Merla ?iliaca/lea, Faerentf Palacios
Salvedier Gulierrez. Josep Fähreema,, Avine Cortalioida.
Dalageta Joan Serrat i Frene-ese Ill'artf.
Ese:crearen orientacions a seguir eta senyoes Molins, Campillo. reselles, Balaguer, López,
Graelan I Arrrtand Artat..
UNID DE RADAESAM-7.3
DE CATALUNYA
Jai un local del carrer del Marques da Duero, Migue lloo rassembica estatutaria de la Unió de
Rabaesaires de Catalunya.
Aseisteren a l'acte els diputats
Corts senyors Compartes e Filiboli :V Aldabee. Arenes' darrer
lloä rorganització dels obrera
legrare, ealaiaris.
S'eleai la eegaent Junta careeEva:
e-arce:ajena Franeeec Riera; vieepeeealeaa »sea Ricart; secretara Ferie Espata:as; tresorer,
Josep Reventas; vicesecret are
Joan Bonasl re; vocals, Jaume Juliaa i Eusebi Daniel.
S'acera celebrar una assemtaca general a Barcelona, el 7
de ier; i el segfients niftings:
el 3 de descrnbre a Terrassa i a
e sent Çairze; el dia 8, a FontruAlt; el- Id, a Caeielles; el 12. a
Sant retal de Dlobregnt i el 17
a Teyä.
SERGIO DE FiDraUERa
DEL UN1C D'ALIRIENTACIO
La SC:2:6 de talantes del Sindical tenle del raro de l'Alimentacha celebra una reunió el proppasea; diumenge, al mata
Presidí el senyor Suarez.
Fe passa a rehteciii dele corn.
panys que han de formar la Coenissió de suche. Muceta eón ele
enyors 111)1, Carne Martínez, Aya
la i Crimen.
Aeallä Vade fent-se un recapte
per als presos, recelliet-ee 57
peeeefes.
stivr,:evr UNIC DEL
DE LA PELL
Sindicat fa avinent
tole eis eompanys que hi vulguin ing: • essar, que poden pasear cala din. le set a viril del
vespre. i ele diseatites a la tarda.
I ets diumenges al mate pel seu
retraten metal, earrer de Meren'Acre, 1:5.
E!..3 ele73333 DE CARGOflEMES
: La Coiiiieis:.5 de la set-rió de
Onossos de earhoneries del-Sindicai. lente Mercantil, posa en coneixeretent a lote els companys,
gucize. horra d'inscripció crin de
Tu i l n deu de la nit, al Xell esi Sant
te ai eocial. (merar Max
63.
REAPERTielea D'Urea FABRICA
La Eihrica deis Filie de Ramon
Mest.es, de Cranoilers, ha re/pa, - el treball. Eetava suspes
4Jcdu • fa duce setmanes.
fdILLORES PER ALS CORREDORS I ViaTJANT3
Ti 1'. eernera de Dei:id-Mente de
Cata:urja Ita rebut del minieteri del Treinta, Comerç i
itera, en villa: d'una instancia
que li adreeä el Courile Etiocutiu
de la itiateixii, complimentant un
dele acords de la memorable petenera Asamblea celebrada al mes
de setembre de l'aay passat a la
cintal d kitus, un informe emes
per l'Institut do Reformes Soalele •1114 . , per lser de gran aleare, pi le Nialjants i corredora,
els guate seiisc cap dubte constitemix e n dintrc la classe mareante' un miele nonihrosissim, resuaitm a reatintracid:
Primera eanalusia: Es demana
que ele e ialjards i corredors participin dele befieficie de la Lid
d'Ateidente del Treball, per als
accidentes de eieage que ele puguin erierrer.
Seeorm conelusia: Que els
viatjanta ; derrame cobrin latee
les diepasiclune legals que eigula erealts o es dietin a berrofiel o ',ren5ce-14 de les claeses
treballadores.
Estad/lides kekeseciació de Legislacid 1 Aeued Soda' les diles
peliciens, formularen aquastea
'duce afirnmeione:
Primera: Ele viatjants de co.
mere catan elaranienteempresos
ala benefieie de la Llei d'Accidents del Treball;
Seatiria: Cl heriefiei que puguin tenir a les diepoeicione tesela que- siguln creadas, dependrä de la InC1 g $ de dieptimicie
algui.

DEL

MUNICIPI

• Al clespala ile l'Alealdia han
'faena eighades les escriptures do
Venda de clues pereehles procedente del eand de la Llegue a lee
vor de Na Caerme leelguera do
Nevellee 1 do N'Antoni Felguera.
Rail ()Mal autoritaadao poi no-

Pel. A U
G BN E R At. T A T

ránita dict a
Aur,.../e,,,PROV1NNIkt

LAWN-TENNIIII
_
La 'alta de regulo
p temi

Vesta da-causes
La Ilulta contra ele InsecPer diferente mottue
tos
lat m'almeae las,-viatea
A l'Escota Superior d'AgriculUna enujosa indieposiciö ene
P e r a les seccions primera
tura, er earcifaasor Filippa Silves- ladee
113 priVt11, d'ill[ Ler ittee ea
„., f.,
..„
44. 4_
tre doaard üffitiii#Inent ni 'aura 4 t4,4 4a 4e9i61 seeelja.ttert
a kiudi imutiA
'
de dea Ilieene, tramara da 'La compareegat Angel taima roes :1
fttei
¡ata tdiket113
Huila natural contra els insec- Miguel eiara ele que reces dies entre els represcntantt,
tes".i le Ilieons tiadran M ea ha- eatl preaontarese a don
Arirtitet-Wtsios sah", 1itr, Besen,'
ca de durada, de eie a e et de ta
recomanant el Caus 411 krn tepnisinen becalsa
tarda,. efectuara-ea tambeprAo- Riera per que ii dettree ditterel,
ild essió que inißei4 causal
tiques complementeries da gen- cosa que va fer el senyor_Nonell, els esmentats visitante és magere & SIS arab caraiter voluatee- per l'import de . 13,500 pesselea nittia cetahots c14 P unI5, de vis
ri, pe/teta-11i assestIr els trae el- aceptara el Itteeä diferente lle. una vli gadd encera ces posa-ta,I
guin inserits que ha desitgin. tra amb el nona d'Esteve Mun- dc manifest la huidor dele cercurs comeneara el dia 4 de dea A les dues de !a tarda fou tämens internacionals "soi-dissants" Campionats mundials,
desembre i acabarà el 15 del' me- stispnsa la vista.
tete mes. El doctor Silvestri
Acusat del deliete d'estafa ha e1s quals ha volgut prescindir-se
professor d'Entomologia agra- eomparegut a la g emid teraera de les representacions
ria i director de l'Escota Superior Meted( Josep Nevase Vida!, el manya.
Entenem que aguaste actitud
de Portica essent universal el que essent dependent de la casa
seu arestial en Entomologia
"Cox's Shipping liency Lid", va presa pele que foren els al.liats,
es
cesen:Animen' aai-esportiva, i
Patolbgia vegetal. La matrícula Obtindrem' 37,346'79 peeseles, da
queda °bella a la secretaria de les que va apropiar-se. El flecal si un dia podia tenir justificacin
l'Escota d'Agricultara (Urgen, va demanar-li la pena d'un any, per la proftmda estela d'odis que
187, telefono 579 II), la qual do- vuit recetes i viu-i .--un dios de havien deeencadenat cinc anys de
narä tots els detalle que es de- presidi eierreecional i la irtilemni- guerra, constitueix avui un greu
error.
sitgin..
sache corresponent.
Alemanya; al Igual que els alGUeEet a Cassä de la Selva
.ASSENTALAMENTS
AVUI
tres pobles del desaparegut ImSi aquesta comarca ha tingut
peri
austro -hongarès, ocupa un
AUDIE NCIA TERIIITORL\L
nomenada per la indústria talloc determinat—i no deis mes
Sala
primera,
—
Audiencia.
—
pera, abans tan florida, avui ens
insignificants—en els esportee A
demostra que no es deixa aro- Continuació. Ajuntamenl Monis- l'ailmiracid produida darrerarnent
trol,
contra
Administració
i
altre,
variar per la crisi que aquella
pele equipe futboliste que ras han
Idean — Viel). — Mejor quan- visitat, recordi's les formidables
indústria experimenta, sind que
ta/.
—
M'arques
de
la
N'adata
i
gestes deis seus altotes i
retornant a la terra vol esser
nitres, contra Isidre Peris i ni- blement ami hérn pogut veure que
centre de proclamó agrícola.
tres.
no
ha recaigut llar puixança en ot
Eis dementa pagesos catan
Sala segona. — Audiencia. —
agrupats al voltard d'un impor- Ordinari. Rosend Pula. contra tennis, en el qual esport, dit sigui
de pas, ja abans de la guerra sia'ns
lantissim Sindicat Agrícola que Ramon Alsina ,
havien mostrat els aleinanys crin
te perfeetarnent organizadas la
Hospital.—Ineident.—Fille
elements formidables; si mal no
secció de compra d'adebs i al- J. 'raya, contra Caleta Cluet.
recordem, en 1911, oren ells
Les =tarjes Cabra Rural i faAII IMENCTA PROVINCIAL
detenteven cus principals certarinera, amb la sort de tenle al
Secció primera. — Lee Dran- ntens mundials.
daseant un pri sident -pie de bona
Haturalinent, per aval Item
voluntat i ampenta, don Ulule sanes. — Tres orals per estafa,
limitar el nostre judici ala que
lesione i furt
Frigola
Secciel segona. — Universitat. ens han visitat, senyors Hala!,
A ell principalment foren deKreuzer, Kleinsroth i Froilzheim,
guts els treballs d'organització —Avalot públic. — J, Bruguera i i repetim que ene han egradat
del curset de divulgació que va mitres. Jaral.
Secció tercera. — Surd Soborn. torea. Es clar que l'esport de la
deserte/Interese del 11 al 19 de
raqueta pot tenir, encara que al—Anton Ferrando 1 altre. Oral
l'actual novembre
guns profane no ho vaein aixt,
Cal dir que els sacie del Sm- —Secció quarta. — Concepció. una concordó diferent entre un
—
Dos
orals
per
-estafa
1
fuete
dicat el secundaren admirablejugador del Nord i uri altre de
ment.
DELS .111TdATS
I •
Els enarene de la Comarca sea ;
El càlcul ofegaeä lo eläesic en
Jutjat de guhrdia
gairebe tots secarle amb aseedes
El de l'Univeesital, secretaria In mentalitat d'un anglo- saxó. I
i cereals. Devem cementar las Codorniu, ha instruil, 21 (ali- aquest rnetode es el que impera
importante plantadora', de vi- gere-ti p a }l avara iriaressat en els per regla general en els temasmeta de can 011er i alguna claps caleboesos nou detinguts. L'ha rnen que- eas han visitat. Us capd'arbres de ribera i avellaners. sabstituit el de la Barceloneta, tiven tard; quan liom compren
fine a l'extrem a que porten l'ese
Llàstima que van desapareixent secretaria del senyor Simarro.
tudi del contrincant; una %Traeels oliverars fin lamenl llaga:late
Periedie
denunclat
hle depuració tècnica, veraneara
perala mosca i l'aranya.
ho ha sigut "El Progreso" da- incretble en un jugador. La torea
Te impedancia en la comarca, ritt
un ataje:e en el que, se- de volunlat, la tenacitat en guala ramaderia del !Desliar pond i pasper
opinió del fiscal de S. M., nyar l'anàlisi fred i metiglic de
va en augment la del bestiar bo- tii frases
y e en especial vaques Heteras pa-erige:loa injurioses per al l'adversate, heu's aquí les principals carceterestiques del ;loe ber,
que tarché eón cledicetles al trelines.
ball. Es de notar que en el cure
La fogositat apartada amb un
set analitzant Ilets se'n varen
trabar musites amb 5 i 6 per Escola Superior d'A- Piltre tant de desequilibri era pele
maltees. Dues maces distintes;
cent
manteare.
concepcions del Pe 1 dos mètodes
En el curset s'extlicaren ira
teompletament
oposat,s. Cada al
eons d'indestriee Ileferee, de (cCursos monoaräftes sen tara mes simpaties per une o
rea campa, de ramaderia de
El doctor Filtran) Silvestri pro- altres: po que es cert, es que els
porcs, vedells i vaques latieres, . fessor
agraria i di- alemanys e.ns han batel ea tara
!reventase efectuat pràctiques rector rreatomologia
de l'Escola Stiperior d'A- regla i s'han endut l'admirada
d'alaboradd de mantega I fue- gricultura
de Potaje, explicarà a de tothom.
r:lee:lea d'anàlisis de 'arces i l'Escala Superior d'AgricatItura
En canvi, en els 'alache de dovulgar-azuló d'aparells agravo- que sestil la Maneomunitat, una bles, els tocata g iman apuntat
les, tale cona cultivadora Je.an i serie de conferencies sobre "La dues sorolloses eletóriem; no cal
planet, arada erabant, etc.
Huila natural contra els insec, dir en aquesta ocasió que el P avo
Si l'aviem de citar els forns
ha estat realçat per les dues-nó
-tes".
lots ele que formen resiol incanLes meterles que es tractaran imiques figures capaites d'aconsesable d'agricultora de Cassa tin- en el enes seran les següents:
guir un tan gran micas, avui per
driem una !lista massa llarga.
Entomologia agreda: ohjeele, avui; ens "'eterna al conde de
Fem asinent salmuera deis se- ingeortäneia i metode d'estada
Sumar i a Manuel Alonso, ele tr113-Ors Erigida. Xifré, Donat, Je',taita artificial contra els la- ders dele tennistes eipanyols.
aert, Carreree, Massa, Casellas, saetee norias i Huila natural.
No obstant, I sobre tot per ço
Borla i Fuetea amb el consiliaExperiencies de Iluita natural que fa referencia al darrer esri neaeen Ga y, que formeu la eee et reate en diverses regions del mentat, creiem que hi havia manca d'entretalladnt o de preparaJunta del Siudieat Agrietad i de món.
la Chaca Rural, els propietaria
Import änc de la t'una natural ció.
Tornant it l'equip ailernany, ens
i pagesos senyors Almeda. Pal- contra els insectes nocius a Euman, Torras, Trinara, Serra, ropa i particularMent a' Caalu- agrada molt En lamitzbeini, el
qual
en els selle individuals anä
Girones, Figueras, Baladra Ca- Ilya:
sadevall (Pere i Joan), Cenele,
Biologia d'algims insectes no- destacant-se d'una /llanera hiere
etc., els germen; do les Esco?es rme a l'olivera i finita natural tentosa i no cal parlar d'E/1 KreuCristianes, que inicien els nois en (Dacus oleae.Prays-ateellus, Sets zar els resultats del qudl eón verament seasacionarls.
l'amor a la terna, el senyor rec- setia oletee i Philippia citen).
Els encorares anib els repretor &mesen Joaquim Bosch. comBiologia d'alguris insectee nopenetrat com poes anib els feli- cius a la vinya i Bulla natural sentants del Pompeia donaren eß
reetillate
següents:
gresos d'aquella rural:a.
(Itynclat e s betulete Polychrosis
Proitzheiin bat a Morales per
A lote alls són dentare ele pro.- boltraim, Cochylis ambiguelea).
Biologie d'alarme insectos no- 6-4, 6 . 4 i 75.
fessors du singutlars fibsequis
Kreuzer a Juanico; 6-3, 6 a
eius a la pomera i lluita natural
atericione.
i G-3.
L'ordre del curat ten ei se- (Ilyponomeuta inalinellus, CarpoKlarischroth a TarrueIla: 6 2,
capea poinonella, A talionar/tus em
gliont:
6-1, 7-5.
/norma).
Et 29 d'oc t nbre crinfereneia
Babe a Noblom:
6-0.
Biologia d alguns 'nega ra» du
preparatória, pel director deis l'avellancr i lluita natural- (TurFroilzheirn-Kreuzer a SaprieSea-veis Teanies d'Agricultora de tricidae i nitres).
sa-Juaniera 6-4, 6-3, 7-5.
le Mancomunitat de Catalunya.
Klinschrolh-Ralie a Noblomrtiologia d'alguns Mecidas rbic.
Dies II 1 12 de novembre, in- taronger i ilinioner (Icerya pula Tarruella: 6-3, 8 lii abande.
Kreuzer a Morales: 6-3, 6-4,
dústriee lleteres, per don Josep d'asa. Pseudococcus eitri, Chrisomphalus dycliospermi, Lepido- 7 6.0-2.
elarla Soler.
Frota/aran a Juera/coi 0 3, 6-0,
Dais 13 i I I, Terra Campe, per ¡apil es becliii) i Iluita natural.
8-6.
Biologia d'algune altres
don Josep Campe.
leleinsehrith a Nobleza: 6-1,
tuis i lluita natural (Pieles liras
Dies 15, 16 i 17, F,ngreix ele
brassicac, Cero- 6 1.6-2 i 6 -4.
paree te recria de vedette, per dan plastasManiestra
rusei).
ladee a Tarruella: 6-1, 8-0, 6-0.
M. Roatieli i Vilä.
ltalie-Kleinschrita a SaprissaBiologia de la llagaste (DoDies 18 .1 19, Química agrien- rijosa:mime, Caloptanus) 1 Huila eaanico: 7-5, 3-6, 9-7, 8-6.
1.1, Aeimentrui6 humana, per den natural.
Kretizer-Froitzlinim a Noblome
Jaula.) Itaventea
Les Illeens tindran un dable ea- 'l'armella: 6-4, 3 6, 6-3.
¡.es pelictignete I les projec- räcter teóric i
jue.ale contra el 'Pur':
In part
cions t'oren dirigirles per reperz- 'malea Nerä d'una hora i doKleinschroth vetee a M. Alonset
dor En Salvador Demut.
nara a les sis Mella tarda. Les A 3, 6-1, 6 - 1.
lerenzer a Flaquee: 0-1, 6- O,
practiquem, que complementaran
les explicacions, erran de dime 7 7.
Alonso it Ralle: 6-3, 7-5, 3-8,
comenearan n les guatee
Institut medico-larrna- llores:
3.
de la tarda, 1 medran aseister-h:
Kreuzer a M. Alonso: 6-1, 6 2,
tots els Inscrita que ho desitgin.
ceutic
La 1110 inaugural sera sols d'una 6-2.
A la sessió científica celebra- hora 1 ~envare a les sis cont les
Kleinsehroth a Flequer: 7 5,
rla per aquesta Corporació el pan - ali res tehriques.
12-10, 6-3.
tat dilluns, el doctor Agustt desFraitzbeim contra Comer: 8 2,
Els cure cerreta de deu Merme,
enrotlla el seu terna: "La nasa- iba 4 al 15 de deeembre inelusine. 7-5 el primer, I 6-4, 6-1 aria) 4-a
'a e0170 operació quirúrgica'.
1 5-0, en tel darrer 'set', por a
Serh Unta en Ilengua itidiana. El
Exposh el sea criteri respecta pren d'inscripció es de 10 pes-- Gormar.
fas cases en que cal realitzar setes.
Proilaheim gunaya a NI. ALA •
aquesta operació, explicant la
Per a consultes I mal/denles so: 6 -7, 3-0, 8-0, 6-3, 6-4.
técnica a seguir ande die diag- dirigir-se a la Secretaria de l'F.s(»mar veno a Rahe 8 0, 3 6,
riestic. Intervingueren a la
cola Superior d'Agrieulturn, Ur- 7-5, 6.3.
51. Alonso-Clotnar a Rabocuasló els doctore Salvae-Eepa
gen, !el (Toerea en ad, Bar.1;11 -1 ---.5 rrdh 7-5, T-5 1 "

te ffie

gricuitura

R T-5,11
()!(TA 9,

O. F roitzlier-Nreuzer .4.1, M.
Alnneo-E. llagad': 6-3, 74, 6-8,
7-5.
IT. Alonso-Oomar a Proitzhc‘im - Kreuzer: 7-5, 6-8, 0-1, 6-3.
tereinschrotb-Rabee ft Flaqueealoneetie /-5, 7,s i6 - 3 •
e 1A : la vetlla alele Campionats del
mea, en pinta cohorte, mereja la
Socielat 1a-m'apela un elogi per
l'erganitiacia d'aqueet concites
internapional, la qual cosa ha
yermes pillear en part rastel dels
p ostres niqueles. Lampas de la
1110 rabuda dele berlinesos, es
d'esperar que proF:seguiran els
entrenaments i que Intiman de
preparar-se degudament en vistes al proper Crimpionat.
Finalment, sala vist novament
que el tennis no es solament un
esport de societat i do recluidas
esteres, sind mica a propesit porque el púlale lul senti iguals uno,
atoan que les que pugni proporcionar qualsevol altre espora
liepetim, dones, els nostres
mes falaguers aplaudiments
als organitzadors da la visita del
"Noit Weiss", encara que per a
una altea regada els desitgem un
mejor encera i lacte en la manera
de propagar els seas actes, no limitantalos a un sol diari, sind
donant facilitats a tata la premsa barcelonina q ue d'esports s'ocupa.
Ells, nnealtres 4 el tennis,
Coa iran guanyant,
FUTBOL
Del cas Zamora
Meras a les gestions del senyor Cabot, que en nom de la rederacid Catalana ha alead, a les
de la resta d'Espanya i que dit sigui de pas ha sapigut portar-les
a eap amb un encera extraordinare es probable que es convoqui en
brea una Assemblea extraordinaria de Federacions per a ocuparse exclusivament de fatzagaiada
del Comite madrileny en la geleslie Zamora.
Si com no de de creare, les delegacions no turnen carera de les
assegurances fetes al representara de Catalunya, el Comite esmentat eerä objecte de la mes
feria repulsa i les coses tornaran
a quedar en el seu lloc primita),
(. 0 ttt, que a aquell jubador no li
pertanyia jugar i per tant el seu
Club l'aura parda els putas de
tole els parlas.
No obstante es difícil creare
que pasta fer-se-li a l'Espanyol
cap cärrec, pula cegans seriaría
havent-se eomproval que aguell
Club no fen cap gestee "oficial"
per a recalificar el seu poner i
solament fou iniciativa i (Ira
d'a quest darrer.
Els esdeveniments ens chau
cene acaba ad aixa.
NaTaell0
La Copa Nadal
Amb Inda entusiasme, si possible fos, que anys paesets, el C.
N. Barcelona organitza el seu
XVI i popular eampianat dli ivern,
del ea al s'esp'i'a, per /a quantitat i qualitat deis cuneursants un
èxit brillant.
El programa constara de les
provee segeents:
Curse); infantil i de neòfits sobre 30 i 50 metros, respectivamena reeervades a socis del C.
N. B.
Gursa do debuiants (interclubs) sobro GO nietrue i la Capa
Nadal (200 metros).
Queden °bolee les subseripcaras.
RUGBY
Una oonfecencla
Deanä, divendres, a les dell de
la %titila, al local del carrer Camida, 41 i 43, principal, l'entusiasta sportsman En DeNid Cuyas
donara una conferencia sobre:
"Explicacions practiques del joo
de rugby".
Ultra els socis del C. N. B.
queden invitats tots els aficionas
que desilgin sentir ntatoritzittla
paratita del dissertant, una de les
Itt i S autoritzades auturitals en
aquest esport, que cada dia tu
fent mds adeptes.
41.11-1n4relle

Noves religioses
Avui: Sant Andreu, apSetol,
Sa l da Justina, verge.
(»avante llores: Avni, a l'esglesia de ;t'anteló, de Religaiees
Dorniniques. llores d'exposieto:
De dos quarts de vea del ntail
(1,.s calarte de sis de la tarda.
la missa d'a y a; : Sane Andreu,
apesto', color ventea'.
Cort de Marra: Avui, Nostre
Dona de tla Saleta, a Sant Jainee,
e Nostra Dona da Querell e eta
Jaeonitzants.
Adorada nocturna: Aval, Torn
de Sant Remon Noma (a la Parroquia/1 de S. 51. del Poble
Netiles en sufrogi de los balines
dcl Purgatori; Avui, a la seta nadie, Escorial, 155 (Grada),
Toro de la Priesid i Mort de Nostre Senyor Jesuerist,

VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
micra» catalana, que heu enyorat
anys seguits un diari integralment nacionalista,
JA SOU SUBSCRIT A
"LA PUIIJ4ITAT"?

/41A te

e e o ni a r

) e

p

ity uk erga
Ene escriuen d'aquel chita!:
irrA et &meta . aokksid I nnetre
Consisture fou aprovada r gra),
majoria de vote la segara proposield:
( rn 1:7 I.
Els solaserits epigsellurs proposen al Oanaigtioz111,
Primer. Que es declare la tire
encía de /a propteeioid.
Segon: Que s'acordi lma e ,;=t
amb satisPaceid que It pataleta,
ea entitat "Aceiú Catalana" litegi
escolla, deepres tic RIpolli ïalaguer, bressal el primer i balitan el segun, de la itilD•ri,it
Catalunya, In nostra rititat, por
al 111 Aplec Comarcal d'Aeirmeeia
Ca talante,
Tercer: Que s'aeordi enviar
una represenlacid de l'Ajuntament a la robada delt r;railors i
altres actes de l'Apler que tindran line al din 3 del vinent sombre.
Casa Consistorial de Berga, i';
novembre de 1922.—Joaquire
rra, Josep Sala, Josep Marte de
Ferrer. Quirze • Farda, Josep Segalés, Elies Sala i Joan Peix.
Denles, a proposta del regidor
senyor Peix, s'ecordie que, al inatela dia, i ande motín de l'Aldea
Comarcal, estigui bisaada la bandera catalana a la faeana de la
casa de la eiutat.
Igualment s'acorde& namenar el
tinent d'altalde don Joan Peix i
el regidor don Josep Sala i Calare t permiä representl a PAjuntament en tata els actea-de l'Aplec
lli ha gran entusiasme a Iota la
comarca, prometent resultar un
eselevenimeni.

r;
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ELS TEATRES
Un deteemin/ e J'Alioli
Arias
No estant conforme z mb el criteri que inspira la direerie le la
temperada anomenada de Teatre Líele Cata% al
Artfs ha negat a del
maleix l'autorització per a estrenar la seva ara en
'Amor ofès no perdona a La nit
de Sant Joan", amb ni .).3eia del
mestre -Morera. En desai,-id
nnisie amb els natius que fa avinents l'Arete per a jueale, er el
neu determina tique.st be aimanicat a l'autor de "La .ami:, Espina" que' es veu oblignt a !J'es
cundir de la sera palatal 3, disposant del 'libre a la se'. ,t CUM, TEXTIL: rilltitJ
Segueizen ande activitat eta
eseaigs de labra de Seaeli Pitarra El testen deis eres IN-agons", amb música madre
Morera, que sima d'eatterar dissable próxiin.
L'Empresa ha confeti_ la 1eterpretaciú deis principals
nalgas a la senyora Just
. Engallo i als senyors En ii Segi
Barba i El decora i mobiliari, projecta'-. mtl Senyor Steig i exceutats p e reeeenegraf senyeir Solana i coba tallerS Artigan, seran dignes iht ta
presentacid, roas LaInIM i vestuari, confeccionat sea
dele de l'enea, en qua e.. snposui
l'unió de l'obra, en els Llers de
Ja (lumia Permita.

LA MUSCA
Asscalació d'Aml.is de la
Albert Tadlewski
dijous passet als -Andes
12.
siea" un interessant pr.iscieurie_
dinani un pablie curias ¡lo sea-tir el gran pianista poloces, que
demosträ posseir un peone acial
estil personal i dota anoll
bles en In itilerprelealó de lee
obres eecollides. Palear, t? regirdes, la lurVU fli san tenq n-araent
el domina massa, perG, ‘10
mai l'abandonen el- renttrsos d'una leonina poderosa..
pressä miela Anima la son tlit-lititift
beinoll, do DeutIoirou; cta:1 eta,
ta op. 35, de Chopin, e
..
una execució tnoiilltzada,.
aplaudir f!ineernment er el boa
"Nueturn" du arriza:ate,

Fets Dive rso s
AGREDITS PER Ufa ClTA MOS

Fou auxiliat al dirime!, ?ate del
districte X Joaquite 1-luan) Cc',tino, de 33 saya, propalare de le
taverna del carror d'Argüelles,
memore 314. Tenia una ferida
prondstle reservat al en, eetn MI.
de per haver-lo agreda uns gitanos dins do la seva laveaa,
UN CARRO 1 UN TRATAVIA TOPEN
La nit pasuda, al cartee de /11
ere ', coberta, el carro t"'ese.)iihrarles d'Hospitalet, ntimeato
tnpä eral) el termal& 25, de la
Hala 39. Munaven el dit earitia
Alfons Ciercoles Naverre, dc la
suya, 1 Rilein Pons, de t 4,
Ambdós foren auxilia% al dis ,
pensari d'llostrafranes , Bli Clero •
coles tenia diverses (m'idee gratos
i el Pons utta tic 'lea

emperra,

DIjous,

AGÉNCÍA HA#AS
AGENCIA RADIO
L e qijoestió

Als Estats Units

4-Post-Guerra

cl'Oriont
oh

La campanya de mister Hitchcockeßenak
contra-. els-i,digturses
de M. Ciemenceau

•

Washington, 29. —'Reprenent
en el Senat els sens atraes contra
M. Olemenceau, Mr. Hitcheock renovä les seves afirmacions respecte de l'ús de les trepes negres a Alemanya. Tornä a dir
despees que Frenes, feia demandes impossibles, no amb el fi
d'obtenir reparacions, sine de
destruir a Alemanya. Els Estats
Units, afegí, no cooperaran amb
Eranea mentres aquesta segueixi tal politice.
El senador Myers va rontestarli recordant l'amista histórica
de França i el seu ajut en la resense la qual Nord-America seria aviii una rol:Sien anglesa. Ha deplorat que Mr. Hitchcock manifesti una simpatia tan
mancada de raö per a Alemanya
1 ha afegit que era per a ell un
sofriment oir una eondenana tan
injecta per a Franfis.— Ràdio.
ELS PRO/CRIS COMEATS D'EN

DEMPSEY
Xicago. 29. — El campió del
neón de boxa, Dempsey, anuncia
que ha acceptat un contracte presentat per l'empresari Albert
Woods per un match amb el hozelador Lews, dit l'"Estrangulador".

Segons el, termes d'aquest con
tracte haurà de Iluitar també amb
dos boxejadors no desienats encara. Es creta que aquests dos
pugilistes seran Harry Wills i Jos
Beckett..
El primer match tindrà lloc
dintre de tres meses.—Havas.
EL RAID NOVA YORK-RIO
NEIRO
Nova York. 29.—L'aviador Hinton, que intenta el raid Nova
Jork-Rio Janeiro, en hidroavió,
toril ahir metí de •?aramariho
i(Guaiana holandesa), arrihant
tap al tard a Caiena (Guaiana
francesa) .—Ràdio.
APERTURA DEL P4RLAR1ENT

POLONES
Varsóvia. 29 — S'ha celebrat
robertura del nou Parlament, Ilegint el missatge presidencial el
mariscal Pilsudski.—}lavas.

atece:ora PRESIDENCIALS
URUGUA ¡ES
Montevideo, 29.—Les eleccions
ft la presidencia de la República
ele l'Uruguai, celebrades ahir, han
donat la majnria al senyor Serrano.—Radio.
CRISI EGIPCIA
El Cairo, 29. — Ha dimitit el
Govern en ple.
• S'assegura que el Rei cridaril
Tewfik-Paixä per tal que formi
ou Gabinet—Havas.
VESQUADRA FRANCESA DEL.
BALTIC
Cherhurg, 29.—La divisió naval
ael Bàltic va a ésser retirada.
Les condicione de vida de lee
Sripulacions eren tals, durant d'hlNern, que al.legant raons d'eeolsomia i els sofriments personals,
a'ha anat a la supressió de la
permanencia d'aquesta divisió
'd'avisos.
Durant, el perlode estiuene,
França trameterä al Bältic una
esquadra anomenada de propaganda, com ho fan totes les grans
potencies maritimes.—Radio.

El GiáVetn

gès rom

e

ves relaciones amb Grec°

El , ministre , angles, Atenes surt capa Lonchas rausesiltaon de la sentència
tra els ex-ministres grecs . .*. La Premsa británica i l'afusellament dels responsables

Continua els. seus treballa la Conferencia de Lausana
Alertes, 29. (Urgent).—Rebe
a les 725. — El •ministre d'AnglaLerra ha nolitleat al Govern
la ruptura de relacions diplomatiques ainh Grecia.—}lavas.

dels serveie pública, a

la consolidació de l'ordre

i a la salvaguarda dele interesROS (IQ les olasses obreres.—Havas.

CONSTANTI SEN VOL ENTORDATENES
NAR A DINAMARCA
Copenhague, 29. — Lex -rel
Atenes, 29. — Aquest mati ha
Constantí estä (cnt gestione per
sean d'Atenes cap a Londresministre d'i,riglaterra acreditat-. la compra d'una propietal. a BaeGreeia.—Havas.
kestov (Dinamarca), on es proposa de residir.—Radio.
LES RAONS DE LA SENTENCIA
Ateneo, 29. — En el texte del
GOIll sabem I s nostres lectora,
pi g.raina del Govern van expo- Constanti es fin del primer rei
sato els mutius de la Sentencia de Grecia, Jordi I, el qual abans
dictada psi tr.bunal militar con- d'esser nomenat rei dele grecs
tra eis ministres ele l'anterior era el princep Guillem de DinaGovern i diu que ha pogur ruin- marca, de la casa Siesvig-Holsprovar-se que aquells ocultaren tein-Sondenburg-Gluckeburg, fIll
acuradament al poble els perdis del rei Cristian IX de Dinamarque portava .JI retorn de Cons- ca. Constantf, dones, es proposa
tante al Iron, retorn que per fi tornar al seu país .d'origJn. (N.
fen perdre a Grecia el ben e-llei de la 11.)
moral de les' seves antigues allanes:S i que porlä com a eonseqüen- LA CONFERENCIA DE LAUSANA'.
LA COMISSIO ECONOMICA
cia el desastre d'Asia Menor.
I FINANCIERA
Els acusats, dita el sumari, són •
Lausana, 29.—La reunió de la
convides i confessos d'haver tras
mat un complot i d'haver-se fet Comissió económica i fonancieculpables d'alta traiitoria, delic- ra d'ahir produi una discussió
tes previstos psr diversos arti- molt viva, especialment entre Vecles del códig militar i del e& nizelos i Ismet Paixà.
El delegat francés, M. Barrare,
di es penal.
'Abano d'ésser afusellat bou en nona deis aliats, declarä que
aquests
no es proposaven de disdegradat en el Roe de l'execueió,
cutir el manteniment del deuta
el general Hadjianestis.
otoinä. acceptant que aquest siEl scadävers del afusellats
Hure i e -s.- - gui dividit entre lotes les nacions
ren Iburats
solides de l'antic imperi juro.
llaves.
Arel( que els saliats estaven
LA Irelie nEeSIO EN ELs ceez.disposats a aceeptar el prine'im
CLES DE LAUSANA :: QUINA de les reparacions per Turquia.
ACTITUD ADOPTARA VEN,riere a condició que Turquia paZELOS?
gui abano les despeses Toeupaeld
- Lausana, 29. — L'execució dels fetes a r e - se-Venda de l'armisex-ministres grises ha produit tici de Mudros.
imprssió en els cercles de la • • Ismet Paixa eeplicä que la deleConferencia. Venizelos, ievitat gecid turca vingut a Lausana en
pels periodistes a fer declara- virtut del pacte de Mudänia i
cions sobre d'aquest acte, es ne- pas del pacte de Mudros.
Lord Curzon intervingne , exgà a expressar la serva opinió.
El rumor de la seva dimissió pressant la seva opinió, contrària
com representant de Grecia a ,a1 -que (ligue Ismet Paixà.
• Despres es danh per acabada la
Lausana, no s'ha confirmat fina
diseussi6.—Havas.
ara.—Ilavas.
Lausana, 29.—La Conferene;a
UNA PROTESTA NORDAIWEaprofitarà la primera ()re g id perque Ismet Paixà s'expliqui mes
RICANA
Londres, 29. — Els chasis pu- ampliament sobre les reivindicabliquen un despatx de Washing- done turques.
Desitja veure dar, en efecte,
ton afirmant que el comissari
amerisä a Atsenes protestà per- en els projectes d'Angora , taot
sonalment prop del Govern con- en el que es refereix al repartitra l'execució deis ex-ministres. ment del deute otomà com en el
La protesta no té caràcter ofi- que afecta al problema do les reparacions, at pagament d'una in
cial. Hayas.
-dcmnitzardeguaprGed
A MES A NIES nE LA p Eria DE i a la qüestió de les fronteros d'Asia.
MORE
Aquesta darrera qfiestió contiAtenes, 29. — A mes a Me5 de
les penes a mor. ; han estat im- nua en suspens. Es veu en aquest
ajornament
el senyal que no s'ha
pasarles les segiients multes als
pogut arribar a un acord previ
executats:
A Gunaris dos centas mil drac- entre Isinet Paixä i lord Curzon
mes. A Stratos, tres centes ein- sobre del vilaiet di Mossul, que
quanta i cinc mil. A Protopada- cls tures voten per ells. Tots dos
interlocutors no han finge nokis, cine centes mil. A Caldas, a ves
entrevistes dre del dinereedos osntea mil, i a Theofo.kis i gP.--Ilartio.
Baltazzis, un milite a cada 11.—
LA RESPOST 4 ALIADA ALS
Hayas.
•
RUSSOS
EL PROGRAMA DEL NOU 60Lausana, 29.—El 5 represenVERN GREC
tante de les potencies aliades haw
Atenes, 29. — El nou Govern preparat Ilur contestació a
ha publicat el seu programa seresposta que constitueix una
gons el quad es dedicarä espe- nekativa.
cialment a la reorganització de
Els /meteos podran participar
l'exercit, el sanejament i resta- Anirament en els treballs de ja
EL MINiSTRE ANCLES SURI

COnferenela, relatius als Estrets.
Aquesta resposta, que havia
iresser tramesa ahir, no ho serä
fina avui a causa que el marques
Garroni, representant italià, ha
demanat consultar-ho amb el sea
aove rn .—Ra d i o.
EL PROBABLE PROGRAMA RUS
Lausana, 29.—Malgrat de hsa
declaracions fetes públicament
pels russos, declaracions relatives a la intransigencia, es creta
sapiguer que la seva delegació
proposarä a la Conferencia per al
regim dels Estrets un programa
bastant moderat, que pot resumirL se com sei2tieix:
Llibertat de pas per als rinitis mercants, prohibició de pas
per als vaixells de guerra senat
autorització, control de la Ilibertat dels Estrets per una Cornissiie internacional, composta de
representante de les grans potencies t deis Estrets riberencs del
"Mar Negr e. i, per últim, neutralització del Mar Negro, per a justificar la prohibició de pas dels Estreta pele vapore de gnerra.--111dio.

tuades ' a l'entrada dels ardDenels;
la delegació turca manifestà que
era inútil discutir aqutsts assumptes abans que es trobes a
Lausana tota la delegació russa
i que, en cas d'éser un altre el
parer de la Conferencia, Thrqaa
s'inhibia de l'acord i es limitaria
a que els seus delegats hi asistissin com a oients.
La discussió continuà, peró els
tices no feren cap objecció. —
/lavas.
PELS REFUGIATS A SILICIA I
SIRIA

Roma, 29.—El Papa na cavial
150,000 tires al visitador »0E11lic perquè, en unió del patriarca
armeni de Cilicia i del delegat
apostólic de Siria, puguin soc6rer als refugiats en aquests paissos. — Hayas.

Lausana, 29.—A la reunió d'aquest rnati per la Conferencia
d'Orient es tractà de les illes del
mar Ejou.Quan anava a estudiarse l'estatut pel govern de 128 illes
de Tenedos, Imbroe i Samos, si-

COMENTARIS DE LA PREMISA
ANGLESA
Londres, 29.—La Premsa angdeea comenta amb extensió l'esedictó dels ex-ministres grecs i del
generalissim, ideulpats del desastre militar.
Els diaria conservadors aproven la decisió del Govern angle.a
de rompre les relacions diplornätiques amb Grecia.
La Premsa !liberal censura al
Csovern per haver prés aquesta
decisió.
La "Westhminster Gazzette"
diu (Me l'execnció nonstituelx un
fet molt deplorable : peró que ats:6 no justifica pas la decisió del
Govern angles de rompre les decisions diplomàtiques, puix
s'haguessin de rompre aquestes
relacions amb tots aquells país sos la politice interior dels queje
ni fos conforme amb Popinió anglesa, les relacions diplomàtiques
a la Gran Bretanya quedarien reiluides a la minirna expressió.—
Radio.
Londres, 29. — Tots el diaris
del mati comenten les execucions
d'Atenes.
El "Daily Croniele" dita que l'afusellament es oir acte comparas, ,
del' Rei Alexandre i de la Reina Draga de Servia,
mes imperdonable encara per tiaver-st realitzat deliberadamente
El Govern pritänic—afegeix el
diari — ha de fer una solemne
advertencia al d'Atenes.
El "Dail Express" diu: Els nostres amics de Grecia ro esteran
ara tan disposats com ahans a escoltar les hdrrib/es relacions de
les atrocitats turques:
El "Morning Post" diu: "No
comprenem perque havia d'intervenir _Inglaterra en un preces que
no concerneix sino a Greda. El
que si sabem ds que els hornee
que han estat afusellats no eren
mies de la Gran Bretanya, com
Greeta tampoc ho fou durant la
guerra."
E1 "Temps" diu que Pacte del
t3overn grec ha «ser condemnat
inclós en interés de la própia
Grecia.
La ruSstura de les relacione diplomätiques — afegeix aquest
diari — ha d'esser considerada
VOM Ulla severa advertencia i una
ro rnenys severa protesta. — Hayas.

Feu-vos chirree que Mussolini,
que fa uns quanti; anys debulä
com a mestre d'estudi -cobrant
una mesada de 56 lires miserables, a ates esdevenir un gran
mariscal, eniul de Nepote-a), i quo
ala feixista exaltat, ja abaste de
'conquistar Roma, comparà Mussolini surcessivament a Alexandre, a Anlhal, a Cesar, a Riehebeis a Garles Cinquè, a GustanAdolf, a Frederic segon, a Cronwell, a Bismarck, a Cavour, a flaribalsli, a Crisnf, etc. Es döna el
cas que divendres passat; a Nàpols, un italià mussolinista i un
francés furibund, es bateren en
fine( sense reconcilió, per mor del
Duce. Per cert que va perdre
l'italià...
I que els ha dut de Lausana als
italians, Mussolini? ve preguntant el "Secolo". I la "Idea Nazionale", òrgan dels nacionalistes, respon: Una disciplina nacional. La crisi actual de la Conferència, que segons
te" pot, arribar a produir una
ruptura, els efectes de la qual serien il.limitats, es deu a l'absencia de Mussotini? No eregueu,
lectora, que sigui una pregunta
facciosa per tal com el "Popolo
d'Itälia" ho ve a dir: "La marxa
de Mussolini i de Poincare
Lausana ha relaxat la Maman dele
afers internacionals. Per això cal
creure que Mussolini hi tornark..."
:La veritat es que amb o sonso
Poincare 1 Mussolini, la crisi de
Lausana la alarmant. El proble-

ma de la participació russa i, sohretot, la declarado' de Child,
I ' "observador" amerieä que
l'"Oeuvre" en din una nova doctrina de Monroe, això Is: "L'Europa pels europeus, el petroli pels
americans", ha: fet bufar un mal
vent. Cono diu rAction Française", la Conferencia ha arribat al
giravolt del qual depen la seva
sort i la pan d'Orient. Totes les
hipòtesis llançades pels senyors
Poincare, Mussolini i Curzon,
s'han esfondrat, diu l'"Itumanite". L'arribada d'un comensal no
convidat. el rus Rakowsky, ridfcul i inculto, segons el "Journal
des Debate", no te cap importancia.. Cal temer mes els senyors
Txitxerin i Krassin, evidentment,
sobretot tenint en cumple la russo-tureofilia de mutis de diaris
francesos. Cal temer, per damunt
de tot, S. M. el Petroli, amo i senyor a Génova, amo i senyor a
Lausana.
A Lausana ja no hl ha frontera
turco-grega, desembocadura MIgara al mar frontera asiàtica n
l'Est i al Sud,' regim dels Estrets,
capitulacions, mandats, zones
d'influencia, etc. ?lomeo hi ha que
Mossul i petroli.
Segons el "Matin" cal traclar
lunb prudencia les darreres novas
anglo-saxones propagant un regin futur per a Moesul. N6 hi ha
mes acord entre la Gran Brotanys i América que l'intervingut
ara fa un any. Dad f que el "Times" faci notar que els drets .britäniea pro e edeiren de Il heeretä-

EL VIATGE DE LA DELECAGIO

RUSSA
29,—La delegaciö mesa
a la Conferencia de Laussadá,
que presideix el . setiyor Exitxerin, arriharä a 13erlIn demà a primera hora i soriirä a la nit cap
a Lausana. — Hayas,
L'OEWECTIU DELS ESTATS
UNITS
Washington, 29. — A gni es de
totes les seves rela--clarquen
cione amb la qüestió del Proper
Orient. l'objectiu dele Estats
Units ha estat un tractat separat
nah Turqui-a. per eser considerat des de fa temps maneat deloada el Tendal actual entre els
dos paisos.
Tote vegada que el novena deis
Estats Units no signarà el Traetat de pan ene actualment es discuteix. no hi ha dones per ell,
afine mil iä de sotseriure els setuals aeords do Lausana.—Radio.
LA QUESTIO DE LES ZONE3

pETRCLIFEcE3
Londres. 29. — Fa cosa d'un
mes que va concloure's amb el
Govern de Washington un eonveni relatiu als terrenys petrolffers
de Mosul. Per aquest conveni va
concedir-se als Estats Units una
participació presa de la de Frau ça 1 de la d'Aziglaterra.
ço que es refereix a Paleeti p a s'ha idos no tractat entre le
Gran Ilretanya I els Estats Units
respecte de les escotes i de les
missions rier una part i del petrel l per l'adtra.
Cal -,,rdar eme des d'ahans
de la guerra el Govern federal tenla opció sobre dels terenys •petrolffers fln Palestina, on posseia el trillos jaciment, — Radio.
LA PFUNID D'AHIR AL IWATI
UNA PROTESTA L'E LA DELEGACIO TURCA

La- Conferència pre.
liminar de la teconómi•
ca deuBrusselles se
celebrará a Londres
Parts, 29.—L'"Ecte de Paria.
diu que M. Poincare, desitjant
no retrassar les converses pre.
liminars per a la Conferencia de
Brussel.les, sortirä cap a Loe.
dres di/V.1'e quatre o cinc
Elevas.
París, 29.—El president del
Consell, M. Polneares ha comuni.
cal al cap del Govern brillonic,
Mr. Donar Law, que està disposat a traslladar-se a Londres la
setmana próxima, per tal de conferenciar amb els cape de Govern arietes, italiä i belga, res.
peete de les qüestions que han
d'esser tractades a la Conferencia de BrusseLles.—Havas.
Parte. 20. — Es confirma que
Donar Law ha trames a l'ambai,
xatior de França a Londres una
nota per al senyor Poincare, manifestant que aceepta l'entrevista proposada pel preeident
Consell francès, per h prendre
acorde nhans de la relebraci6 de
la Conferencia de BrunneLles . Perd que li As impossible d'absen.
tan-se de Londres abans del dia
15 de desembre.
3f. Poineare ha contestat que
en vista d'aixil -es deeideix a anar
a Londres la setmana entrad 1
que avisarä al senyor Mussolini
pesqué aquest pugui assistir a
reunió.—Rädio.
L'HIVERN AL MIGDIA DE
FRANCA
•
Perpinyä, 29.—Comuniquen de
diverses poblacions, que l'hivern
ha fet la seva definitiva' aparició.
A frontpedrosa, on es disfrutava d'una temperatura quasi estiuenca i el termómetro arribava
al migdia als 20 gratas sobre re.
ro, el temps ha canviat radicalment. La neu cobreix els cimals
de les muntanyes i el vent de
tramuntana es mea (red.
Els pies de Mont-Lo gis han
aparegut lambe nevats.
A tot el pla del . Rosselld el fred
es vivlssim i la pluja acempanya
la teaMMIlana.

Dra Port-Vendres comuniquen
que diverso, vaixells que tenien
anunniada erribada.- no loan
sorlit deis porte espanyols i eatalarse a ronseqeencia del fort
vent Nord.—Havas.
EL NOU PARLAMENT ROMANO!
Ituearest, 29.—El non Parlament ha inaugural les sessions.
—Hayas.
RUMORS PER A AFAVORIR LES
ESPECULACIONS
Paris, 29. — ila estat facilitada una nota ofiniosa dient que
els rumors sego,na els quals ha
pres mal caire la marxa dele debats a da Conferencia de Lausana, uns a l'extrem que fàcilment
pugui presagiar-se la ruptura de
les negociacions, ho tenen cap
fonament i són per complert
ses.
Afegeix la nota que la Conferencia, malgrat. de les dificultats
inhensnts a la .seva missió, prossegueix normalment les sirva
tasques.
Ha arribat el ras de pensrr ei
aquestes falses noticies no tiadrien per objecte en eds sets pro
pagadors el propesit d'afiberir
determinades especulacions amb
9Is canvis.—Havas,

ir

LA PREMSA ESTRANGER
Hi ha coses més imminents, però...
Esvelt,
robust, ben plantat i calb
Falta un Plutarc
pera Mussolini Europa per als europeus i el
petroli per als americans .*. Prudència!
Rakowsky, Mustafit Kemal, el Califa, Ciernenceau i Wilson
Escrivirem diumenge passat
unes notes sobre una caricature
que consideràvem molt poe po!ida, apareguda al diari feixista.
Rembla que no hi haurfem d'inßistir, però, vulguem-ho o no,
l'actualitat a la premsa estrangera ho aconsella. Car, hi ha coces mes- immediates i imminents
que el fet feixista, es cert; hi ha
múltiples problemes plantejats
d'actualitat mes ardent, ho reconeixem. Però a nosaltres ens te
mig trastornats el fet cert que un
borne, mediocre, si ale( us plau,
s'aixequi abrivat e un bell rnoment, abrivi Italia i la posi cusfat per costat de les dues nacions
que es disputen la direcció de la
politice europea. "Cal comptar
arnb Ifälia, companys..." I que
despres, a tall de lareLli desvere
•

la;

taoi ganyoLei

ocia aquel-

. erice que ningó no hi tingtu res
a dir. Al contrari: conquista la
simpatia dels periodistes estrangens, engreeca sobretot els penodisten pariaencs III dediquen artiele darrere anide, El "Temps"
mateix, tan ponderat, li dedica un
llarg article stapeit, signat per
Ludovic Nandeau. "No es pas un
liftre 0001 ein peakiava--diu—ni

tan sois alcavota. Tanmateix es
esvelt, robust, ben plantel, procoment calb, nas dret i estieat,
boa -gros, etc." Fins i tot fa notar que si un se'l mira pel davant
es tot cara-rodó, oree si el tombem de costal i ens el miren] de
perfil ens trobem anib un mal-1°,5
molt sortint, excepcionalment remascable. Es tan barba-serrat,
que ni a pel i a repel no hi ila
barben ni rann capaços d'esimrrar-ne el record. Es autorilar.
resolut, creu en ell mateix i
"erren on pasea ha d'esser al cep;
mana ami/ la mateixa naturalitat
i assiduitat amb qp ik un ésser
normal respira". Canvia l'expressió de la cara que no hi ha per on
agafar-ne el tret definitiu. Adds
haurleu dit que era un condottiere, i ara us trobeu arnb un home d'Estat perfet. D'afear( aquf us
l'imagineu un Itrie o un comediant. De vegades pren tot l'aire
d'un eapellä de missa negra...
Evidentment perb, Mussolini es
algít.
Miren, segons 1-11urnanite",
com l'han retad a Lausana:

mia i que cas de voler-se modificar el mandat ha d'ésser per mitjä de la Societat de lea Nacions,
no Pas per Lausana.
Con) es resoldrä aquest afer?
Sembla que el peenipoteneiari rete,
el senyor Rakowsky, presenta solucions a tul. Dad el seu exit entre els periodistes que hi ha a
Lausamt:-Tot són preguntes cera
aquestes: Que 'pensen de /a llibertat dels Estrets? I de les relacione italo-russes? 1 del Califat? I dele. turcs? I de Mussolini? (Anda. Mussolini, segons el
"Journal des Débats", les relacione lánn exceLlents). I de Cles
menceau? I de Wilson?
Aquesta caricatura (Recordeu
el din que us vaig fer unze puntee
Quina bona fe, oi?)

si. rie americana, seninta que pusentada a aquest 'lord rtls", ha
ohtingut el gen beneplärit i que
amb la seva estilogräfica famosa
n'ha esbossat una nitre que es'
cara no sla publicat, i que. 5egons nottallres no es fàcil que es
-emir:ni mal
J. V. Fo5

Desea, Ilballea leaseentise..8.19112

LA PUBLICITAT

,--.
tre I «pites ele precedente de .aolament a ell a li eziaeisin leo olfatorio ei posarlen immedia- gules properes, ele gusta en ne
mero de dos miLacudiren en aeTaceta d'Annuel. i per justificar teeponeabilitata i no als demes talment a discuseld.
E4 somte del Moral de ~ata- titud ameneadora.
'ettle-no tenla cap por pel l'Abl- isinietres .d'aquell Govern.
-'
La guardia civil, que protegia
Acaba
dient que ell que ha fet va diu que el que el.1 solaicita 65
rlinallatreix un telegrama de l'alt
procedt ein ' comi &sera -en que aqueet el ea. davant del públic oferiment de re- que la Cambra «acorta la necessi- 1 l'embareament, es vela obligada
equeet
•,,
tirar-ge de la política, ara eaeuria tal d'aqiiesto dtellibriens. neme- 1a ter feo, '
ainb tot optimismo.
pre, donant- a lea seeletets -da- presea
senyor Prieto: De tot el quo desertar deis seus deures ei es nazi), -lies corresponente'ernnis4 . Reountiren des tampezda !norte'
gricuhtors
' ' t hlur 8..El
5. Ilegeix es veu que la reata- retires per una arde, per un con- Mons.
9
1-cine
S'obre la sessid a dos quanta desenrotllament, pena el que no„
teneia que el comandant general •iseitio pér una imposick3;.,t1io
to
.' -El romplaurie eirdeitrelf - Olte Leerces
, edele chela: foros
de guatee, 'seta la 'presidencia pot tolerar as que es fachaa
pre
sposava en informar al Govern un manaraent de la seas cons- l'opinió del Govern.
apedregaaas.
d'En Dugallal.
diques contra la lief, que de3- dele fets, hl havia prou molla ciencia.
(Aplaudiments dels cona '-. El ministre d'Estat din que res
Doa guardies reberen rontuAl banc blau, els ministres de pres porten el vessament de sana.
rellevar-lo.
serradora.)
td d'afegir
l al dit pe
310.08.
president
Gevernació, Gràcia I Justicia ' El senyor Iglesias rectifica perEla vesoomte
d'Eza segueix lleEi senyor Bastos comenea per , . de la Cambra, pena ha de declaEn enue-st inoment regna tiaraI Marina.
dient que el erina l'abomina aqul gint comunicacions de l'alt ce- rebutjar
la insinuació -que els re-' rar que el Govern no ha d'ésser quil.litat
Seaprova l'acta de la sessid
a tot arreo, i, per tant que a mandament, en les quals s'exora
anterior.
ell no poden referir-se aqueixes" ea que no hi ha motiu per a es- gionalistes tinguin el mis petit Obstacle per al que solicita ell
UNA VER510
¡naba petate en signar la ponen- Carate del Moral de Calatrava.
nefande • predice
PRECS pftEGUIITE3
pantar-se, puix esteva tot
(don Je, Pontevedra. — Persoaes arrieia
El
senyor
Dei
Moral
deis
lliberals.
La
seva
firma
Galicia el mateix que aquf, al
senyor Iglesias (Emiliit) arme directament a rebotica) toa eriter1 menina A mes a mes, per respon a un dictat de la seva con- ron°, donant-se per al.ludit, ma hades do Tuy donen la següent
testimonia partieulars dele ciencia.
nifesta que els suplicatoria diri- yerma de l'ocorregut aquest
tracte dels fets de Guillarey, que tal i absoluta dels "foros".
que hi havia tranquil.litat.
Ates va que as el concepte de gits contra ell san dels anome- metí.
diu que són deguts a la conducta
(Oreas murmuris.)
• ' El senyer Prieto: llene; a l'ex- l'Estala
En presentar-se el jutjat maels ministres ha d'exi- nata política, que no tenen aeudel jutge de 'l'uy, que persegueix
Aix6 no as provocar la resises parla d'una carta di- gir-sels-hi la mitxima prepara- sada fiscal, per ésser tots elle nieipal de la parróquia de Guillaels agraria contra Iota Bel i tot tencia armada. El no pagar no pedient
rigida a En Sougues..en la que cidper a l'exercici del chirree, per per delietes d'imprernta. rey a practicar un embargainent
esperit de justicia. Hl han nom- es la violencia.
es diu la gran inquitud que allí
El °omite del Moral de Caletea- per sentencia executiva. saairelocom en ells ha d'integrar - s'hi
brosos detinguts contra els piale
El senyor Moreno Tilde: 1 les hi beata. A mes a Inés. S. S. no tal
un gran conjunt d'interessos.
va rectifica i diu que no al.ludeix taren els pagesos, oposant-ee a
es mantó una latinea metaLlica rendes?
—
canela la causa intima per la qual
Es regereix especialment al Cos directament al senyor Del Moral, la diligencia, com havi e n fet alde 10,000 pessetes.
El senyor iglealas: Que té él general Navarro estigues a la
El President reconeix la im- que veure aix6 ansb ele "foros". Península sense perinfs. (llu- d'Intendencia i diu que ha de fer- sine) als que es trobin zn el seu tres vegades.
se una ämplia investigació per a cas. Segons tino entes — ariaEls guärdleaaque acompanyaport.äncia de Paasumpt e que traeEl senyor Moreno Tilde: Es el muts.)
procedir en forma que no geix .— el nombre de suplicatoris ven al jutjat (oren agual:ts ternb
ta el senyor peró ad- mateix.
El ves-comte d'Era: Respecte s'emmotili a la
justicia.
pendents puja a quinze.
pedrese i Ilavors demararen mes
verteix que en els limas d'una
El seryor Iglesias (len ha
de les abt, encies ja on parlar en
Li Serehlen be les R. O. d'En
El President diu que la rapt- forces a Tuy.
pregunta co pot donar-hi tala agnest disbarat juridie? (Su- el meu discurs anterior. aquests
Lacierava per tal com un gene- dese en la tramitació supli- Es presentaren algue e s parevolts i sera- rimereeari per aneó mors.))
permisos que os donaven . pel Coal en cap ha d'estar sempre in- eatori contra el general lama- iles tomandades pel tin'nt aloiens
durar-hl el earäcter din! erptel
Sembla mentida que una cosa mandament eren una raa mes que
de la mäxima autoritat.
guer es deis, a mes a mes de la pera ele pagesos. que (tren a un
lacha.
aixf l'hagi dita el diputat per It feia pensar que la tranquilitat vestit
El senyor Sänehez Guerra diu tíldele de l'assumpte, al desig del Taller, pulx havien sigla eengreEl serryor Iglesias es del ma- •;antiaezo de Compostela.
era completa.
qtte no s'aixeca per a intervindre propi Interese:la freturós de que gata interrienadament 2.mb se
teix paree i per a estar dintre
Explica els consells que s'han
Diu que va preocupar-lo molt e n el debut, puix per a aixä arri- arabi l'entredit que pesa sobre nyals tetes amb cohet e , reptendel Reglantent, cidra a la magua_
-tonal ele agraria fins que la que els nous reclutes no anessin bara
el moment oportú, leo fa per -ell.
asieren les pedrades
la
ta el ceracter d'interpel.lació.
q q estió la resolguin lee Corts I a ¡'Afma es- risc instruir-se abasia
uomplir un altre deure. La MeEl nombre de suplicatoria pen- forra, fent allavors acuesta feo,
deciarä la va- es deixin de fer els p robarte- a la Península i sobre d'aixó conExpoea com
ea li indica que per la rediga de
no as de 15, sind du 16. Es me t ent dos hornee 1 • na dona,
ga agrària. primer a Tuy i (leements, fent el dinAsit previ (luan sultà a l'Estat Major Central, pe- l a Cembrit hi han altres oradors. dents
procurará que sobra els matei- i ferint a set campereli,
pres a Pontevedra. i diu que dee
-rivi
r() no media consultar el referent que es [mg" a parlar ara i pro- xos recaigui el mes aviat possidels primera moments comeneä
Ei minsaire as Graela I Justa-- a les operacions pee tal ruin el
COMENTARIS AL CZNGRES
eunta si urde el Parlament que ble el dictamen neeessari.
a dibuixar-se la responsabilitat
'a lamba rertifica
••
Reglament de Campanya del que
Conegudes les tris f e , noie,
sn
debat
d'aquesta
mena
pot
perEl
senyor
Ortega
Morejon
puix es veia el peral
El senyor Saborit parla en norn aleó correspon al general en cap,
anuncia una interml.lació sobre dels esdeveniments pa ;ante la
de l'organització agräria que As de la minoria socialista i ene sense segun ni ingertincia dn cap ilongar-se indefinidament.
Adverteix que el Senat va a co- Porganitzarió Mis serveis sani- provincia de Ponteveara, eom
el mejor que obira el raciquierne. a la una 'le la tarda ha ("plebe:1f mena.
menear un. albas debat d'interès taris en Las Hurdes, actherint- consequennia , dele emlariraments
fEls sometes Vincente i Sena- una conferencia telefónica ach
El senyor ArmIrian: Aquesta as que rom a ministre de la Guerra se el senyor Carraolda.
realitzats pe} .iutge
Tuy,
re interrumpen a so de protes- els seus correligionaris
Tea, la teoria arcaica. Ara tots els Es
II obligara assistir-hi.
cementarle al Congrés. desao pri Ordre del dia
ta )
per a assa he e tar-se de Ilneorre- tras Majors europeus han u+tat
mera
hora.
es
referir,.
al desEl sny.e. Bestelro: El que inCensura Puma! del governador asa.
Es llegeix
,
i aprova l'acta.
Guillare.
els que han fet els plans (le can:enrolllament de la palitasa agra'eressa sapiguer la veritat i
civil Pnetevedra de clausurar
Es
voten
dellnitivament
-eta
1-Uu que ell ha fet a Galicia pro panya (runiors), Perquè va di
na a Galicia .
ro hi fa res que se säpiga mes projertes
toles les societats agraries i irallei atorgant crèdits Aarnb
pagandes de les :tetes idees
mitin el general Weyter?
aquest motiu: visitaren
:ard o mes aviat.
rnetre lee e l intjat perquè aqnest
,
extraordinaris
a
distinta
ministeningú pot tirar-li en cara res
El ves -comte d'Eza: No ho
El senyor Sänchez Guerra: Es- ris, aprovats en la sessia d'ahir. a ' Pre.gideni de Id Can ' hra aiEun3
les rtneeifiqui.
îeriigrart.
perque jo ja no era ministre th
entre ells
1 en
• ä be, Itere pot aconseguir-se per
El tenverrador eivjl de 'Pont e .
Continua el debat sobre la in- diputats,
Censura que en el moment que la Guerra.
demanant Sea Parir/eles
in nombre de sessions que no fi- terpel.laci6
l'Ubierna sobre el Schont.
ved e n retä al eervoi del raeiquis_ SI ha una vaga general i tina gran
El senyor Armitian: Dones diparlar dele Sagnanf q
t le Gutxo, pera que desitjo que els ma- problema agrari.
cre galate i el envereedor
agitacie agrärie, Pe vaerin for mití per tot això. Jet ti drinostra
narra,.
El senyor Ellas de Molina mu
za per a le pnlitira de persecu- ernhargaments. Per ranas de pro- rd a S. S. que va erra i da ele seus teixos diputats assenyalin.
wiltanueva: Els que que en l'evident crisi del blat
TRANQUIL. L I TAT araltElaT
cEa rasara mis agraris. al pitee
dencia les mateixes autoritats judicis.
tenen la culpa que es perllongui vins, fruites i ramaderia, cada
de Pnetevedra. mil As 'elector del havien de suspendre ele einherEl senyor ves-clamto
Pontevedra.— En el, esa,voeila Cb- dia mes greu, s'imposa inten- mente
seeyer G ert a ', ez. min i stre de Grä- cemente fins que PS reetabloixt Montee no m'ho denmeiri j,s die el debat sún els senyors
(Guillareya•
hi
individu en ella &Rumió i malora del cultiu el resultaren Sobredos
ein i Jeelírle.
la normalitat al districte pel (mal que havia d'atenir-ine als ¡trocee4 marta i eaterze fe1;. ue ha invertit dues sessions
E! eenyor alasteno: L'aristas go- es dimitid el ministre do -Gràcia tes de la 1.Iei.
tornera dels mercats exteriors i rits, alguna greus.
vernailor As nen !asearme !liante- i Justicia.
interiors, i per tant, l'associaeió
Cita els assumptes en que eúntestar.
La tranquilitat As( se!, eitereee
Ere que el Govern no te pressa i el crèdit agríenla. Cal compe- puix els änims estan
sara i
inteLlieent fencionaA Madrid es corle-melle l'opinió s'ocupa, exposant el s eu propi.,sit
nit
en
que
recaigui
aquí
una
vutació
Tr9-mrIl,
netrar-se la ramaderia amb l'a- tate.
Comptes.
Pública per Pag,ressid d'un enär- de fer unes maniuhres en gran
El ser'-orAixö altim (tia i aleó que no bi haelieren escala, però no va fer-ho yergue d'exculpada perque de8seguida en gricultura, puix aquesta solaa
En
previssiri
d
nots:
-leaordres
vingui'una altea al Congrés?
ment pot salvar-se amh el farro ha detoe nere al front del morsa. A Tny hi han hartit tres sota( del Ministeri.
Pones si això es fa per la fon- raiga, el bestiar de la labor i els s'ha concentrat la gnerdiaerivii,.
G ern Ponlevrd,,, SOIS' ha de- n'orle , entre etls una dora PrflPer la qual cosa desteja als Mi • Ma'dfils"
TJra romissie
e-' can a
vote, es conseguirä que adobs.
mestrat &a pee ne -arena electoral triräsehla que al e lan -deri fills. berals que quah turnia al l'inier
Madrid per a protesta, •.• '-,t (Tal •
El m a rquäs de la Herm:da
• aa-vei del rareinisme.
T no es pot dir rete anaven er- hi estiguin per an quinqué-en. rw bi haga Consell de Guerra, que
ee n
no es eaetigui a ningú i el desas- tened per aLlussions dient que Govern dele esdv
Aeeetst governadnr (s e el m:r• mete pls eemeerele, pe je no es (Rumore.)
rre£uts.
etei poden dir armes P18 titile
ni ¡urge ne-eiripai
IreEl ves-cornte d'Eza: Parla dels tre d'Annual quedara a la impele la minva de ea producció agrícotutat. Es anda el que es cerca?
II
eJ2,/"P.: parettre de la guer
la es deu al poc estiran; que té
hall
seus Mins desigs per a millorar
Prejlt1 al Govern que no empiCOMENTARI POUTIC
el palees,
d a• o aat d'infanterla i
Si el cap de la ;Galerita nava el servei militar i pregunta al
teixi
aquest
debat
i
deixi
als
diEs del de la manca de cunm
per;me prorediesin a l'embarga - 'legues tingut.. no hanria cornte de Runianones si re-curda
L'incident que ha r- t.. sinalt la
putats
que
eompleixin
el
deuseu
deis
terrenys,
censurant
la
Llei
neeet . nrrh la cara y- efe de la ( or- passet res, com no pasea en al- que ell, en una reunió de la Junper tal que siguin els esdeve- d'Aigües que eme) ha de tenle mes riarera part de la ses ao sal
ami! coi
MOCa i•ntiilicm
inee ernhareraments.
ta de Defensa Nacional, va e- re,
niments
parlamentaris els qui elasticitat per tal que el terreny grés mereix una expi!rit.i.
ti,"0. la calastrofe d'ara.
Tant-de-bó el °oven/ tinga manar que s'asseges a Espenya
En Sanhez Guerra s:arlä abans
El tuteo de Ge t 'lerev linera ja por a aquest linent de la guar- tot el que hi havia a Pestranger decideixiii.
de regadiu dedicar-se en
amb el Marque, d'A lisadade,eetit Ines vneadee
El senyor Sänchez Guerra diu la seva mejor part a l'agriztul- d'ahir
l'ernhardia eivil el matriir vahar ano he i que aquí es desconeixia.
mes advertint-li el 1. -u ps•01u6si1
g na' 1. nene era os va 'retire lingut per al gutirdia de Madrid.
El conste da Romanones: Fou que no refuig cap debut i que En 'nra.
de proposar al Congr a, qua aateEs suepen aquest &bel, es nxa
mie ora el moment nroefe per
Perrnetee-me que he dubti.
en la mateixa Junta en que vaig Villanueva fa dies eslava adverlit de la proposta que ha (el i que l'ordre del dia par a dema i s'ai- Uvas la diselissió del dictamen
donar la batalla a les societats
El mintstre de erNote Jue+Jeta dir que ja no tentem exercit.
Fohrr l'expedient Pleaam. a presorpren la manera cona l'ha xeca.
eessi6.
aeeer'ee.
contesta
din que es possible
El senyor Arma-san: 1 "tenue el
texte de neressitar el !r7n1); per a
acollida.
El tinert de la gnärma e: 1 que l'embargament
fos opte- no hi vareu posar reinei?
poaar a dehat altres
El
sera!~
Villanueva
dio
que
en
in
eyee
Salifias,
qui
ha
donat
ee
tel. pera (lana
easualitat que
El ves-comte d'Eza: Ja va coagraria a Galicia
L'agitació
El Cap del Gaveta , aolia que
la
sera
a
p
titud
no
bi
ha
res
sorireetres del eeu temperament
el die ebans es foren
cmmençar a procurar-se.
aquesta setrnana sean:, el deted
guerree, cornandava lee forres barertments i no nassä res,
Llegeix una nota dels clemente prenent i que demä tindré romeos:
de responeabilitatei al 2eagras,
que anaren a Guillarry sserge
El senyor Babeen rectifica i de campanera que ell crei indis- La per una altra banda. El debat
per a eornenvar al Feem la (lisdorar els toes d'erriemarma, feu pregunta si despri5is dele (eta, va pensables de moment i quo derna- ha d'acabar aviat, acose que caleussió
del suplicator per a progui 11119 diSt4i,n111111(13 guillotina.
que la forra dispares contra la el jutt- t militar n posar a la pre- na. aquella Junta.
cessar al general Per , iiguer.
El comte do Romanones din
multitud.
56 als agraria i ele va a tenle
El senyor Armifian: 1 per que que
¿Va areedir-hi el Marques
es un inconvenient avenear Sobredos-Quatre
Morirer. una dona emharassl- anye faricats sois per les seves no s'envià atice) a Melilla?
d'Alhucemes
certs anuneis i que els concert
da, un ven de SO anys i altres predirerions.
El senyor Crespo de Lara: arte les oposicion8 s'han de ter
En Sänetez Cuera ua entendre
rnorts i quinze
persones.
Si Galicia es derAs cumule •I•• Menys tenien els moros. (Gratis
tractant a tothom per un igual.
que sf.
Din que ell ha pogut vence a qué ti haveu fea mai serien diprotestes de diversos caràcters.)
Aquesta tarda ha pa 7)10 amb el
S. S. aquests darres dios ha
la pres4 de Pontevedra rasos evi- putats per allí ele que afirmen
ferits
EI ves-oomte d'Eza diu que ell matihOjat i li ha sortit he, pera
Conste de Romanones Eh Meche&
dents de la erueldat d'aquest ofique s'han de naene ele "(orne".
va fer el que va poder,•detallant avui haurà vist que no estan les
El sota secrelari de Governació Guerra, el qual li ha •limat «salcial, que esta considerat rom ViEl senyer Seoane intervé i diu la meya obra.
coses [role madures perque reizi ha facilitat, a la larda, aquest te de la seca conversa amb
ene por apte per a resoldre con- que tes autoritats. i nies que elle.;
Es dol que l'Alcalà Zamora el
telegrama oficial:
Marques d'Alhucemaa
fliet e e de la naturalesa del de els Governs, han donat provee de qualifiques tant d'inepte i negli- la proposta de S. S.
"Pontevedra, 29. — Amb moEl senyor 8anchez Gu erra diu
El conste de ROMilideiP5 li va
Gullarey, puta callases) serveix • debilitat a Galicia. Los prediques gen t, però adverteix que oblida els
lla haver reguera el jutjat de
per al que serveix.
dc r e rts elements han porte? a la elogis quo li ha dirigit per ésser que no és partidart de l'entre cos- Tuy l'uxili de la Ceuardia civil semblar admirehle i ha donat
tum
de
reunir
a
un
despatz
els
seva
conformitat.
El primer responsable d'aiiirA matenre als dieenhats rernee- el ministre que creä el Ten es, per a executar la sentencia
es el governador civil de Ponte- role. Mnleits. maleiti si- tranger, rom a preparació d'un eaps les minories per a pren. d'embargament per foros, a lles
1 deepres d'aixa ni ~che*
dre acords. Jo no faig les coses
Guerra ha fet la seva ryspataa
vedra, que està mal informal i guiri. Malles.)
exercit colonial.
set del dia 27 es presentís el jata. Saló de Sesions.
sind a la Ilum del dia.
Se suepért aquest dehat.
desroneix la importància d•t1 moEl senyor Bestelro: Tenia S. S. d'amagat,
jat
ara)
20
guardies
civils
d'hiSi vol discutir-se "sine die"
vincent agrari.
autorització de les Corta per a diseutirem,
En Villanueva o no eslava a d
ORDRE DEL.DIA
i procurare fer com- ta:noria i sis de envalleria a SoLa finalitat de trametre 'm'e(
crear-lo?
pel seu oap, el marques-vrti
patible
els meta deurcs amb bredos (Guillerey), i despees
S'aproven
diversos
dictitmen3
gelärdies c;vils per a prii .
cl.!
El
ves-comte
d'Eza:
No
la
ted'Allmeemes,
o reata/era emana,
Cambra, amb els que tino d'haver començat les diligencies
rn
urgirun ebargameet
la guardia denegant la coneessiú de suplica- nia, però vaig assuinir la respon- aquesta
no
havia
donat la se •. a eotifortnieinbargament es reuniren, cona
l'altea.
La
nieva
desponeabilid
t
tons
per
a
processar
als
senyora
del qual no arriba a 500 pees'sabilitat d'una mesura contra divocats per mitjà de bombes 1 tat cota creia En Sin ,•hez Guerra.
salvada.
tes, ha estat la de provocar als Iglesias (Pau), Barriobero i Cas- versos informes, i jo que mai he tatSeestà
toc.s de campana, mes de mil pa- El cert es que la Cola entracid ha
suspen,aquest dehnt.
trovido.
egraris per a poder procedir conexercit d'advocat, tino de dir que
rebutjat la proposta •Iel cap del
alguna dictàmens i gesos, agredint a la Torea
S'aproven
Segueix
la
discussió
do
l'expetra elle.
can sota' una contra-nota admiras'aixeca la sessió a dos quede de ea i resultant ferit lleus dos ca- Govern.
dient
Picasso.
El ministre de la Governea
Allavors el °orate de Romano.
potala de la guärdia civil i el tiEl vesoomto d'Eza parla per ble club resultats i considerands nou.
li contesta sola per a reeoll'r
nes ha seguit ell atuli d En Vinent ti atravesaren el tricorni,
alelusions personals, manifestant favorables.
eärrecs dirigits al governador de que s'apressà a que vingués a la
El senyor Bestelro: Dones va
Els amotinats tingueren dos Ilanueva i la propost.. u naufraa
SFNAT
Pontevedra.
homes i una dóna marta i set fe- gat.
Cambra l'expedient Picasso por- incurre S. S. en una grell respon- nn•••••Sirl.
sabilitat.
Atenent-se al que ditien (di teque sabia que en ell no es parlanits, un delle de perdiguns.
Araba; el que el , mvern pesa
El vos - oomte d'Eza: Abrí sera,
Presidint el senyor Sancnez de
flegrames oficials, ell szi l e sap va de la seva responsabilitat. Per
D'aquests, tres Ingressaren a tan es entrar a la alsoussia.del
que els agreris es congregaren Pesdevingut en el transeure del per() jo estic segur del resultat Tuca cinnenea la sessi6 a lea 333 l'hospital.
suplicatori Berenguer,, despree
Al bailo blau, ella ministres
mitjaimant coets i altres senvals debat ha pogut ratifiear-sd en que ban donat aquestes tropes i
TranquiLlitat ert la poblaci6.
que el Cenares hagi retificat amb
que han posat molt alt l'honor d'Estat i Fomente
feren cara a la forra púbiott. aquesta creença.
EIs fets s'han produit hel os- una nova votació a.aurió d'Ea
Es dóna lectura al vot particu- tat de rebeldia deis pagesos Allandesalazar, marra-al) de Lema
Ofereix fer una itivestigac
L'expedient Picasso i el dis- nacional. (hiolt iré en els brines
lar (lel senyor Azpeitia peque el contra l'autoriat judirial i contra i veseonnte d'Eta.
deis fets amplíesime.
curs d'En Marin Läzaro han de- pròxims.)
El senyor Beatetro: El que no tribursal que entengui en el pro- la torea pública en virtud de la
El ministre de Cracia Jus- mostrat que no, pot sostenir-se el
. Amb aquesta abs lucia la sai det que els suero s ,ticia
càrrec de responsabilitat contra esta be es que hagileu fiat l'ho- cessament del genertel Breenguer propaganda deis pelillos agraria tuaeia en que es dis- asina
Guillarey sen
conse- ells ministres del Govern de juliol nor de l'exèrcit, de le.s armes i de sigui el Suprem civil.
sos
eobre el gneis apinió fa recen- plicatori eBrenguer nauria guala nació a aquests elements.
qbencia certa prenagande que de 1921.
Prime 1 preguntes
re la responsabilitat de l'esda- nyat oIt terreny per • l a4-alt 004
El ves - comte d'Eza: Alai) no as
alaconsella als agrarie que r,3
En defensa de la seva tesi liemissari.
El cortita del fderal de Caletea- vingut.
pealan lee rendes forals.
geix una carta (Jet coronel Mo- per a diseutir - ho ara.
Es prengueren precaucions en
Pe) contraria la ........sentraeid
El ves-oomte d'Eza diu que no va, referint-se al suplicatori con previste
a
l•Comhat
les die-cita-s
.lei s
rales i una altea de politice de halt
de
posteriors
alteraes just vincular les responsabili- tra ,e1 general, diu que ja que cions d'orden, nialgrat que sol que abans es sub- t arusa el sua
olete; agräries ate han lefine- comissari.
plieatori eltrenguer, •ernald fortal fer a la quieta una revoai
Combat els cärrecs fornsulats tate en els ministres d'un Govern semilla que ha sonat l'hora de flus ara regna tranquilitat.
çosament hatea da:alai, en al
Social i han aconeegnit, am h •as sobre la consotlidació militar la que no va tenir la culpa de les la justicia demana que al propi
S'AGREUJA
resultat &el debat que II desea.
EL CONFUOTE
arase eonsells, que ele camperols implantadas del sistema de posa, grane deficiencies militara en que temps que es discuteixi el supllrotlia
al Congrés.
Tuy. — La qüestió agraria
s'oposessin als embargaments 1 cions Marroc, recordant ea quo es trata oblidant el que va fer estor' saluda. ho siguin Lamba
Total: que aval bis quedat vire,
hl ha hagut casoa que han estat va escriure despris de la seva per a minorar el semi. No de els altres quo fa molt (ene dora rada mamola es mas greu.
Aquest metí, al practicar el jut- tualment plantejades daca obaa
e g rerlits ele prneuradors. R.is te visita a l'Africa, Ilegint diversos possible exigir-le que en breu men el somni deis lustro:
La rlignitat de la Cumbre i Aa jat un embargament per la renda tiareions: una, al Coagras, per a
d'estrany, dones, qce ara l'autu. documente, entre elis un retado- temp8 rectifiques la deixadesa de
d'aquells senrators COtIll'a PIS que de foros a la parriquia de Gui- retrasar el final del aebet sobre
niat judicial rei p eretsci el can - nat ami') la formació de la noti- molts cuya.
Ilarey, &pros) d'aquesta °tutea, les responsabilitats pcattiques, I
Anticipadament es solmet a la van dirigits els- suplieutoris'
cia indigeha de Ceuta, amb dadie
cura de la força pablica.
s'nvalotaren els veins, eridant per l'altra, que ja s'anuncia per a reNega que ell eaa enemas dele de les despeses que va °casto, decisió que el Congres adopti, pe- reguerete.
notar que- el Tifitili de cohels 1 loes de campa- trasar al Senat la a 2aussi4
prega que essent de eariptier
El President
egraris a puix el AMI desig as el flor.
nee de l'eeglesia ala de les parro. supljcatort Berenaur
Liegeis una carta d'En Silva+ militar lee oulpee que a vasallajes% a linguae dictamen ¡vibre allree
tajudar ale agricultora i en

parlamentäries
Les sessIbns
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A loe deu del mate. d'ahir, tin
gué lloc l'enterrament dels que
encueren, efegats en la tragedia
den diurna/1v, del qua; n'havia
fet eärree l'Ajuntament que 'no
ha planyut red perquè la manifeestació det dol que commou la
ciutat tihgui l'expressid sollemniel que ca mereja.
El cap accidental do l'Oficina
de Cerimonial, sensor Pulgeomenech, visitä dilluns, per enclarece exprés de l'alcalde de Barcelona en Ilues domicilio respectius, les families deis moda, per
a donar-los el cundo! de la cmtat. Reciprocament molles fatalles acudiren a les Cases Consistorials a visitar l'alcalde.
VISITES I COMUNICACIONS DE CONDOL
A l'Ajuntament s'han nets!. noves visites del senyor elaluquer
i Salvador, en nom de d'Insidia
de Previsió; el president de l'Audiencia, el capità general, el seis
director de la Companyia Arrendatària de Tabacs senyor Albacete, el cap deels serveis marítima
de la reateixa senyor Quijano, el
delegat regi per a la repressió
del canteaban En Joaquim Echagüe i el governador de Valencia,
el comandant de Marina.
TELEGRAMES

Se llan rebut del presefent del
Consell de ministres espanyol i
una comunicació dels censols generals del Uruguay, de l'Argentina, Bolivia, Anglaterra i Xele,
.dels alcaldes de Tarragona, Santander,. Vilanova I Geltrú, de l'ex
lipulat N'Armeegual, Giner da
los Ríos i de multes entitats i publicacions.
A L'HOSPITAL OLMO
Des de les nou del mal/ comenä a congregar-se una inmensa
gentada pelo eolts de I'llospital
(Minio, per a pendre pa p i, a la
manitestácite. A tres queda de
deu Ci públic omplia els volts de
l'edifici de tal manera que calgue
que la policía l'aclares, a fi de no
dificultar el trànsit,
L'entrada el vestíbul de ellospital tan seils sigue autoriteada
als de la casa. alumnos de la Facultat de Medicina i autoritats i
eamilies de les \detienes. Moltes
Iraq:metes volgueren veure, abans
de 1:mear els trults, Pues rnalau• rata parents, desenrotllant-se ese/Anee pregonament junyente.
ABSOLTES. EL SEGUICI

ES POSA EN CAM!
Puntualment arrivaren ami)
'cree aleada eta elergues i henctieiats de la parrdquia de Sant Josep Oriol i s'aturaren al peu de
l'escalinata del Dipósit judicial
les deu careces funeràries de luxe, a mida que aren- trefe els ferelees, coberts de oorones, que
foren col.locades en els cotes.
En lene els capellans entonaren
el cant de les absóltes.
Els cotxes seguien en el seent mire:
Ele de l'alba!. Na Dolors nasale. i son pare En Nasas Casals,
imb tant de caoba, ferrat de metan blanc.
El de N`Artgela Ceceen:, amiga
criada dels sonyors Costa, que els
acompany en le catàstrofe; el del
non En Manen Casta i Costa, amb
cabra blanca, i els dele esposos
Na Dolnrs Costa 1 Areh i En Joan
Coste i Blasi, en fèretres iguale.
Fi/mimen( seguia el cm-Mere de
la darniseLla Na Lluisa Garcia i
Ales.
Al costal de cada catee hi anava un guarda municipal de gran
gala.
L1 seguiei es posta en earni
tant que la Banda Municixpal interpretava iaa marea fúnebre.
Obrien pas els batidora de la
guarda munleieal i un grup de
guardes de nit i els clA p mtes. A
eentintració seguien els colees en
l'ordre esmentat,
cONFUnt0

Era tanta la gen erarle que es
precipltä darera eis colees, gne
la diep osició del seguid i quede
barrejada, segase que les familiee
pognesin ateselle formar al costal
del diluid res p eetiu ni els agente
d'auteril al pogueesin remeiar-ho.

qiutat

;eme EL nne
—
sh iota lata stsnee
, /talan al cap ael i 901 I alcalde
dc. la eintet; serieedr . marques
d'Alella. Tenia a ainbdós coelata
el governador civil, el comandan!
de Marina, el president de l'Audiencia, el gove.enedor militar, En
Llufs Sans,,en representació de la
Mancomunitat, i el diputat Josep
Grafiye, el eh-legat d'Hisenda, el
remango doctor Llopis, pel Bisbe;
el senador Bertorneu Trias, el diputat learefs L'ante i els regidors
Lluts MassoL, Martí Matons, Ente!! Maynes, Víctor Blajot, En Joagulm M. Nadal, N'Agusti Escolä,
Itilgnasi Naves, En Joan Rocha,
N'e:ario Anclada, En Remen Olivella, En Manuel Ser-llamarla; En
Josep Gabarre, En Josep Capdevila i En Pere Domènec, el seceetari En Claudi Planas i anees
caps de les oficines municipals.
Despees seguia el dol de les
fi:mines: Per la familia Guarro
ii havia En Eelix, pare de les
diles noies, i En Jaume, pare del
nen Joanet, i altres; per la familia Costa Id havia els gerrnans
En Lluls, N'Antes i altres; per la
familia Casete hi havia els ennyats En Pere Sol i En Salvador
Clota; per la familia Garete i havia el pare de Na Lluisa, el Lineal,
coronel d'Estat Mejor En Josep
.Garcia i Pujol, etc., etc.
La gernació que hi havia impossibilità que acabéssim aquesta informació de les families,
iii havia també nombroses representacions d'entitats barcelonines i distingides personalitals
de la nostra ciutat.
EL PUBLIC
Per tot el pas de Id comitiva
aid havia congregat un nombres
r. '

A tots els rostros shi traspuava la doler. Algunes dones ploraven, i fins hi llague alguna basca.
Fou verareent una hora de dol
de la Mutan
A la Universitat es tancaren les
portes. Mults estudiants assistiren a l'enterrament.
EL tURS DZL REGUiel
El seguici anà fine al carrer
Mantener, baixà al de la Diputacid, que seguí fins al de Casanova, i al xamfrà de la Granvia se
situaren les autoritata i les fa'etilos de les víctimes,
La Comunitat cantä una altea
absolta i la Banda segura tocant
"De profundis" i anees composiMons.
El. COMIAT DEL DOL
Les auto p ituto volgueren que
les t'arenes presidissin el &imita,
la qual cosa nu fou possible per
causa de la confusió.
Mentrestant la banda municipal
toca la marea fúnebre de Chela
1 la de Beethoven.
Un pie acomiadat el dol, les
familias anaren, segons on teIlion el vas, als cementiris Non
i de Sans.
ALS CEftlENTIRIS

El cadàvers han estat enterrats
ele la següent forma: els tres de
la familia Guarro a la tumba número 48, del departament primer,
del cementiri de Sano; els denles

al cernentiri del SO. Els eres de
la familia Gusta i Blasi a la tomba 371, amb tres departan/ente,
de la Via de Santa Eulàlia; la senyoreta Lluisa Garcia Alús al columbar' B., número 6,008; la nena Dolors Caeals al columbari
e,015; i al ¡Melero 6,020 N'Ancela Cecconi.
La tonibit tia estat adquirida
per la familia Blasi. Els colmabaria cedits per l'Ajuntarnent.
Al cementiri del .SO. la comitiva fou rebla pele regidors se-

nyors Matons i Escolä i l'administrador senyor Saleatella. Al du
Salte pels regidora senyors An-n'atta i Gabarro i per l'adminisleador senyer (arcos.
Als con:enteres lambe lii hacia
tot ple de gent que ja s'esperava estona
EL JUTJAT DE LA COPIANDANC/A DE fAAR:NA
El Jutjat de la Comaneleneia Mi

Marina contente alije prenent declareció als passatgers que artaven a la 'Golondrina número 2",
en el mulera d'ocúrrer la catastrefe.
let julge den lelas Manuel de
Villetta assisti ahir a l'acta de
eenterrament deis deu morts.
Els eadävers deis tres nene; que
han estat reelantats per Ilurs faI reines no han aparegut.

pese de divekar i dentar a conelarst tothom acinestg obra, q* compita ja
aquesta7tf t arnb nombrases en
tes.•
un
A del*
s de set de la tarda,
tren que la Compania de ferrocarrils eedi
desinteressadament, arribaren els senyors
Jean Pich i Pon; Joan Puig Maree, Vicaria Muntal, Joan Bertran, dels ComitelV-1
:Administrada i Eatentin de la Cooperativa, acompanyats dele enginyers senyors
G. ZoPpeti, Manuel Lozoya, l'advocat J.
Roma i altres alta cmpleats.
lintnetliatament ce reuniren els visitants
junt amb els seda de la Cooperativa al
local de la Federad() Patronal, establint5 e un carne dimpressions entre uns i al-

e2117 die" 89 do noventa% ile-aga

srs,eip 3 E l'A:ese/1,y

dos quena de ass da la tars_ ment de les, ariatines se,Liegant
da,' i sota la presidencia de luid- que la comunicació no havia arri-

caldo, senyor marqués d'AlellNs i)sat a ter:raes.

.comeilleOr la riesen, (le nei
ordinnriw ale degolle otinvocate-.
eta.
Tot sepa d'haver declarat
l'alcalde oberta la sessió, ei s e nyor ftnehlt va demanar que fos
Regirla integra l'acta de da IseSeió
anterior, la (mal cese 'féu el seeretari, invertint en la lectura
tres lores justes.'
El senyor Rocha feu •remarcar
que en la lectura de l'acta han
trascorregut tres hores, afegint
que lamenta que en la mateas se
ji atribtreni una lleugera
venció ein aquel! dehat de la secan paseada. Recosida que abans
de retirar-se va t'emanar se li fes
coneixos la rasant de la plaea
Catalunya, dada gin creia senilIlissima. Diu que va anar a la seoetó de Foment i solament va tro-,
vas una comunicació de da Divisió de Ferrocarrils, donara les
dados de la rasant, i demana que
constin en acta aquelles dados
que no han vingut fine al cap de
vuit dies.
Diu que terna el propeeit de
presentar un vot de censura contra Prilcalde pel tracte que va donar a les rninories i que si no ho
fa ara es parqué no hi ha el basó
dit 1;iver. Demana m'e vonsti alzó
en acta per a donar estat consistorial a squest vol de censura.
IdI oenyor Carrasco es lamenta lambe que l'acta interpeeti en
sentit contrari unes manifestacions que ell va fer. Repeteix Una
pregunta que va dirigir a l'alealde sobre si l'adiete 36 es compatible anda el 30 i demana que
l'alcalde di reservi Pu pasante Per
a quan sigui el inoinent de poder

tres.
Poc abans de les den, i segons s'havia
previaMent anunciat, va començar-se al
teatre de Circ Mercantil l'acte públic de
divulgació de l'obra cle la Cooperativa,
organitzat per la Delegació de la mateixa, d'acard amb els directora d'aguce:a
itnportant entitaL
El públic, que ja des de que van
cianse les gestions perquè la nora torea arribes a Igualada ,ha demostrat biter2s.per aquesta obra, va acudir - Id en
bon nombre i val a dir que no en sentí
decepeionat. Les ciares i categóriques eaplicacions del semen Puig Marcó, taut
van la sinceritat i convicció amb que fore/1 fetes, produiria entusiasme entre els
coneurreats.
Parlä, abano, En Manuel Mateo, com
a delegat de la Cooperativa a Igualada,
fent la presentació dels senyors de Consell i Sien( per quina causa i com fou que
es terca els primera treballs perque la
Cooperativa de F. E. ringues a aquesta
ciutat.
El diputat de la Mancomunitat per
aquest districte N'Enrie Ràfols maniíestä el seu desig que los ben aviat una realitat el projecte de _portar aquesta nora
força, la qual cesa, indubtablement, repenaría un gran bé a Igualada i el sea
districte i acabä oferint el seu ajut a tots
els igualadins.
L'alcalde d'Igualada, N'Amadeu Bi,sca, que també era a la taula presidencial,
va pronunciar unes breas paraules declarant-se fervent entusiasta de labra de la
Cooperativa i dient que ha de quedar escrita amb lletres d'or la data co que Igua•
lada gaudeixi dc. la nora corrent.
S'acabä Lacte a mitja nit i els risitanta tornaren a Barceona en el mateix
tren redil per la Companyia, satisf.a3
de la bona acollida que han trobat a Igualada.
— Diumenge en el camp de la Joventut Nacionalista varen posar-se front a
front els dos polenta equips Joventut Nacionalista i Ateneo S. E., que són els que
amb mes aferrissament es disputen el
campionat de la comarca de Noia.
Les rivalitats que sempre hi ha hagut
c-are els dos equipa va fer que durant vis
dies que itteedien al de la Iluita els comema e is fi ssin dei mes apassionat, frnt
pre y eere m'e el dia assenyalat per a releo an Ci pertit l'apassionament deis partidaria Ile,, i alee bändol produiria
tucit.: lamentables. Sortosament, el seny
no lo, estat vuterbalit per la passbi,
be dt ce:a qtr. no tote! palie s'im raistras correcte, el partit, que ha estat torea interessan t , ha transcorregut arme ilveet l'Ateneo per un gol a
cidc
zero

parlar d'aquest assumpte.
El senyor Maynés co:ttesta als

senyors Rocha i Carrasco, dient
que el que diu l'acta es la fidel
relació del que va °correr a la
sessió paseada, pul' les manifestacions de lots dos senyors es
prengueren taquiisräfieament.
El senyor Rocha diu que encara
que les quartilles siguin presea
taquigràficament no han estat repaseades. Deinana que consti en
acta el que ha dit de la rasant
i que constin lambe els vots de
la minoria radical contra l'apeovacie del dictamen.
El senyor Carrasco enten que
la lectura de l'acta té per ubjeCte aclare' conceptos, i tesu l'exemplle (le la paraula ches, pronunciada per ell, que va interpretar ese clot pel taqui4raf, i Ii sorhl "hoyo". Aixi cola incutnitati,
ble per compatible.
El .senyor Marjal demana que
consti en acta la seva protesta
que la Divisió de Ferrocarrils
hagi negat el dret als técnica muatieepals per a prendre ea rasant
de la plaea de Catalunya.
El scnyor Sienes es mostea
contrari a que s'introdueixin modificacions a l'acta, puix creu qua
a tot arreu es produerxen aquests
errors sonso importància, alteament inevitables.
El senyor Rocha manifesta que
solament s'oposava a que tos
aprovat el dictamen acuse /rever
portat Ira (ladee relatives a la rae
sant que no han estat portadee
fins vnit dies despees.
Rectifica el genyor Carrasco,
insistint en qué sigui esmenada la paraula ineompatible que
ell va pronunciar "compatible" i
diu al reenyor elaynés que no ha
d'oposar-se a que slittrodueixin
modificacions uficials a l'acta.
El ecatear Bordas pregunta si
l'acta és secreta, 1 t'emana que
es p ermiti als regidors Regir iles
(martilles taquigräfiques.
El sauyor Mitynes diu que la
secretaria ha donat teta rana de
facilitats als regidors, i en prova d'aixe es que aquesta acta ha
estat llegida, per alguns d'ells
abane de la eessie.
Ei eenyor Carrasco insisteix en
que sigui rectificada la paraula
"incotapatiblle" per la 'tertulia
"compatible", i demana a Palealde que li contesti si accodeix a
rectificarla.
El senyor alcalde li 'contesta,
dient que rierä rectificada oficialmeta Pacta tal com alemana el
senyori Carrasco.
A'aaults regidora demanen votació nominal.
Finalment es aprovada lacha
amb el vot en contra dels radican, Unió Monàrquica i del senyor Carz•rasco.
Van Marianas que constata en
acta el seu vol en contra de/ dictamen aprovat a la darrera sessiö,
referent a d'obertura de les Ram'des, els regidora radicals i tal senyors Arquee, Trius i S'adulo

SANT FELIU DE GUIXOLS.— lla
estat concedit a l'Ajuntament d'aquesta
ciutat l'autorització que hacia demanat,
per tal de poder anar des del primer
d'abril de l'any vinent a a substitució de
l'impost de Censuras.
— Regna gran espectació per a veure el reantat del partit de futbol que ha
de jugar-se el diumenge, dia 26, a Cieapaotlau mun ti ap rlintem anua' cuan

d'aquella diem i l'Aunare Deportin d'aqueeta, campió de Catalunya de merma
Higa. Per a poder assistir al dit partit la
Companyia del tren de Sant Feliu a
rona organitza un tren especial, passant
d'un centellar el nombre d'inscrits.
— Continua empitjorant la situació
económica d'aquesta cinta!, (legada a
l'imidissinuvcriai de la ¿ucletaria suro-tapera.
Darrerament han estat acomiadats, per
manca de feina, mis 200 obren i es diu
que Iti hauran usas acotnadaments.
En mig d'acuesta decadencia i com un
escarni a la dissortada simació d'aquesta
poblaci
ó, s'anuncia la visita d'un investigador de contribucions per industrial i
'Bata.

Darrera hora
DE BARCELONA
UN 1111DtViDU ES ATattCAT PER EFAMASCARATS
Poi abans de tancar aquesta
edició, Josep Costa, du 50 anys,
ha retal atrarat per dos emmascarats, els quals li han engegal
alguns trets, ferint-lo Rematent
a l'esquena.
Els dos eruntasearals han pi •
gut esser detinguts.
El Costa ha estat curat uil dis
pensare del districte VIL
lamble

CATALUNYA

PALMA DE IIALLORCA..—CosteJata pel diari "La Ultima Hora" s'han
celebrat els latierais cm auiragi de les nie-

times que sticumbirett a lexplossi6 del re-

belli Sant Perran, ocorregut fa vin-t-set
anys.
— Sha rama im telegrama del ministre de Frene« participant hacer cstat
aprovada la.coastitueló (le la Junta de Caves Barateo, de Palma.
• — Amplient :refleja de eaceident
pailebot 'Rayo" al port de La Cortina
sunbeettint-lo ell vapor pesquer francs
. • ffermelo", obrint-li un forat que realice/si, La triputaci6, mallorquina, se sale. "Raye" venia d'America carregat

de fosfa s. Penas -ja a la casa mallorquina de fustes d'En Caietä Segura. La
Companyia cl tenia assegurat en ducs
dues Companyies, essent-ho també la tripulado%
— Ha arribat cl nou delegat d'Ibsenda, Enric Soldevila, prenent posessiO del
arree .
— S'aclaren els treballs de la funció
a benefici de la familia de l'escriptor maliorqui Joan Bautista Ensetiat. Es represe.ntarä "Los dos pilletes".
IGUALADA. — El proppassat Miau
viugueren alguns dels directora de la Cooperaßra de Fluid Electric, arnb el pro-

La cata:;trofe da; port
L'alealde, senyor niarquee d'A-

DE L'ESTRANGER

tolla, s'aixeca per a fes avalara
el rondo' de l'Ajuntamont per la
catàstrofe ocorreguda el passat
GRECS
diumenge al post de Barcelona, 1
Al e nes, 29. — Es coneiLan els demana que signiert aprovats OIS
següents detalls do d'execueió acords preems abani dahin pels
dele ex-ministres. Els sis conde- caps de majoria, per tal de coopenaba reberen la cornil/Lid a la pro - rar a la manifestació de dol de la
só d'Amanere essent després tras ciutat, que tingue lloc en lacte
Iladats a la plaça do Gudi on (o- de' l'enterrament, eelebrat uhir.
al Consistori que ala
ren afusellats. Ela ministres 1 el 4ssabenta
generalfssim mostraren gran se- presentat una proposició referent
ir aguda assumpte.
renitat.
• El seneer Rocha s'adhereix al
Iels cadàvers reberen immedia- dol de la ciutat i censura rabeentament sepultura on els panteons ele deis presidente do la Manco.
de les respectivas familias. — munitat 1 de la Diputadó en la
Radio,
presidencia dee del en !'enterra --NOUS DETALLS DE L'EXECUOto DELS RESPONSABLES

1

•

i

El spne-es, la keiz4( i f14
lambe, en nona de la rn joria, al
condol de la ciutat per - lereatestrufo del-diumenge, i contesta al
Senyor Rocha per les manifestacicatee que ha fet explioant el per
gne no pogueren assistir-hi eis
re•Pre eentants de la Manco/nena.,
tat 1 de la Diputació.
El senyor Junyent també s'hi
'latiereis. en none, dels L'adicionalistes.
El senyor Matons fa idèntiques
manifestadora i proposa que es
dirigen' un telegrama a l'Ajuns
tament de Buenos Aires per la
desgräcia ocorreguda en aquell
port., on toparen dues embarcadone, produint lambe moltes tictimes.
El &sayos Massot s•adheren
tamlie al condol de la ciutat i
afegeix que tal com ha manifestat el senyor Junyent, no llavero
de decantar-nos en favor d'uns
ni anees per fer cärrecs a ningú, paró si Itavem d'exigir que es
depurin responsabilitats, car es
induldable que algú a responsable de la catästrofe. Seria convenera ja que no és missió de
la nostra Corporació, que per
part dol Ministeri públie s'esigenin aquelles per no delirar
sens escarment als culpables.
Els senyors Carrasco, Arquee
i Anglada fan idèntiques manifestacions,
Es aprobada la proposició que
firmada pels oanyors Duran, Reventús, Maynés, Carrasca, Arguez, Viza; Quirós, Canals, Matons, Gaberró, Anglada (E.),
BoschLahrús i Nadal diu abrís:
Que l'Ajuntament faci constar el
seu sentiment per la catàstrofe
ocorreguda al Port d'aquesta
ciutat; que s'aprovin les disposicions preses per PAlcaldia pesque l'Ajlintarnent sufragues les
despeses de lenterrament de les
violines i que per a el pagament
de dites despeses es posi a la
disposició de l'Alcaldia la guaratara de 30.000 pessetes.
Fou aprovada lambe una adíen del senyor Palau dernanant
que- l'Ajuntament acordi significar el sen reconeixement a tela
els que amb exposició de la seva vida procuraren salvar la d'equells que, estaven en imminent
perill donant p reves d'un altruisme digne de ¡loa.
Els senyors Carrasco, Arquee
Anclada fan identiques manifestacions.
El senyor recatee proposa que
eonsti en acta el santiment del
Consistori per la mort de l'esregidor i tinent d'alcalde senyetr
Munge. Totes les fraccions consietorials s'hi adhereixem •
El senyor Marte Esteve
na també que consti en acta el
sentiment de la Corporació municipal per la mort de N'Lsidee
leonsoms, a qui tant den di nostre Ajuntament. Aisf s'aeorda, i
el senyor Masscut demana igual
acord per la e ee l :leen Sebael'ä
Torras.
Despatx oficial
S'entra a donar compte dels
°Deis que figuren en el despatx
oficiad, començant per l'ofici del
ministre d'instrucció pública
Beiles Aras, comunicant un Reial
decret Aomenant a En Manuel
Luengo i Prieto, delegat regi
d'Ensene antela primar'.
El seit-stur 'tocha protesta del
nomenament d'En Manuel Luengo per a delegat regi d'Ensenyament primari i fa càrrecs al senyor Guarro reeordaut que aquest
s'havia oposat a una proposici6
per tal d'oposar-se a aquel' nomenameht. Acaba fent càrrecs a
La Comisen de Cultura i diu que
s'oposarà a la tasca de la mateiLi contesta el senyor Barbey,
fetal -li avinent que no fou el senyor Guarro qui va oposar-se a
aquella proposiciú, sine el senyor
Nadal. Fa recalcar Pobstinació
amb qué el senyor trocha. donant
continuos preves d'antientalanital, s'omisa statetualleament a la
t asea que realitza la Comisei6
de Cultura, per& malgrat aques-

La oposicie----diu — seguirein la
nostra via acuse que les protestes del senyor Rocha puguin ternos tornar enrera.
El estupor Nadal es del de que
ei sanyor Rocha critiqui als absents i espites' la intervenció que
ell va tenis en la proposicie de
reí erdncia.
El sonyur Hucha contesta molestat per le/3 manifestacions den
senyor Nadal i fa as de paraules
agresives contra aquest. obligara a que la presidineia cii cridi a l'orna'. Insisteix en que s'oposarä a tot lo que faci da Comisen.' da Cultura, al.legant que
aquesta fa obra separatista.
El senyor alcalde pregunta
Ola de eospendre la eessie per
a continuarla mes tard u s'In de
donar per acabada.
EI senyer Olivella fi remarcar
que en la Ordre del din hi figure
alguna proposició que ell te interim a discutir.
Finalment s'acorda suspendre
Itt sesi per a reprendre -la al cap
d'una hura 1 milis.
San dos guares de den.
Ea repren la sesst6
Les once 1 %kilt mimas, ea

meren la wegeie..eeütt las

demora de l'alcalde son -er

let
.„4,1:41eea * ;.., 9 .1
-- - • ' dirs tr^7x el despatx elle

Tot seguit es dóna cumple d
altre °B -is qne sestaven I
sd'h els eeertntii :
Mire del C'oviifii erell coa
dint nailon') de manaste i ee
enes per a la realitzaeió deis trs,
balle necessaris releeleel ete ala formació del plänol pareeee
d'aquesta capital.
Altre ofici dcl Govern civil,
cedint m'ende' de subhasta per
la instaleaciú de l'escomesa
proporcioni llum i foses raetis
als tallen nunicipals Banal"
eeasseig de Pujades cantonee
amb el carrer de Sicilia.
Comunicad& d'alguns rexiao
de l'Ajuntament de Vilatranc
fent avinent a aquesta Corpora
eló, la satisfacció amb que tr ae
vial. -record pres protestant d
nerrienament d'alcalde de Iteial
ordre d'aquella vea.
—
DIctämens damunt la talle
, Els ceded/lees número I i!
eón deisats per a despees de
discussió de l'ordre del dia persa
trobar-se a la sala els regidor'
que darnanaren s'ajornés la di".
eussió.
Alguns dels dictàmens fuel
aprovats i altres restaren en II
mateisa situació.
De.spat x ordinal
Tot seguit són aprovats räpidament i sense discussió n ombrosos dictämene que figuraven
l'ordre fiel dia, la majoria , delt
quals oteen d'interès general o el
referien a assumptes de Denle
L'alcalde posà a discussió
dietämens número 1 i 2 de sobre
Ja taula, la discussi6 dels Trae
s'havia ajornat. El primer fa re.
ferencia a que els empleats del
Municipi denen saber Ilegir i escriure carrectament la l'enea
catalana.
El senyor Cocha demana que
el dictamen número 1 segueei
damunt la taula, perquä desee
discutir-lo ärnpliament, i en
quant al 2 diu que no säp de qui
es tracta.
El senyor Massot Ii contests
que no te cap inconvenient en que
resti damunt la taula el número 1, pele/ fa remarcar al senyoi
Rocha que el dictamen porta
enea d'un seis company de la mi,
noria radical i eitranya que i n.
sisteixi en discutir-lo änipla
ruede.
El senyor Tusell dóna explica
cions sobre el dictamen número 2
El senyor Rocha insisteix
demanra que resti damunt la
taula.
Proposieteni
Born presenta dues propose
eions demanant plantes i flora pe
festivals de societats particulare
Les algiles da Dos Iba
Ea presenta una proposició

senyors Matons, Trius, Escote i
Palau, interessant que essen pie,
xima a finir la prórroga concedida pel grup bancari que va trae
lar amb l'Ajuntament sobre raejudicaciú d'accions de da Sociatat General d'Aibeiles de Barcelona pel Municipi i subsistint lo
causes que han privat de comph,
mentar el contracte, s'acordi pe
l'Alcaldia gestionar del grup bar:
cari que va adquirir tot Paciere!
la Socielat General d'Aigües de
Barcelona una nova prórroga pe:
a complir el contracta estipule
entre liquen grup l'Ajuntament.
El senyor Maynes defensa lt

proposició, dunant algunes expla,
(-acierta.
.El senyor Bordas, davant
inamfestacions del senyor S'ayraes, retira la petició que ham
fet de que quedde la proposice
sobre la taula.
El senyor Santamaria intern t
en el debat i es mostea Contrae
a que es prorrogui el contraria
ande el consorci llameare Acalla dient que els radican s'epariman a la prórroga i votaran la
con tra.
El senyor Rocha es manifesti
contrari a la priSroga i demars
que s'ajorni la discusió
assuinpte.
• El senyor Maynse diu que en
forma que han filmlet eis senyors
Bantamaria i Rocha es yeti obls
gal a donar mes emplea explicadone. Din que no té neeessital
de discutir novaent aquest coa.,
liante que fou aprovat per l'Ajentament. Ea história de l'asedie
te des de que el senyor MarIfner.
Anido, seurse resoldrele•va
viar-lo al ministeri de S'ornen, el
grial tampoc l'ha resolt encare
Han passat dos anys, la Çonisanyia de Des Rius ha seguit tete'
cionant, lsan reparta dividen.
'dos., sabenf eis consums d'aiga
durant els anys 1 921 i 1922 i resulta que s'In consumit
quantitat d'aigiia que ele anys 83
teriors. Diu ele si ¿'Ajuntament
.de Barcelona llagues lineen el
col! poder lee tu e-ues,smb eis bu.
neficie lauda pagat la primera
de les anualitats de l'adquisicie
hauria restat un remanent (I"
600.000 pesados, 1 demostra
Pèrdua que representa per fe'
juntament al no hacer realeza(
aquella operacit3.
A l'hora de tancar aquesta etali
ola, la seisió encara muela.

j
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Aval, Mata, larde 1 le, colea13
,_ Cale priatente, Un vtatjer ronuu•
Palomilla, ReivIndl- •
• amará, El
• ~id de Idnr, Talen, alta, per
• almea \n'alter, macas 1 anima
jornada de la gran 'm1.1411111 84 ree
a batarl del collar 00 per1011. Seta e
• ton. ele El rel de lardeo!.
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AVUI, DIJOUS, MT, A LE ; DEU,
la fastuosa reviala tia gran Unpectade

L:.0i3ORS

CADA DIA. A LES DEU.
dies festitts. Matina a les

Dijous, diumenges

4 de la tarda

c, ! ;

N TFATRE DEL

e

Ntcon i El areyoe Ramon {menea a Iris criados; la miller obra
del Teatro Lirio Cataläl Gran dije
I

LICEU

D'rnä, estrena de LA DAMA Da

•

Oran emnpanyla draturatlea finjas- •
Eaparn. A g ui. aunar, tarda.
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CALÇATS

Saldem meit barat existències do calçat AL DETALL procedent
Ocis nostras mostruarls que rencvsni continuament I calcats amb
pc'-its defectcs de fabricad()
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LAMA DF FERNANDO POO
Et viir c,x SAN CZSLOS eo tirà el de Deserhbre de Barcelona, el 16 de València, el 17il'Alarant a Vartagena u el 26 ele Cattz cap a Las Palmas, :Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, r4stants escales intern.iiiiies i Fernando Pdo.
Ultra et-, indica-As aerreis, la Ccmpanyia Traiisatlantica td estaklerls els especials dele porta del
lediterratti a Nova-York, porte Gantabrie a Nova - York i la IMia de Barcelona a Filipines, les sor.
liü.6 deis qua!: nu sdua fixeb i s'anunciaran upertunament a cada viatge.
Aznests vapore aclimaten eilt rega en lea condicions més fa vorables passatgers, als quals
lee Cuitipanvin dúna allotjamentnna cdmoile i tracto esmerat, cola bu acreditat en cl seu dilatat
sec rel. Toas eISvapurs tenen teltgrafia sonso fila.
EXPEDICIO COMERCIAL
El vapor REMA MAMA CRISTINA sol lira de
salvant rontingiMeies, el dia lt de Desembre, ' Je Sar.:ander, el 12 dt.e
el 13 de Eurunya, el 11 i el 15 de Vigo cap a rllavana i
NOV:1 York, aduieten errega i pa ssatgers.
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tia 43 de debilitar. Rerängose
en cl seto de sentir !os primeros
)) síntomas do abatimiento.
tina set:. a• alimentación a tiempo
evitará los funestos ostrates
la anemia e desgaste.
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. RAMON REXACkS
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