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EI Rei d 'Anglaterra
Ltarga ha veten le cricli.ria
propòsit de l'elrim arte eleidoral.
' Es una ebsa que s'lla dit i re-, per exemple, la História de Cataaellia elegir es regid , e s delamulunyri, dels senyors Valls i Tapetit molt que a Alemanya no e3
nicipis i les jurttsis generals dels p.& techar un heme de valer, del bernen i -Soldevila, tllibre elemendistrictes.
qual no es pugui preguntar: A tal, poró sostingut amb un to de
la lluita electoral va ronstiveritable "Gelehrte", és un !liquina Universitat explica?
luir, en virtut de l'inereinent eee
Tot honre de valer es, segons bre inapreciable perquè té quin- La bandera arirr
iesa•no'
O
li pres la causa reialista, una auaixó, un universitari, i tole la cul- !date corrents potser al alón, per()
tentica, parada de torees polititura a llemanya té els avantatges i a casa neslra raríssimes.
podrà ésser liissada corn
Llegiu, en canvi. mí un artidle
quee. D'acometa guisa, alguna
els inconveniente d'esser una tul-.
o
de
Georg
Bernhard
dinflictes caracteritzaren i
1ura universitaria. Potser si ja foi pollitie de
a bandera nacional
joves.
rentaren mes nitidament, que la alemany demanaria que sobris- Teodor Wolf o de. Maximilian
Aqty,te3 orclre_s—que en alguns casos prenen la forma dis- diversitat d'opini ó ella &sentadLondres, 5.—La Cambra deis
per desSota de un tenla
Herden,
i
suMun
poc
les
finestres;
polser
si
sacia de la insinuació----expliquen els actes d'hostilittit a la Ilat, meres a factors innombra- fos-alemany votarla per la cultu- eireumstáncial i a voltee fútil, th Lords ha aprovat en tercera teca
catalana que s'han realitzat en algunes diócesis de Cata- bles, abs geste no es estran.a ra ä base de la tombarella perM- (robaren sempre els rastree tuca el projecte de Ilei Manolo-,
les instruceiene en sentit espanyolista que ha donat als radministració incipien t, 1 sense dística, peró cola que soc caleta, d'una formuló universitaria se- gente la Constitució de 'Metal..
.
mant- finalitat que la Republica du a i rom que al nostre pafs, per con- riese.
:Eliure d'Ielanda.—ILavas.
,!cgiz de l'Escolte Pia el general dels Escolapis, qui havia
qué hàgim de constaPer
segur
Ee
trist
tra,
cada
cop
que
es
parla
d'un
catalanesc.
terme.
una
carta
tendencia
Londres,
5.—E1
rei
ha
sancto.
enteriorment
ee
honre de valer sima de preguntar tar aquesta inferioritat justa- na en la forma acostumada tes
Auf s'expressen, cona g'5 natueve la iniciativa de la circular co ha sortit pas del pare
a quina penya es prodereix, no puc mera en un moment en que la lleis qur.» ralitiqu o n la Constitur
monàrquics
eonlea
la
Reral
els
,•
menys d'admirar i enrejar aques, Universitat alemanya no atreves- ció d'Irlanda.—Havas.
pública,
fent-la
responsable
l'aspecte
escode
preocupin
es
catalans
pares
Udrit que. els
sa un periode brillant. La erre'
ta intensatida universitaria.
les
revoltes
per
elle
matei:cos
eo.descabdellant-se.
Eren
els
Escolapis
de l'ofensiva que esta
1,a primera cosa que us sobta económica no solament ha pro- mrt. REALY, GOVEINADDR (1E- n
mases.
Alguns
republicana
promajor
un
en l'ensenyament congregacionista, mostraventesten contra el Govern, i en aish a la Universitataalemanya es la longal fins avni trisolament de la
NE RAL D'IRLANDA
a la llengua i a l'espiritualitat de Catalunya. Entre els els aeompanyen els mor-Me/pues, múltiple manifestació de la vida ci5ncia alemanva, que s'inicia en
,e de l'Eeeola Pia abundan els catalanistes. Tanmäteix, arusant-lo de no haver previa . . els dels estudiants liue en ella es 1917, sin6eque« ha destruit una
Londres,
5.—lía estat nomenat
part
de
l'espirilualitat
i
del
desdöna. L'ensenyament a base de
b ses, de saber que en un dels col.le g is que els Escolapis tenen avalots. Finalment, alguna repenlos -llene oraba dels professes inter5s amb quú es conservaren governador general de IFEetat
1,-, a Barcelona, no solament no s'hi ensenya la gramàtica bileans atribueixen al Parta Ilés un element delta vida universi- ad les desinfles pures. Altrament lliure d'Irlanda Mr. Ilealy.-11a4
bhii3a ni la história de Catalunya, sinó que són severament p ública Portugues (pared (lomofäria. Al coetat d'aireó trobareu a el nivell mig de l'estudiant de Vas.
.
et
seu
fracris
electoral
d'estimar
erätie)
pecat
en
el
caiguin
alumnos,
per
tal
que
no
els
iik11 ,
cada . curs anuncis dc reunions post-guerra, es, segons totes les
anome!libreta,
Les
acusacions
enrame
el
(Inoberta
una
ha
aquest
col.legi
lii
eteria. En
d'estudiante per a completar i opinions, mollt inferior al d'abarre
I'Ag5ncia Ilav.as no ens dóna
veril
armen
per
falla
de
base.
persentit
en
anotades
són
on
i despestivament "la Catalana",
discutir les Ilieene. L'estudiante de ta guerra.
mes que el nom del primer gotorea
pública
sola
pog,ue
in
la
que
de
cataramanifestacions
Es ben desagradable que la vernador general de l'Es tat Ilin-t
altrament, porta dintre la Univertelsverable per als - rituranes totes les
el tervenir a petici6 de les respeel
sitat una intensa vida corporati- suspensió del decret d'Autonomia re, j d'aquest nota hl ha tres gerrat, rar ingènues que siguin, que se'ls escapin. Fe més greu
ves
meses,
i
perque
fina
evin
no
universitaria
a Espanya hagi des- mans: Maurice, 'nomas, Josep i
re que, relatern la eircumstancia d'haver-hi en el col.legi al.ludit s'ha demostrat que el Govern der- va. Les parets- de la Universitat truit una esperarle.;
de millora- Timothy Michael.
planes d'anuncis de Corpo',boa nombre de religiosos francesos, que es distingeixen en xes nie satisfer cap d'aque.stee pe- estan
'Varee persecutori. Ene permetem de tridar l'atenció del senyor ticiono. D'altra banda, el . Corti racione acaderniques. polftiques, ment.
Els des primers procuradors a
JOAN CREIXELL
dels matisos mes diversos, esporCorle i Dublin, respectivament, i
.e! d.e Franca a Barcelona sobre la conveniencia d'aconaellar electoral assenyala sancions per tives, etc. La - Universitet cerca
Derlín, novembre:
el tercer, membre ded Parlareent •
si.'eite de la República dedicats a l'ensenyarnent dice la nos- tots ces delietes de que hoat par- habitarions pele estudiants fodeis Consells-del rei i de la reina,
turz, que s'abstinguin de pendre actituds liostils a i'ideal la ara amb ilasistenene, la Ira- rasters. La representad() detls esd'ejem que és ei amarra',
posició d'aquestes sauedurts par- tudiante, ciemée, t instit uida una
Cala.
al Poder judicial, rin portent mena de florea del Treball per als
Thimoty Michael Ilenly. nadó-)
Par diversos conductes sabem l'alarrna, fins ara gairebé silen- tany
nelista, membre del Parlament
intervenir el (Jo y eras ea el sea
rea. ene s'ha creat davant l'impetu vigorós que pren el naciona- funcionament, per tal coro ti ab- estudiante.
Tot alar; fa que l'esiudiant V13DE L'APLEC DE rEnc.n pel N. E. de Corle des de 1911.
isra Des del terrible senyor Rocha, que accentua el seu sólida independencia.
• any 1855. Enträ a la ear
totalment dintre de la Unsl-,
rist un c.rrmplar de! manif.-st /lasqué t
ptr:stisme d'ex-sergent, fins al bisbe de Vich, doctor Muñoz, els
Per Sot aireó, poeant de banda versito!. Ate4 enntraeta torta't a Brego courorant el mitiog,del rrera de Lleis l'eny 1889; en el
de
perilla
senten
l'angúnia
causa
nacional
noetra
Consell
de la reina, l'any 1890;
icee'cctes a la
ele anees argumente ronetatats.
ment amb el nostre país. on Feeze a 3. 11 ‚uni bella
amarado
intendent del Iteral Pairimoni,
Oxims. S'anuncia que el cap de la minoria lerrouxista de l'Ajunmermaren-1 dones, per a Helara-linar tudiant es posa en contaele-itAb
"
e fe patriótica.
es proposa actuar a tall d'inquisidor espanyolista, mentre del tot el Regidor, esbrinar les
Univer Sil at úratedeitt -árar-'110
A L's notes ende n'u= ressenyiirem l'.4- l'eny 1905; merare dcl Consell
ca certes diócasis del nostre territori s'intenta coaccionar els rann-es reritables, 4v cemearsslias. 'tapete; reatudiant ya 'L'escoltar pkç eal afeg:r .qur rls reprrsaniants Reial Al 1910; In e ruhre Par-Wee,irieernal .. p-ronn:trits eb Hilres d'Acció Catalana for..n saludats, er tas- lamen!, .per Wextord, louagen,
et . ments de legitim patriotisme de nombrosos clergues. Iii ha perfeetw•de les qthlC, quf
-e7.. 'de Londonderry,, N. de Long-)
ltanteecie de castigar les ms nobles manifestacions de catada- en tès malatties tlel cos Mime. es a.Spe leis de la sera vida, tots -els car prr unta cada nombrasa ford, North Lout19 i, finalment,
i necesearia per a de/ is impulsos 1,--eten censo con- dielants deis Faarlls i de j.rz .ns naciosr. En alguns bisbats, com el de Tortosa, aix6 no fóra. res de indispensable
PSI N. E. de Corle de 1910 a 1917.
bonaeaclimeió poeterii,re p e- tecle amb la Unieseitat. Fine nalistas, a mis a r! .:s deis senyors,
so. xiIi s'ha dtinat ja el ces d'ésser repri.'s i suspés de minsa un erra
Es autor kle diverses abres, entre
sem de bruta, pesqué, mereeeen. egsairobe compre la sera cultura cuide i rector de la z.ila.
LI;on_ge que pronunciava rd ilatí, no a la castellana, sinó a la consideracions especials i I;en P re ossiona l Se adquireix al marolmos "rna paraula per Irlanda",
Cal lambe cansigrar que turre Im pernana, tal . corn el Papa té manat que `ses faci. Dies enrera consi g - desenrelllacles, entre altres
ge Tartiversitat. Aixú fa que sontdirats assistrols al ntiting lii hannia els "Lleialtat mes calle de l'aseassir
-en en les nos-tres planes el fet d'haver estat destituits mesos t ors d'aparent plliXartea . (11:'• vael- tete noseitCes ((liguero aquesta eu,:ipiars mions Míseras i Cristófol de nat", i e Perquè Irlanda no és
re". (N. de la R.)
r•esa quatre professors del Serninari de Tortosa que no havien närquirs, la iaèrela deis republi- mena de cultura, composta dele Dan4'neth.
LA PREMSA CUBANA
va ea eignar un clocument cMiteari a tinta eaPerit de catalana. enes i l'abstencionisme capees i elements mes divergente amb d'e
ELS FNEPARATIUS PEN A L'EImite mes imperdonables. No es
Es possible que aquestes injustícies signin mirados amb indi- dnetrinari de les mases peolcIaomie ens ha pasat a les meros un
que l'estudiant alemany
ein? Es Ilit;t d'invocar el respecte a les autoritats dc l'Eaglé- ries.
• menti tottelment de el) que els ntíro.-ro de l'important dion rSe Santia- VACUACIO TOTAL ANGLESA
go do Cuba "La Independencia", en el
rroeedint d'arnesta Ral e e. d715
ea p;:i • fer passar eqi silenci el ataca raneunioaos contra agiteprofessors Ii expliquin; es que la
L'UNICA BANDERA NACIONAL
apareja. ressrayada aro!, planea
. eeee terrena l s que eetimem més els fills de Catalunya? Nos- troberdavant del proces electo- ruiversitay AA el 'loe de referia- qualt,..rt
i and, aun ptissims titular: rAsa
travée
Jet
de
ral ni monärquics,
'", dEern han alt que aquesta interpretació del respecte a les
Delslin, peee dls -u
(mal obtiagueren les rumorees, ein de lote l'actividad de l'estu- senrblea celebrada pela catalans de Cuba
Lee: ets no és vceement cristiana.
posicions per l'evaeueeei dirlams
ro rquella citstat i la contitoció de la
fet . que Ina enfortit. i alititentat diana
d'origen
de
punt
a
Madrid
el
pnteer
trobarlem
I
ell,
aixf,
(record
o
en
t'entra
cant bé,
da per les tropos erigiese.
"Fedentri6 Nacionalistes Cauna rolla (resperits que glalei_del que a lee Universitet se ta!anes de Cuba". La ressenya va acotaünnsiva. Comença a traspuar en els periódics-de la capital
L'evaeuació durara unes duce
xen per la resurrecció
forma
uniersitäriaIi
replica.
es
diferents
setmanes.
panyada de ferrorases parantes
•la la mateixa alarma que ací es manifesta en
Tant les enit linee aleccione parment.
Es
'aixl
cona
toles
ies
puLa guarnicid d'Irlanda serä sna
e . e No fa gaire que el tètric col.laborador del "A B C", senyor larnentäries . (Tm les adminietra - blicacions alemanyee ven en-lb a la l'ostra CCIIS3.
D'altres diaria rubans eL•cr.rien
lament cornposta rer tropes 11,4,
Stilavssria, remarcava que "España ha dejado crecer con torpe
ives, han dernoslrat que els (len
animal
magriffie
enhiela
univertnovinrent
nacional
arao
atenció
al
iandeses.
txaa. les nacionalismos comarcanos", i en un altre article en anys d'abstenció electoral
sitari que a Catalunya cap Iliare calda Cal agrair cordialot'ut aqweises
La bandera anceleeri no faldea
asturris eleolorale, ans ttl con- no pot tenir.
veladament "Acció Catalana", deia que Barcelona és
ens
m
q.
d
simpatia
sincera
ma..tres
I.rari. Comptant en els Sella renes e er hissecla rom a bandeen liar
a actual de los ms feroces separatistas".
Jo cree que la case que fa que nen de la Wurc R..ptil'ita de Cuba.
cional.—Radio.
enernics estan alarmants. Peró catan de.sorientats ensems. gles amb els raes acabalats pro- l'estudiant del nostre pais evita
moriärquice, no han militara: llurs
• el planteen llar ofensiva, cooperen eficagment a la creixenea pietaris del país, amb la Lit:di- tot contacte amb la Universitat i
U74 SAGNANT calenaT
Lotos els wats que d'aix6 es derisi
ce ici.ial. Crimies, ere:mies!
la!, de Falla finanea, i anda gran
ven. és que iota la Universdat
hl bagre*. Ira
•
Corla ,
112er.^..
Part. tic Pan com p re, cm-pm-aren en
esta plena d'un ambient do de ssagnant combat ratre, rebels-• i
la Huila electoral podseroses eines confiança i de ir:enes/aren.
Coure c5tranger ..„tulars.
react ives.
Desconfiança pel claustre i veis
EL NACIONALISME FL A MENC
Al començament de la cierra—ele
Ammets •utilitearen un ario do
Aixt, els senyors de la terna, en professors individualment (pm
os Ini llar gran nutittria
vienen fixats fine al darrer de- bis de patir une itivasi) bombardeig, amb el qu,r1 0...sper
ti C st dir, verilables pan'jsits de
tall ele ensenyaments universila- de gent i de moneda estrancera. Preci- sanen ele rebdls, infligint-los ser
l'esfera., dele hurnils que IiiNitren
ris; desconfiança, sobre tot. pels sern. La grat que venia era, en sa major veres pardues.-11avas.
aferrats, utililzaren Ilur prop I e- estudiants, alls quals es imposat part, gent que fugia de les incomoditats
que
en
el
parta
'liberal
els
Ire
a
la
I.
sr
iin' di 1..11
lat rom arma de conoció electo.el contra) mes detallat; meterles i prive:roes que regnaven a llars red1351- . vaina abunden. Dones U: els rel. El mateix van Pe Luis eis se- a estudiar, ordre d'estudis, veei- sos a canica de! conflicte. La moneda que
1;r!)roortaals
•
(,.tt una socialisles flamencs, fidels a Une nynrius nnmarquies deis [robles fieeeió dels coneixements adqui- vis envaia era, geaeralment, moneda de
elein
el problema diteri de justicia • envers al po- do l'interier, un la Ilsti (te deseo- rils per maj à d'una vintene d'e- come, prerr franceses de dos FOUS, peces
e
la 1 l",("'7.;1;:, iii flant. La se t- tele de Flandes, no han tingut cap 'mamila o aplicada per cómplices xamens, etc. Conseqiiirincie d'al- anelescs d'un penic, peces alemanyes de
repugniunia a constituir do tat que la desvirluen.
¡II ler g e rl b's
xo, el menyspreu mulas: no ere.: dcu phenigs, peces argentines de dos cenlògriques
vtl.,Ci0113. I ;tollestes han tire ecialició parlamentària amb
que
hl hagi al món un exemple de
De
la
mateixa
manera
algun.e
a
contra
l'esquerra.
Per
el fcnomm taima a
la drei
Horn
comprovava
favorable4 ai flamencs,
!u !
menyspreu
mes
gros
que
el
que
damunt dele relate de part it. ells barres s'enredaren a la liuda, caen
arreo: als enerves, a les botigues, als
ernennt d'una manera
XXIV
per exemple-la important casa Po- ele professors espanyols meni- tot
: fls : d,-,hfr les
possihats hi han posat els drets de la llenfesten pele Ilurs deixebles ..si es -• dematxos. Hom comprovava el ((monten
subseripeie,
de
te,
on
una
Ilist.a
una
bufetada haurl".
"Otti
riurl,
crcmatistie
als
tramvies,
especialment.
arla
flamenca.
ylettiria total de Ilur tesi.
reptaren) el que els deixebles
durh. Quin eatak1s,
Fixem-nos
Ilem podria suposar que ele emir el fi d'adquirir recursos per
()multes vegades haviorn vid un cobrador
lerm.n sanlissin, el fet que
maifesten pels Ilurs professors.
depeses
eleeterals
a
eostejar
los
rebutjava una moneda estrangera! en tradttir "El socio que deje de satis.socialistes flamenes, davant el va atirnyer la suma de 180 con-.
!-e e rte rrid. SfÍn deguts en
Ben diferetit d'aquella confian- ene
facer..", pensar a cantiar cl present
Nosaltres mateixos, guantes vegades luplel. de la Universitat de Gant,
prl a l'actitud adoptada
tes. Daquesta guisa la coacchi ç a que calera Fiarle en els uni1-ls si il e fla :nenes. Aquests es decartarien cap a una enlu- va pasear tots els limite i el su- verentaris i entre ele universina- y era hagut d'embutxacarme una amb una subjuntin pel finar d'indicatiu i traduiri.
l
deje, no per (Inri, sitió per deisarnì?
re, salan aituat en et len rey ció transaceional, i eepecta1mee.1
ris, que es tratlueix en una ampla Ileu rubor perceptible
born, adhue a Lielma, altera les
Aquesta huila contra els dittims cus el que is pitjor: ¡Quin català no c›critt
150 5 . 1 ., -nentrat d'un pretès in- perla fórmula segons la (mal seIliliertat
•
aeatlemiea
cona
la
que
arrnilles. Noti's, perú, perrilla es
encttny foraster—I10 volem dir que els ja més aviat deiri que deaiara en una
trt lieelenahsme. No han allegat ria creada una Universitat flaavui existoix a Alernanya!
que circulen tranquil-Lment siguin d'un ce (rase com aquesta?
menca a Arthers sanee tocar la rexpressió autentica de la venSUC les reivinelicacions flarnenEs
ben
sabia
que
ach
la
ottan, revistant la traducen, catalanaeas II obra de la burgesia. No Universitat francesa de Gant. Pe- lat, que els tumulles cine es pro- versitat de [derramen-1i autónoma i ettny gaire tiostre--va dttrar rucsos i mer); la verdea és que en aquost doten a la cintat, prop dels ein- al seu torn l'estudiant es !hure sas. Perú va venir un dia que la Iluita d'alguns estatuts, hacen fet correccions,
ha n cpüsed, el problema cabree el
eles electorals, finen desencaded'una ',llanera 'gairebi sobtada. Els com la de substituir deirard a un
D'Iddetna patriúlin. seo ball rol- punt ele eocialisles flamenca,
absolutament de (Reposar els seus cessà
arab Huysmans al capdavant, nats gaireb6 tote, qui per des-,. estudie, sonso anee control que que rdnitjaven el coure estranger se D'ha- traducció d'un deje, eins ha estat ohjectat
gut aliar contra la patria en nom
acreditar
el
reim,
qui
per
tal
de
vien
causal.
Penics, sous, phenigs, cen- més d'un cop: Drixard no esd he perquè
elas8e..1olisplent un erileri sostenen estrietament la soluniei poder multiplicar al son grial, la l'examen final, no mes enuljös taus circulaven
selle obstacle a través de
no es tracta d'un fct segur sinG un solaercatricla justicia batan decarttat per lAs qual ha de desaparejad' la
que
un
examen
qualsevol
dels
totes les mans públiencs i privades. El vo- ment problemàtic. Perú ¡es que unan
Universitat francesa per a ter sera pretesa influencia, (tunant- ilustres.
(1 1 primer moment en pro
ee
com
a
víctimes
porugues.
luta
del
come
importat
era
tan
fort
que
ich que
teansformatió de la Uns- lloe e la Universitat flamenea.
Quan jo miro art i veig que un va rompre totes les ressist&icies. Avut diem qui Hura cris referint a un
Del que hom esposa pot con- artiele
Recomanem ala TU/aires obrers,
de
periúdie té, mito i pau- sembla que les diles monedes s'hagin na- s'estleviudrä seguraincut?
da Gala CO Universitat
eloure's, dones, que elA vells Cus
1 especialment ale nostres
lleus aci, d'altra banda, un Metate:miel*
so eh 'qui) all ilustre pele Puniver- turalitzat. Ningú no s'aduna de Ilur exisele l'ús sistentätie del subjuutiu en 'roe del
sitiar', que no es directament un tencia.
el d 1 emare:1r, de mes a la'S, t'alistes, que es fixin en l'erina' turns eleetorals dels monärquiea
han
renaseut
enrobustits.
D'aqul
deba,.
del
Parlament
belga.
Pot'unir
ett frases cota les citados. - Els que
•
Sin e en nenesto qüestió s'ha
idiota, de sovint un simple perioEtn fa refeete que d'aquest exernple treballarem serem recompensats" substidria esser que els argumente deis resulta (pie la monarquia deefee dista, em desooratjo profundatear mena d'alianea entre
tuttralitat
molt
beca
final
deribar-ne
una
-la católica do la Ceenbra i eocielistee flamenca el3 retiren- la. en sang i fang, sonso autori
ment. A Catalunya, un Urbe° com, trista i desconsoladora. Gosaria dir que tuja& trebanarem ((alter diudicatin) per
ta t. moral que l'enlairi, acabada
(preent de subjuntiu), es con: - •e ielistcs Ha/nenes'. Orliteles res.sin, de retrae, del greu
l'eeit d'aquestes inundes mas venda cl reacia "Els elle treballem seran re-.
per
una
abdicació
covarda,
es
tan
a la dila aliar:ea alma trionitat camera que cometen quan ueen
—
fallides col-lectives. compensats". Per4 aquesta frase teja una
de
moltes
mecanistne
lluny
de
la
seva
restauració
coas
ara de l'ofensiva q ue contra in ilur documentació i en Ilur
el D r ojecte dele "flarrin
en 5 (l'octubre de 1910. data de a la República eón la confirmació Si cit una cosa que la usa mira anulo altra significació tpuix que trrhal:arars
. 0e ents" propagande lidioma espanyel im- la proclarpaciú de la República. d'un vell postulat:
tala de compte i de resel cum la mone- és tumbe una forma de present
posat
a
Catalunya,
--convectlat
1-'els soempree els
—Les demoerbeies edil els r?t,la simple multiplicació i la sola pere.a listes valons.
tut) "Els que treballem ara" (id t preaixf ele Siedleats en una o; cala La s'anoria obtinguda, nomès gime politice en què la plebs s'a- da
sistencia d'un atac ha aconseguit vicpels
mitjans
aconsevida
scat), kn distinta de "Els que treballa.
l'han
d'esnanyolització,
tal
cona
les
esEs salad que la lamedal cat4liristoeratitza
i
l'aristocracia
es
fa
.
podrent
rciiar-nos?
«tila,
de
quin
cada
rent..." (fet [mur, segur_ o probiemátio,
ea de la Cambie de Representante
coles de l'Estat, la del.sació que brm desait, essent per tant plebeja.
reolt
alarmar.
Estic
una Inició, auf com els pagadet e"glea estä farmacia per una dllissrida o el Govern civil.
P. FARRA,
SOLDEVILA
CAREES
JIUltBERTO
PELAGIO
mento qtle . i'¢rgatt.nügulo
tra e ringoria de flamenco, nasa-atnigt 4 SUI3114
Cada dia arriben a la nostra Redacci6 noticies que ens parlen
entes manifestacions de l'ofensiva antiCesalana, estesa en un
frent t'une des de l'extrema esquerra sindicalista a l'extredreta eciesiastica. Tot fa pensar que nce tracta d'una simple
xidenc i a. Tenim mcitius per a creure que en certes esferes
13 p:odia un moviment d'alarma, degut al qual han estat donacontrariar
p adres en el sentit de reprimir, ofegar o almenys
fee: del nostre moviment nacional, sobretot entre les gener

ratifica la Constituid.
irlandesa
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Excursió col-lectiva a

Altali, de 1780. a 19.
Per 100 nulloi.
Vins del pala, de 17 a 18 pesarles.
blem d'Aragd, a 30,
Meollo]. a 225.
alisteles, de 90 a 91,
Anisses, de 110 a 325.
treue per 100 Ihros.
011s, de 750 a O 1 euartS.
mis, 3 4 la dothena.
'

CONTRAMESTRE

eabent l'Idioma a:emany per a una gran FABRICA CE SU1903 a Portugal. IL'3 intliSp011SabiC que domini tut el que es
.
1
a da fabricad() i a l'assortit dais suros i deis discos
e ieeferex
1 de curo. Ofertes indicant pretensions amb per/ala:ate a la
1 Rcdacció d'aquest diari.
Nieta..

El Gremi de Viatjants i CorreGi o l Centre Autonomista de
rependents del Comerç i de la Inens recomana fea/ constar, P e l coneixement dc tots els
e rais socis 1 de tots ets Centree
de Dependents de Catalunya, que
ae e 0' 400 QiiI105.
les !listes d'inscripció per a la
men, en gra ilarguela, a 23 duros Cl
matei2M s'rStan omplint räpidarTe•ro.a.
mert i aixi que eatigmi cobert ol
1,ern Idee/ rospeesnmt, a 21 duros.
Idem Cornil, a 21 ídem.
mimare nssenyalat, serä tendida
1 . '9 5 011 9 ne 03 1 5 dosanun.ula 1 amb
de fi n it lvamen t.
Acorta a la /min.
Dereee. lote els que s'insertA Pi plaga !fl o r e ar 5119.0 reltrst:
aran
tharant el corren! mes de
revors, a 18 pessetes (D'artera.
Merme, a 13 frien/.
des e mbre gaudirnn de l'avantat4,11, 3 10 !len/.
ar aaar ee r ireerits al Passaport
02 Idem.
Ponle, a 43 1 hm atta! l'este .eet Des i. 14.1ectiu. el I7na si Greint
O 39 pessel es q61sterts Pe • rdst ots r1
-.artera de trrearel, evitant-Ins
que m . s tia abundar al Moran.
les molasties eonsegüents.
Garroces, de 1 '95 a 8'50, milita oferEl nrilt aelin direetor d l'Ortes. 1 por, rompradnrs.
fi6e Frfineais Tu Tourisme, En
Vi, tleZU, IX enraimat 1 re de sis 1 ;Mg
O set rals greu 1 carrera.
Tasen Mar!iner, rl qual amb tant
Olives celeteles, do 117. 0 a 17 11,S5P•
l e o ctu artera 1 eottides, de 18 71 0 a 1935, d 'eanoe ha treballat pol mejor axil,
de IR m'opera exeursid, ha armi1.'on,'"de 22 a 23 rala quarld.
5 P77 141, Cli benefici dels excursionis tee. que pel se!ei dia de l'exc urs16, o sigui el destinat per a
CHA VES PJ1GBERT S,.,..
'alar n Verrlun i visitar els ramas
de britana, s'hi afegeixi al tren
I BANCA, VALORS, CARVI _
es pecial dels excursionistes,
TelHons 1230-1271 A
!aras COITOS restaurant rom
Ram bla del Centre, número 6
Sznin
r e erssaris perquè en arril
bar e Verrlun els alatzers pugutn
tenir Tina heres enmpletes per a
visitnr la einlat màrtir i e/S seas
Anuncis Ofials ramas de batalla.
San nornheosissimes les reSOCIETAT AMONVITA EAVILEHA encimes que es preparen en honre dels v1atjants; i -corredors,
ESPANYOLA
lart a Parle mera a Verdun, com
Per mor(' del Consell d'Admi- l 371)11 4 es fan gestiono perquè rt
nistració, i en ús de les facultats Casal Ca t
alä de París organitzi
que ii concedeix l'artiele 16 dels
fee!n, en honor , dels
Fatatuts, pel present es convoca nra aren
SP779 rnmbafriCiteS.
junta general extraordinaria
_Fs pot assegurar eme ac o mn aS r nyors accionistes d'aqueata Seals exearsionistes a Vereetat per al dissabte, dia 16 del: nyarä
dela . nn dels senyors mariscals
e7119 som, a onze loores, á l'ee- de França.
tatge social, per a acordar la die.earaim moll(ss'm
solució i liquidad() de la &Dele - Via l jards i Cnrredarsal Grraii •le
l tramesa
tal.
ene ens han fet-alel cartell i n e nEs tenedors de den o mas ae- p
almes annneiadors de l'esmeneions de la Societat medran . detaita excursió
positar-lee i recoilir la correeponent papereta d'entrada a la Junta. tal com s'estableix en els Eetaluts.
' Pro Arxiu dels PoBarcelona, 5 de dosembre. de
1 9 2 2.-Pel Consell d'Administra rió - El dieector-gerent, D. Ken . BASE.-; PER A T.'N CONCERS
dat! Park.
''
1. - 8 315 podran pendre-hi
part els adherits als Poinalls
Javentut.
II. Ta per objecte el ccenerm
de" Earaiu, i arab aquest fi co
Vaisc!ts e+ets- pr , miaran els n/T.os treballs que
Vapor espanyol "Mereedeaaada `eirtaz4contenir retrato amb les
la criar, amb pela. Amarrat moll' e 'erreepaterila ressenyes
lloe
(le Llevant. Coneignatari,
mateixos que s'hagin ,visitat
Navega...A(5 i Pesca,
excursió poex.. - r 1v7 M en t.
Vapor espanyol "Santa Cris:A- 21(1%tled.
na", de la mar, amb pele. Amar- Poiran pendre-hi part
rat moll de Llevara. Censigart-i els relrats que representin Paitan, Consignacions 1 Transports.: satges, Marines, 1410nm-1/eras arVapor espanyol "Cabo C a ll e
ta:alce da Caialunya i Festes Po..
3-a". de Sevilla, arab càrrega ge- mellistes.
Els que no vinguin
neral i guatee passatgems . Amar- coapres.les amb aquests quatre
rat moll deleite/aria. Cunsignata- gr6ps, seran decilarats fora de
ri. Ibarra i tempariyia.
coneurs,
Vapor espanaol "Motrieo", de
IV. (Pnova, amb earreea general. el din 31S'admetran frehall;IIKS
de gener de 1923.
Ainarrat moll del Rebaja. ConV. - Deuen 'trametre's al doe:igualare lhurra i Companyia.
iciciii del Poniell organitzedim.
Vapor 1101112C "Jan", de Glas- carp
e: Corta Catalanes, 583, Bargow, amb carrega gener01 i car- celona.
lió. Amarrat nioll de Bareelona
VI. - Tots ele treballs denen
Sud. Consignatari, ?dae Andrew.,
anar sense cap signatura. E! norn
'Vapor cspanyol "Juliana",
Nora York, ami) càrrega general de l'autor i del Pams11 a qui peri 8 passatgers. Amarra!. 101011 de tany anir à dinfre d'un plec ells
San Bertran. Coirsignateri, Ignasi on signarà i a sobre d'ell s'lli 03criurit el nom i lema dal treball
Villavecell la.
Pailebot espanyol "Jovea Pa- coneursant.*VII. - 171 tamany minim ha
quito", de Palamae, anth Arma
cialsser de 9 per le.
g' II eral.
VIII.-- No han crLsser rimas
Vapor esaenyol "Mallorca". de
Palma, amb eärrega general i en color, solament seran .admrsas a eone(Irs els que siguin
42 passalgers. Arnarrat moll
les Draseanee. Consignalera "Bromur lile negre inat".
LX. - Del aat 2 al 10 de fehrer
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Tieso", de les fologeaffee seraa exposade.s
Cartagena 1 escales, arnb carrean al lloe un opertunament t'anuageneral i
passatgers. Amarrat eitträ.
x. - Formaran e! Jurat qualid'Esaarya
Conslgnatari,
Ramos.
ficador el senyors: En Juera
Vapor noruee "Ftolf Jeet", de Maria Folch Torres, president
Londres, amb càrrega genera!. directora; En Tosen Serra i lasAmarrat moll de Sant liertran. (ren, secretar) director); En Narele Ricart i Bauer, "acedó ArConsignatari, Conderninas.
Vapor espanyol "Ampúrias", de li.Lica" Agrupada, Excursionista
Sant Feliu, arnb cärrega genera!. Catalunya; En Jaume Rodeo, naAmarral buoll d'Eepanya W.-Con- dador, d'*Artfora"; En Rafel Espi
11ü3 1 Bagner, president d'el Posigeatara Freii:ae E.
Vapor eepanyol 'Cabo Cerve- mell urganitzador.
ra", de Saatander i escales, arnb
XI. - El reparliment de preeärrega general i passatge. Ana.r niis cs farä el (Ea 18 de febrer,
rat enoll del Rebatx. ConsigLotar ami) n'edil' de l'aniversari del dit
ri Ibarra i Compatlyia.
Poinela havent-se abano publiVal g ells soriita cat ei veredicto del Jurat. Libe
Vapor espanyol "Manin", amb on es tara la festa, ja s'avisara
pe,r maja d'"Anfora".
el seu equip. cap a la mar.
XII. - Tots
trebells queVapor anales - Media", de (vanataran n't poder del Direolori
sil. cap 3. Valencia.
Vapor finlandes "Suoraen Pol- els prerniats s'arar-en publicant
la", de transa, cap a Tarragora. l'"Anfora".
XIII. - S'han relmt eis seVapor espanyol "Ampúrias",
güents premio:
tränsit, cap a Tarragona.
Del Directori: Tema ¡Puro. Del
Vapor espanyol "Rita", amb
càrrega general, cap a Marsdia. Pomo!' "Defensors de la tersa:
TeMa 'liare. D'En Rafel Espi•
Baguert "Del Montseny. Del
C iru rgi a . Malalties nös
Pomell -Nostra Arnors": Terna
CO121111011 de le dona. Vics
Iliure. Del Pornell "Entre Flors":
liarles. De 11 a 1; 4 a 6. Le. 0 a 8. Tenla llame. Pon/ell "GinesFontanella, 15 primer,
ters": Tema llame. De! Pareen
e;aualaa _
"ftenaizeraeat": Tema naire.
- A l'ensems hi ha altres premia quo anunciarem oportuna-
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XIV. - Tot el que no hagi es.

tat pres. en les presente Baun Cascó ds
sad queda facultat ampliament
alleuja a Pacte
el Jurel per a resoldre-ho.
i guareix ràpidament, sense perPel Pumell -Defensors de la
judicar L'ESTOMAC
tesar, organitaiAnct Bufet Es41.A4# G. 41».13gu.1 .14 41A8 »agUert:

DInsecres 8 de desernbre de

GASETA LOCA
CaGERvATC111 IZETTLOROLOCIE Di LA
1 n 91•ZIRSITAT O& 39P 555 034
Dia 5 de des , mbre de 1022.
Marea d'otervaciO: 7, 1 3, 18
Bardractre a O r 1 al n'Yen de la. mar,
76,3, 7093; 7700.
Termírnetre sec, 6'6; 134; 112.
T o rnidiaetre noma, 54: 1. 7; 89.
IllolIhat (centesunes de saiuroctOt , 09;
59; 73.
Direceld del rent. Ser.: VE.; 'nena,
eloc1tat
real Ch 11121.225 per se0011. 1; 2; 0.
1:1 1 0,1 c o l, mine !ere; me-O,
Classe de nüvols, stralus-ceraltU3; elITUS.
"en e fe., • •,• • extrema a l'amera
919,21me, 118.
3110lina, 4'4.
Oer,11.1ae14 te-m0m5le9e0. 10'2. TemperalG r a 72I1Ja. 11'5.
Prel . pitar5í 00110 4 3, des de tre 7 bares del dia anterior a lea 7 bares riel
Ola de ta Mufa, 74 dinktmetres.
Obsertacloas partirulars, boira.
"ea.

*

LA PUBLICITAT

PRE 1J3 CZ sunecr-urrito
E'areelena: Basa pessdee
mrs. Provine-les, 7'50 pessetes
!res mesos; 15 els sis hiera; 30 un
any.
Una', Postal: 25 pessetes tres
Ine50.5; 50 eta sis; 90 un any.

Amb l'objecte -de celebrar entrevistes amb e/S prineipars importadors, ernortaclars i indostrials de Catalunya. espeelalment
en eis rams de entone i Laxas,
dernä, a mata vindrà a- aquesta
eiulat el senyor Charles Cannigham, aregat comercial de
l'Ambaixada nord-arnericana a
Madrid. L'estada d'amical senyor
entre nosaltres, quo durar ä fins
dissalit2 al vesnre, i .potser fino
ei (M'une% oferirà una avine:31eea Eis nostres industrials i a loto
aquello que fa nnegocis amb els
Estafe Units d'Amèrica, d'entrevistar-se amb ell, que els rebrà
amb grat a les oficinas de la
Cambra de Comerç. Nord-arnericap a, Rambla -deis Estudia,. 8, se'Con.
La visita de Mr. Cunragleam a
Barcelona-hl imperfänein m'a <me'
acaba d'asser denunciat el traetat do eornere amb els Estats
Units. L'Ambaixada, els cansols
i la Cambra de Comerç nord-amerieans Deleiten plegats perquä
els Estats Units enviin nviat ele
Comissionats que han 4/2 negoeina Un noti teactat que afavoreiEinterean y i d. o prodtictes.
La Cambra nnrd-americana ha
pres la infelativh, celehrent reunions els sena directors i adop,
tant acords 75. 3i. a la defensa deis
hiteressos dune i nitres.

CARTUJANO

Vi Llano, 0 . 85 amp. 111..
Cellers MINO Si ritARIGTANY
Per eircumstäneies in-ir:avistes
ha 1.ingut d'ajornar el een viatge
a Barcelona l'ex-ministre senyor
Goienochea, qui havia de donar
el dia 7 del corrent la primera
de les conferandas ele la Juuta
de Dames a la Sala Mozart.
Per aquest matar ha estat neressari alterar les ,dates de lee
mateixes i la Junta donark comp
te al set/ ternps dels dies que tindran 'loe definitivament.
Probablement Sfra ei 1 5, 16
i 18 del corren, comeneant 9a
primera tlel 15 la eminent eseriptura eanyora aVietor Caleta".
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada die te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a l'anericana d O a 11.
Dem, a 1Ze non de la venta,
tindrà 'loe, organitzada per la
soeletat Niu Germanor, en el tanIre Foment Autonomista Catalä,
una vetllada teatral en honor
deis directors del quadro esean:e, Ea Ferrita Janohe i En Sebastiä Mor6, re p resentanl-se el
drama en tres aeles "La reaciosa" 1 la joguina "La criada nova", havent premies l'assistència
els autors.
En obsequi de les damise7.1es,
comisció organitzadora sorlejaril una preciosa tanagra.

VERITABLE 061,810
1 ctectcs usats de 1n1ce. classea
Pian: fax. Tallers, número 41
El da 9 del mes que sern, a
deu de la vealla, donarb al
sala d'actes del Centre Araaanes
una conferencia sobre et tenia
"Araga", ei president alnetrueda) del mateix Centre, En dtzli
Calvo Alfaro.
L'assisIencia a l'acta serà paLalea.

o Catarr R

os, e freda
cróniques, CO
Tri ,\ Bronquitis
curen ränidaraent amb

o.

11.7.:1).te Geraenot Climent.
ro dels darrers dies del pas-

set mes de novambre va morir a
Madral Na Ramona Vidiella de
Masriera, neboda di conegut
concertista de piano ilustra Vi-

No desitja

diolla (A. C. S.) 1 del dibes
senyor Pase&
Desempenyava amb son iaba
En Victor Masriera i Vila,
reeci6 6
Si Cure permanent (te k
buix de la Direació Genera
primera ensanyarlea, estable
Madrid per a formar mestres
a lee escolee prirnäries.
Va col.laborar en les obres lx;
bujo" (perspectiva) i "Maiink
de Pedegvigfa del Dibujo", p,
Víctor Maariera, publicadfs, ru.
pectivament, a Buenos Airea y
Madrid.
Per les seves re/levante qa
tats ðe talent i virtuts i ara
tracto, sa mor t ha estat sea
sentida.
Aparells parlants de t'el! pasa
Ertens assortit en discos. mg;
NYO, 1 (entre Fernando i Banyo)
Sempre elc3ants, sempre
tingides, les Joies de Br illante de
Brasil. Les trobareu legitimes
amb muntares d'or de hei a Is
Gasa Cota (antiga de Cota i laur,
bazo), Hospital, fi (arop de a
Rambla).

CORDI
LLERA;
Vi Nano. 075 amp.
ellers ARNO

Ce

FAARIGTA NY

L'Ateneu Autonomista del Di33
tricL3 M ha tingut Famabilitai
'enviar-nos bons de pa que hern
repartit entre (mines neeessa
facies.

JOIES VILANOVA UNI016
Per a Xv/./i dimeeres, a les dea
e /a vetlla, ha organitzat la sec.
ea) d'Estudie Polítie 1 Sonata
13 l'Ateneu Enciclopèdic Popular
(Carme, 301, una conferencia
pública a càrrec del distingit
vocat madrileny En Nar e fs Fer.
nändez Boixadcr qui de7,-nrett
Itarä l'interessant tema "Res1
ponsablitats de la represe:6 i
oessitat de la rey...lució'.

Exposi ció
de Guants

Per a senyor i senyora. Extraordinari assortit en P,-11
de Foca, Ante, Ren i
Especialitats per a l'Auto
• i Vestir.
;. j desrompte duran/ els Gres d're

J 1 5 5061010 prenent-se dos parelt5

c rtnrni Gràcia,
Passelg
12 1 14
L. 1 UALII
Telidoa A. 4360
Per el prop vinent die, 80 del
corrent l'Esbart Folk-lore de Ce.,
talunya estä preparant la inan.
guració de la seva delegació de •
Gavà, Buera, constituida en
aquest note, ultra els clelnents
amb que compIa a Barcelona:
l'Esbart, bi prendran par e les ele,
menas da 4a snsdtta delegaci
ó. Han promes la me ya assisten4
eia a la mentada l'esta un boa
nombre de personalitats i 31die
tas culturals i patriótiques de
Catatunya, lo que fa esperar que
dit acte anirà revestit descepo
cional importancia.
Oportunament donarem mea
detalls.
L'Institut Municipal de Beta°.
gratia eanitäria oua assabenta
que durant el mes de novenabre
proppassat les defuncions esde-'
vingudes a Barcelona han estat!
1,027, els nascuts vius 1.,521 i eta:
nascuts marta, 88.
Per al proper dijous, die 7,
les deu de la nit, Is Federeeió de
Pomells de Joventut de la Bar.,
celoneta te anunciada una costeo
renda amb el tema "Funciona.'
ment PedagóMe de l'Asil tid Pf 04
teeeid a l'Infända", essen cotai
ferenciant, el fe.rvent apóstol de
la infantesa, En Lluts Folch i
'forres, director de l'esinentat
Asil.
Aquesta eonferéncla anirä
aeornpanyada d'un munt de pro..
jeceions, hi es farä a l'e•slatge
de la Joventut N,:cionalista de la
Bareeloneta. Sant Miguel,' 3.
El dia 8, festa de la Puríssimai
es farä una vidia a l'esmentat
Asil, que lindrä pe2 finalitat el
fer palesa la irnpOrtänbil.
cabdal d'aquesta gran obra d'abi
negació i caritat.
1.4oe de reunió per a la visita:
Plaça Sant Miguel, a dos quarta
d'onze.

Ebrica d'erfebrcria

muctu r u a ;ruante 1 taria
comptat
Sti132 comp et e ncia

vcndes
Frez

4 - Portaterrissa - 4

ésser sempre el primer?

" Bri ord o GRAPH“ n'aquieta reproductiva cliarina per
a la coi:fose:6 de postals, catblegs,maelons, etc. Ea dues hores pot fer vostè inateix 1.000 reterodueoicn3 pres4;ä1dini
.el'inipressora fotegravadors i a (n'en molt mes °condrila.
PlagA Cataiunia, 17

DimeC res 6 de descrnbre de 1922

Diputació
primer

••n•mor- n••n•nn•n

Provincial

poriocie -S-cgona sessi6

A les cinc de la tarda, el preselent senvor Vallas i Pubis de-.
clara aula la sessia, que és
segona del primer perkele.
'ro: seguit lees 'tesela l'acta de
sa ¡terrera seasid, eaeent apesara-

Necrológica
El president fa remarcar que
de , de la darrera sessies ha recae_
reata la mort del diputat per
Nalarti-Arenye En Joan Camprelti, i detnana que la Corporasea faei conetar en acta el sen
sentiment per la mort d'aquelt
campany. S'acorde abr.
A peticia del President s'atora
d. tainae ter constar en arta et
aeatiment de la Corporació per la
aiart deis a diputats senyprs
>ferian Batilee i Bertian de Lys
i J. l'erice i Vidal.
Einalmeal, el president demnea lambe er. faci constar en acta
el sisal-jineta do la 'Diputació per
aaiestrefe eedevingitela al Pon
jaquesta eiuiat al dia 26 del
pasieat mee, acordant-se aixf.
Consunicacia d'a4ra4mant
Es Ilegida una comuninael6 en
ea ala de la Dtputaes6 de Valene.s, saluleatt ta de Barcelona
agratta-li tse atenrions tingud e e l diputat doctor Meliner.
la visita que feu no hi ha gatee
temps, a aguaste eiutat.

ta del dictamen i fa una releen')
tie'allada dels fels, demanant
es depurin resprinsabeli!sits,
El senyor de Babe, president de
la Comissió, li contesta dient que
quan va constituir-se la Cornissiti d'Interessos generals, la proposició de referencia es trobava
ja damunt la (aula i dentana s'apilen la di:muele (Vaquen
aseurepte.
El senvor Gira inlerve en el
debat c-orroborant el (me es
diu al dictarnent ellA ii Dii1Ulaciii no té dret d'inteevenir en
les denencies formulades contra
els moscos dtequadra i que l'au:ea MisSid que te aquesta Cormereció es pagar els iliosSCLS.
Rectifiquen diterents vegades
el senyors de Rita i Gusnyabens.
i fiealtuent se euspan el deba:,
mitjensaut els acorde que per a
la ',ropera seesiö la Comissió
correspetteut portare un dictamen formula' pe,s imanes.
Alees assumptes
San ratifiezte diferenls assuntp
te e acordats per la Conassió provine al, majoria lanas sense
importancia, essera, pera, objecte
de diseuesie un, en el qual es
proposa el nomenamenl d'alguns
sots-capnrals per al CUS de museos d'En:ladra.
El senyor Vidal de Llobatera
fa remarcar que per a cubrir
unes places eintilars per a rexercit, sha proceda ara gran
rapidesa a l'ensemps que les deis
moscos d'Esquadra estan encara
per resoldre i pregunta al president de la Comise:6 a que es
debut aizó.
Intervé en la diseussia el sonyor
Mantees, i el eenyor de Riba, per
la Comieeita lar explica dieitt que
el reeuldre aquelles places per a
rezaren representa una despesa
insigneficant per a le Diputació,
mentre que el ter els iìoitìensineti IC sub-caporals dels mes_
,sos d'ßsquedra representa /ay er de crear noves places de lelossus per a cubrir les vacants que
deixiti els que asCendexin i, en
coiteeqaencia, crear unes despeses que no estari aprovades al
Pressupost. f..espres te curt debat, es ratificat record.
• Se SUSpen la sesea. per ens
Cinc mintits. perque els dtputat3
es miela d'aeord sobre el nemeeanient dels que han de formar
part de la Comissió
AL can de ente minuta es repran 1 es pasea a votarla secreta, resultara ciegas els senyors
Ei Manuel Puiarefcgut i En Jauen prupietat, i cont
l
me rir abs,
eu t hlaut..i, ele eenyore Ea Josep
Gttloner i Er Joan Gira.
Nu llave:a-1h mes assumptes
per a tractar. el presieezt aixeca
la sesead) a les sis (le la tarda.

LA
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jutjat de la 13arcelonela rom a
pressumpte autor de l'asealt 1 robatori de la caixa amb 149,00)
pessetes que portava el tren
aliene al hatea de màquines del
Poble Non el dia 1 de setembre
propinase!.
Segons sembla, Antoni Jiménez
segueix negant que s'anomeni alai, afirmant que el seu veritable
nom ds el de Juli Garcia Cantó.
Pera la ~pro yectó pele funcionaris deis g,abinels antropnme!Mes de la Preso col.lular i de la
"Jefatura" de peinen, de les telegrafies d'ainbeltis subjectes, traMeses per la Direcció general
le Seguretat han evidencias que
tels dos són el matelx subjecte,
o Nia cl Jimanez.
El fiscal de S. M., senyor Medina, que ha estat estudiant el
streari litirant meshs dila', ha
erdenst al jutjat que s'amplii la
inflamad:la al Jimanez, i que es
facie nlanns aearaments i resoneixentents en roda de presos.
El julga, senyor liaron Salvaralees, ha dirigit timm ofiri a la
"Jefatura" de ¡lit a, iideressaat que es practiquin registres

als domicilis de determina t s subjeetee, als quiste se suposa compile:11a en el robatori dc referancje•
Mnreelf Silva, que esta prevalen i prec per aoven& causa, ha
prestat 11 M'a declaració, en la
qual, rectifican les anterior?, ha
dit, segons sembla. que les amisacions fete3 en elles contra els
Seria companys no sen vendimias,
i que si les féu fou coaccionat
per les amenaces i mais trnetes
de que el fau bbjecte la policia.
El juljal ha Mal, perquè amplii
la seva declaració, el pagador de
la Companyia de ret. S. A. senyor
Larambra. que guardava la calza
areb els diners el dia que fou
robada.
ELS PATIS BAREE..ns

ES caneara a Una aeserablea
general eelraordineria als patrons barbees pertanyents a -la
tercera categoria de dintre i deis
aferres de Barcelona. 1.'ne.1 e
tindrä Itee (teme, dia 7, a les den
de la erina,. al !mal del carrer
de Tallers, número 22.

ESPORTS

Crònica del
Mocions a la Comissió de
foment

Davant de la Comissió de romera han esta! formulades les
segilents mocione:
Del senyor Carnead): perquè es
desalan 2,000 pesarles a la col'acacia (le Voreres i relea al carrer de Colòmbia, i perquè es britinli pressupost per a la construcció d'un pont dainunt del Torreta de Carabassa que uneixi els
dos trajacte.s del earrer de Marylan; perqua es dest in in 2,000 pesceles a la coneervacia deis afeemats dels carrera del distriete
lx, altres 2,000 a latxplanació del
earrer d'Andreu Molins entre els
de Peris lleneheta i Vendimia, i
all res 2,000 a l'explanariö del tarro! de Sara, Bernabett, entre ele
del Torren d'En Marine i Selters.
Deis senyors Santamaria, Masset i Eseule: perqua es destilan
2,000 a la collocaci6 de rigoles
i voreres al cauce del Segle XX,
anees 2,000 a radquieieiú de greta per a rarranjament del cenit
Font Castellana entre la plaça de
Sanllehi i el earree ea F0130grid; perquè es proeedelei a la
substitució dels pala per a la hule
pública instal.lats al darrer del
Clot per bracos sonaras fixes a
les pardas de les cases; perquè es
destinin 2,000 pesseles a la collaceria, de rigules i t'Orel'eS
careces de sales 1 Ferrer. anees
2,000 per igual ()tejerle al carne.
de rala fine a rantiga carretera
d'hurta.

Municipi

l'orientada prefeseinnal no dd
exchisivarnent un problema de
peda/de:es.
.
Digue que entre les dues lene
dancies completament oposades,
dels psieelege. els teoritzants
ala experinlenladars, el nostre
Instala representa el pes o pont
entre tes eluea dortreses, donat ei
Ami funcionament d'orientadas
Parla de les diverse', seccione
ere/nómina social, pedagógica.
machete psieolOgica i teenica, eta
que es dividiran les ennfereneies
SUCCPS$IVPS, l'organització de les
quals s'acorde., a praposta de
l'Institut d'Ortratatie Prufessioe
nal de Barcelona.
Explica /a inleeve.neió en el
Congrés de llenitat d'Orientaa
ció Professional, iaterverteió cpie
reeres-que el mes faiamter exit.
Es presentaren riesultals assolits
per zartaa dels qticetimaris formu la:te pea rasa/culada institució
i tra meto," a tes atatiliee i patrons
dele apreaents oriol/Jala 1 el eens
fi de reepostes asonenguldes que
cotapraven reneert del Cuneen
d'Orientada..
Duna cuneixement lambe d'ala
tea nasse de qatationaris que este peeparaut rtnetitut per a la sea
Meció deis estudiante en ingresa
ear a la tanarettat, qual gestió
ve (eta - se ja en algunes Univere
sitat aumeicanes.
Acabe el doctor Mira la seva
intereesautfesirea dissertaei6 re,
merciant que relleaants pereonalitats mIad Magieteri itaiiù i del3
centres de malura superior, restaren admirats dele resultats que
olerte rtristitut d'ate:enlacia Pro -u
feestenal, i que es evaden' la crea.
ció a th1ia i abres indrets, enesMucama analegues a l'ea:Menta,
da, a la qual elan demanat algue
mies dadas. Ei eamierenciant seas
congratule 'ponme posa en eVieitMeia la i eficàcia
de la taeset-que realitza el Institut.
d'Orieulariú Peufeestunal de Barcelona,

mes que integren la F. d'E. (le C. a
Ir Sala Grau. Toles foren ripie''mitades per equipe torta i ben
nd 01W 1$
preparals. Assalts interessants en
Et "Pforzhelm" els quals tole tingueren °casa;
de demostrar-nos Ilurs habilitats
Avui, en rexpres de n'anea i entrenament en les tres'arntes,
arriben ele jugadors que rompo- espesa, fleret i sabre, eridant
non re.quip alemany que amb tant nil especialment Falencia de la
Peces I preguntes
d'interas es °suena pels nostres distingida concurrencia, els e'f'eLes obres dal alateopollta
Una protesta
entusiastas. Vequip que el renata pels senyers Ballestee, BusAlar va visitar el senyor alcalEl senyor Marques dentales que
Presentara sere el &silente se- tamante, Castnad. Font, ,García
de uii CUliliSSiú venus de les
la laputaela protesti del eoutingene entinta:lee:u en una edició
Gavatila, !delta aterera, Pa- Ramblas denianant que les obres
g ..-. do la fulla oficial pubiMa501.erinr:
ndee, Pi, l'orrent i Vilaseea. Pre- a rasa cibera' per al Meleopolita
da ti Gevern el allanes següent
Portel: Nat•mpf.
erneiaren els astalts, la Junta de
al Jet de la catilstrofe del Port
Defensa, di eta a esquerra: la F. d'E de C, els profeesore no comencin, almenys, fins ¡trissadee les festes de Nadal, per a
<1." eu la qual, desMalee i Holler.
senyörs flea, Grau i Pelara i motts
pres de d'atar cumple dl qua
Mitjos: Melcher, alueller, W es- aficionats /I aquest iaiport, en el nie dificultar el treriett per diles
viee i no perjudicar lana inleneepaea.oa ;ti Marroc, deia "que a la
rel.
ieial l'art i la torea van lan agerdemee, que al fer-ee les
esla de la ad:tea no bavia pasDavanters: Kress. Weissentmmanats; entre els esgrimistes re- diles ubres ho sigetin amb les
es:. res el - m.1,01. 1'1watt', essent
cher, lloffniann, Ilipp i Fenal.
eteelem els senyera Bailo, Gui- menys muleslies puseibles per al
a:ai que a lairceluea hi havien
Com es sabia, figuren en llen, Parnies, Saltea' i &alelen. i
hasta deu sic:Mies i que el miriquest tram sie jugadors anea:- pie • donin els altree, puix en inle- ventila tenint comide de no
Necrològica
privar la visualitat de les botirastee es trubata a la austra
nacionals.
ressar-nos les preves ens ',Wat:t- gaeS.
Allir va morir a aquesta ciutat
Cl “Eagyar", de ea-mama ren' de prendre 'nones dels preEn Tunal. Catteallerst, regidor de
La Diputar:e aeorela dirigir al
Subhasta de quioscos laajunlament. Sif Caetelló de la
En el reeelit match qt ta t l senta en tan rtgradaele feeta.
casere la prolesta ',reposada pet
disputat a Budapost els equips
La Comissia d'Hie • da ha uceur- Plana, que es fetal:ave a Barce-,
>cejo/. Murete-.
— •••.
d'Austria i llongaia hile
tlttt a rAjuntament que luna per a ter-se operar.
CM:T. DEL DIA
paf. anb bou òxit (pm prudente
Per a assistir a reaterrament
La Confederaciú de Cumbres es primialeixi a la eulatiteta per a
Les &ni:moles contra els
teta la pronisa: Omita II. Moblar Sindicals
l'arrendante/a, pel termini de deu vingueren els isenyere Manuel Via
Espanyides
de
latea•i Orth, il M. E., de Budapest. mobilisme i Cielisme 'tenia ea ;t'ye, deis quioscos dealinats a la laron. Linera -d'alcaide de Gastemosees d'esqui-Ara de La
Com ja es subut, ripies! Club projesete eelebrar a la printavera venda de penada:e installals a la n(); En Jueep Pascual, sindic, i
Granada
lieura de visitar el F. C. Barce- prexinta el seta stegttit.Saki de llanada de Santa Mantea desata!, En 'lacen, !alar, regidor.
Te Veta compte del dirlamen
lona els dita 24 i dei del rues nurL'enlata-amen ea celebrar-se
l'Auluntabil, pera no coinplan4 de la plaça del . r entre. i a la Realfeemul.S, pee la Coutieeie d'In1.42bla dele tlaputicius devela del isa- ahir a la larda, itsiMdial-/ii,
per a
reesus generals reseeete a les
Ve el al. T. E. vereda de gran: /lemadedUril'in'alernil
rrer
de
la
Unió;
i
sitie
:J'eh:Jai/1i
del
l'esplendor ano tiateteittit
repreeentacsú de l'Ajuntainena
i,quineids formulados pel senyor
Irma. aresulida en ids partas ittdonar a mineeta nova manifiesta- pla general de quiusima ainstal- els partera de vara, i una patena
aisenyabena entra el sub-eaptslernaCiedialS quo litt dlspulal.
iat
a
la
Rambla
de
Santa
Nlanicit,
'de la Palestra' i del Crimere,
, re. dels nu,:su a . d'E!efqiimit'a da
de gala 4,Ie la guerdm urbana
m'airarais clubs del Centre d'En- eia
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La Conferència de Lausana

D'A nglaterra

Els delegats francesos, anglesos i italians
arribat a un periecte acord

La Cambra dels
Comuns discuteix
la qüestio d e 1
S'abandona la col . laboració de la Societat de Nacions en la qüestió dels Estrets
sense feina
Londres, 5. - A l'a Cambra
deis Comuna el diputat obrerista Mandsbury ha resentat una
moció demanant que una Magació deis sense reina sigai mameea a la Cambra de Comuna per a
expressar clarament la situada.
Bonar Law ha contesta/. al Govern qeu no ohlidava la important qüestia deis sense feina.
Lloyd Ceacirge que des de que
dimiti no hada tornat a parlar
a la Cambra ha tornat a parlar
avui per primera regada per trae
tar de la qüestió dels sense feina.
Quan no havia pronunciat mas
que algunas paraules, bou interromput calurosament pels diputats obreriste sets quals Ii pr-e
guntaran parqué quan eslava en
el poder no havia posat en practica les mesures que ara aconseIlava.
Lloyd George té un gest ambigu amb la mA i sense contestar
continua els sena atacs contra
el Govern.
El diputat Kaennwerthy ha pregntat al Govern amb quines ordres havia anat el arenar anglas
"Calypso" a buscar al príncep
Andreu de Gracia i quan costaria
a Anglaterra aquest viatge.-Radio.
EL TUNEL DE LA S'A NXA I ELS
CENSE PEINA

Londres, 5-Diversos diputats
plantejaren en la Cambra de Comuna la qüestió de la construcció del túnel sota la Manan.
Donar Law va contestarlos que
nos'ha pres encara cap decisió
sobre l'assumpte i que ara no estä disposat a estudiar-lo.
Un diputat pregunta si no es
pot fer quelcom després d'aquesla
tres anys, per a arribar a una deeisió.
Nr. Bonar Law admet que la
qüestió del túnel sota la Mansa
esta en suspens des de fa temps,
pera donada la situació financiera actual del país, no caen oportú el moment per a examinar-la.
A mas a més, aquesta construcció
solament donada traban a un
nombre d'obrera relativament petit.-Radio.
EL "DESARMAMENT NAVAL"
D'ANGLATERRA

Londres, 5. - El primer Lord
'de l'Almirallat anuncià aliir
la 5SSiö nocturna de la Cambra
deis Comuna, que des del primer
d'abril prop passat han quedat
terminals tres creuers Ileugers,
dos destroyers i tres canoas automóbils costares.
Anuncia així mateix que actualmant es construeixen quatre
Creuers Ileugers, un coLloca-mines, quatre destroiers, vuit submarina i tres canoas automMails
eosteres.-Havas.
gLEI PROES PELS

Ardorims DE

TULLE

Tulle, 5.-IIa començat la vista de la causa contra Angela Laval, acusada d'ésser t'autora de
les Iletres anónimas que aterroritzaren durant algun lampa la
poblada) de Tulle, contenint ama
naces per a gran nombre de persones.
Entre els testimonia hi figuren
el jutge d'instrucció, el qual no
nega haver ordenat experiències
d'hipnotisme per a !radar d'aclarir la veritat i diversos matges alianistas i nadie calfgrafs.
Les sessions duraran uns quanta
ROBATORI D'UNA OFICINA DE
RECAPTASIO

Dlmocrea O de dese mbre de

D'Alemanya

han
Sembla

que ha estat acceptada la tesi romanesa
Avui ha
de reunir-se novament la Comissió dels Estrets

Parts, 5. - De Lausana comuniquen al "Petit Parisien" que
quedat plenament comprovat
qua els dellegats francas i britänie, senyors. Barriere i Curzon,
estan plenament d'aeord amb lo
que concerneix a la qüestió deis
Estrets.
La delegada italiana mira la
qaestió com un obstacle.
Aquesta delegació sera invitada
a possar-sa d'acord amb els russos i concedir drets sobirans a
Turquia a condició que consagrin la r
comercial.-Havas.
ha

ELS p EniTS IYHLITARS I FINANCIERS

ma, 5. - Els parits
navals i financiers s'han
reunit aquest mata per tal de deixar sentida els punta de vista
d'un programa comú sobra les
futuras regions de Constantinobles i els Estrets.-Ilaras.
Lausana, 5.--La Comissió que
arden en la qüestió dels Estrets
ha estat convocada per a demà
a les onza.
Aquesta convocatória és interpretada rom a confirmada que
s'ha arribat a un aeord i es desprèn d'ella la impressid que ha
acabat la tivantor de relacione
que pogués existir-Hayas.
EL PROGRAMA DE LA REUNID
D'AVUI

Lausana, 5.-Els paras milifars i navals d'Anglaterra, Franca i Italia, s'han reunit per a
erminar la redacció d'un programa que ba d'ésser sotmès a la
Conferencia respecte de la qüss Ltd Estrets. El delegat italiä marquès de Gatean' havia fet
ahir algunas reserves en nom del
sen Govern. Els dele ga t s italialls
no han mantingut avui aquestes
reserves, havent-se arribat, per
tant, a un complot acord.
Aquest proararna pndrä asea!.
presentat demà a la C.onfaranciat
general, a la qua l han d'assisfir-hi els delegats turca i els
russos.-Radio.
ES DESCARTA LA COL.LASCRAC10 DE LA SOCIETAT DE LES
NACIONS :-: LES SUGGESTIONS
DE ROMANIA
ELS ALIAT3
PER LA LLIDERTAT COMPLETA
DELS ESTRETS

Lausana, 5.-El tente del programa redactat quest mata pals
parits aliats, no as encara conegut, peral se cap que els Dilata
es mostren decididarnent favorables a la llibertat compita dels
Estrets, tant pels vaixells merraids, coin nels de guerra. S'han
realitzat algunas modificarions
cobre ei projeete primitiu, per a
taeiLlitar raccaptaeió pela turcs.
Ha estat descartada la coLlahorarió de la Societat de Nacior
i s'han seguit les suggestions de
Romania partidària de restabliment d'una guarnició militar internacional a diversos punta dels
E e trets-Rialin. •
ELS TURCS NO VOLEN INDEMNITZAR ELS ESTRANGERS

Lausana, 5.-Els delegats da
les potancias i especialment els
francesos, han demanat a les sodelata estrangeres, domiciliados
a, Turquia i en les quals hi ha
invertits grane capitals franceses, siguin indemnitzades pals
perjudicis suferts duran! 'la guerra i pel temps que elan vist
abligades a tenir suspeses eta
negocie. Els turca s'han (i•osat
rodohament a aquesta petieló, allegant que aquestes societats enrara que en elles hi hagi invertits capitats franceses eón tu ngima i sois poden estar sota la
salvaguarda de Turquía. -Ràdio.

Marsella, 5.-Ahir, a la tarda,
dos individua d'uns 20 anys, armata de revalvers, penetraren a
l'oficina de recaudada del carrer
del Dragó. Després da Iligar als
dos empleats que allí hi Savia,
els cruzas eran un mirtilat de la
guerra i una senyoreta, s'apoderaren de la raixa, qua contcfnia
UNA NOTA DEL PAPA
uns 60,000 franes, 1 fugíren ten- 1
se cridar Patancia dele reina. Els
Laasana, 5.-El Vahea ha redos emplaats aconseguiren des- mas'una nota al president de la
lligar-se donant compla, tot se- Conferencia de Lausana, en la
gut, del fet a la policia.-Radio , qual es comuna que diàriament
arriben a la Santa Seu noticies
DE LA VACA DE FLEQUERS
molt alarmante, respecte de la siUNI‘DIVERSiO DELS pATrorr,
Instala deis cristiana que resideiLille, 5.-Els patrons flequers tasen a Consitarilinoble. Es tern
de Lille, Roulmix i Toureoing han
l'arribada de bandas irregulars,
decida reduir els jornals deis cosa que baria trägica, la situada
seus obrera si no seas parmat actual. El Vatieä prega arub guau
elevar el preu del pa a 1'10 franca.
lateras a la Conferència de Lau-Radio:
sana, encarregada d'establir la
EL PROCES PER CONFABULA- pan al Próxim Orienta'que per
Immanitat
prengui ilas mesures
CIO
necessàries per a evitar malora
París, 5.-La reobertura da les danys als cristiana de Turquia.fleques i la represa de la fahrt- LSd jo.
caoba del pa no. interrompran la
jeontinuaeió del sumari obert pel LA SANTA SEIS I LA SITUACIO
Jutjat del Sena pel delicte de conDELS CRISTIANS A TURQUIA
fabulació. Ahir a la tarda el jutge
Lausana, 5. - La Santa San
- instructor interrogà als rnembrea ha enviat al president de la Conde la Junta del Sindicat de paforancia una nota cridant Latencid eebte la eituaoid llament.gble
• lene ilequere.-Sadio

Manta el senyor Nitti cene- convocatòria de la qual segueix
tanta relacions amb els sena considerant necessària el Govern
amics de Roma i d'altres ciutats, francés.
En aquestes condicions al.
dala guata rop diàriament un imUNA REPRESENTACIO ECONOPoineara no presentara ni dataportant correo.
rama ITALIANA A MOSCOU
/larä
a Londres cap pla complet
Es aren probable, que psi mita
Roma, 5.-El president del Con ja. d'una carta als sena
electora referent al pagament de les reseil de ministres d'Italia, senyov o d'un discurs manifestara
la sera paracions per part d'Alemanya.
Mussolini, ha acordat remetre a opinió respecte del Govern fei- Tampoc portara cap projecte preMoscou tina representada) econó- xista. Se sap que l'opinió del cia i detallat sobre la reglamenmica italiana que estableixi arnb senyor Nitti le completament fa- tació deis dantas interaliats.
els Soviets les bases per una in- vorable a l'actual Govern. SafeLa discussió d'aquests assumtensiva represa de relacione co- geix quo, corn algú res observar tes quedara reservada a la Confemercials entre ambilds paisos.- a Mussolini que Nitti no li guar- rència de Brusseales, a la qual
Hayas.
daba ea prancúnia, el cap del estaran representats els Estala
LA NOTA OFICIOSA DE LA
Govern contasta que tampoc ell -de la Patita Entesa.-Havas.
SESSIO DEL DILLUNS
en tenia pel senyor Nitti.
MUSSOLINI A MILA
S'assegura que el senyor Nil ti
Lausana, 5. - an i la no
Milä, 5.-Musoslini, que es diha d e clarat que el senyor MussoSeSSiÓ d'ahir do-taoficsdel
lini tara, en forma diferent, una rigeix a Londres, ha arribat aviii
la Conferancia d'Orient:
Milä, visitan! la redacció de
"La Comissió do qüestions ter- política interior i exterior idanritorials i militara s'ha reunit tira a la que ell batirla intentat. "Il Popolo d'Itälica", on ha conversat amigablement arnb diveraquest mata a les onze per tal -Hayas.
sos protectora i colaboradora i
d'estudiar el régim dels Estada. UNA
PR3XIM.1
CONFERENGiA
ha rebut nombroses personaliEls delegats bulgaresos i russos
A VENECIA
tats-Radio.
assistien a la reunió. Ismet-PaiVenecia, 5.-Pròximament se
xä exposà els principie generalls
LES LlE710 R IES DE GIOLITTI
en que pensa inspirar-se la de- celebra una Conferencia entre els
legació turca durant la discussiii. representante de lugo-Eslävia,,
Roma, 5, - Giolitti esta acaDespras esposaren, respectiva- per tractor de l'aplicació del bant les seres memóries, les
Tractat
de
Rapallo
i
deis
acords
ment, els senyors Txitxerin. Dugimas apareixeran eimultäniara i Stanbulisky els punta de vis- de Santa alarguerida.-Radio.
ment a Italia, Anglaterra, Eranta mis, mimarlas i butgaras.
ea i Estats Units. Les memóri2s
1.11 UNIVERSITAT CATOLICA DE
Ismat- Paixà ha declarat que
sortiran abans de' fi d'any.-Itaa
LA
entre les propoaacions presendio.
Roma,
5.-En
els
centres
catados avui a la Conferencia, la tólica es posa manifesta que en
LA PEOPAGANDA COli:UNISTA
delegació turca estima que la
ENTE ELS NZGrIE3
presentada pels delegats tures es inane-tirar les alisases de la UniRiga, 5. - Comuniquen de
la quo millor s'ajusta a les as- versitat católica de Milä, es rebpiracions dels turca. Mailgrat • ai- rau telegrames no solament del Aloscou que la Tercera Internasó, ha afegit, qua no donara a Papa sind també del rei d'Itàlia, cional ha decida crear una sub
de realit--comisóenargd
conaixer la sera resposta denni- en els quals es formulen vote
molt entusiastas o ì hon as: t zar propaganda comunista entre
tiva fina que hagi estudiat totes deis
estudis.-Havas.
les naces negras.-Radio.
les proposicions presentadas.
Lord Curzon ha fet despres un
MUSSOLINI I KRASSIN
ES PARLA DE RESTABLIR LA
resum dels parara amaseis a r,ai
Roma, 5. - Segons "La TriPENA DZ rnow: A RUNI AiYIA
discussid par les diverses dele- buna", Mussolini ha celebra!, una
gacions."-Radio.
Bucarest, 5. - Mollas persoextensa ronferancia amb Kras- nalitats
politiquea a l'ensemps
sin.-Havas.
EL PRINCEP Arnmtu .CAP A
que la Comissió alo la Cambra,
ROMA -,
.
s'han declarat partidaria psi resRoma, 5. - Els -diaria diuen M. CLEMENCEAU A BALTIMORE tabliment da la pena de , nort ea
que el princep Andreu de GraBaltirdore, 5.-11. Clemenceau,
la nova Constitució, pena ipda
cia ha sortit de Berndiri en di- a la saya arribada a aquesta
havia estat suprimida a la Consrecció a aquesta capital-Haa
tat fou objecte d'una calurosa
titució vigent.,-Radio.
vas.
acollida.
FESTA RELIGIOSA EN HONOR
L'alcalde de la ciutat, el gover- D'UN ARQUEBISBE MARONITA
MEHMED VI ANIMA A VIURE A
nadar de rElat de Maryland, saLA MECA
Buenos Aires, 5.-A l'església
liudaren efusi yament a l'ex preLondres, 5. - Comuniquen al sident francas, anunciant-li que de Sant Josep s'ha celebrat una
"Morning Post" des (FM Cairo, la Cambra legislativa de l'Estat solemne festivitat religiosa en
que l'ex-solda de 'M'aguja, arcep- de Maryland sera invitada a no- honor de rarquebisbe maronita
lant la invitació que le ha dirigit menar-lo datada honorara tal Monsonyor Koury, que actualel rai Hussein, sortirä aviat ile com es feu amb Lafayette.
ment visita l'Amèrica del Sud.Malta per a dirigir-se a La MeM.Clemencreu donà les gràcies hayas.
ca.-Havas.
posant de rallen la solidesa dele LA MONEDA D'OR TXECO-SLOUN CONCiLI DE L'ISLAM
Raros que uneixen les dues ReVACA
pabliques malgrat de Ileugores
Angora, 5.-La Comissió d'AsPraga, 5.-El ministre do Fisumtes religiosos ha sotmès a la difarancies, afegint que Vaco- nances ha disposat l'acunyaoiö
llida que li havia dispensat tot
Gran Assemblea Nacional un proAmarica comprovatia ramistat d'escuts d'or semblants als anjacte en el qual el Govern anunque circularen a diferents
deis
arnericens per Franaa.-Ha- tics
cia que es proposa convocar a
regions. L'or el proporcionara els
vas.
totes les personalitats religiosas
particulaas i racunyació es faya
(Jet salón islämic i forma a Angoa Ilur comnte.-Itadio.
CLEMENCEAU A LA CA
ra un Consell suprem de la reliBLANCA
LA CONFERENCIA DE LAMEgió musulmana.
París, 6. - Comuniquen des
El Govern ha pres ja nota deis
RICA CENTRAL principals teälegs musulmana de Washington que, procedent de
NaMshington, 5. - Ahir va ced'Egipte, les Juclies i l'Afganistan. • Baillimore tun arribat avui a 'Washington rex-president del Con- lebrar-se la primera sessió de Ja
-Hayas.
s ell francés M. Alineara. - Ha- Conferència de paisos d'Amèrica
LA SENTENCIA CONTRA EL
Cant rol.
yas.
PRINCEP ANDREU
Presidí aquesta sessió Mr. HuWashington, 5. - 31. Cl,mena
Atenas, 5.-Despres de la lec- aaau, acompanyat de d'arabaixa- ghes, com a delegat deis Estala
tura de la sentancia, fou notifi- dar de França en aquesta capa- Units,
El susdit senyor dona en pricada al príncep Andreu, el qual
tal, estigma a la Casa Manea, caes trobava custodiat per forces
teto ant un entrevista ama el pea- mer terma la lec/nariguda als estrangers
allí reunits i &Jalara quo
ds rexareit a la casa del general
salont dele I slats Units.
Pall is.-Radio.
El nombras públic que omplea el seu país s'interesa molt, esAlones, publicat un nava els voltants de la real lan- pecialment per la pau dels pobles
decret desposseint al prfncep An- da presidermial, en esp e ra de „la de l'Amèrica Central.
dreu del seu grau i categoría a aortida de 31: Clamarme:tu ti triTermina despeas .3xpressant la
sera confiança en que la Confel'exarcit i esburrant-lo de la Ilis- buta ura 'gran ovacica-Hay'a
la d'oficials gener als.-Havas.
rència acabara d'una regada amb
les Halles que empobreixen a
MUSSOLINI CAP A LONDRES
ELS GENERALS DETINGUTS,
aquests paisos americana i re-.
Roma, 5.-EI cap del Guyana dueixen al no res quanta' intenta
ALLIDERATS
senyor Mussolini, ha sortit en di- es fan en favor de la pau. - HaAtenas, 5.-Els ganarais Dusa Milä, des d'on es dirigi- yas.
manis, Valetta, Pallis i Xardilos receló
rä a _Paras i a
per assise
han estat posats en Ilibertat.- tir a la reunió Londres
de primera minis- EL PARLAMENT NORDAMER-Hayas.
tres aliats.-Ilavas.
CA :: ELS PRESSUP031.09
LES MESURES DE REFET
Londres, 5.-Encara que res no
PER 1923
Constantinoble, 5. - Retad- se sap oficialment, es caen que
Washington, 5. - El presiPaixa ha ordenat la supressió Mussolini arribara probahlement
dels tribunals malles a Constan- a París el dijous a la nit i seguirà dent Harding ha prasentat a les
directament el seu viatge a Lon- Cambres, por ferato aprovar, el
tinuble.-Ilavas.
pressupost per 1923. Aquest presdres.-Itadio.
ALS REFUGIATS DE SAMSUN NO
supost-acusa un total de despeVIATGE DE POWARE. A
ses do 3.180,843.000 <Marzo.
ELZ ES PERMES DESEMBARCAR
LONDRES
Les partidos mes consideraA CONSTANTINOBLE
Paria, 5. - El president dl bles són les corresponents a la
Paras, 5. - Comuniquen do
Constantinnble que la noticia tur- Consell de ministres francas, se- marina, amb 289,801.000 datare
ca ha inipedit desembarcar els re- nyor Poincara i el ministre d'Hl- i a rasaren ami) 258,552.000 ciósenda, sortiran cap a Londres el lars.--Havas.
fugiats a Sarnstin.
Washington, 5. El PresiEls Alts Comissaris aliats in- praxim divendres, dio 8, al mig
dent ha envía! per segona regatervenen en l'assumpte. - Ha- da -liaras.
a
da
la Ilei de transporta a la Coyas.
ELS PREPARATIUS PER A LES missió comercial del Senat.
CONVER3E3 DE LONDRES
Els senadora contraria a l'aLA POSIZIO DE NITTI FAVOParís, 5.-L'opinió prepondee provació de la hei concedint subRABLE AL FEIXISIBE
rant en els cerdea politice frutivenciona a 4a marina marcan!,
Roma, 5. - La Premsa afecta casos as que l'entrevista quo han
han celi brat algunas reunions,
al senyor Nitti publica curiosos de celebrar a Londres els primera la (Merara d'elles ahir.
detalla sobre la posic16 politica ministres aliats no ha de revesA toles elles canviaren impresde l'ex-president del Consell.
tir el cartteter de verdadera consions, trobant-se de complot,
senyor Nittl residirà actual- ferancia interaliada, silla que acord en apreciar la necessitat
ment a la seva propietat d'"Aqua aren que ha de limitar-se simda preparar un enèrgic movíEreddit", prop de Näpols. Esta plement a Un canvi oficiós d'opi- ment d'obstrucció que impedeixi
aeabat un nou Illbre que es ti- nió per fixar les modalitats do l'aprovaeid d'aqu_94
_
Hatulara "La decmlóncia ;l'Europa". la Confarencia Sla B;u0eLles, la
deis_ cristiana a Turquia i molt
particularment dels armenis. Hayas,

Una nova tul
de la C. d'Arnb
xadors sobre
desarmament
Berlín, 5.-El Govern ale
ha robot ele la Conferencia d'
baixadors una nova nota reite
el contingut de la nota de29
setembre darrer, en la q ual I
tesa proposava de reduir les
missions de control ma
sempre que Alemanya °maleta
cinc condiciona concernenta
seu desarmament.
Sabut ea que el Creyera
many contesta a la referida
de 29 de setembre en termes
bastan! vaguetat, i per a
mofan la nota ara enviad del
una resposta, ja no amb art
güetats, sinó redactada ea
mes concreta, clara i termina
-Hayas.
ELS POPULISTES RAVtrE3,;;,
LES AGRESSIONS DE PASSZU
IUGOLSTADT
Munich, 5.- El comuna:a/
chal del partit populista bu
relatan a la nota aliada prot
tant de les agressions de I,
sau i Iugolstadt expressa la ,
guretat qua el Govern de E
-a cm adoptara de cap de les
nenes mesures que puguin a
tan a la dignitat ciutadana.
Eins després de celebrada
reunid entre el cap del Con
bavarés i al de l'Impon sec
Cuno no podía\ prendre eap
aissiú de caràcter definitiv.
Hi ha de primer, un punt
bre del qual pot judiear-se a
certitud, i és que no podran
flan satisfaccions a l'Entesa
la mesura que les &mara q.•
monys pe l que concerneix a
viera.
En una reunió do delagals
partit nacional fou apresada
resolució declarant que aqu
partit espera del Ga y era una
repulsa de fermesa in/V.:alba
les enormes pretensions da
nota aliada.
El "Vorwaerts" diu que ei p
sident del Consell bavaras es
garä a signar la carta d'exct
demanada,-}Javas.
ELS DOS PRESIDENTS
Berlín, 5. - El president
Consell de Baviera ha contelan
ciat ando el canceller de l'Imp
ni sobre la nota enriada recen
ment per la Conferència d'Araba'
xadors relacionada amb els i
cidents ocorreguts a Paseas i I
glost alt -hayas.
UNA ADVERTENCIA DE "LE
TEMPS"
Parts, 5.-El diari "Le Teme
apeupant-se d'un telegrama
Berlin, en el qual es preten q
la Conferencia d'ambaixado
que ha dirigit al Rcach- una r
ta referent a la transformar
cie la Comissió de control mi
lar en Comités de garantice. ar
ma que aquesta pretesa nota
La del 29 de setembre i que,
tant, no hi ha parqué adelan
dors hagi modificat la seca d
cisió del dia 30 de novembre. e
gint representacions i lames
santions pela incidents de P
sau i Ingolstadt, decisió que s
sisteix tal i com fou notificada
Govern del Reich, el dia 30 de
timbre de 1922.
ELS BENS DEL CAPITA Eta
RARDT CONFISCATS
Leipzig, 5. - L'Ait tribunal a
justicia ha acordat coansear
bens del capita Elmardt, eornp
mas, corn se sap, en el cop
tat de van Kapp.-Havas
ELS AUGMENTS DE SOLI A
ALEMANYA
Berlin, 5 • - A la sessia
/orada afar pel Reichstag
aprovat en tercera lectura
eradit relatan als augments
sou concedits als funciona:
pública:a-Hayas.
CRISI MINISTERIAL IUGCra
LAVA

Belgrad, 5.-El ministeri P
sis ha presentat la dimissia
rei la hi ha acceptada, pregan t 3
ministerials quo continuin a N'o
lloc uns a la formada dí ! neuG
vern.-Havas.
ACCIDENT .DAVIACIO 1.1+

MORT

Fez, 5. - Land correa
fa el servei d'Oran a Casabla
ea caigué prop d'Ain-Bir, mor
cl pilot carbonitzat. Es lo
salvar la correspondancia.--e
rasa
EL Nums^e... PILSUCSXI no
VOL ESSER REELECIT
Varsú y ia, 5.-El mariscal la'
sudski, presiden! de la Repdbl
ca polonesa, ha declarat ea u
reunió celebrada a un dels
parlamenta de la Cambra,
no acceptara la reelecció en cP
que li tos oferta. Tamhé s'h a ni;
gat terminantment a presea
la sera candidatura a Les ele:
elons per a la presideele

Repúbllca.-7-Have.

; latineares O da desembre de 1922
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(Gran escOndol. Una veu: idea de les properes vacanceirj
perra si que en tinc a la vostra ens suposa complicats en el ice
Fon l El senyor Gambó, dret. mere puix assumpte de tal Importàndel qual ara es tracta.
justicia.
El senyor Lazaga: Jo si que pa a l'orador 1 els regionalistes cia mereix que la Cambra contiCongres pasea a reunir-so
fluí funcionant. (Molt be).
descobriré l'infame joc de S. S. l'aJuden.)
en seccions.
El president mostra la seva,
Aqui i Sera fora d'aquí estic
Es repren la sessió a dos quarts dio(niCier.)ans protestes en leo oposiconformitat amb l'exposat 1)4
dispos.at a aclarir-ho tot. Creu
de
sis.
El
al
Formidable
El senyor Villanueva: Carn- S. S. que podrà jugar amb l'honra marques d'Alhucemas,
Es llegeix Una comunicad() del
les persones per a realitzar
Els cancere Gonzit'ez Eohäva.
senyor Bugallal presentant la di- laca evaminarä les par:tules de de
desSánchez Guerra es retira de la
missió de la Presidencia de la S. S. i si hi troba alguna rosa una maniobra politice? (Ro- erl i el marqués de Pilares s'adhereixen al manifestat pel mara
Cambra, per no considerar-se molesta .per seva rPgnitat les mora.)
total del
Demano, dones, que es man- ques d'Alhueemas.
d'anunciar la .
amb prou autoritat després que irnposarä el correctiu degut, no tingul
la
proposta.
Afegeix
que
Rectifica el cortito del Moral i
les seccione han autoritzat la die mes, perque certes ',emules
a En
Cierva ataca
si se Vacusa aquf no es defensa- s'aprova l'acta.
no rnereixen albeo cosa.
El
proposició del senyor Cambó.
Es posa a discussió el dicta,
El senyor*Lazaga: Tots parla- rh, perú no tolerarà que de la
El senyor Domínguez Pascual
entre
un
seva generositat se n'anprofitin man sobre el suplicatori del ge-5
es
presa a la Cambra que no aecep- rem. (Mes protestes.)
El senyor Villanueva: TY:c atoe els que la necesiten per llurs am- neral Berenguer.
ti aquesta dimissió, perquè el seex-ministres
.E1 senyor Burgos Mezo, empanyor Bugallal no solament no ha no seria pot considerar compli- bicione.
El senyor Q ... acaba dient rat en l'article 76 del reglament,
d'un assumpte que està pendent perdut autoritat, sinó que l'ha eats en el joc que s'està realitque
no
el
sorprèn
el
que
pasea,
diu que abans de qué es doni leczant per arribar a la impunitat.
a l'altra Cambra.
augmentat amb mereixements.
Enre constans inerrupcions de puix aquests dies en el diaria del tura a una proposició de no hi ha
El senyor Besteiro.—En efeeEl senyor Sanchez Guerra s'assenyor Gambó s'ha dit reiterada- Roe a deliberar, i creil Qu e So no
S'obre la sessió a les quatre, le: ja n'hi ha prou ara!) el que socia a aquesta petició, en nom la rnajoria segueix dien que
que abrí procedeixen estan incora ment que el que cal es gent nova mis pertinent, seria conneniert COdel Govern.
sota la presidencia del marques s'ha dit.
que porti aire de regeneracid.
M'un. sobre alzó l'opinió de la
El senyor Villanueva diu que li rent en la condemnació de
Amb desprestigi del Parlad'Arriluce de Ibarra.
(Malles i protestes.)
Mesa.
Escons i tribunes completa- ment aquest ha necessitat l'exis- semblen pose tots els elogie que nió pública.
El
senyor
Sänchez
Guerra
es
Nosaltres—diu—no podem opi
El senyor Tormo, autor de la
iela de l'expedient Picasso i la es dediquin
al senor Bugallal,
ment plens.
(h
v
com el senyor La Cierva 1 lamenta del vergonyós especta- proposició que fou Regida en la
Els nous ministres pugen a sa- petició del suplicatori per a pro- pera la dimissió obeeix als ma- flan
no
pile
s'està
donant.
Jo
ele
que
ludar el president i despida pro- cessar el general Berenguer, per telares motius dc delicadesa quo ens dol porque tot i tractant-se consentir que aixe continui i cal sessió del divendres, diu que En
persona p-restigiosa i d'un
Burgos Mazo pateix un eror a
nen seient al baue blau amb els a Inflar d'exig,ir responsabili- han obligat a dimitir als altres d'una
cornpany no podem obrar altea- que s'acabi. Abans que s'inicii
restante membres (lel Govern.
tata . Tot, gira entorn d'ala& puix ministres i el senvor Sänehez mena
debat amb noves derivacions, pre l'interpretar l'arbole que ha inEncara
que
aquest
Govern,
el que es vol substraure del Su- Guerra no ha vacil.fat a elevar al
vocal.
S'aprova l'acta de l'anterior.
donat el cami que alta coldocat, go a la Tanta que posi a votació
El senvor RUKIOS Mazo rectiEl senyor Sänchez Guerra fa prem de Guerra és la qüestió Be- Rei les tals dimissions.
la proposta.
N'a
sorprenent-nos
cadanegada
Quan es van a ventilar les res
tis de la paraula per a explicar renguer per a arribar a ana imLes constants protestes de les fica.
mes
;l'entrada
del
senyor
Cierva
Hl marques d'Alhucernas creu
punitat. Nosaltres a aix6 no ene ponsabilitats, el menys que pot al Govern es tan extraordinaria, oposicions no permeten entendre
la crisi.
fet la Cambra, per no avançar cap
Diu que aixe no es tasca diti- hi prestern:
he el que diu el senyor Sänehez que no den malgastar-so el temps
contrària
a
tot
el
que
que
resulta
Mica
es
no
votar
res
fins
i
tala
sinó
emprar-lo el millor possiNo podem impedir que es ll ..
eil perquè eta sucessos que la define ara s'Im fel en les relacions Guerra.
terminaren s'han desenrotllat a geixi la proposicia del senyor, es ventili la qüestió. Després, si parlamentäries. (Protestes.) Per.
El Prestdent, amb gran hm! - ble, amb el fi de continuar la disn pecó es necessari que sä2 .11a Carnbra ho vol, el senyor BuCamia
la vista de tots.
desa, vega als diputats que es cussió d el dictamen ele la Doa
gallal
ocupar
podrà tornar
la la forma amb que proposta imán eärree del delicat de la seva
doixant la discussid planJo ne he ofert que tota la me- piga el país el que significa.
s'ha
formullat,
nosaftres
no
poEl Suprern de Guerra i Marina Presidencia.
y a vida ministerial es desenrotsituació, i atemperin la seva con- tejada per a altres moments mes
dem
associar-nos-hi.
El senyor Prieto diu que el que
oportuns.
Baria al Parlament 1 aquesta pol reclamar amb el Cocli a la
El senyor Sänchez Guerra es ducta.
El senyor Termo, cense entran.
m'asió he complert la me y a pa- mà delietes anexos i tot PS redui- procedix es admetre la dimissió
L'exortació presidencial es inlamenta
que
saitilitzin
pretextos
ria a coneedir suplicatoris por del senyor Bugallal.
útil i cada veaada augmenten en els fons de la qüestió, explica
raula.
per
a
intercalar
debas
d'indoie
El
°cinto
de
Rornanones
diu
praressar a senadors i dipuL'acusarle pronunciada contra
les protestes i les interrup- l'alca/1g de la me ya proposició, que ;
al que s'està substant- mes
el Govern de julio' de 19'21, de- tate que han tingut càrrec de que està compfrtament d'acord diferent
cions
de les oposieions, cense que no es altre que el d'ajornar
ciant. Ara . ens trobem davant
amb el senynr Villanueva.
terminà als senyore Ordtlflez i ministre.
a
la
majoria
es faci contra-pro- discussió (id suplicatori fins de l (do
d'una proposa a la qual el (do
El senyor Cierva diu que batizar ben definida la competenzia
Fornändoz Prida a presentar la
Pera aix6 no es pot fer centestes
gaire
energiques.
no
ha
d'inassociat i
vern
dimissie. En el Censen del dis- se salrnetre el país a una gneis ría valgut mes impedir aquesta verns'ha
El senyor SOnchez Guarra veint jurfdira del Senat.
cap
Clac
debat.
tercalar-s'hi
crisi (Rialles), peque per la forDóna lectura a nombrosos texsable se'ls indicä ene sentaven pert orbarid.
no es pot fer sentir, axclasemblants a la d'avui que
Sin prorodont por corveni e nt. p ° Reeentment, al Senat, s'ha ini- ma amb qué s'ha acusat, no cal Protestes
ma: Prego • al senyor President tos, eneaminats a demostrar qua
se
n'han
formulat
altres
vegades.
mí p ci sels disnadí:La siturtoid ec cial una campanya de despresti- tenir en compte cap molan de deqeu alci la sessió, ja que des d'a- el tribunal que deu Pajar al ge ni contra el Congres, en aula licadesa. Jo die que per la propo- Sempre que els presidente dimi- quest instant no hi ha Govern. renal Berenguer no esi altea quecomplioä arnh la dimissió
teixen
ho
fan
per
motius
delisició
del
senyor
Cambó
no
batiserynr llurallnl. per raons anä- el país (Imana responsabilitats,
porqué vaig all Palau a posar en l'Atta Carebra
cadesa.
Crida Palencia sobre /a irrt
mane de S. 31. les dimissions
Imane s . i por aix6 vaig pensar que el Parlament embollea la niles- ría adoptat cap deterzninació, sique
a
primera
hora
ha
Recorda
ne
la
de
que
continui
el
Govern.
portanca que té qna en aquesta
dus
tió i estén ombres damunt d'ella
tots els ministras.
nun bastava arob substituir els
dit
que
podia
haver
aprofitat
la
(Rumors.)
oeasi6
abaadoni el Sorat el dreh
diroissionaris i vaig i amb aixé s'araba de desprestiSeguidament sud, acompanyat
No s'ha d'admetre la dimissió crisi per a nar-se'n, perú no ho de tots ele' ministres.
que pugui tenia a judicar un asgiar el Parlament.
presentar a S. M. la crisi ile tot
no
ros
dit
perquè
ha
volgut
fer
simple que te la importancia
El President atea la sessiö.
Gove^n,
Agur os vol falselar les idees del senyor Bugallal, o es que te- que substreia la qüestió de les
trascendental d'armes, que es deai confondre els esperits. Enfrían niu patent d'invenció per a Laque responsabeate a receló del ParL'escàndol que es prectueix
S. nr. en, refiVea la sesai conacta oficials que us desaren de la petició del suplieero
fi aran ilaons elevad e s m'impul- al regne de les cimbres i el que d'aquest
lament, i par aix.5 ha tortita. Els la Cambra es tan formidable que ri:
(ftialles i rumore.)
el corresponsal es veu obligat a
F3V , 9 a sesmir, pnix ertonc que es pusni tramitar en una dis- torbin?
que
creguin
que
aquest
convenEl
senyor
Cambó:
El
nostre
El So ra t den 4e 7)r- r) taitninat
as s iimpl os o rle hin roa!. -p lan- cussii5 serena a la llum del día, criteri se suma al del senyor
ciment es eqhivocat i els que crea usar la frase de consuetud en
. .11 a gria que en en Ve
toin l e n1 Par!ament davart (1,1 es . tramitara amh la foseor. Si
euin que tonen mitjans per a re- aquestes ocasione; que en la seva d.
Renueva.
Per
conveniencia
de
Uds
eau
-ea ITIS ir1100 1 .11 n U .1P' relata
Ilarga vida parlamentària ro ha
aaxii escl ava, nocaltres hem de
Parlarnont han de desenroillarsa
l de reservar tota resolució soldre la qüestió que el Govern assistit a un escandor parlamen- rae
tenim
dir que no tenim
se.
no planteja, que ho diguin, pulo
E l marques de Snnta 111 - ria,
¡ tata la oile hi hagt caurà da- fimos a veure l'actitud que demä
tari tan considerable com el d'aNO eme lin g ués efortivi_
adopti cadascú en votar-se la Mur obligació es enderroear-lo.
la Comissió. fa una enérgica dela ! :1,1 ,0 11 nrunri del semi-ni, res- munt del Govern. e " II presa en consideració la.pro-..). -(1.).lipprs.) Els que no ho creein vui.
En aquesta sorollosa manifes- fensa del dictamen i
te'r 0 or ere Ps eereava - una eri• .
posició que he presentat. Qualse- terren obligació de sostenir-lo. 'uní hi preñen pare tots als di- suposició de qua el Tribunal Susi o o r arr'har a una fmnida
contesta i diu que el senyor Bes- vol gcord
Veshltres, atenent les nieves paes
ren
ués
na
avui
p
g
qué
nes, d' aiN(S: el Parlatejer. no ha emnprea la seva
J'aldea i
meu present, no teniu putats i la gent de les tribunes; prem de Cuerna i alarma pugtii
significaria res.. (Rumana
merd ha de resnidne notie01 ceritat.
dret creure que soc aquí sonsa uns criden: —Covards!. ailtres: sentir se inflad per /a nassiar. Si
El
senyor
Rodés lambe se• su—Pova-vergonyes, fugin porqué rl Tribunal Suprem interna re
on s,! )'(). rernilint eis anhels
No recollirà totes les manifes- ma. al criteri deis senyorsaVilla2 dignitat.
Aquesta proposta la menté el no voten que s'exigeixin les res- a firmar que procedina en justinueva
i
Cambó,
el
qual
es
tan
mes
d'aquest,
téel
sim
taci
°ns
cia.
La rinkl in no lis buseada.
ee debat.
lloc en un pit
admissible quant el primer que Govern i del resultat que sos- pansabilitals1 Es diuert frases de
senyor Tormo rectifica.
ostir dooidit a se gu i r PI
Fer
S'extranya 'qué es parli ha forro/Wat una acusació contra caigui en dependrä la seva ach - tan groixuda significació qua es
La Comissió ha dona'. el dieprudent
no
transcriure-les.
acii ,s l Uno. imb la onnfianra
d'ornbres i tenebres davant de la el Govern Allendasalazar ha estat
Lud.
En algunas tribunes es donen trwien ronneneurla ne 13 qiie s 11, 1- . l tot Pnrlament.
rapidesa de la solo/ció de la cri- el senyor maara.
El president de la Cambra, des•
ti( la deliberaran els *nbunals
visques a la República.
FI convor MoMein, a part del si per a estar aquí el mes aviat
El Comte de Romanones pre- prés de lamentar la seva modeäsol eansament por la fases roa- possible, sense aprontar dies ni guntä senyor Mauna si hi havia tia i la seva inexperienja, que . Tot just airada la sessió, el suprem de guerra i
/azada . entercar; (tea el sien de- apel-lar a maniobres.
senyor Cambó baixa räpidarnent
El senyor Roig I Cerscadä marnotiu per a acusar. La pregunta potser han perros derivacions al del seu escon t es dirige.x cap al
e,r!'i etor do ministre i de rnnifesta que sent una era u r a amadebat que no t'anclen hagut (le
No he (lit que viure i morire sembla que va quedar .incontesleiirmip !i rmisniia una difícil si- ce el Parlament? Inda, pena no es pas aix per quant venir, anuncia que va a formo- sonyor Cierva. Els anemies d'a- reu cia per t tes aquelles propaquest en adonar-se'n el voltent s ,a ans que 1 nileix al a .1(filt.ta
i n er aixé dimití.
Es cert que vaig tenir tots els segons paraules del senyor Bar- lar la proposta a la Cambra,
Ei -na nf senvor Arnüellee. que respectes al senyor Mauna, pera eia va dir que hi havia rnotiu per que després concedirà la paraula per a defensar-lo brandant els lar la discussió ll'aquest as-'
itaml,1 eslava camal i desitjava no vaig solscriure totes les se- a acusar.
als que le desitgin per a explicar bastons, mentres que (litros di- sumpte.
pulats detenen al senyor Caneó
do , oc: sar.
ves paraules. Jo vaig solscriure
El senyor Tormo. — Agres`a
El senyor lYlaura: Diu que i al- el seu vol.
re
is
opiniö sobre la nmva prono-alela
1/i•li n a de sp rés elo g is als
la doctrina de que havent-hi (le- tra tarda ja va exposar que es ,
Un secretan llegeix la propoS- que toreja per a desfer-se'n.
esals
s'enfilen
Uns
diputats
tole
p
elan
disreie' s rPS i dill elle
líele s'havia de seguir el procedi- trobava davant d'un dictamen en ta:
no te dret a evnosar-la S. S,
positts a continuar les tasques ment exposat pel senyor Mauna. el qual hi havia coneretades acuEl senyor Rolg 1 Birgad1.—
El Senyor Clerva diu que el chs _ cutis; d'altres trenquen els pupitres,
Tole
baladregen
amb
gran
quo estaven empreses.
en
el
"Diari
de
Acinesia opinió es me ya. i la malEs cert que està
sacions, i mantingué que ei As salde al vespre el senyor Sänehez
No (Ten buce resolt res arnh Sessions"; per aix6 ho discuti- veritat que
ha, no es resol= Guorra él va cd-lar, per a exalta entusiasnie i la confussid es in- line. No hi ha dret im Pbsincuirtnqu , sta rrisi: sap he la gravetat. rem al seu temps.
73r 'a diseussió d'un assnmpte
dria res amb que un color polilla car-li la situación. i Im va pregun- descriptible.
Einalment s'aconsseguoix
Les persones que han dimitit, acuses a un altre i que la solu- tar si podia comptar anib el sea
(J e ts mornents que estern vivint
que recorda la mern ini .le tea1 la importanria dels &tetas que van veure Púltima tarda formu- ció jurídica i política, només povial:mes. d'un as..sompte (Tu.)
ajut. En aquest i d'alltres me- tarar al senyor Gambó. Els crits
Prieto
s'enpinta embehikillaila riostra digniambdues Cambres mantenen i per larcreta,
una acusació coni en- dia venir pel procediment cons- mente menys dificils potser han- no paren i ei senyor
fila
al
seu
escon
i
etziva
una
tat. d'un assumpte que porta fina
aiSA ve a elles porqué elles sien
cra
-,que tenen la consciencia titucional que el Congrós acuses ' rus danat una aíra resposa, perú
los que resolguin els afers pen- tranquilia, una raó de delicade- davant el Senat. (Itumors prolon- va oferir el seu ajut i el senyor tremenda condemnació contra el ii nosaltres el roscó tralla-, de Barègim
seguida
d'anees
cocotes
Guerra va tenir la hundid de prodenls.
rrenes veus que demanen justisa els va obligar a dimitir; per() gats).
el conaasponsal torna a dir cia.
Si vosaltres mielen que poden insisteix en que no és aquest el
El senyor Rodea: Perb l'essen- posar al seu gerniä per una can- que
quo
no
es
prudent
transcriure.
tema.
Ara
resulta
que
el
senyor
resoldre's amh avantatge, lenin moment d'enfondir l'assumpte,
Aquesta proposició no la devia
eia de la qiiestió no està en la ,
Des de 'la tribuna d'ex-diputats haver Presentat el senyor Tora
l'nbligació (le foragitar-me d'ara
El sennbr B esteiro rectifica i forma del procediment, ja quo 'Villanueva creu que aix6 ha es1 sima deixeu que el Parlament diu que no n'hi ha pron amb qué poc importa saber el que S. S. tat una represen'ació perjudicial mi senyor tot faul jocs amb un
el Govern assisteixi al Parlament, opina sobro el procediment, sinó al Govern. (Rumors.) No es bastó china un "Vises al Rei".
faci la so ya tasca.
Erutene que ele fonament cmel
El púlale ii dol abandonar la ta la prnposiri6 eón equivocais.
eoncepte? El senyor
Si teniu forra per: a matar- si ni que cal jutjar els seus ac- que el que interessa es saber si aquest
tribuna
i
l'efervescència
contilaura va parlar i vaig permetre
a ra o a tm are, q„ hi hagi re,s_
me. matim-une avuiat, que ja di- tos.
peix no poi suposa" so que
gné el gran Tornayo que és senyal
Com no l'ha de sorpendre que ponsabilitat, i a això S. S. con- que .s'acuses, perú no em vaig nua amb ol mateix eselal pinto- Comat comnrnmeti la seva piépia e
rece,
de piiiiat el melar avia t.
després rebutjar iota lestä al senyor Bärcia dient que comprometre a votar cap Ponenroí. uelenria.
Finalment • els diputats, van
a la reajoria1.
responsabilitat, s'aixegui a sola- hi ha molan per a acusar, segons cia. Us creieu que Popinió.públiAquí no pot nresentar-so aquest
sortint
a
poc
a
poquat.
Els
ujiers
de
veritat
no
sap
a
que
atenca
El simpa' Besteiro recapta da- criiire el discurs del senyor Maucas pel que els ruinocars (Viren roes despren de les paraules del
van
apagant
les
Ilums
del
saló,
i
rumore.)
Que
dre's?
(Rialles
i
munt son la responsabilitat de les
llenita'
de delietee. Aquesta
Seccione. (Llegeix les
Diari
' vol dir aix6 de venir andi transac corn que es veu que chilar a les Pol establir-se quan la reanansa_
paraules que va a pronunciar
senyor Sänehez Guerra l am paraules del senyor Mauna.)
ara.
be rectifica i diu (1111! fou en l'alEl senyor "Asura: Això ja es un 'Amos després de mig any d'esta- fosques no distreu, la seta aval', hilitat material no es igual a la
del gonorni Leoronomor.
No te intenció d'afeblir la ei- tima sessió en la que es produí la fet en l'opinió espanyola, perb dran l'expedient una Coinissióa queda buida.
tusei6 política d'aquest Govern, qiiestió delicadesa que obliga
rl omite de la Viertera.—Desitno entro ni he ent rat en el Que vol dir aix(1 de convencer ando
jo
In saber si la rorcoss i A del enpuix remo que ha de seguir en el a dimitir ale senyors Ordóñez
fons de la qüestió. El que he dit olla sola sessió, jugant alai auib
Fil
senyor
Vlionra
deis
bornes?
pliratori porto figure do unirte.
set' llos fins que se substancii Fernändez Prida.
de qime hi ha dues proposicions
coneix molt be la politica.
El senyor Rolq I eergadä.
s
el problema de les responsabiliEl senyor Bestelru: Peró en el per a resoldre: Una lu censura Gambó
dos
quarts
do
quatre
contonea
espres
d'haver
firmat
el
senyor
D
A
u fi n, no contesti a la
P e rd o,ni ne
tala.
vnt senyor Prieto hi havien que proposeu vosaltres i que jo
Situchez
Bastos
lit
Ponencia
dele
'libesessió,
presidiat
la
Nos'explira la erisi actual Per- acusacions concretes contra els ja vaig explicar parque no l'adprerunta de S. S.
rals,
ve
el
senyor
Gambó
i
a
l'aca
'foca.
que dos ministres anareixen en-. Governs Allendeaalazar i Mlura; meto, i una altea la de portar
Afirma ,rne it Senat no pol
Al bene blau, tot el (overo.
te es convenç del contrari i acacomprometre mai la soya
eartats, ni per la dimisstó
com es, dones, que aleshores l'acusació al Senat.
Als ascons i tribunes, gran nendenria inrfcli g a, edhue eones-,
El senyor Redes: 5. S., que afi. ha per a acusar a tots els mera-.
president de la Cambra. La crisi aquests senyore no es varen sendel Gabinet Allendesallazar, coacorrencia.
dint el implien t ori, permiä
l'ha produida el discurs de l'al- tir en el ras d'haver (le presentar cionat de a remetre's al Diario do bres
1 S. S. 01 dia seeüent done. a Buril
president del Consell duna nnt es an tribunal suner'or.
Sessions, perquè avui no es reIra tarda del senyor Manea, que
dimissió?
do
la
crisi
ministerial
dauna
proposició.
Qué
es
un
altre
compte
1,, el cti r : no per entaular cono- ha plantejat una qiirstin de proEl senyor Sä.nehez Guerra: Per met al que va dir dijous a la laren termee nethaeii. ni el Tribunal Senram
eernroent i per la intervenció- del que aleshores la Cambra va re- datAixf, dones, resulta que S. S., Col) per a desfer-ho tot. A S. S. rrerament esdevingiala
havem
trames
que
li
liii
sortit
be
alguna
combinaals
semblante
ni el Ctaisell Sunrem de Guerra
senyor Gambe. tornant a pasear- Migar vot partieular i des- que assegurä que hi han motius
i marina\ porque està per sobre
se, com a hon moro amic dele aparegue la situarle dineal. Ara per a acusar, ara no ' man.te les ció, f ara vol tornar-hi. (Grans de la sessia del Congras,
rutnors.)
seves
manifesteeions.
ORDRE DEL DIA
sena rrimpanys, en PI moment paf- la situaeió molt difereht. Asse'Entre
els
aplaudiments
de
la
Domínguez
Pascual
El
senyor
gura que rquesta as una erial
tic. (Rialles f rumore). .
Araba di snt que hi ha PIIP
Es llegeix l'acta.
Els que Ames negaven l'exis- Mirlarnenthria, absolutament par diu que el sea propOsit, en fin .- majoria cedeix t'out greus clames • El conde do Moral de Caletea- gir de tot el nue puinnt slanifiear
Cambia
all
senyor
nadar
la
proposta
que
no
s'adluetència de les responsabilitats, lamentäria.
g ar la aneen& amb el fi d'eviEl peesident Ii crida Patencie va diu que no estant completa la !min
El senyor Ordóñez din que (le tes la dimissió del senyor Bitasavui arboren la bandera de les
Comissid que enten en el suplica- lar que annest assumpte pumii
responsabilitats- per a posar-la al cert que en el vot de.1 senyor lial, obeia a qué miela que hi hato- porqué porta la discusiö pm' Via- ton del. general Berenguer per la tenle reperensinns.al carnee amb
davont del Govern
• nrieto havia. una acusaciA cona na un,animitat, perú ara veu que ranys distints dels que corres, dimissió del,. seu presideqt, de- rotes les manitostaelons de vioD'aqui miaja hoa
La signineació Ii (lana a aqueix Ira elle, perú aquesta acusatie no, encara que l'accepti una gran ponen al debat.
podrà tractar-ce tot ai- marta q1.113 s'ajorni la diseussD leeria que pognin esdevenir.
Govern la presencia • en ell del no arrihä a formular-se 1 sola- mejoría. No es pot permetre que ra—diu—
El senyor Tormo reetifiea breox6
en
el
debat
de
lee responsabi- fino tan que la Comissió sigui
senti
el
precedent
que
un
ilipta
ment quan el senyor Cambó va be
germa del senyor Cierva.
complerla arrilign els antece- ment.
que
ara
siguin
set
Wats.
tot
i
tat,
amb
Cal tenir en eompte que un presentar pel conduele reglamena
El president crida l'ateneló
DI senyor Cierva segueix ata- denle que per a l'estudl de Vas- tiro
tari. trohant per a fer-ho set els firmants, pugui tenir a la mà
maurf, a l'alta Cambra, ha prela improordencia de (tul) In.
al senyor Gambó i Ii diu que suinpte té dememal, En Maoscant
la
la
destitució
del
president.de
firmes
amb
les
deaudes
garansenciat una, proposició que no hi
tervinguin en nquest delnat anees
Ire.
Cambra.
Es
per
alai.)
que
mante
la
ell
també
redactava
una
propositías,
ton
quan
el
meu
company
ha lloc a deliberar en el suplíEl marquéis- d'Alhucema, en- senadors niie l'autor de la properció de censura contra el senior
a la Mesa.
eatori del general Berenguer. senyor Fernändez Prida i jo vä- seva petició Villanueva:
tin que la Comissió esta com- sieid i la f./miss:i&
'
Camhó. I afegeix: 1 dones? S.S.
Com
El senyor
Aquesta proposició es inadmissi-' rem ereure que no podiem seEl senvor Rota 1 Bergadtt reftl,
plerta, i per eco deu donar-se codia suposar S. S. que hi ,hauria ja no reeorda que essent
guir en el Govern.
(Rumors).
a la discussió. A mes tifira tamblt ronment.
meneament
en
una
proposta
d'atre
va
fer
una
proposta
pel
Bane
Acaba dient: —No se si tindra
El Preoldent.—Ja n'hi ha prou
Berenguer interd
El jugie
a més, no deu preocupar taut la
—
queata mena? Per ventura S. 8. de Barcelona. _
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Les sessions parlamenbries

Congrés : senyor
Cambra
Govern
dirnissió
prés
Camdurament
senyor
incident
bó i produeix
ambdós
CONGRES
escàndol

SENAT

O/macros 8 de desembre da 1922
lada. Deapres d'haver-se colineal
la l'arada 11 la senyera es pronunciaren diversos parlamenta.
Finalmente, la comitiva es dirigi
a l'estatge del ebor, Joventut Terrassenca, on ale raprosentants
foren molt ohsarmiata.
— Ha causal. una profunda
Impreashe en Funesta ciutat la
nava da la catàstrofe ororreguda al moll da Barcelona, i mas
havent-hi deixat la vida els copepita terrassenes En Joan Costa i Blasi, la seva esposa Na Dolors Coeta i A a rh i Huir falce
Ahir a In tarda va atarle:Irse l'ant a rrament de la pernallieda
del "'sume!' da Joventut Patria i
Na Maria atadas i Surrallaa, filia da Eiedostrial
N'Ernili Menas, de la casa Lluch
1 Marine.
— L'Alaredia ha trames al manyar traanreir da la Junta central
d'Arraiiis la quantitat de tres mil
pessetes procedents del Ilegnt que
malaurat ciutadà N'Andreu
Grapi ten a turnafici da dita Instilare& Iguale quantitats han retad l'Hospital i Casa dc Caritat
de Sant L'alzar i l'Asil Busque-4s.
Mereix pietosa reenrdanen tan
filantròpic arenyor i meritissim
Mutada, i l'Alcaldia, en nom dels
necessitats terrassence. ala m'ala
ha ataviarle consigna el fet parque aarvaixi de model i parque
consti el seu agraiment.-0.

7 "1"

PUBLICITAT
(ei no ho han fet ja a horca d'ara).
una propietat d'uns tres jornals
de terna, per a camp de futbol 1
altres esports. Del Passaig de
l'Estació stil anirà por mitjà d'un
nitre d'una quarantena do pams
d'amplada.

BADALONA.—Per al diumenge
dia 17 del mes que som esta
anunciada una diada atlètica, que
promet ésser ilion. animada. El
proper divendres, dia 8, tindrà
lloo al Velòdrom d'aquesta ciutat
una important cursa ciclista do
dues horca.
DE TORA (Lleyda)
— A l'Ajuntament un tinent
El 28 del proppassat novem- d'alcalde s'ha declarat narionatire els nota i ocies' de l'aguda lista, eeperiapt-se que el Seguirnn
mixta do Castellfullit de 'Veme- varia regidora, deixant 90113 els
amb el seu profeeanr,
guatee regionalistas autèntics,
Ramon Monrea, l'eran una excur- que no votaren la declaració de
eid escotar a aga e st poble.
Catalunya Nació.
Al termenal de la provirela ele
— Entre els nacionalistes paesperaven els nema i nenes d'a- res de familia pren peu la IciOR
qu'astas p arola% 1 professors
de fundar un grup escotar de "La
pectins, Anton Veciana i Antenia Protectora de l'Enmenyanea CataPons.
lana", a causa de l'abandó en que
Fan oi- e aritant un partit infan- es troben les escoles "nacieratil de futbeyntre els nena de les l a s", i de qué els coLlages reli(Id a d reerolea, havent guadal O ael. giosos ensenyen en castellà toles
Visitaren la fährica dc taixita les asaignaturre s, incida el cateque netii poesertix la vician d'En resma, contrariant la voluntat
Josep Feriaras, on el director, dels parea i dels alurnnes.
N . Angel - Jorba, els explica i ana
— Per les properes fasle a de
/maya punt per punt la manta
Nadal es representaran diles
funtionamant dale telers.
obres d'En J. M. Foleh i Torres:
En agraimant a tala atereiors, "La Ventafocs", al Centre Regionalista,
i "Els pastorets", al Cmels nena cantaren diverses camrol Catòlic.
paras.
— La Cong,reg.,ació Mariana
La sarvoreta Lluie sa Jorba. 'ella del director, dirigí la parra/la 01/alquitira els pobres agsilats
als ea/colara, exhortant-los par- de la Casa Empar ami/ una vetque esdavirenin ú tils a la socia- 'lada literario-musical, per a la
nit de Nadal..
tat i a Catalurya.
— La vigilia de la Purissima,
Fon trolt aplaudida.
En acabar, ella i la .3rva mero al Casal Apolo, hi haurä una
malició
de escollides sardanas.
CeLLL.—E1 cliurnange vi- Rea Solar de Jorba. repartiren
Demes, seguiran balhint, se
nent, dia 3 da draembre, tindrä a la comitiva rin bon brenar.
No cal runa driblar que tots els diumenges' st molí a la
une a Calaron la Diada do la
l'eTenrsçö va e4 r•err altament sien- placa de la Casa de la Ciutat.
Llamean Catalana.
— El propulsan divendras es
La tecla d'homena t ge tindra pälica i agradable.
repartiren a la porta de les fähriIhn a la Sala Consistorial i
ARCOS. —El viren dia te se ce- (mas unes falles impresos en esmíting d'afirrnació nacionalista
a la plaça de l'esglesia, al qual hi lebraran ala .Tors Florale , romea- panyol, carvidant a les obreros
rant
a muerta de tras ib la tarda de l'Art Textil a una reunió al
parlaran Ntdnard Auneis, diputat a Corte, i da Nostra Parla, amb un arte (l'honor a.l'immortal Cine Picarol, per a constituir el
En Jeme Vidal Salvo, En Joan poeta niersaen Canto Vardaener. Sindicat Unic del Ram Fabril.
Valldance...En Rafel Cardona i realealde, en nom de la vela. d a s- Amb poca concurrència es fan
cobrira la lapida que donarà son vespre la reunió, nomenant-se
En J. Civera i Sormani.
nom a la via avui anomenada de una comissió organitzadora.
— Ha quedat resulta la vaga
TASA. — El passat din- l'Estarle.
A dos quarts de cine, gala tec- deis carratars.
Manga, en el lloc de restes de
jo y as del Centre
— Entre els
l'Associació Nacionalista, va
ce- la deis Jocs florals al teatre ArAVUI,
DIMECRES,
NIT,
Republicà Catala As eran comenlebrar.-sa un homenatge a la boaan r.
Acabada la . mateixa, la reglan ta/ el Pa l que., per simpaties amb
Lleagna Catalana organitzat per
la Comiaaie de Propaganda de de la trata anirà a l'asoleada pa- els partits espanyols, els prohmas
"Nostra Parla" en aquesta ciutat. rarme:II a oferir la flor natural del Centre els privessin de adherir-se a l'Aldea de Berga.
Parlaren el president, En Ra- a la Parissima.
Els actas sarna amenitzala per
— A Mataró ha eslat premiamon Marià; el president de l'Associació Nacionadista. En Delfi Parquestra "La Principal", de da la sardana "Nadal", del mes1 re Antoni Hotel, director de l'Ore
Sanrnartfn, i els senyors Pece „evo, eadurnt le Nula.
fe() Badalona
Benavent, Juli Vila, Domenech
TORROELLA DE RIONTCP.I.—
Pal!erola, Joan Ares, J. Boada i Amb uns ibas espleadiets alma ceFlirOata. — L'Orfeó dona un
Dada i En R. Negro Bald, fent lebrat les fires de Sant Andreu/.
elogia entusiastas de la Rangua El beat lar que hl havia era nom- coneert de societat en lloanea
catalana, atacant els seas ane- bres, fent-se mollas transac- S:.uta Cccilia, patrona de la Múmias, que tara, han sobresortit cions, arnb bastanta rebaixa de sica.
Toles les composicions torea
en aquees ts última dies.
eraus, sobre t ot en ala mulais. A
pele SerLa capees de música de Sant un heme li foren robadas 2,000 molt ben executades
ralins (un grup da jovenets que
Pera, va cantar unes canoans im- peseetfa,
()atenten el DOM de Iltir a/sas(re).
putara amb m'AL d'encert i afinaUna gran gentada animava els
El ¡n'e ripelleS i ferm nadocid. Finalment, a peu dret, va p ostres carrera, calas, cinemas,
nalista, N'Agusti Caaanova, i llar
cantar-se 'Els Segadora".
ballsTespecialineat el cama d'as- guret, feu un gran elogi de la
Santa, que ton martiritzada per
F!GUERE8. — Continuant els potes, on la societat Club Deponpartes del campionat "provin- tin alontgrf ens fati gaudir d'un haver estirnat massa la Música,
cial" de fulleo), el passat ahumen- interessant partit de fulbol en- i tribuiä un gran _record pel que
ge fou celebrat un interessant tre els dos primera equipa F. C. tau eiulinua fundadora de l'Orfee
partit enire la Unió Esportiva Fi- de Palatino/MI i C. de laEscala, de Ripoll.
Pues dies abans do morir,
gueroa i el Club Deportiu Blanca. quedad t 3 gola a O per al primer,
El resultat fou favorable al club guanyant, per eonsagüent, la cona assisti al primer concert rapas
de
la
societat.
Un
d'argent
raga
l
que
l'Orlad dedicava als suele
fimo:reme per 3 gola a O. Els
equipa estaeen con-mostos aixi: pedit incelant. entre dos jugadora protectora 1 cantaires. Eslava deUnió Esportiva: Raurich, Walter, d'aentelies equipa motivà algun al- macrat i esliangu s t, que (*Mallastirna, meró hauríeu dit que la saflumbert, Banyes, Prats, Miravit- darae.
— El aegon dia de la fira
y a caraaresplendia en sentir canIles, Romana, Suñer Pi, Botey,
Culis, Folie); C. D. Blanes: Surta, celebra als baixos del Sindical tar aquellas cariaons pupulars
Rogar, Cullell 1, Ruiz, Largar, Pi- Agricola l'anunciat concurse d'avi- que tant i tan amava.
Un escollil repertori de cannas, Itundun, Alaina, Morales, X., ram, anees, oques i conitle. repartint-se bon nombre de premia aons completh el programa d'aPallen II.
a mag,nlfics exemplars.
queila selecta //alnada, acabant
Ara per ara l'equip figuerene
— Es tracta entre els caca- unib "La sardana de 14 Pàtria",
és el qua va al davant en la pantuae.ie liar al campiaaat "orus e n- dora d'aquí i algun foraster de que foil rabuda arab entusiastas
constituir-se en societat i arren- aplaudiments per l'auditor'.
Mal°.
— Aquell correal futbolista
— Han estat concedits tres dar la muntanya i les dures, pronieäua de llicència a la directora behint-se en absolut de cavar anda que escampa arreu del mea la
seva ariete' esportiva, ha envait
de la Biblioteca Popular, ilustre fura. .
Entre ala forastera Li figura de lile riostra inantanyenea vila,
Oiga Litaliner
que malgrat no lenir t'ame) d'esel senvor marques de Camas.
port, cumpla ja amb diversos
13112ANDLLERS. — L'Associacie
d'armesPRADE.S.—L'Alealdia
equipe.
,de eteaiaa reprenda/ lea suyos
ta
aila
ha
puellicat
una
crida
enteaquaa el dia 13 de l'actual n'ab
Diume nge , al carnp de la Hispa
cadenada
a
M'agitar
fraus
en
no-Suiza lengua lloc l'enconIre
Un coileert confiat als exceLlanta
aataiaais Francesa Coata, cunera de patatas. La fama que del taran Sanquirzenc amb el loviulimata, i Tomaa Bu y o. piania- gaudeix la Sruinfa de Prades Sena. cal J. S. Ripollès, amb el resulta, el ami' ea eape.rat umb veleta- bla que decanta molla traficants ta t de trea a zero, 11 favor de
últ
ble iinaees. per bun awuifle d'afi- a ter eueaar coni de Pradea tsurnTata la durada del parte. fou
cione:a, a la bella nelaica, els fea que nu Lo han estat mai.
En reaum, la celda de ealzalde un domini ca p/piel per part dels
quilla, cii aqueala úl.íiiìó temps,
davact
cal
que
d'avui
en
fa
ptiblie
loaals. Per coiLdnea t'avis es nohan en;,-..oixiL eil g7au 1,:anora. lee
'hatea denacrita a aqueata Lime- ne melare que sigui procedan', ea tü manca de con/prensil:1 en el
', faldea la 'amada que no anirà joc.
cultura.
deis, un cae degmlanient 1/reata-El Ripolles ens va deixar bona
REU3.—E1 proper mancad de tal, ami, el t'out de l'Ajuntament nuipreasie. El jora que puguin
a un costal del plum. i a ealtre uornptar amh cama propi ja starb
l ' AaQutap.l. , i j tic CaJla.leao, ‚uarl tit2.1
seo seguir cura, :ella eourial a el afeaste d'aqueala atildad. oficial. una ultra cosa, car és amb n'ion
Fa uns dies etenenaa a fer d'entrenament que es not arribar
l'alceLlent agrupacie que es d'u
'Lumia " S'ame Quartei" i tindra fred, haventete fineza gebradea, a la tasca mes desitjada.
que perjudiquen furtawairl, eta
— En el ilustra Conaistort, en
Iluc ei m'upar diunienge a la tarla sessiö passada, llagué llou
da, eauiwievareent pur ala bUlad »embridas.
— D.c pagesos comanden a Po- ¡anatema/Peal dele eouaellera Ami
L'Atafaga/uta i Laboraturi do dar ela almete, que, segun; 5 i1 111- han d'integrar la cuiniaaie inCientelea alialiqueue de Caiaiunyu lis, a.,auiii'aU un prau l'atet4r/1, re- formativa dels noms de carrera
i litaaea de la vila, segura l'acera
celebrara suseiú eientifieu dama gula 0.
— Viinen bastante carros fomunicipal ares a l'afecte, al qual
dia 6. a lea deu de la
de
trufa...
e
tiuteina 'loe. en les ¡oreado .. .1,.
nit, en la qual cl doctor Fernán- rastera a ter pravisie
itzant-se
al
;neta
sembrar
col
per
a
l'aplee d'Acoló Catalana del 3 do
das Pell icer tara una einnunIcacie
liebre "Mesura da les fi:mienta- de tres peseeelea 10 Kg. la clasee de lelribrd.
"bufet groc," superior, naval/tCelebrariem que fessin una boamas 1 putrefaccions inteatinals
se:u ja transportat unes 6.000 na °Jacal& l'yac no Mtaudesim de
por media de laboratori".
rov e m. la major part amb desti
veure mas aquella rètols en Ulla
les Mir a res de 1' Ebro.
llengua que tu ea la 'matra.
VALL.S. —Segons noticies di g
— L'Ajuntament la gran Alte-nasderit,ncome/arils
MONIETROL
ine
etgui
un
fet
p
res merque pro
nau es restablirà el tren de tres
El diumenge passat. dia 20, el
la const rancia 4101 Cernentiri Muq uarta de set.
pobiO de Monietroil tributa al sen
--Sambla quo un dia de la nicipal, i a mes la de la rarretara digiere !miné, el doctor Itianigi
primera quinzena d'aquest mes, de 1 , Eatat. que slirf. de l'Espluga Jalma, l'entusiasta liamolialiata,
empalman .a Albarca, obra de
organitzat per la Lliga Regionauna testa dliomenalge, que llalista, se celebrarä un cele a base greun necessitat ala interesses ge_ gad
molla reasonancia.
deis &eta do lea mlnories nacio- floraba d'aquesta 'comarca, que
Pot diraa que tut Monistrol
fina ara tal vianant havia d'exnal,.
acudi a Casa la Vila amb un en— Ha estal autoritzat per a posar-se a grane perilla per arri- tue:asnie corn no Id ha record.
bar a un carro a aquesta vila
instal.lar un quiosc de begudes a
i despres no poder carregar mée Els salons, dependencias, latarestare./ don Joan Casas i Bufaplata d'enfront
ruta regidor de la Mulata Temps que la meitat, del pes que es pot ida escala i la
l'estatge municipal eran alapeiCarera es començaren les -obres transportar , per carretera. Aviat des
reentusiastea.
lambe, i a mesura que ho permeti
Per a posar-n'hi un de mea moEn nom deel.poble llena la vala capacitat económica de la pod eseepere la Companyia no les
ra
de
comandan/ene rica joia
blació, resolta mi/tests problesleixä tirar endavant.
— Els elements de l'Associa- mas, born sent tumbe gran Pila- ¡atril, el va Miquel Janer, qui
amb energia imprópia dala seas
res P er able git » lea i.Pmin
ci d Catalanista i Joventut Nacio.pgraota don un." YA
fikEMiela NtlaA OVAN ii'&4431bitir .14kries.

sal) agrair l'obra patriótica porA /a so/e lida hi havia sarafel
tada a terma pels sena actue demanant socors per a les f
governante.
lies dels presos 1 dels morts.
...••nnn
R EU. —Al ¡entre de la Casa del
'Poble sima celebrat aquesta nit
l'anunciat miting pro -presos i
d'afirmació sindicalista.
local eslava ple; presidt En
çURNCIÓN in/narro/4
Sitie :
Plaja, de Tarragona, hi en el
qual parlaren En Garcia, de Reas;
En Donacasa, aragonés; N'Ama7§grim!doa e VI 71
dor 1 En Salvador Seeut, de Barde
ininterrun ae•
celona.
Nene
rulo
J. CH.
En
Bonaeasa
parEn Garcia i
a sar,rtuseAutt eo
laran pro-presos, i N'Amador i
4ipeel •ileta de I. 0115e
/a Universidad de
En Segui sobre la doctrina sinParte.- D i seuni !intento
reciente 5 sensacional.
dicalista. Aquest úlltim, en un disdesudado o revolue10eara que ha durat mes d'una
n'ir al muero medido
y a la terapautica atohora, ha fet histeria de les etapas
de: ea. — Trearnleato
parque ha passat l'humanitat per
reell y Wicii.to, aun
anar lliurant el poder dale prit.e
taba de SO la
mera senyors a l'actual burgesia,
c'! de niVps:;flidos le PM.
Cep.
aribant a la conclusió que maa
Pa rtn . 1. 01tard o mes aviat aquesta l'haurà
n131 8171 *I r% el; u, aie( Fa;aA iui:a
la)
--Parcelnuni S A LT A.
de Murar als obrers, perque Chona de la burgesia ha passat ja i
4 irit.
t 'ril,es.initetu2n:1i 7P. g
aquesta eata esgotada i la hieletia ha posat a les mans dels
ebrars l'herenatge dea destina
del mea/.
Acaba recornanant unió i cona,
tanda, dient que estera abocats
e
a esdeveniments grandiosos, dele
Cura rapid
que n'ha devenir la Ilibertat dele
bornes ¡la dele pobles.
SARNICIDA
La presidencia llegó unes conelussions, demanant l'indult d'"El
PAR
Poeta", condemnat a mort, i la
Frasco4ptas4saltzt8
llibertat dala picaos.
Jamada.

mentltge es retia a l'esperit de
rectitud i justicia demostrat poi
senyor balite, esperan que mai
es torsaria la vara que el poble
()frenases. Als altres regidora da
la majoria soda feu ofrena d'unes artístiques medallas d'or,
amb sentida dedicatórla. El senyor Banqué, primer tinent d'alcalde, en nom deis regidora, agrie
la manifestaebe I acaba amb un
vi e ra l'alcalde.
El seryor Junce, pronuncia un
llarg parlam e nt, explicant als que
era ce .Municipi tres anys enrera,
la deixadesa de l'administració
raelquista i els treballa tete per
l'Ajuntament d'homes honrals
qus governa la vila. Agrai la presencia dels valle del /lobee que
han presidit tul/rata resta i demach que l'entusiasme no defalleixi, aemerciant a Iota de Uhomeea t ga que se li tributava. Fon
interromput pells aplaudiments
mollea vegaries i al flnal esclata
una grandiosa ovació.
El senyor Sorra. ex-alcalde,
agraf també la manifestacie i felicita al pable per la prova
civisme que aeahava da donar.
Saguidament la concurrencia
que no baixaria de mil persones,
es dirigí a la plaea del lató-Bó, on
es bailaren sardanas (Ins ben entrada la fosca.
Resulta una bella fresta, mea
honora al poble de Monistrol
Montserrat, pula demostra une
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ADELL

ELS ESPECTACLES
quiarts de cinc, Al toro, qua es
una mona; El apuro de Pura i
Que he gran tamalera! Nit, a les
lieU, La reina de las praderas.
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la fastuosa revista do gran axil
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amb la noratal escénica del Palace Theater, do Londres: fe
a

SILUETES, LLUMS 1 COLORS
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En preparmee, el non quadro
IDIL.LI DE DINES
Docorat de Deshays & Arasuld.
Veatits nous de Max Voldy, de Paria.
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GRAN tEATRE DEL UVA
Avui, MARINA, per Hipólit läzaro.—Denne, Cairitedi.

la

e
El
st
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Teatro üataiä Romea
Avui, tarda, butaques, a
una pessela i a 015. La
preciosa comedia
GRAZIEL.LA
Nit, Joveutut Jurdlana:

es

Fanny 1 e ls

satis

criats

ei

u
u

u
u

el

TIVOL
!irle Catalä rl

Eio10
Direc,ció: JOSEP BERGES
rs
Avui, din/cerca, tarda.' Id
Butaca, 2 pessetes.
51
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L1L QU CCM CALLA
IU
i EJ sorna' da la Innocänola
Nit,

u

el

El castell dels

ri

LOS BAÑOS DE SOL

111

De BREEERS

111

u
u

Nit, a les den:
AMOR ES VIDA
e

Dijous, tarda, matinée
especial. Ineuguració del
e teatro per a Infanta, amb
l'estrena del aorta popular

de gran Poli • tot Lueops. Ets u
Riiniosos earruplars do la sosa rfl-

LA POBRE CENICIENTA
2:1 u
(La Ventafocs)
II
benmea «Slip:otea el programa I I
o
131133333111103123111300104
auaerlons de Eludida eia. Depatinador!, clelistes, cimas,
acióhatee 1 notablea bailarais.
t:a ,
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LA VENTAFOCS
estreim de
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L CONFIDENCIES DE
NINETA
N
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Teatre

dimecres, tarda, a
les cine, matinée popular:

a dos puerta de den^. L'II cla- «.
more.. Trionit sanea pat.) tele tir
original. I InteLliu•nte
e

e

u
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111
GUELL TUDELA - AS.
QUER1NO - CORTES
u
U

Ventura Gannau. Avul, duuecrev, •

du0S,

se

Compaayla de eismenila

CIRC EQUESTRE
Eereordinärla companyia de Par.

u

II

Nii011113

THIN

iatialliairtiaanane111111881

u
u

Dama, tarda, aspad/telas u
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es par a Infants.—Duea ubres, u
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El TEATRE NOVETATS •

£33331011133111333231331AD
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LE.; CONFMENCIE3 DE NINETA
Interprets: 1.a monissima nena
Cosco/la i les senyores Maria
Morera i Angela Casas i N'Ana
toril Estrenua '?reus populars. Es
desastan a comptaduria.
na

litteMbilkIllaalL11182.11112i13133äß

n

Unnuanninnenumannzazergememennernessentnak

r—TEATRES--

Crin eurapanyla &anillan ras- Ea
u tellana ROjahel,per.1. Avul, (Mea cres, oll, a dos guiarle de deu:
is RIP! Obres de g ran Sea. Ultimes re8 presenticieee. Primer: el JanVis
E (Indlia en 3 artes de Dleenti Juan
Puse, ereaeldi del aenyor Rojas; Seo
be gon, la preciosa col:tedia drain.1u Vea eh 5 at• tra, de benevente Lee
malhechores del bicn. DIJous, esII
11 twend progra.ins. El Cristo mar: duno I La mon ta enterrada en vlda. Dissebte, eilrea eh/ arana
a po.ss(onal
El Ultimo breo (La surN nada de un crimen ). En aquest tes- e
o Ira hl ha caisfeccle.
u
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PREUS POPULARS
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Teatre Chale
Si

ei

ri

tres dragons

tannuncenunnanneennt
Teatre Cataiä Romea
Gran esdevenlment teatral
Dondt, a les 5 do la tarda, dama
• Especaaolea por a Infanta
3 obres d'En Joeap M. Folie I
Torres
LA VIENTAFGOS
IALEELIA gi

toa, ch2oult, tarda, a dos quit es de u
r.de, inutlere Inl- ex01, 1 ult, a Il es u
u n,luris de deu, gran moda, debut
de Lea 4 Etereal, giumreater.
verldieä, tarda I nII, estraurdlna- e
ries runetons. Vinent uljous, din
II, seneaelotud debut, ti nCC 111- e
eold des durnadols, alr.
LS
u
ebi leus Ileon& sultanes. u
Es despataa e cotuatadutla.
u
•

N
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e
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a.aummeativeamenimEteiatiesa.,

Avui, dirnecree, tarda, a (loa
quena de cinc, butaca, 150. General, 0'50; Primer, Los cadutee
da la reln: ; seguir, Gigantes y
saberudos.--Nit, a Iras quarts
den, Gigantes y sabsiu4les; segun, al mes gran axil, del teatro
Hale anula, robra del dia: El asnyor Ramon enganya les orlados.
Dama, dijous, tarda, per primera
vegada a prona populars: El senyor Itsmon enganya les alindes.
Nil, estrena de la sarsuala en un
acta, La cautiva del Califa.
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Companyia de sarsuela
(Mas - Lecnia - Gallego n
Avui dimecres, tarda. ' a 3
eiee, La primera atar.- tg
ta.—La popular aarsuala en 13
dos actea, aran esit da v es
tu companyfa,
ti
EL ilie0 JUDIO
?lit, a Ice den, La rilria da U
lais piaceliaa 1 el popular
s.atiet en t'ea artes i una
paella/la coas a prólez,

featre Apolo
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EL, PARQUE DE SEVILLA
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ELS POLVOS DEL uoatam ái

11 ELT.
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linneuunnnerurnannoursuen
Teatre Nou
-dempanyin

d'opereta

VICTORIA PINEDO

LLUIS BALLISTER
Aval, dleoterea, tarda, $ goa
• •

r,

Divertita contee audalusos
per Casimir Orlas. Denla, la
da, lalfiTUREPIO
dS.TiüRuA3;111,7eL

a

Nit,

EI

rri,NN ama N

ai
PUM SANTPERE
•
Assuitieulo CASALII
u 1 --.- c 1
Avul, dlineeres, e ae deferido°. u
Tarda, 50 III tia FL:Jit:10, P, r m

a mamar el decora{ deuda irrend.o .ia ',",¡,"
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