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EJ CIES I EL CENE a N!
Un diari lleyclatit, "El Ideal", que agafem amb certa tríatesa d'enea que el pacte de Lleyda ha desviat lamentablement
l'orienta cie política de la Joventut Republicana d'aquella ciutat,
pubi:za dies enrera, amb la signatura pseudónima del sets millor
redacto r, un article en es replicava al nostre editorial "Obrerieme i Nacionalisme". Segons el confrare, la causa de l'allunyadeis obrers catalans respecte del moviment nacional català
estil en e/ caràcter dretista, negre, reaccionari i clerical d'aquest

rovintent.

Ileu's aquí un tòpic vell, expressat amb la termologia vuitceltista. Es llàstima que hi hagi encara bons patriotes catabais,
com : . articulista de "El Ideal", que mantinguin aquest tòpic i
*eta terminologia, perquè eh és prou intelligent i prou sincer
rotonèixer que és una pobre excusa la del suposat reaccione del nostre moviment.
Cna pobre excusa havem dit, 1 és veritat. Si és cert,
seté el ilustre contraopinant, que la gran majoria del poble caamic de les amples idees democrätiques, perquè les nostres forces polítiques nacionals han de tenir una tendència regressiva? Si fos veritat que en el nacionalisme predominen les
ten&ncies dretistes, això voldria dir una cosa: voldria dir que
els efements de dreta de Catalunya han complert amb Ilur deure
de patriotes, entrant en masses considerables en el moviment
alliberador, i que els elements d'squerra, en gran part, no han
complert aquest altíssim deure.
Es que algú els ha tancat la porta del casal patriòtic als
bornes d'esquerra i d'extrema esquerra? Al costat de les organitzacions politiques de dreta, de centre o simplement nacionalistes, hi pot haver totes les altres organitzacions que calguin.
Peroné no les han fundades els que ara es planyen del suposat
cometer dretista del catalanisme? En realitat, hi ha hagut i hi
ha aquestes organitzacions, amb tota la gradació de les tendències extremes i intermédies. Des de l'antic Centre Nacionalista
Republicà a l'actual Unió Socialista de Catalunya, no han mancat mai organitzacions d'aquest sentit.
Es que es vol que no hi hagi homes ni organitzacions dretisles o centristes en el nacionalisme? I, dones, és que aquests
originals avançats s'estimarien mes que els dretistes catalans
fo.s: in espanyolistes? En els moviments nacionals hi entren els
leones de totes les idees i de totes les classes. El moviment
català no ha d'ésser una excepció. Per ventura no hi ha nombrosos elements de dreta en el nacionalisme irlandés i en el
flamenc, i en el polonès, i no obstant les masses obreres
flamenques i poloneses han sostingut ardentment la causa
de la llibertat de la Patria?
Si, cal ésser frene i coratjós. Cal , en efecte, tenir una mica
de coratge per dir els vers motius de l'hostilitat de certs eleinents obrers contra el nacionalisme catea. Nosaltres tindrem,
en una ()miel próxima, aquest coratge necessari.

43 o bYx3 dols salarás?

Variad militar ah blals irfs

Segons comuniquen de Washington,
m ha plantejat sovint la qtaestiö un acroplit de bontbanlejament, que sede - si eis salario als Estats ra cl ntes gran del men. (en du FOUR
tzt .i. per exemple, sal mds elcvats primers asseige ej ffin 15 de :tulio'.
Aquest avie, completament equipas,
pe ti pagats a la Gran Brctanya. o
transporta set canoas i pot avenar
e. pr cxemp -e, tobrer fi-anees o be! sota el scu tete tata els anales pelo quals
50 ceea més o mcnys auc l'Italia o
Temanyol. Es dificil de respondre a nitres aviona l'atacaran. No es <bu quin
aquets qUestió. primen. perque els sa- per de bombeo podrab airean aguaos
bru han sp fert, en la majors dels g ran aria: es de creme que sera molt
paises, modiiicao-ons ITte5 o menys wes considerable que el que poden asi desprès. merque Pur po- aetar grano avious actual, (zoo •
senda rerl depen dc la situació eco- 2.000 quiloq. El Feil armament entranUmica de cada pan en palincular. De ordiniirianient poderes. li perrnet d e no
les dados relata-ves a les datiertes mo- temer massa l'aria de caca enema% i
tlfiQc:Ins en ele sa-aro, pubFcades quan sera delaetat les seres bomrecer,m,ern per la Retire miernutionale bea, esslevindrä pel seo compte un tertrez.J3, hom pot dedutr que entre rible cneaire.
Els BE LT. reccecuen, pel que 1~
es palios occirlentals les condicanis
y eti, cl material poden». Els estudia
¿easszhirie a Franca .1 a Bile'ca han es penesneisen a la regada tinta
era:
aniilogues, i el moii aquests lres aspectes .. l'estre portador,
titer. • reducció que, cii aquests paila, (7 :930 . harta estas mcnys aterir. el set, arwainent i el scu earregament
en borult,s. La informada que doliera
taut --_. a Ancla • crra. per exemple,
de Washington en (lana una idea. Del
ha pc...---tt a una estabilitat relativa en costal de
tarmament hora experimen1522. "
ita continuat durant tot tany.
ta, a bous d'ara, diverses cateto:n.1es
A /v .:Id-erra, a Dinamarca i als Paid'ametralladores, &MI com diversos moses L' ton, : haixa del; salarie, que
de canana molt perteccionats. Borncorner-:. d'una manera r„cncra, en toar, dele
bes de 130. 272, r.00, 009 quilos han
ha er,H.mat, scgons les darreres intoretnia emprades durnut el cura de tic
ez! , durant tot rany 1922. 11: ola,
sobre els notica navilis alemanys, 1
Saab t, ceros indicis mastrant que a
&sures d3qUests amuelo han ¡Wat
¿arre.--, de 1922 O 3 prinimpis sie 193 enntinuar; els estudi, s obre testandarbaixa ha fet Une a una terta dització d'aqueo, projectils i de Une
&ab:: :at.
inetNer. Le; experiencieN continuas a
A Aliananya, el moviments deis
Ab.-rd.en. tiran, assajarà aviat una
quat asser.yalada per una al- bamba de fragmentaeie d'U quilos i
"er ant i rap'.1a. durant aquests elan emprés ela estudis relaten a
iiNras ,ayo, i les -..nformacions publi- una bomba de gas.
ades e.-r al periode compres entre
Ultra els esforços per dotar el palo
de lqaa i el fehrer d'enguany, duna artilleria perfeerinnada ~amaorottu. que aquest mrniment cc:intiman. ble per la sera potenela I mobilitat, i
erra *ies variaens diferents dc mes de recercar Conitantwent la perfeend
el me: sr d'indústria en inclüstria qaant en 1 . 11, JAI gneos astiliants ,ele Batata
a :a .,7.Y.71 de Yaugment. A l'Austria. on Entre es preocupen de l'adule militar,
fird a tcmhre (le 1922 les variado:u eme acontentar - ir d'ella que fan el,
ern rtSlants a les observarles per nitres palma llum tem. enea I milla
'a S. s t les N., es preis han baixat de l'AtIltutic, l'esderenidor I hora s'ir.
risa per a lea !lunes eventuals_
miz-: en mica d'cr4 de setembre
ns a fi dany, mentre que
han continuat pujant fins a Irdp.1
8:1,3INE
1
i8111111
' , e:ubre. aturant-se i romanent
.oruuniquen de Bollo, -tarofin, a novembre, i minvant be hi ha alemanys que Winteresiien Del
e
de desembre.
feixisine ¡tala. No pas solament lloro
en que concerneix als pal- col-Irgues reaccionaria, le qual cosa .00
• -i-europcus, ela salaria, ala d'hidria res de particurar, ans el eeunits, que han baixat comide- tristes 1 popullstes. Alai la Zcit, par.
TSrment d'ença
rk darreres rewo
lant del senyor precisa la
lita a principis dr toas, han reunas es- mullir« de l'home d'Eatat Italia caentabh.5 7, la primavera i a l'estila de tany vint que no es n1 reaccioaari ni reoDime. Durara els darrers mesos de turtonart en el sentit comn de la pe1 9 22 s'ha ntanifestat una tendencia a rmita. "El president del Colmen halle.
raça.
din, es un borne d'ordre que en llora
naSs greu va tenir el coratge d'emprei
l'energia enorme que el &latineen aunb '
X le...1elP MATA MES PERe
fi de salvar la sera Sula de lo
8 ° N ES I EN FEREIX TRES ruina. La Zeitd uele que a Alemanya
eh
internen de la g oal no contrasten
MES
ausb• els d'Itälia, no be . pamat deaaperA nvers, 20,—A Veetinalli -ha cebes el dembrottlament de la nade
thigut un llamp a una gran». Imeame la (leal lag ealelsia aval ea
nt dues personen i ferial, factor e a •
hall de tefe te mi» »
Mienta: a trek
hoe de »os ale bite. _
1
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DE Ruz

Els »loes no han d'in« compa- e la gene abaste d ate per a velero% pe.
rats als autorniibiLs, sitió als vaixells ; 1 ad l'aeroadetim continua ignoradi.
tot vehicle aeri es una nau mis lliuLa linia Latdcoire allarga el sets fe'
re en eL losa movimenu i mis rh- corregut i intensifica eis eervea sea.
pida que lee nata marines, i da ea se que la cosa eembli interessar ele
aquesta Ilibertat i en aquesta rapide- barceloeins.
sa on resideixen mis grana avan•
Per que s'estorba tant les racione
tatges de la navegaeió adria.
eivietzades en establir i tnantenir líLa navegaci6 &ene bu actuada de nies aeries? Perque saben la importäncostosa; però qui s'atreve ix a da- tia que té el poder-le comunicas amb
tar del bell esdevenider que Impera , ramdea amb eh paises més eunyane.
condena els räpids progressos fet s
Havem de continuar nosakres,
per a la consten/eche de les atronases barcebnins, amb els ulls Hnos al dapieles a/ concure dels laboratori , T'as dels progresen de la navegacel
aerodinärnice?
airia?
E/ preu deis transporte aeris, ha
Per le leva situada Barcelona nevent-se abaratit d'una manera sorpre - cessita im port adoniutie. Per crearnent, pot assegurar-se que l'aeronäu - lo, enterebane más gran es eadquisitica estä salvada. Ara la tavegaci 6 ei6 del ternmy, la superficie del qua l
aèria donarà els seta fruits per erren ha d'esa« almcnys d'un quikenetre quadel món on trobi facilitats per des
drat; quedaran despees abres tastars
enrotilar-se.
ben importante a ter, cotas és ei ubicPot la negada aAria intercalar a n)r bones rica de comunicació que l'ula chatas de Barcelona? Indubtable- nimia amb la ciutat i el ice una bona
ment. La rapidesa de les comunica
orzan:tuche del mateix port aeronau.
dons aeronäutiques serà molt faro- tic amb els seta nombraos verreis.
rabie als interessos morala i materiala
Quant a la pul financiera, pot
de la nostra chatee: «diem necessari dir-se que l'eatablieneat d'un pon actofer un esforç per donar a la nan - ni** no Es cap mal negoci. Les desgaei6 aria trajeas per al sen des- peses que poden resumir-se en inteenrotIlantent
rés del capitel invertit, entreteniment
La navegaei6 aèria necessita porto
amortització, tan ¿'empleats i desaeronkuties, Es a dir, terrenys tape- peen mente poden molt be tasar cocialment preparats per rebre La visita &rete amb les subvenciono a que eis
de les naus aerice.
servcis pública donen lloc, boguen del,
Actuahnent, tota poblaei6 d'un xic hangar,. &en d'aterratge, arrendament
d'importància ha de tenir un port de pernio, anuncia, mandes de "anaeronäutic, sobretot si es troba en una den'', etc.
Unia de serveis aeris regulars.
De momo* l'aeroport * Barcelona
Barcelona esti en aqueet en. E 3 no tindria mole de trànsit; ein avions
es
treta
en
població
important
i
una
de la unía Latileoere (entere que s'en-

una Unja seria transcontinental, e
tränsit de la qual. Je laten), augmenta de dia en dia.
Per aquí han passat amb avió nom broces personalitats que han marfiles tat Uur desagradable sorpresa en veu
re la nostra avisen civil tul abandonada.
El Rei dels . belguee, quan aterre
al camp que la casa Latecoire td establert prop del Prat del Llobregat,
tia notar la satiefacció que lumia
tingut visitant la nostra població si
bones vies de comunicada li hunasin pernee d'arribar-hi.
Eleven Archtliaeon, en *L'Aires
phile" del primer de atare de .tgat ,
relatant un seu vistan de T'Ama a
Casablanca en avió, diu textualment:
"En primer 'loc. eh arrbdroms han
d'esser el mes grans possibles, de mancri que permetin als avions prendre
la volada amb el mínimum de perill.
Llavors d'anar molt Iluny de les
poblacions per, tentar els espais
res convenients. la compra o llegue r
dele quals no sigui, d'un presa ptottibitiu.
L'aeròdrom de Barcelona (el Latecoerel és a catorce quilemetres de la
poblaqiel: els canales per arribar-hl
‚abs t an desastroso, ("immandes*) que
As ctobligamó el fer part del cerní en
Iren i part amb automòbil, no sense
haver perillat cent vegades de trencar-se cl cotice o de quedar definitivament dins d'una rodera. Són treces, aree eal-rhe sempre. rotor els cometes fets, mis de dues beses, quan hi
ha tren, per anar de Barcelona a
Yaerbdrom, is a dir mis temes del
que es necessita per anar de Tolete
a Barcelona amb avió. (I)
Es una vergonya que una poblada
com Barcelona tingui uns voltanu amb
talo carreteres. La venta is que,
quan els viatgers surten de Tolosa i
cap "panne" o mal ternas imprevist
els priva de tornar a marear, diuen
a eaerextrom mateix, sense anar, aixia
ben entes, a Barcelona."
Pel que es veu, M. Archdeacon es
queixava de les males vies de comanicació, peda oblida l'ese:tentar que el
camp d'aviaci6 on va aterrar era preparat per francesos i que Barcelona
no té encara un aeredrom municipal
de lliure aterratge.
Alguns consellers de la ciutat se

n'han captingut: una mocito del 17 de
juny de 1919 demanava:
Primer. Protegir l'estudi de teniacite creant una escota practica.
Segon. Adquirir uns terrenys al pla
del Llobregat per fer-ne un aeròdrom.
Tercer. Estudiar ti fase o no tonvenient posar-se d'acord amb certa
entitat esportiva per tal de treballar
conjuntamente
Eren sis ele signants d'agente mo.
ció, que va fer :Ibiza, una ponencia
d'avini6.
' El 13 do setembre del =tele any
es presenta - un dictamen en et que es
tkia esser d'urgent necessitat per als
jnterenos morals i materia de Bar«lona la installació d'un Aerbdrons
Internacional de Illure aterratge, 1 ce

demeneve que fobrie sai ~cura pti•
bloc per a l'adquisicia d'un terreny
renda les nindieliess neenailiies per
a l'estatiinsent 1 funelonement del dit
'
aer6drom, etc., etc.
Les Bases del carel:11 km pnblie
cado, :PM 3e: cobee id van anar endavant.
Ves tard, el prineielle feble' de
ron eta consellers delL-PotaIndra
ásela presenten una assa prepedeith
Cal die que reasbied-pdeirif no abl
bu ajad« pire &Val vitt velar molt
MIL t late Opas pum

,

tres en mi acord amb aquesta casa)
eguns particulan que voldrien guardar-he Iras avions.
Pera una reglamentada ben estudfada fora la que fomentaria el turisme un 1 augmcntaria el =rimen
de mans aeries a l'aeroport
Per alma part es por creure que
din, de poe no sera tan sok • linia
tranecontinental que pastan, Per B ar
HI lu ihres Sities etc projec--celona.
te con) és, per exemple, la internacional de Madrid i Lisboa.
A ade a Mis. eacriekom municipal
fomentarla altres brinques de retrae:atea. ato sne, per exemple, la lotogratia ebria i ek treba/h Maltrate,

els enluta meteorcingies, geolieries cte.
Pel bé de Barcelona desitgem que
se ti *ni un pon aeronàutic de !hure
aterratge.
antani Armangui

Full de dietar i '

Converses fil o-

lógiq u es

IV. Oree/talla de les plosives
En fi de mot ten hoz:si:dones as b i
p, ladiiet, ha g i la c. La pronunciació no ern pot, dones, servir da
gula per a eortografia d'aquestes nenes en fi de paraula. Si els catalans
apronguissim de petits, ami) kentres,
dictats, etc., -la , äengua escrita, o be,
encara, si les nostres publicacions
reguessin amb una ortografia uniforme
i no presentessin martes de gralies errònies, Tescriptura de les plosives finan
¡co constituiría, ton' ara, una grossa
dificultas de l'ortografia catalana, pule
que eindriesn ben fixades en :a memarialea grafiet conectes dels mots més
asuela tenninats en una COUS011ailt plosiva. Però avui ene cal aprendre
memòria bes testes deis mots tenninata cnt b, Sal d i en g.
Per fadetar aquesta Mica eh tractats d'ortografia porten una sitie de
reg/es que ens donen cadascuna les
grabes d'un nombre mis o nenys watt
de mota, les quals no cal aixi apeen¿re de memória. Però aquestes regles
eón soviet mal aplicades. Segons una
d'elles, i9 femení sorda, per exemple,
en data Yortografia del mascull red;
Mayor' moka que no M'in entes o no
recorden be aquesta re, del fet que
sord s'escriu amb d perque el 9011 fe=ni és sorda, treuen conseqüència
que cal lambe aceitare amb d bote,

pub' que el seu femeni es baldo. En
tualitat, la regla que elts apliquen a
buit no es refereix sinó als mots en
que el so de t va precedit duna con.

* nene i no té per tant res a veure
amb .aquest mot, que s'escriu amb t.
Cal unir ben present que el fet Que
el femenf o ols derivan d un mes tinguin b, d o o, no vol dir q ue aquest
mot hagi d'escriure's forçosament amb
b, d o finals: antelara de mots que

troben en aquest cas s'escriuen ame
p, t i c finals, per exemples, llop, cub,
Uds, mat, pmo, fat, prof, set, foc,
tiende, svanyoc, pessic, /dime, rimes..

P. Fabril

La Política
LA COVPITYNCIA D'EN
MASSO I LLORENS A CALELLA
Anudan, la represa de la ja famosa conferincio d'En Massd 1 Lloren: a Calella, s'ho repartir la mimo
'Catalans: Es ben palie que Coimide de R. O. que patim suspcngué
orbereriament diumenge postal la ronfcrtncia "Per què sao separatista",
are el dipalat de la Mancomunitat de
Cataban» En Manuel Massa i Lloren: donava a la sala despertarles de
eAssociacid Nacionalista d'apesta
vilo
Son ben pdbllcs els inridents orare-emir: ansia motiu de tan ridieula
No :diem si rl dit alcalde de
R. O. valdrà seguir trepitiant els trastees drets i s'entestard a ofenar-se en
la gran strie de frOCOSJoS que pelen
damuni d'en, piré si que podem dir
gwe diumenge vinent, dia 22 daquest
mes , a les set de la tarda, sen ä donad- al mateix local la confrrénria
seespesa, fent valer Mil els drets que
les Ileis en, ronccdrixen.
Per palriatisme i per dignitat riu:Mana, tse hi falten! •—• Cake, 19
.
de julio;
1923"
CONFERENCIA A CALONGE
Arme a les nou de la vallo i al matee de Coleaste, el president de la Jovcntut d'Esquema Catalana, En lo.rep POM i Sabotee-, disserh,rd sobre
el tema "El terrorisme anti-catala i
ei sentiment del deure".
Organices raele l'Associbeid Cultarol "Els incansables".
CONCURS SINGULAR
El diari base Aberi, (lucera dieta
¡larga reuenya de la tontee-bocio mig
donada a Calda pel nostre ande En
Manad Matad i Lloren:, explica«
els chiquanla set motius que té per
isser srParatista, din que ells. eLt patriotes d'Euskadi, en teneos semeranient
mds. Com a conseqühria, lis obert
un Concurs magne a l'objecle de formular la ¿lista de les ranns que Polen
fis nacionalistes barcos pe r ¿raer se-

LA TARTANA
Per un /mitin méo Aviat
isig haver de fer cts r:ipid viatgc a
un poble de la regid del Montseny.
En balear del tren no em vaig trabar,
com esperara, amb una fartaneta. Em
ni t trabar amb un Ford que em va
portar a Use amb una velocitat itue.
per contrast , em va cernidor vertiginosa. El tartaner baria esdevingut ente. No renegava yergue ele cavan
de l'autombbil no tenen suficient alastic'tat per prov-car cl rencc. Dula el
volant amb molla gravetat i no vestia un gec de vellut o una brusa com
iban, sin6 un vestit blau de meciDic. A fi d'ésser exaete i evitar que
un hom es formi iNualon, excessives
sobre el transformisme de la nostra
gent, cal dit que l'ex-tartancr en qüestió és un xicot jove i eixerit.
De tota manera, m'ha semblat evident que els tartaners, com a gretni,
el troben cada dia mes davant l'alternativa d'esdevenir xofers o de dedicar-se a una bina q ue r es t in gui que
veure amb la Incomodó.
La tartana se'n va, darrera la dlligencia, dieren el come, cap a la
cambra deis mals endrrssos, cap al
magamem del drapaire, cap el museo
ansueolintic. Un =test no ye seomiadaree'n sense una mica d'emoció.
Tots eh que durant vint o trenta anys
l'hem coneguda o tramada, no robedarem fäeilment. En la histeria de
les nostres vides hi ha masses tartanes prestigioses1 En una tartana virern fer tal o tat excursid, que despees va tenis tals o talo conseqüencies. Una tartana ens ha dut anys
anys des de ?nació tal a la vila tal,
on hi ha una casa que, si no es una
casa paral poc sen falta. Una tar- Parat
Anuncias
de valuases
t iritersia.
tana ens ha dut a mereat a Grannllers
premis, convidant tois els seta 'legie a Sant Celoni, o a Cardeeeu, en una slar: a prender pare el Concurs.
see* que deaprés ha tuteen:sub -1deELECCIO.VS PARCIALS

Irles. Una tartana... Ah! Si no pedem virar el cap ven el món de les
recordances sense topar amb un rin-

gle de tartanes...
A més a mis, qui no ha bnIcat en
una tartaneta? Qui' si mis no. ha anal
per- Catalunya sense estar a punt de

bolear en una tartana?
En boom Carnee he arribas a cantar, en venos Miel/nos, les inefables
emoeiond dei 'bble ardant : en una tartanete. al cake d'un herbei.
Tot fulg, tot se'n nia. El tema meteix qué' mis mena a, la modas, ti la
crueltat de mcgar-hi veds de Orara tal
bi-da-1em.ds capes, adorables.
e La tutee apeitaa. Le tutee' dels
~res 011a do d Ford.
Carlee Ileidevila

. Nora di« eme seran ennmeades eleetimes parcial: per a ntiljans del enes
que yr al distriete de Granullere.
Tornaran a Rallar el candidat duden¡mal ea les denme.: &redor:s. Ed JaceP Tris,: 4 de Res, i l'e.r-diputat
pei fnalel.r distriete, En Francese Tor-

re:.
CONFERENCIA AJORNADA
Ja es:« °jornada la: .ennIereMeia
bu* el doctor Emili Mira huelo de don« sienta multes e /a únid
la. de Calelwaya sobre el. UNTO "OrgmAt3twid lociolisto del 4rtball". primor* del cielo gro :manta ratito* he

es eelebracid de le
Cillfordieeis serd mmedede *orlan.
La Imats dato de

BANIME 1311 L I T
pascua per une-treabdia rea
sentida. humana; per una theta fonda entre positives volutatate en pugna; per un (malito.
te social portant als une el desencoratjament de l'esforc I el
treball fet endebades, i en moltes Ilars de germans nostres al
dolorós znartiri de les privacions. I la ciutat, amb tots els
seus detectes —que san Cante,
i tant, grossost—sapigu4 encara prenstre una actitud digne,
severa f sobria.
Barcelona coneir mesan el
preu de la sang; st ssp lleurarse a la revolta veritabla, oaP
prou tambb l'amargura de les
repressions cruel.. No de oom
Madrid ciutai on mal cap moviment pot pasea de mott. Ne es
limita, guau( ea ddna a fir pev:r de proJertila lee verderee de
les venedOtell de Mental, a tren
car vidres o trossejar els mato
brea de les titules de catd...
Mes aquest cop %a trama ha
cstat masa burda, la !Moló es..
cesivament polka& 1 poca
deuen Asser ets que guardia encara la vena davant dele alta.
Una accid «infusa a l'entorn
,r/in problema fose 1 purament
teòric. una estranya 1 tèrbola
barreja d'intfieleotuala Ideolblegs
amb elements armaba, i dorni-•
nanas, vencent-la, la ntelocka-,
mätica defensa del tivillsmia
njudada per la materia del par-,
in autor de la Ltel de turiedlccions...
Paraulett apocaltpitques en
els mfbingt. Agressions persma
nale en les sokonftats
mentkies. Amenaces de pavia,
dee I rbellques berbfques. bfa4
ni festacions d'adhesió amb
je l es de viltaj, Reaponaabilitats;
Imputase/e. Arboles; renten
cede, Seseen 1 movIment: titilear
supertielal 1 vaeuitat intenea i
&sentase bastando... Ajonament
Silenci . .... I la eafogor endorin Noticiera de l'han...
eensibleitat lliberal?.. Viltracid europea?
Balltanistne. 1 Se quelttet
infeinr. Peratin deettota lee l'ai,
tes histbriques de l'autbntla
s'endevina quan menys la fibra
del mtiseul i la (orca reaceional nervi: i en( tot queda

Pot ja donar-se per liquidat
el cierres pertode d'agitació madrilenya. Reunida la flamant
Comissid depuradora de responsabilitats, pròxim el tincament, de les Corta, jugulada
l'empenta catastrófica del Suprem de Guerra, closos eis incidente agressius, esbravades
les essencies renovadores en
tópica

1 les imprecacions del

miting de l'Ateneu, de tornada
la còmoda tranquillitat a la ca..
pital d'Espanya.
Centent del soroll mogut, peró amb els nievis un xic cansase de les trifinques egun moment polen melisa virulentes,
el bon espanyol entusiasta alieionat a l'isba politica ideo16gica. pot retirar-se en un repes ben guanyat, endormiscant-se en l'agradosa pan de
l'istiu. Es cienes arribada l'hora
d'analitzar ele feto, 1 treurein
coneeqüenciee.
Quant davant de ¡'atonta catalana—en part obligada, en
part massella—s'oposaven els
esgarips verbal latee deis intellectuals niadrilenys, molts ((tren els que aqui matee, digueren el seu plany en enyor de
l'antiga fibra i tremp de la
ciutat noetra, profetitzant que
la divina Ilavor de les inquietuds I el ferment de les if1005
modernee, ens havia deixat per
sempre, essent reeollit golosament per revent-guarda espanyola. ävida de renovare). 1 els
que ereiern veure el fone de les
coses les impossibilitats metate i la inconsistencia deis
buits eixelebraments. ße.'ns titllava d'unilaterals neansionnis,
so'ne retreta la nostra indlieróncia per als fàcils f unrunhullames d'allà, i la contingente
reserva en la fragata d'aquí,
cm a mo3tra de manea de sensibilitat humaha.
Aquests darrers femps molts
folien els que comenearen de
dubtar, iBons companya, conveneals patriotas, ereirn trabar un pura d'apoi per a Palliberament , en una deßenmpesició art va 1 r:ipida de l'Eslat
cspanyol. Deixant-se cause per
la pendent 10 1 minim esforç,
vuoicn.torure aos sufres nhlfa que,
axiomäticarurnt, nonuis pot esser fruit ele Ia voluntat própia.
I encara alguns. nn velen! prou
l'actitud exportant i passiva ,

en les
diese.,,

propugnoven omb Iota bona fe,

Sortee Pf Solear

per partes i aliances, amb els
elements mes neguilosos,

llo eXpnea e, VOIUM aclaparador dels telegrames
que hem tioferl.
La nostra premsa maman soviet es converteix en pntent
tornaveu do les sonores vaeni-

NR1111 114
El nacionalees ceta% nee ala
ddlls movitnents patriótica mis suena,
mes pohits i mis delta-ente amb laut-

versan, ea auicat pela mpanyole com a

tals corlisanes. Peiili aldorulls
de correr, liriques declararions
o discursos d'imposants person atges, rivalitats, baralles, mes
quince ambicions personaliotes
eren detalladament exposals
com el pròleg encara una mira

lerreny. adust i incivil Què dirien si

patriotes catalane, ten carregats de
raó. empressin el ligic deis temen=
envors dls son 'germen" raleas?
Hm% ad, per exempie, la redaeci6 d'un
cartee pel ecuador 1 caneas. flemingens Broeeko:
"El Limburg es arma de rabia. La

confús, d'una acei..3 revolnetünria segura. I alguno filosos
s'enlluernaren massa de pres-

nostra rimase carbonen ols la atar
arrebozada. i eJ gema breo" n'Iza
fet present als capiudistes miras i
flamencs. Aqueas* venera es comporten com a amos i senyors, i fan dele

ea_

Foja,

perd, mAs planer

el

ea-eure-bo la propicia facililot
del moment. Si alguna vegada
tan cop slmucisisa hauri apogut
fer-se amb majos unpunital, ha
estat Tal doscompitst,
els estamenos i (orees organo-

carbonatges nius de degenerats Mane i
d'afrencesats. Els nostres obren fla:nenes a qui Bèlgica refum estepidament un ensenyament professional flamenco , són tractats com a estrangers
en Ilur propi pais. Que antelan d'entre ers semin víctima d'accedente, is
degut a la injusticia escandalosa que
vena en la qüestió de les blengees.
Postens supertar gaire mis tema
ag rien vergonyós eaciantge?"

Jades dividits, els -sdversaris

asid) la moral veyietiva des de
l'inicio era prim una mica ir'
decisió per ensorrar d'una NI) branzida l'artificiosa fofa faros_
mn. de la Politice espan) -ela. 1
aquest coratge tlíniril. elemental, sonso onibra do perill, ha
manca! per complot.
Jo voldria que aquella que
comparen les actituds de lee
dues ciutats i en frenen motius
per blasmar la nostra, sellexionessin amb la fonda diferencia dota obstacles a vencer.
Aqui qualsevol moviment, social o nacionalista que teorgaliases seriosament, trobaria al
SPU devano. formiltiables IStbnciea, i el que da mes trist,
aven per nyin, per una dolorosa
oposicid, entre nona :tires mittel‚os. Allà l'agitació tenia el carril oben, inicial pels dilettantia intellectuals empds per el
snobilone del> eettyoroln vagatius, la massa segui en una
promesa canvi, i tot ço que eón
etls ressorts ceactius do govern,
el quadre 'd'efectivas resistenciee estatals, oterien tàcitament
quan no la romplicital, la neutral inacció. Dones, malgret els
favorables auguris, tot ha estat
una fugldora poleaguera.
que podern fer-la la com-

ennvulafvesloecillarlons

d'una flonja platina tremola..

La

situació a Europa

El eleven) Miami(' en la aova
reunió d'ahir aoabi la redaeol6
de la nota de releed+ el eoveril alemany, modl•eant•la
per eomplet, de la sarta ala
(Wats 1 del metes« •xplieatlu
I Immedlatament foren trama..
so. &mamita doeurnertte ale Soyerno de Peinote. »ele" Una I ele Islate Unite. Orlas al.
llena no se sabe& el »Ming"
porò mentreetent ele 'omento.
ele no falten.
Illentreetant el dilOVIPII
many ha morbo lee •mito»
Oros deis ooveenante beltdolee
I prepara aetIvansent el mema.
rindum sobre la pan tamal«
de lee deseen% Ime•eldelen•
A Orient eseueleen lee rail.
Mata, Ele °oyera dele Ilevlele
ha tramis un . teleontma a las."
sana aemittent el ettoveitt dila
debela, que imeh elellat • 01111. ,
•• •
r•
taMlnolile.

hielnatn'
Pnaeitialeelivöst''.fu
reatinegreiaxirleantfrn
io:

•

Hola 1 hornitos& tempana, que
tots saben condemnada a morir
nfeeada 1 diluida, Baroeloisa

El prooldord do II 110111011111
Momo ho 1n1111114 MI«
M'atollad Ilkule

•-ette

yerre.
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ses per aquesta Companyia en
8 de maig de 1923, es posa a
coneixanient dels senyors te-,
Desdore de lee mateixes que, a
partir de resmentada data, lots
els dies feinere, es procedir
al pagament dele expressats
cupons, amb deducció dels impostoa, a la Societat Anónima
Armls-Garf.
Barcelona, 19 de juliel de
1923. - EL DIRECTOR GERENT, F. Fraser Lawton.
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',Uempr6stit ele 28.000 obligacions bmoteteries de la So-

'letal General Gallega d'Eireteeital, -el -producte del qua!
' destinat a posar el Salt del
l'ambre, en la mejor rapidesa
possible en explotació que per• itetre elevar a 32,000.000 Kvb.
ele 19.000400 ROL que en rae' ual:tat produeixen i en aque a forma quedaran ben proveïts
d'energia electrice el radi
'id que de del Ferro! a la frontera de Portugal atravessant Be
/tunos.' Puentedeume. La Corunya, Santiago de Compostela,
Padrón, Villagareta, Pontevedra, -Vigo, • Redoodels 1 Tuy,
doleos lid aquilata emissió ha estat coberta» representan!, ame
gn veritable hit, mes encara,
ci iens Diem en qué d'uns
.d011 mesos enett 'elan fet em M'estila en valora emulare que
l'un va resultar un veritable fra
cia 1 de l'al tr e nomds es eobrf
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CORDILLERA

En reunió general celebrada al ecu
estatge social (carter d'Aragó, 41 0) pCl
Gab Plrineac Català, van ésser nomenats per a la Junta directiva el senyors scgüents:
Josep Sala, president; Josep Colomines, vicevesident: Angel N'ya, se-.
eretari; Ramm Torres. vicesecretari;
Joan Domingo. tresorer; Antoni Frau'
ro. bibliotecari; Daniel Frasca. Joan
Salad, Eduard Rosscla, Jeaquint Saludes i Joan Rosa, vocals.

1

i Purés

exhalen les aigües de la riera cYfac
der, que en passar per darrera les
rnentades cases pOrta les empujo%
tilents d'una fábrica de cortito que hi
al número 30 del carrer de Cáceres
Fa prop de dos anys que dura
intolerable abús, i aquesta
que no solarnent sIm provat d'es.
lo, sine que les reclamacions justcs
velos no són ateses per neme.

RESTAURANT ROYAL:
Saló de T.
cada dia te dansant de 5 a 21
de 8, i dinar a l'americana,
9 a 11.
S'ha rebut en aquesta redacció el
mero corresponent al mes d'abril de
Revista de n,cnics de rEdificadj,

gan oficial de rExposició Inte
na! de Tecnica de fEdiiicacló,
tindra Iloc a la riostra ciutat als P
i
' del parda de Mentjuicli. Diereis
sumari molt intereseant.

FIGUERAS
sont els millors del món

Los comunica la Comissiä org-annzadora d'uns Jocs Fbra)s de Sarria que ben aviat apareixerà el
cartell-convocatoria, o qual figuraran
premis oferts per les autoritats, entitato político-recreatives sarrianenques i
algtms de particulars. Formaran el Jurar qualificador ele senyors Apees
Mestres. Josep Maria Tous Maroto,
Joaquim Ayné Rabel', Unís Via i Antoni Batasch i Torrell.

A parells

Per a clon da familia
no hl ha oom la Casa Cuy
Portal de !'Angel, 11.

ä Encara

ELPIGH
senyo res

Abans de comprar, no delleu de
Matier la grao casa de ennteeclons
de teta mena

MONIM A RTRF.

.

(maese Ist Comte do 11041440
on trobareu un gran assor111 de
5216164, apee 1 besase
MI 01 07IN9455111221 MOMO

MELLA DE DOMA

041141“11 de lotes Mames en me.
Ostia O fumen. Radipesa en eta 411canees. corta caumm. 441 Os(ra Ornen 1 0.19115).

11 agur

VOLCAN 1 12 WAT
aseageu-la 1 l'adoptareu

Rambla Flors 26, Mitiga

fotogràfics

garantitzats I económica ela
trobareu a la Casa Cuyes: Portal de l'Angel, 11.

11•Mi4

Depositad: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

Telideue tz30-10111

1248

31131 u111111
forra .

S. A. Cros

Tapioques

(Freno per 800 49. amb sse. daMuntii
Carro soluld

.. .

...

"

Mes I t., S. ea Cti.
SANCA, CARVI, SALMO.

1013
211

Gaseta loca

1Preud en pessetes 40 Its. amura C1110
agel.)

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL

IlambIs NI ames, Núm. 11

22113

R )5.7f

1 Xipre, de.
'Negra l'Inaree nora, de

AIIIBB1111111•310,

¡

tr411

Trebaillant al moll de Balcars, Josep
r
es trenca 11 cama dren.

GINES

nota com si andssim a una altra haha, i això ós degut rilds•que tot
a la poca Mandó per part de les Contpanyies en facilitar
material degut.
Avui entra un vaixell arnbmnrese í se n'espera un altre; de tot aieb en parlarem
mes celen eament en la nostra diciõ de
domé, a rensems que ho taren] donant a coneixer algunes dades pel govern dels nostres Ilegidors.

quise valoes de renda li n-tereixen mds garantia.
Era ben vist de que hacia
íresser un bit,
- assegurant lesi . asse9Tir0111 l'erntssió
l
firmes
de revoneguda SalVi.111C1a i bonorabilitat eutn són la Banca Marsatis S. A., la casa Soler i Torra gi, rrnail5 signatures quo per
si soles ja sOn una garantia;
i a 'Os a més la cc:top/creció de
les tnneguiles cases, dintre les
finances gallegues, Nebots de
J. Pastor. de la Corunya i Fills
de Olimpio Pit ees, de Santiago.
Ene congratulem de obtingut per les firmes asseguradores i per la Societat General
Gallega d'Electricitat, la qua!
porlre" donar més impute aB us
ne.gocis.

1318
1521
1715

Vt blanc, 0'75 atol). litre
CsIlers ARNO & iblARISTANY

Impreesió general:

le la Guielal Gala' Gallega

1391
1483

•

•

Se'ns presenta avui el niercat amb Una mira d'ensopiment i at bol com pot veure's en galrebe la major part de gèneres es
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S'assabenta ele senyors te. nedors de les obligacions emeper aquesta Jompanyia en
17 d'abril de 1916, que a parir del dia f d'agost vinent,
. :.(ite els dies feiners, es proce113133
- 4117ital pagament del cupe nú- Forca, de
mero 29, que verle en aquella Etira local, de. . . .
Id.. rle
Jata, amb deducció d'impostos, sforrent
'anca extra camela. de
-o la Societat Anònima ArnúsBlanca coro ent casiens, de
•Garf i a les oficines del Sindi- Berza, de. . . .
(Preus
en pesselea ase de .100 kg. da
cal de Banquers de Barcelona,
I
carrn inidL1
carrer de • Ferran, número 34,
principal.
Barcelona, 19 de julio] de
DESP311ES
1923. - EL DIRECTOR GE- remero 3, (le
IENT, F. Fraser Lawton.
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A les oficines del Foment del T. N.
C9 Coba a dispogg iö de guantes
persones desitgin consuhar-le. un Pro
jecte de tarifa especlal. Noniiicacid,
I'. V., núm. 3S. ( 0 923) ole 1.1 Companyia del ferrocarril de Madrid a Arai fusgó, per al transport de
ta ordinària sensc ellaborar.

1

Xampany Baqués
El de millor bouquet
Guardiola de Fontrobi

La secció pernsanent d'orgaait
treball del Centre Autonomista
Dependents del Comen; i de la led
tria invita a tots ele seus assoeiats
la conferencia que avui, dissabte,
para al aui de conferóncies el prld
sor argenti En
Dalmau.
Vi !legre. 0'75 amp. litre
enrotllant cl tema "Del
feudali
Cellers ARNO & NIARISTANY
ren la de.motTacia al socialistne
. de nmperiallisme pel nacionalierne
El Rdi Club Catalunya posa en Finterrnaciondierne".
Coneixement des seus SOC1S que dissabte, dia 21. e les set de/2. vespre, a l'estalge social. l'enginyer 11r. E. Lau/I millm ibmil per e na
uralt {ara proveo amb un telófon alta- da un aparen fotogrifio de
vcu, rebent el "broadeasthg" emes per Casa Cuyas: Portal do
/a Companyia Ibèrica de Te.'ecomuni- número 11.
coM6 de Madrid i alguna aiira transmissió.
A les quatre de la tarda ¿'Ibis.

MONTANA

JOIES VIL4NOV A UNN.6
Una comissie de veins del carrer de
Sant Medí (Sana), i especialment dels
nitmerm de Zes Cases que són mis perjudieades (to, 12, 14, 16 i a8 slasadreeat a tinent d'aleaMe del districte VII
i a rInstitut d'higiene urbana, quoi3cent-0e de les insoportables fetors que

cartee del Comen, dama del
de Pujades, toparen un eamiii i un
to, quedant aquest complemmeat
troçaL
El carnee anava per resmentat
seig en al emes. Ole NeMettat, tr
a ramo en arribar al carrer det
' mere.
Scemsament, ser hl» barreen.
I Mea permute.

DE

Lié REpiiiii-Abiot.in

- DE FR4NÇA

RUSSIA
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Moscou, 20. - L'Agancia
Rosta, afeen al Gavera Boatotiala, ha eoznuniaat la següent
deelazaoió par la qual la Unió
de les P.epúbliques Soy:distes
notifica la sa y a constitució a
iots ea pobles i a Lots eh; Governs;
Ei Comité Executiu Central
de les Repúbliques Sevietistes
netifiCa a tots eis pobles I Ctoveras la °reacia do la Unió de
Ice Ropúbliquos Sovietistes Soaalistes, el dret facultatiu de
les Repúbliques sovietistes da
sortir de la Unió, i el lliure aeeis a la Unió per a totes les

Ilepúblirsies socialistes sosiet'ates que es puguin formar en
aesdevenidor. En fusionar els
comissionats de la guerra, de
la marina, dels afers estrangers, del comer exterior de
les comunicacions, dels telefons i telagrafs la Unió de les
Repúbliques Sovietistes delta
entre les mans de cada una de
les Repühliques respectives la
direcció de la instrucció, de la
justicia, de l'agricultura i de
la inditslria basada sobre els

contorne locals.
• La Unió de les Repúbliques
Sovietistes de amiga de tots els

tia a neenbrosn. P ersones, en'-re elles
Ase-oficial Marty, ele es trota ara a

vcrpitya.-liaras,
EL GENERAL GOURAUD GOVERNADOR DE PARIS
Pele, 20.-EI general (buraud ha esta( nomenat aovarnador mlaar da Paria-Hayas.

AMNISTIA
- En honor del
aniversari de i'alliberament de Minsk da l'ocupacid
polonesa, el Gomita Central Exe
mitin de la Unta de les Repabliques sovietistes ha acordat una
amnistia als antics membros de
les organitzacions antisovietistes de la Rdssia blanca. Aquesta amnistia as el primer deoret
del Comité Central Executiu de
la Unió.-Rosta.
MO3C011, 20.

teert

pobles opresos, .desItja manto nie relacions arnleals amb tots
els paisos i defensa els intaressos de tole els treballadors.
-Roste.

ASSEMBLEA DE CONSTITUCIO DE LA MUTUA .
LITAT DE SECRETARIS I FUNCIONARIS MUNICIPALS DE CATALUNYA
De conformitat amb el programa
projectat, dijons, a les tres de la
tarda, va tenir lloc a l'Escola d'Administracid de la Mancomunitat la
reunió de la Junta directiva de la
Germandat de Funcionaria d'Administració Local, despatmant- se els
assumptes pendents i canviant impressions sobre eis punts que varen
eme: objecte de deliberació a l'As,* semblea ordinària, senyalada per al
día següent.

tea encartada actuació no es trobi una
lis-anca dolenta en l'arbre esplendorós
de la vida catalana.
Acaba dent que tota els funcionaria
has-Sen de veure en la Mancomunitat
una mare que estima i vol aludar a

amb

de Tarragona, el de Ma gma 1 ab senyors Estaré, Nogués i Carnet i Pardo.
Se suspet a's poes =rente la sesató
por arar a l'acacia del Consell Catrattori de la Mumaitat. Represa la tesela, quedan designats els senvors le-

¿es

cinc de la tarda, i

tr.clta concurrencia, ala celebrat
lAsstniblea preparatória per a la
provIsió dc càrrecs de aesmentada
Germandz.t i de la Mutualitat de
Secretaria i Funcionaria Municipals
de Catalunya.
El president de la Germandat, senyor Castells, donant per suposada
is necessitat que continui la Gcrmandar, ha fet present el canvi d'orientació que la Mancomunitat ha
de prendre amb motiu de la creació
dc ja Mutualitat de Secretaria i Funcionaria Municipals de Catalunya.
Assenyala les dificultats amb les
qua:s ha lluitat la Germandat per
- la manca d'una Oficina que cuides
deis treballa interna, arribant a la
conclusiS de que ea del tot imprescindible Forganitvaió d'aquel:a i la
necessitat que funcioni amb carlcter permanent en aquesta ciutat.
Creu pertinent una renovació toIsi de la Directiva de la German a fi de donar entrada a nous
elements que fina el present han estat al marge de les responsabilitats
de.i poder.
Diferente socia presenta demanen
algunes cciaracions i creuen ha de
continuar la mateara Junta.

Intervé el «ny« Baldris misten-

tant el criteri exposat pcl president.
S'acorda en definitiva que, cense
per3udici del que l'Assemblea general cregui pertinent de ter, la Junta Directiva cuidi de preparar la renovació de la directiva i provishe
de eirreca de la Mutualitat de Secretaria i Funcionaris Municipal, de

Catalunya.
L'ASSEMBLEA

Ahir, a les sis de la tarda, va tenir ama al Saló de Salame de la
Mancomunitat l'Assemblea de conatitució de la Mutualitat de Secretaris i Funcionaria municipals de
Catalunya.
En començar-se racte el senyor
riese° feo ús de la paraula capta
cant l'actuada de la Mancomunitat
per a la constitució d'aquesta 11utualitat.
Com que els vostres interesaosd .gu3-st in a l'ensems eis nostree i
eis del poble catali, la nostra
institució política ha treballat
i ervorosament per tal que el projecte d'aquesta Mutualitat fos una realiiat.
En acabar va ¿asee Ilargament

aplauda,.
Tot seguit va parlar el preaident
• de la Mancomuna/u, ma yor Pa ja 1
'C.adafalch. Comença el ecu Parla ment saludant ele 'asistenta i tata

els secretario municipal. de Catalu-, reunas en aquiste Assemblea.
a- Malee Menalitat-digui-eer* per
- 110eoper l'eadevesador dale er.retaris
de lea mate familia. 1 al maten
temas cura« d'intensificar els mas ea
' lada en be dele Iteramos 6e lee nm'
pobadces i de l'interés abarata' del de Cateto"
Féta de la vilo ordena vaso eai Indeatriale-ategiaa I this
ragua perecen beate‘s deuei.
L. el St miMi.dls tu per Ii rae

la prosperitat calceta-a.
En acabar va ésser aplaudit

Seguidament es diseeteixen alelan dele

articas deis Estatua, pretina part en
discussió el secretad de Calcita, el

la

güents
Reprentants de la Mancomunitat:
senyo.-s Bosch, 13 cuco. Riba, Estapé i
Nzgues i Bonet.
Primera categoria: loan Reune, Anton: Mas, fzume Poblet. Enric Xet.
Josep Regle i Jomp Mata. Conseller:
Rufei Cznudas.
Segona categoria: Ferie Salles, Pere julie, Teoder Joan Bta.
Izquierdo, icen Va. Pere Moze. Conscller: Josep Castels.
Tercera categoria; Emili Tomer,
Sean Pascual, Miguel Reme. Corueller,

Artur P.aalrie.

Quarta catenaria: Juli Baxauli i
Conrad Tauler. Conseller: Joan Pardo.
CONFERENCIA D'EN SANTIAGO
DE LA RIBA
A les cien de la ele tingué lloc la
conferiacia m'undula a arree d'En
Santiago de Riba, davant de nombres' concurrencia.
Cousengi dient que l'obra de la Manco:atrae de Catalunya cha populariaiat abastament, pene. me obstant,

es tanta la tasca rcartzada i de tanta
importincia per a l'enaltiment de la
nostra cultura nacional, que cana encara propagar - la zni,a; Aguaste conferencia rneva-digue---és un misil de
popularització. per MI que tothons la
conegut i eatirni con: mereix.
Parla de la inndzei6 de la Mancomanitas, del sett primer President i de
h «va orientada política. eempre tan
mareadament nacionalista: d'u que el

patriotarne dea seis emplean ha a -

eilitat robra patriótica del
nostre Govern nacional.
Els secretario murticiçals-digué eón elements va'icofssims en aquesta
feins de nacanalazaa6; ells peden
oontribuir eficaernue en l'enaltiment

de Cata:u:va, i per alza la Nfancentualma espera la seva collaboració.
Din que la .3isneamunitat ne ha fet
!anal mitaca partir/atar la leva actuada la eaut guiada pele alts interessos de la Sosera Pinta. I aquest fet
tea /tau de rece:anea
Ell acabar va Caer me* felicitat i
aplauda.
A certirnacia es va obsequ'ar amb
u terrelt als assistenta
n

•
Pri eatie r's
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mema Tarima. aae leger
O, fuete, de le a 1.
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utindree, 20.-Segons una In-

formaoid do l'Agbnoia Sentar,
en el Cense)) da miniatres que,
cela estar& anunciad, ea reuni
ahir, no s'adopta cap deeitsid,
mitant-se a estudiar tres doou.
menta: la respeta do la Gran

Brotemya a les última s proposicion s de) Reich, la carta
acompanyant la dita resposta
ale altres aflige f ale Esteta
llanta I, per últim, un momorändum general explicatiu
emita rooposta.
Ahir a la tarda el ministra
de l'Exterior aord Cursan, conferencia extensament amb 01
primer ministre angles. Infliter
Siente? Baldwin.
Saltara quan tornara a reunir-so el Consell de ministres.
Es molt possible que el trametiment de la dita resposta
als aliats i als Estala Units s'ajora fine la setmana que ve.Hayas,
Londres, 20.--Segons decisió
adoptada a ultima hora d sha:.
el Consell do ministres celebrara una aova reunió a gua divisadres, al migdia.-Haves.
Londres, 20.-Fins el dilluns
no es ~enanas el projecte de
resposta britanica a Alentanya
i la carta aeornpanyataria als

aliats.

Mutualitat de secretaris

7

letri aauj figft t gibi 1re

itm
-OParia so. - El president de la República, M. aliaeriam. ha signe un
decret aplicant el benetiei de 1 amen-

tí' Pijo

No saairsaga als cerdee ben
informats que l'acabaMent d'aquesta documenta as assumpte
molt delicat donat l'actual estal de, l'opima ministerial.
Es tracta defegir al projecte
do acepaste t la carta aeompanyatarta un memorandum explicattu de la resposta.
El Govern britanic considera
que cal evitar la prectpitació i
que malgrat els planys dele
alarmistes cal prendre's temps
per reflexionar.
Ad ea judiea que les proposicions que es fan en el projacte anglas san de «radar
bastant positius per «ser, si
no immediatament acceptables,
el nmays dignes d'asear diseu- Lides entre els aliste.
• Un deis punts en que s'insteten inés he qua l'actitud del
Gavera brita ua:. s'ajustarà en
absolut al Tractat de Versalles,
el qual tracta de mantenir en
tota la so y a integritat com a
base de l'ac ci ó «Motiva dele

la Camba dila mute eadreeniments
de. ibas.
Les decluerieso 4.1 primer elide
tse tr.drea Importaseis, pub nadaran
de Fuetee que adose/mi itälie dentot
ala d.tereete protaiemee e mattlacto

la pau eurepa.a.-eftadte.
UN nirrNin DzintENTIT
Washington, 20. - El Departament
¿'Fetal d./aunada eatessicement que

Paraban:id« dele Esteta (Jaita a Parta bsel traíais al Ge s-era de S'estilentan tie rapport espoent que al PrIP4Bit de Frenes E. Auleament aniquilar

dileuunya. -13aue.
BUS EZT.l. 18 ljNITS ES NEGA
A PARTICIPAR EN Eh PLA-RAN
BRITANIC SI VIII EVOQUEN
ELB DEUTES INTERALUTS-Londres. 21-Comun quo de Wuhluaton que In penonee que use«
de Pre a • bi n li neen bu ted:eat qua
ele Este, tau es negaran a part • cipar en el pla britink el III evoquen
• deutes Interallate, Al. cerele, ofviole 1 dIplotabtlea e. indita que la Iniciativa da alt. Saldarla en squest eietit de en error si costa que els Esteta tults penattin pese en tata condicione en un valore generul de sola.
el6.-Eadas.
L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
VISITA LORD CURZON PER DETALLAR- LI LES OFERTES QUE
ALEMANYA ESTA DISPOSADA A

FEE
Londres, 20. - Dita el "Dale. Expica" que l'ambaixador dallen:anea •
Londres be visite aquest wad el set'
nutre d'Aforo «tramen, lord Cenen,
per douce-11 detalle motete da lea oteete. que cati esposada • ter Aletuan,ya.

ISUGGESTIONs DEL GOVERN
A1E3IANY A L'ANGLES
Bulto, 20.-EI Gomera slemany esaalfestara la lava intentad de no emir
ea la etedistenela paudva et no obtA
P.:andes que len Unaas franco-tel.-un
evacuar--u el. Multarla ocupare • 11•11niel 1 al no ei Raen eh punta on s'eettetuar1 la dita retirada.
La wegoria soggeot16 ene tasa Alema gra ser que Franca usasen' Estas,
inneeldlat Aletean« a la hipoteca de
lee asees propinan.
Un eop abandoaat Esta palo trua"' Alunen oferten com a parantia ele terrocarals del Batch.

terpCsat per Erupp ven Etibliql.
Bchun, Coeterle, liartwig
Sehropler, Directora de les fabriques Kupp, d'Enea, i per
Orees, cap dels aprenents 1 bfulier, mimbre del Consell d'obrees do la mattara fabrica.
Apelen contra la sentencia
cliotaJa pel Cansen dé Cantee de
Werden el dia tres de malg
queßt e a la Benitas:tia motivada
pele incidente produlta a la 1hbrloa Krupp, d'Essen, en penefrar.hi, per retlittar una incas:
tarda un deetscarneat de trapee
•
francties. '
Seo re e.a-a-f el Maestree do
• dita Sala que ha d'Informar
sobiss ei oil .curs, el qual es
veurà davan el frrbunid, en una
data que entera 1:10 ha Inda tizazia.--Havas.
Berlin. so - El sumari sobre laneirit del cap nacionalista, capita Ehtarda ha donat pet resulte la desmotó de cinc camplibm, quatre a Leipzig i un a Berlin. Se traes, ceo sena
pre, castuelants afiliar a l'organitzacid "Censor.

Quant al pandee del lambe capilla
nimia el sap. Une dium que es traba
a Baviera, 1 rms altres, que a Tzeesloaäquia.
El jutjat de Leipzig, el mal tenla&
que mala esperava l'evasió d'Ehrardt
per comenear els debate del pecaba ba
useayalat el dimarte lardean ver (»menear los.-Radio.
AVIO COMERCIAL FRANCES
DETINGUT

Besan, ao. - Les ausentase ;leneniel elan meautat d'un avió comercial trances que aterre a Raranans.
tela pea despeé' han este pases en
Ilibertat-Iiaeas.
NEGOCIAC1ON PER ABANDONAR LA RESISTENCIA?
Londres, 30. - Segur els dlaris ¿'aquieta capital, mil circulan el nmsor
que Alemania hatria entaulat catea tugociaeloos per tel d'abandonar La len
acfnal de resistiacia a les trapes d'ocapad6.-Ilans.
DOS AUTOMOBILS DETINGUTS :: UN XOFER MORT
Dusseadoef, 20. - Lea 'uterinas duaneres han procedit a
la detenció de dos autombbilts
que intentaven travessar la
frontera.
Un dels »faro intanth retro'
cedir 1 fugir, paré fou meta, a
trefe pede duanersaaHaaas,
L'EVASIO
DE LGAPTTA ERHAILDT
Leipzig, 20.-lian estat acusan do c,ornp/ioitat en l'evasió
del capita Erhartdt 1 detinguts
pel dit motas, guatee funcionaria de la presa on esteva recias
l'esmentat capita.
EL. MINAIRE DE LL ECHE COBRARA &O MIL Metta'S DIAILIS
Dasseidorf, eetat dearellt
ala mi/salmo un neo animan de salaria. Ab atoe« salame« ele minalres
cobraren 200 tell marea per Ola-Radio.
419

Lausana, so.-E IGovere rus dele
eoviele he stmetat que s'adberen

al Conveni relativ ala Egresa-Havu.
Lausana, se.-La rescata del Go•
‚un del. Soviets a la Limitada de
la Conferencia de Lama« per trametre delegan que signin La convenció dele Emes ha meribat a la
Conferencia en forma d'un «tetas
telegrama.
A ramoneada nota tete . afica el
Gavera deis Soviets ahelee& 'aceptar i adherir-as a/ convenl sobre
eis Betreta. Din que a causa de les
eireueutincies per lea auals Ratee
harem es el moment actual, el
Govern dele Soviets no pot trametre a Lausana deleite encarregate
de viene' el «avena peala que el
signara a Constantinoble en el termini de tres semen«, tal cosas aratableta en la invitació.
La nota fa sucres critiques sobre algas« dele punta de la convenció i sobretot de la farrea en que
salan deeenrotllat les negociacione
de Lausana i de/ Tratase que han
rebut en la dita tinte els delates
rusos. La nota, pera, esti redactada en termes de malta codeen.Radio.
El. PROCES PER L'ASSASSINAT DE VOROWSKI
DECLARACIONS DE CONRADI I POULIN
LA REPRESENTACIO DELS
SOVIETS EN EL PROCES
Ginebra, 20-Ha ene contunicat
ale adecues el stunari per l'auaasi«e de Varowski. Segens da doceatenta que conté, sembla comprovada la complichat del secretad de la
Cten Roja nema a Ginebra, Poetisa
eix-oficial del general WrangeL

L'asead Conradi, detingut a Lee'
sana, ha confesat que abano d'usassinar Vorowski havia anat a Berlin
el 14 d'abril per matar Txitaerin,
ICrassin i 13ehrens, pera els tres havisa marxat el dia abano cap a Moacou.

Potala rebanen buen facilitat els
fonds a Coaradi i ha deelarat que ell
huela mort Vorowski el Conradi bague lrteassat en el sea peoiecte.
Coneadi 1 Poulin eón acuesta eusean« La vida anda Ese el setembre a Lausana. L'adascat
Dicker represeate* els Soviets en el procés, Ha rnanifeetat la
intenció de demacrar penes severas.Radie
L'EVACILICIO DE CONSTANTEXOBLE
Coustandsems. 20.-E1 geueral

Ves set ds Anua tes *.
Petar, mas caneieds, d loe se•
elasseat mies la Oberto de la Po.>
ba Ons voldsbeela os lea tle 111 1*
tres duma edema Matra la Pude
sa conaervedera es !quieta, en
mentaria mIs isteresamta fue tenor
sus si Gime& elidid, al ifasib,
Corriere deile Sere i a la

iltonaa,

Sepa el Gionsale ss
reeeastrucci6 nacional bi entra tuja
la Prensa, per tal eco pot Mur Se
obn Micaciseiza An s son Mis, la
Premsa cocerme le ten alta kit»
civil. Que lti ha «usa ne pros sus.
ralee« i ripidement repriatilat

gUid en boba boca aoves disptileions.

Parb tinte borne me cospe gas bp
Beis eleven« bous o leales, se tau
per llar maje o mese opertaitlele
quant pel sentit de anea faippelli
ele lee «len aplicar. Ea les aesto
dispaticiona la reponsabilitat de ra
plicació Es atramida al pedes* 11/14
riada/ la nsegieratura entra a mera odre: ti enta anula Amplíeme*
consultiva. Es abob mambla 1 psi die
nu confiase esqui:4 ceétrvia4a
per copule de partit, per peetent
"Per al Mondo, que iota divereoo
aneen ha analizan armen &cm, ob
diaria. d'ad ansat, so pedrea unir
tau Urda segura de modem, ondear
redtits a bellethis criolonaseid. I
Vas i tot, tes frafounacions esdnoa

meter ele requerimeata del probate, mema maca times 'anadee de
falsa o de te:ideaciones. La Pum,
dones. es «un obligada • reproash
al peu de la lletra els butIldins oti•
ele guata d'almo tenga earil,
•
ne contasen únieament wad« oblea
este', sin& areciadons oficioses
o mmys hibilment disimuladas, epean
no franeament ditirindsiemes. Tanta>
«birla. Veden el Mudo, abolir el p.
Sestee. Des ¿'ira ~me a hila
im Ist fine ara decemegm: le Puse
sa cludeatua. Ni da ella dels ele
manis me no enmaren dueobrir. de.
raer reeepadd de Salgez. li Presos
clandestina. ese In receta blatehnätät
deis pobles opresa,.
Per la Pece Repelemos, k Sel lobee da dreh de la Poema. «Ores«.

la. en sobas:Le, la eeoetatet6 4e la
anota% faboata, eeadderala sea 4

ea aspeete eses eareeterietle: ratrb.

lucid de Jemes orlen fieteioite del
Poder execetn. Mese Peder lis celen a mitas del parta tenista, 1 des

de les posicions =aquistada. el venfitenbla quia azineste, sateeetion
cedor ostia el un tenue troupeel&
elan fet al Cerera anglas d'una marente Pautes- bat i lee fundo« del
nera eteleet.-Relio.
Poder legisbee i del judkieri. Llee
aliats.
EL
MEMORANDUM DEL GOgralitat 10..esta, pub, besa a buba
Es possible que en les pea- VERN ALE3fANY AL BRITAN/C
lean ade del Goma: le emita/
atases converses ocupin 110e RESPECTE LES SEVES PROPO
En el peleen bao no alltdeht
preferent les qüestions d'In terrIngton 1 el comanda« Me d'aquieta
srcioNs
DEL
MES
DE
JUNY
suspensid o supressib dels garle: perb
pretació, pula sernbla quo alplaga
han
establett
el
pla
d'ertutetuteiti
Berlin, 20. - El Govern de
esa substincia, una 1 ah« lti siei cae
guns pkrits legisles anglesos
de les tomen re mar 1 terra.-llaves.
l'Imperi
té
acabat
el
desenrotenredes.
opinen que la politice francesa
Segens la Solape, de Tod. la lar
s'ha dacantat rada de la llena llament de la part técnica de les
ACTOTTAT POLITICA A ATENES
setas
proposiclons
del
mas
de
i de l'espora del Tractat que no
ELS ELEMENTS DEL GENERAL tinta del "requeriment" (merme
pas la politice anglesa.-Ra- juay, ad'huo la legelaci6 que fa
PANGALOS NO ES CONSIDEREN es presenta can a una anea Mete
efectiva la hipoteca industrial
sirca pele abusos del Poder mustie
dio.
VENQIITS
proposada, com nimbe el desta
oLudrea, 20.--tn telegrama d'Atenta i per La supressi6 de la letra« de
EL PaOJECTE DE RESPOSTA
dels ingressos de ferrocarril%
Premia. Es mis: precisament pereull
Mis Que el. perate peatIcs gtostrea
A ALEMAXYA HA ESTAT COM- dMs impostos I deis monopolis
non institut
aqueas
dies
sial
ran activitat Mal- es trace don
g
A Veteen remetrà un memoranPLETAMENT MODIFICAT
grat el latee del coa d'uttat intentat une« eo pot desee introduit
Londres, 20.-El Consell de dura al Gevcen
pel puers1 Pangatos vetarla que els per un prinapi fonamettal de dreL'EX-CANCILLER ALEMANY
ministres sala reunit do nou
elements que oeguelzen a une« lene- e. ordre de reglateeet, coro s'eederd
ert muerta enve mesara restrietien en
aqueet mata per continuar l'eWIRTH HA ESTAT REBUT
'al no es consideren conents. - Rato.
beni pst imiearient «tabla les mesa
xamen del projecte de resposta
PEL PAPA
EL
toNTRATEMPS
MALGRAT
TERQIIIA I POLONIA
a Alemanya i el text de la carres eneentive, de normes it es *ir
Roma, 20.-El Papa ha rebut SOFERT. L'AVIADOR MAUta acornpanyabbria.
Latee«, 20.-Fette chi represenen audiencia l'ex-canciller ales
CHAN RENOVA LA SEVA
tret. dei ta gens eseris sa d
vimen
Al "Foreing Office " centinua
il liC.;arri
tante de Turgula 1 els de Polbula esa ler;
many Wirh el qual ha exposat
TEMPTATIVA
seo editorial ette la ha demente quo
guardant-eo un mutismo rearn- a ea haut-hat la situacI6 actual
d'amistar I una maacaben
un
tractat
Meatittent
Nov, York. so-El
plet eobre les reunions dele mi- d'Alemanya en ço que es retereattlus al comere I ah ~M- el decret «Moche a dure 171121 Can,
(iban, el qual frac:usa recentment en nid/
fa
nistres, paré als corches p011reix ami) l'ocuriació de 1 aRuhr. la sera temptativa de vol a través ama que cada en traqueen paltos t6 eeadineks practiques: la primeraMIS
ti ban inforrnats s'assegura -Radio.
la de eabstreare la Premsa el,
ea raltra.-Mavae.
sorti
,
dele
Estats
Units
en
tm
sol
dia
que després de la conversació
Jutgis sutures. els ntegistrats. per
que mantingueren ahir la nit EL CO31(TE DEL PARTIT SO- abir cap a la exista del Pulla per
sotmetre-la ale nevemadorst la neo.
LA QUESTIO DE TANGES
SACIALISTA
CONDEMNA
ELS
renovar
la
san
ternmativa.-Radio.
aquesta darrers
lord Curron i el primor minisTare«, 20. - Alar arriba na Es la de conferir a
BOTATGES I ELS MANEIGS
tre taidwin, el projecte de resdnic,
no
pe
de
« gana a«
poder
el
A
DESPERFECTE
ALTRE
UN
Mi Sir Eadour Ben Ghabril, de suprimir el periedic incriminas.
SEPARATISTES
tot
posta a Alemanya va quedar
L'APARELL
OBLIGA
A
L'AVIA.
representant
del
Maghzem
en
le
Dusaeldarf, 20.-E1 Comitd
completament modificat.
reituant de meoneinet el ordene. te,
DOR
MAUGHAN
A
ABANDONAR
ennferancia
de
tacnies
que
se
la Inedia asid
En la reunió celebrada avui del porta socialista de Duisburg
RAID DELS ESTATS celebra a Londres sobre l'Esta- ¿emes. en prietica. ne
pels ministres ha guadal, oom- a apovt una rete:atto:6 condena- EL SEU
Veas:anea nata« de la Pren sa que
TRATES
UNITS
AL
tut
de
Tarta«.
Latenmpanyava
pletament redactat l'esmentat nant els actas de sabotatge
h mame« a l'arbitti del Peder «e
el xamberlä del tolda del MarNova York. iso - A onnseeencia
projeote i ha «tal comunicat les provocuolons deis amilanacutiu. i a aquest remitid. «Mari e
de
Ira.
romera
el
diphit
rOC.-Havala
d'haver-se•li
immedietament als &tres Ga- listes condemnant igualment
les premies de la embates Canea
supe
¿'aviació
brilicante,
el
tinent
vera', aliste i ala Estats Units.
els meneigs separatietes.
tuei6. hora hl arribe per raid per
-Radio.
El partit Oonluniete, segun Mazaban Cha vist precisat a aterrar LA CONFERENCIA DE WAS- simale del reg lament. ata per tal cese
seu mural' a Reck Springt,
HINGTON
PER
ESTABL1R
amb
cl
oganiteant
aotivament
manitasas un redimiere, sao ftetura d'anee
COMENTARIS DELS CERCLES
ELS TIPUS DE COTO DE
al
taciOne per al 20 da jul:01, pera i ebligat a abandonar el raid trua.
gnae elal
POLITICS LIUTANICE
eotmiiie
DIVERSES CATECORIES PER la
aitals manifestaaions no seran occeinic-continental.-Haves.
Rei.
Londres. 20.--Comentant la ¡espuAL MERCAT MUNDIAL
Wyoming, 20. (Alabema. Esautoritzades en ele territoris
ta a atezan« que ha q uede l'e de- oempats.-Radto
LA REPRESENTACIQ DE
tala Untta).- El Lineal MauIrt //ÁTICA' Eta AlleAt'rel DIU
fin:tlrarnent, ~lada en el Correal
MIMES tetOted
ghma, que Intentava travesear
BARCELONA
de ministres, la dele ale cerdee pall- PEL MANTENIMENT DE L'Oil- el territori deis Estala Vaina
Washington. ate.-En aquesta caMotea.
in-blen smor Gaguea so.
an que isembla manear en abeolut de DRE. LES AUTORITATS D'OCU s'ha vira obligat a aterrar.- pital elm ruana una caniereada cread d'Eme
pealad be sumes 1111
PACIÓ HAN PROH/BIT 'OT1 Rivas.
fonament /a Persia negase la qual
amb Tobjecte d'utablir als timas 'ile cata a l'arq uees« * L'he, sapear
MENA DE MANIFESTACIONS
•
renaoria al cobranicat deis
cot6 de direrses categoriu per a/ sanati el dime* amb ettd in Pude
A LA REGIO OCUPADA
dentro de Enana 1 &t'atea • eondlcid
tuerce mundial.
dat ha esbett que ed rae •be 46
DOCUMENT
DELS
RADICALS
que le. «Mutad« eac:one procedente
Dustieldorf, 20.-Lee autoritiso eme ao•
lt aeceptat parcia/Tu« las «o- metes «unta
FRANCESOS
ALS
DEMOCEAa revaruseto de la lituhr.-Radlo.
tala d'oeupanid han adoptat me
positaran dels cotoners de Liver- mas 1 hdboe emejate.
e
TES
D'ALTRES
POBLES
sute. perqud l'otero no sigui
•
eseekessfir
4.
pool.
lle dieholeurffl
ita esta
li laGadment
twager
ELS LLIBERSLIS BRITANICEI
Parte, 20.-Ets Medite radiportorvat.
Immediatament u promulgaran
LA POLITICA EXTERIOR
cal
iradidel
socialista
bien
puefecto,
han
disposat
A quest
lee medias:u/out mudad« ges base
atruene se bao esieet el
Lea*" 20.-151 partit nacional UI- la prohlucid a tata l'exteneid blioat un fanal document di- d'entrar ea vigor el pegase d'ego« tes
petlt dedeo t abasta elo optia.
betel be adopta, In define de «anclar dala territorio ocupata ðe qua!. rifen ala partits deMOOrateta de
de teas.
rae as tdattableta. In aludan.
az la Celebra del Conmute que el %l- euel mena de manttestaolone tetes des altres raciona.
S'he arribat e to ama vainitas medra. ke isesavu onda tee elb
ee« elijan, die 2. es procedeld a la
En Posenernat dpeutnent s'exd'indo% polftlea, sanee dIttin.ue
es
refer0
a
Introduir
deq
en to
demos% de praamput de ~peses Per cid de oolors ni perlita.
alta è tole els malee de la de- terminad« modi~ons en guatee 4. tire.
a Menee, amb roble«. d'obvie un
categorice que conserven Dar Pom edn
En sa eonseqbbncia, no serb moorkia deis sities pobles a
i mmuele:Illimeet:
ed 2::ard":I
deba ubre la peala do la Oras Bu»parir la detonante deis ne- americi.
aulerltzada op manIfealac16
Mip enarpra.
das
Ido
per
deber
molt
lamenta.
upa a raerle:, prleepOunet u el
A muta cooltriseit SI taa se
corn lampee lw ha ea- gocia,
Pie dita bases. Id SIK
gibe ea »teme a la qIê as la UU.
da* representadas de rAmotkr (Aedo (Malea lo *Wat el poi
tal el Congrde teatblle a/ornan!i Me, din, que ele nagooia
dirant
dal
aneara
Ein
paaaant
I -Sana
cid
cotonera
da
Sarcelesas.-Etane.
que havla de enhebrar- Se dieres
aisdin
'antreem
lle tainsil
eeseint
miedet
dast
di endl
Dret,.
da pee a Citibala..-11avaa.
1...mrssormr KI PROPOSA PER
tenme vibrante
en
Reeentana
I
DZSORDRES A tOPZ tem
I DENA PAIIIIAT A LA CANSA& EL RECUM D'eb14ADA
la solidaritat de tete sil Oree
Nommosos
1 DIEOUTetETIS DICLANACIONS
Mari 1.8101111W
POSAT PELS DIRECTORS DE poblé. a favor de la Soeletat
1/11tedtb st.-Deraat MI editan as dneplleadess i is eim
ICKUPP
L gS
de Nacida.. proelareant nadieRoa& 2Œ--fa probable gua btateoll.
dan aldllp.
leaci dhlIsa.a le Cuadra In declare
Paris, *0.-Attaba d'entrar a entibio dret di ?Napa a que U- gas estsbrevee a Ledo da 11111148,
es&
•de» Males albee le, donde ir la rotatoria de la isla de lo Cri.. nto repinte ele O n 0Pli que se toa tlet ere Madi embobe 1
enatteessa
d '
•1 tomithe
I4
seesseissis glils St ealas:a‘e-Rentu 'taba« del Tribunal da Guata& It eaueltron *pie la ~112- da enemas randlut
elle dele ase 1 Mas perlfflibeae.
~es pedid" ee enyesa forkut a el sumad de recen ealC•die tus ~ ,
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Abuse fehlt va :tenle roe al Sale
de mes:ces de TAIsmement de Girola la clausura del primer cele de
«nitre:lees de l'Atea% azob la intereseane dissertadó d'En Rov:ra i
Virgli sobre "Les causes de la decadeice histerica de cateleyee.
Va presidir l'acre En Cerles Rabea, president de l'Ateam, el qual te-

Orla, Indicant que segurament
alguna esteran en desacord
amb eH, però que no [ore% cap
creença, que parlare amb la
mejor sinceritat; a canee d'alee
creu tenir dret a la °landa
a dir el seu propi pensament.
LA EXPANWO TEROITC.31111.
En el començament de la
ea als seas costas el conferaselant
nostra Bisteria nacional trostese r Revira i VirgT, el preer ti- bareu els gèrmens de la fulura
ren: d'alcalde, safyor Deress Rebela;
Constancia de Catalunya, els
ti senaeor i ceandle de la eianceenn- primers motee fonamentals de
c eat de Caelmiya senyor Ante( Ire- la nostra raiguda.
es i els senyors de la eleva dimeEis castres constes 1 els nosva de TA:eneu. emir en Pla, Casse tras reis Ilu:taren per set ondee
Ceta] i Estere Celemines.
Ilurs domine al Sud da la (liti En Carlee Rabea va obrir l'acte. la per la Mediterrània orienDespees de dinar les gres a l'Ajen- tal.
tam:nt per heme ced:t el Saló COM:SAquesta direccid eepansiva no
ter ' al. exposà l'obra ceitural fin ara
podes dur Catalunya a Pese
ralea:ea pa rAieneu, lent anta brea corn a nació. Ara comprenem
glosso de les conferencies innugura- que fos França la que eireninee.
des ara fa mg aey. per En Nieclati
En la nostra eepansió al Sud
orCrever, me para del poeta C.Z•Tnert de la Gama, nosaltres leniern
de G:•rona, i seguida per la d En Gen. la barrera del Pireneus; i ea
eis sobre Leopardi, per la Iccuma la nostra irradlaci6 per la lilede les canons orinals del matee diterrnla oriental enteran amb
reces for t es: es sicilians, ele
Cardo. de la comida "La dona neta".
deen Dertmena; de la deserecel sobre corsos, els seres, els grecs i
"La Cultura Catalana", per Cristefee alees pobies als qua% no pede Domenech, la conferencia de Free diem ratalannzar. Allavors no
der:c Camp sobre "L'adrienistraci6 podia veure's encara com queceil francesa a Catalunya". i la 1:e. darla en conjunt la formació
tara de peedes d'En Reyes, remen. de Catalunya.
Evoca el conferenciant en
cant can s'havien hagut d'ajornar per
al segue dele de conferencies, que pareTrafs mas;nifics el careoseniugurare a la tardar, la lectura del ter de les conquestes de Jan117bre iniett de poemes "Mis edit", ante I, remareant quo elles ele
/munían dut a una Calalunya
de Salvador Albert, i fa melada mgran. : La politica eeaqueet rei
ero:Ce : en del poeta eroní JC:11 Dad:a, a le memòria del qual va retre era per a nosaltres la bono política: si s'haguessin arrodonit
pietós homenatge.
e:s nostres dorninis a la >mine
Seguidament va fer la presenee'e
sula, s'haurien arrodortit tes
d'En Rasera i Virgili, atsenrolnnt els
fronteros del nostre poble 3 estrets esscon : als de la se
r a clara cuna a sant mes forts hauriem marperiod ista i com a historiador deis
tingut l'equilibri entre els almoviments nacionalistes i de Camino
tres pobles peninsulars.
aya, rcir.arcant que la sera H'stirria
LA DIGO Al'113 ADAZIO
de Catalunya seria un monument que
Una altra causa de la nos.
deixare a la posteritat. e en cedir.li
tras
decadencia nacional hem de
la pnrzuht. va dir que esperr.va, que,
cerear . la en la nostra unió ame
oi no radhesi6 de tothom, obendrla
tantes v. gades Ilnada
ratene6 recollida i el respecte de tots, Ares&
ptls eses alts prestigis. pels seus grans pels nostres historiadors. L'emes palde d'aquesta
inereixeuents i per la sera intEscto• efeele
unid, en emmullerar-se Pany
tibi e autoritat en materies histerimno.
1 150 el conste de Barcelona
El senyor Rahola fon mea ap'attramon us p ensuer amb Pertedlt fer lee:diere nombhis 1 selsete.
nena
d'Aragó, va esser la eclipes el eazt es destrenvm dist:tycides
si del nom de Catalunya en la
Izar< i senyoretes, i semidament eahisteria. Els :rostros sobirans
nene la sera conferencia
a/lavors adopten el nom de res
d'Arage, 1 les barres catalanes
esdevenen aragoneses. Anee

ri vr 1 lirgi

Agutí en primer terme, arnb
tota cordialitat el convit do l'Atenu, on tenia anuos i bons

amics, i regramb tambe l'Ajuntarrent, per bastee cedit el son
saló de sessions per aquest
ade, oferint de passada la seva easa a tole els senyors regelors, per «cure que l'hospitalitat es un deis primera deu.
res de civil germanor. (S'ha de
tea en oompte que els regidors
de la U. M. N. varen oposar-se
a la cessió del local, votant en
contra).

Seguidament va aescabdellar
el senyor Rovira i Virgili el
tema de la seva conferencia,
dient que en el aliene( de la
seva vida havia pensat moltes
vegades que la decadencia histórica de Catalunya s'iniciava
ja als segles XIII 1 XIV, essent
d'un intenta maxim Passeriyalar-no les causes per deduirne ensenyances per al present
i l'esdevenidor de Catalunya.
Si doliera una tallada a la
Ilistbria veurem que hi ha podes que com navills van cap
a la victòria, altres es queden
endarrera i ha que s'enfunsen; uns arriben f ins a
dat moderna irradiant llur me%Mili influencia i ¿'alares res.
ten en la humilital, 1 ban fra.
canat.

Hl ha tres menas de naufragis en les nacions nascudes
l'Edat mitjana: uns suoumbeiin a la torea, caten sola ¡'espata dominadora d'un Estat
ter,: exemple: Polenut, Shrbia
ies nitres pobles balehnies. Els
ve neuts, en aquest cas, han de
erguir les lleis deis vencedora.
Aires sdn com una Ilum que
a'apaga: elle maleaos abdi.
(l e en la premia nacionalitat, la
lesneua i el dret propis: Pro-

venea, Eslovequia i Finländia.
(hi ha que abdiquen do part
leare atributo nacionale, afea
t:int-es ea perdre ele carecters
nacionalitat, i caucas tainW
4.3 cops de la tiene: Catilunya.
Irlanda, Bobeinia.
Clan es din que Catalunya
va estar vençuda per les 'armes
morra en Una equivocad&
Les causes de renfonestment
han de trober-lese a sede,
nog alina maleficie. Primer de
tot hi ha una abdteaele lamentable de la tuestes personalilat:
Vuele de fiara a caba esizstar
rneganisme-atsblit per aguaste
•.

abdl eaeid.' '
Dtti al • coaferenelant que
Ilzadullaell. lee --mame, usene mle apee, 1 meandärim,14114.

ea* Mis easjuntee espesen
;41eammlfaleast.. meoll

Smel*

apareix com l'Estat hegemenie
i Catalunya sembla tenir un paper secundare dins la °enfaderació. En veritat, no ora alee
Ella va dur-hi el seu pencament, el seu idioma, les seves
lleis, la seva politice, el seu es-

cut. sei s'esdevé que Aragó
mes avet es un obstacle que
un impuls a la politica de conquesta de Jaume I, essent necesseries totes les energles del
gran rei contra l'oposició dele
aragoneses per conquerir Valencia i afegir ale( un nou
joiell a la corona de Cataluupa.

EL 00115PROM18 DE 0A8P

elejuests fels culminen en el
temes cornpromis de Casp. Ens
trobem en un moment evolutiu
de la humanitat, es veuen Ja ele
primen reflexes del Renaixemera eiessie, i Catalunya perd
la seva dinastia prepia.
reis ¿'Anegó li eón trastes; un,
Anfes el Magnànim, s'allunya
d'ella, anant-se'n a Ilälla. En
arribar al cnmpromis de Crup,
Catalunya paga la seva culpa
d'haser-se unit amb ¿tragó.
S'ha dit que aquell compromis

tenia un carecies e &mece/ele,
però aixe era purament extern
i decnraliu: en el fons no era
més que una maniobra per frene
re la corona a un entale al qual
de il e et 11 pertanyin. Ele junms
de Casp ja (oren elegits amb la
inteneie d e donar un fall deter-

minat. E!s aragoneen g foren
ele :M i ae n nee guiren aleshnres
el rvvi de dentella, anorreador

per a Catalunya.
LES OUEREEZI DE JOAN 11
Assenyalà En Rovira Vire
gel l'error en que eslan els que
atribueixen la decadencia ecoremeta de Pa'a'ueva preferente
ment al desenhriment d'Am è
e d'aqueet anor--rica.Lestnm
reament lee frohem en la guerra de Joan ) els t'entere" en
eme es debate un plet social
en piel nar t ono!, provnenf per
In re l aleen pel no pretil interee. tus en' jnelfe'n. te histeria
em renefoix. El les lluites del
pnb'e tontee la Mnrarenla,
airasen iteres de la

eine g e desenntenfa. Aquera

guerra vi determine? Pernee.
Pire s -rse!it el "hui-

entren'. enm e l ite/In:tes es dele
de N'abriese. enmarques 1 ensilen feten' v lsn i datTel' i I lela ente
M i el' As Cillthlr ea • e tafterell a
Der .ena' Ofermb ferjai el eltp
es- - enntra el enn i nnt del PU.
Van rren'ra darte' be Molad».
&a s Celslunje,. ten 'baldees

que" s

l'enema que

~seo, im mäiSsit

lee".

OR al›

euniesta °Erial,. drd Cereell' ilit
Cent es 41n que *vial Diereelo.
as serd Igual que dranollers.
441 14110 AMI u:1nm
.
ISI.te momplir-se, pel oog•
premia de Casp, le unió de Ceta41343,4 ame Camella, la notara
nació no s'Uses Untas' ere.

pobrula 1 sanee ~rifes, le

poseible que hamttl a tirtirot Phe.
gernonta, ese ella portara rada
ritmos 1 mfs do) a la unió galo
els caa.terllans. Ene que amb el
eneament d'Inbel i Perran va
dir-so tanto monta. menta
tanto, Isabel momo Fernando",
el rert fe que la superlorttat
es de (estela. Pele capitule
matelmente l e entre acuelle rete.
el marit ha de ~hile sempre
en ei 4toe en elle reeldele, i no
POS ateenfar-se cense el sen
eoneeellment. Aqueet m'emeri 1 la Inversa el e el efmbnl dr4
traer que es donarà a Cate.

lunva.
Aleun g bleforiadnrs han d:t
irle el rän . m iniro st cante
unid va e g eer de Meme la l
autn e ern l e per a refre'unya. I
ele tefe h l e'erle* hei de e menlelee e . La neetra reele len se an-

EL PARLAMENT ES
, PANYOL
mmommemempamilalefflomelelefflel~i~elemie

Al Senat

sda
aullig1;11111.1"aläailial. F
eeils
.etieleS
Niagara 4.4 1/'lsnala mlinelltsen AMOS
lee amithemelms del MOMO.
Ralees de tal eserea
ba de emitirme res, 1 pm g.
ate tlansi pene« da Islmemee 4,01
Indastrta enemem
senrse SALA pamba el,
al esta 4e eaderriltse mab
apodada Mur per rAapeftla 1111111-11
leirrProacill le radie» 05 le la allMe
dl

continua el debat de la reforma aranzelaria

Al Congrés segue:x la discussiö del
projecte de tinenc:a d'armes curtes
A Vigo adata una bomba a la Casa

Poble

El MINISTRE DE Pileaffellta. S. me niveles melil
tallaba de rastorhmele per telele»
modo* vivendi e coov•ste moved"
EI surca BALA: EtertIvaleal. os"
• rb ~Urea fas donen per valiste% d
S. s. amalleets 404 ea emmIlment fa.
quest preeepta eosetitueleeti ele tea*,
tate de esmere eme el tenlas.«
han de n'Ir a la ratificada dé Per
Retire

tan filts$t Imita el ti td
izo ingel
,
DETENCIO DE TRES SOSPITO.
SOS
.Aereest mal han «mune( de eire
celar concia d'un atemptat esdevingut a Madrid contra un pereseatge
Preguntes ele anees oficials, per
Craff'ITTUUT el 1111ET, han contestar que

• ( ven. En feo-te la rebaba tarnen.
lada, encara quedareis per damunt
dels
A tres quieta de caven csr.rece 14 ¡neta. tipus fixats per l'esmentada
muslo, preoldlet el conste de RomanoAllana que tots els tractats (eta
ne.
pel Genes conservador foren prePRECS I PREGUNTES
viament &provees pel ple de la junEl 111AResZES Dr. VILLATICIO- ta d'Aranzels i Valoracions 1 per la
8A DE ASTURIAS ee dirige!: al Par Junta protectora de la producci6 («dele.
van d'ente% me va • ocupar-ro del nacionaL
(
Ea saensTRE DE muten".
protieme de la Mojo cerebral de Qué
Fa resultar que quan ea fin el Coas va • * Ir el contrae, si oa 4 sea
taat neeessitaila ese Espanya.
establo:
la Camita»,
tractat amb Anglaterra hi bagual les
En forma pintoresca parla de la ce- protestes de aempre d'alguna indiasEl censar ECU:Mal/EL temed
guera «masada, per delate que la
trials catalana i d'alguna selenio- rectifica, babeo ea ven tan babe siM
manea de acto cemlnal porta per
gics, als elude es demosträ compile ' no se'l wat des de la tebana.
conseqüenela la brutttla mni orla!.
El MINISTRE DE PINANCIfill
dament que no s'atemptava contra
Ea PREISIDENT. —Dri xrs 8. 8. de elle.
remata brennest diem qua a) Un»
netas» 1 red a la pregunta que vol
Afirma que pele tractats de Fran- no pot «arreste el trata 444 ha,*
ter al Gotero
ca i Angeterra no va sofrir cap rebre la indristrla idderirgielt Uds
Ei manrEs DE VIELAVICIO- dany la producció nacional. Lea amb igual dret po-bien mIllettairbo
81 DE ASTERIAS
queixes que vingueren toree no a:tres semen sobre lee albea perdiese.
dr ter un
,.le de filoonna. Que "Pedro necio" pels tractats, sinó per la invasió
L'anie que •pet asaimmte de les
e h; ha de 8. fiel
de productes alemanys. No podre Gavera per toa ele ranjam ese I.
S'ocupo de ta pulcritud del Pare de demostrar-se per cap indústria que gen al ere abeatuieut traerme as 4»
Candonga per comparar-10 amb l'Es- hagi sortit perjudicada per eapro- nefielar ele lotereame embale
p-nya lateras, plena de encurta 1 vació dels «mentase tractats.
El sane SANCIIISZ DE TOCA
Per alzó no s'arrepentiste aquell agrada 1 11 sede* ramal ene ala
d 'eavovah rance, tono ha de fer es decGovern i ningil que sigui eibera/- arribat amb el Come merme es
ir deteste» ale catilinar ia f in - Pn•
conservador pot oposar-se a abee, ese amen miman el esa ~prenda.
siten, que emorament rellenen:
!Lenes% mutaron Maca tan brut el Perquè aleas tractats foren obra Retes km ~nenes preseneadles
del partit !liberal conservador, que conservad/me i dona» a lee eliMes
unen cona ei territori.
El COM I.E DEI. MOrtAL DE CA- Ido bi en confeccionar -los. Neta :borles que fado Igual.
LATIIATA dirigeix una pregunta al que els productes es camas per or.
El conste del MORAL DE CALA.
Govern alai« a la remedo oletea- Es produces es canvien per pro- TRAVA: Atenent apee prat, nad.
da en Comen de maleen sobre ro. duces.
ro les emules que porten la mesa
e L'or no de res mes que una mer- s'enema.
que cal fer-re de lee antoritzaelone per
cadera que sola s'estima pels protrartar rala amenes nade« la inoAcabada /a elfieeused da la tertS.
ductos que amb ell poden adquirie- tat. cementa la de raen* nale
seda d. les mute es traba depreciada.
se. Ningti pot atribuir als tractats prniecte.
El MINISTRE DEL TREBALL
•
faugment o misiva de l'exportaci
ó.
maneta que so tot moment bao de te
El senyor FERRER I VIDAL See
Es
pot
deure
aleó
al
resorgiment,
:show en mente els Interesa» d'Eslenes una amena, demanant que k
després de la guerra, de l'economia
durae..5 dele tracen que es comertin
Pauta
de
cada
un
dels
paissos
beligerants.
El MARQUES DE cass-rizsitne slgui superior a en any.
El partit Ilibefal conservador; com
Ein tracta de l'aguda crin que traman
El ministre d'ESTAT recorte mea
a
partit
govereament,
no
s'oposarà
la leida-tea eerealiete, que ha de
aquesta tesi fea la que ell deferid es
a
l'aprovadó
del
projecte
que
ha
vendas ele vos producen a preus
la leva neference amb el mor«
presentar el Govern; peró tampoc Sinchet Toca. pene reetere'x elek. le
terlon.
con:proles« el seo vot per aprovar fitscaen del tened no pot preciarEl MINISTRE DE FINANCES
atitoritzacions que •no canea. (Ru- se, pernee &phi ele drumutlecise del
>tela el manIfestat en la sess16 antemore.)
rior dt que el Gota= s'ocupa amb
rnement
Es sent satisfet de l'obra aran/Ten interés en la taludes ¿'aqueas proE/ que no pot eeesener kg que Eozeläria
fea
pel
Govern
del
qual
ell
leer«.
panya viseui instada del mea ea a>
forme
part,
i
d'aquella
eh«
vol
per
El MARQUES DE CASA-PIZARter'a de come«.
a en tota la responsabilitat.
RO rectifica.
EI semen. FERRER I VIDA!. rae
El
muy«
MAESTRE
(Josep
Ei sexy« IIBIERNA eadheretz a
efica i ¿Cu ea Fi seentea que al rae
per
encarir
la
necessitat
d'arribar
les mainitestations anteriors, demanent
a solucions practiques basades en d'avall s'arresere a tun aeord ansb el
al Gotera que fiel la eeva atraen co
l'experiència
d'anys anteriors. Es ne- Gevern. cae R •n tisfe que la detrae%
el
nt
que
i
ela treballs tedastrals, steg
cessari que el Govern es manifesti del 'natal amb Beerien no passi /Ton
b
d'rreadre
totes
les
reclamoGotera
tota claretat, largue l'opinió ata.
dona que es fado respecte de reme amb
El ineestre d'P.STAT man ifesta que
estima/ assabentada i pugui confiar
cultura.
en les persones encarregades de les Tenle ¿Me eat e , r fe que amen ProEl sera« OTASAIN interve en el
negociacions. Demana que el Govern pese es el que portaran da Mete
debet, maneedent que la preteras a exposi concretament el sen criteri sm . cn . s d'Estams.
l'agricultura be d'estelares al momee, sobre els tractats en cure.
No-la «temes Temerla.
ear sembla que a amad producto co
El senyer FeelltPrIt I MAL-en
El ministre de FINANCES elogia
coman entre ele cereal..
el discurs del senyor Bergamin, de' defensa una aera, deenanant ene Es.
El MINIdTRE DE FOMENT afirclarant que en la polémica enfada- oanra net emeerti tnetats afelet Olasee
ma que el Gavera sempre ha profeta
da, on coneorreixen tanta interesaos, de mor.mia ba , ma. que retira et-spres
les indistrim &ideales 1 continuare
des:ver-1i «n'esto la Comise:t.
el Govern no ha d'intervenir: solaestudlta amb tot latees tut el que ment ha de dir als que han interTot secad? en Menea use abre de.
ateeti a l'agricultura.
vingut en aquest debat que no te- manant que s'afegeixi a Tareele del
prei-efe
la declarati6 «ne el novena
ORDRE DEL DLi
nen dret ni moda per desconfiar
d'aquest Govern. La Rei de bases seel ire a resfriar les ind elebles per.
S'aeorde habilitar deseen 1 Ohms
és obra del partit (liberal, el mateis judleaden per set deute d'emúleme:ni
per celebrar emes.
Sesee dimane ¡aprisa el dictamen que ho es de nombrosos tractos. en ele traetats.
Et m i n i stre dleteleNDA din eme
La hist6ria del partit Iliberal el posobre el projecte de Itel modil cant re.
panal lletre A de l'ancle 25 de la sa a cobee de sota desconfianza. I entonele inneeeaseria la declame&
El ItItYPT }"W'Re elt I VIDAL de.
Ile/ de pressupostea de >3 de juliol de el Govern Iliberal ve al Parlament
a solicitar una prórroga de Tanto- ene e i lefer b nominal.
19, que eetable]: det.rmlnades reEl senver SANCTIEZ TOCA 11
gles de prende per a la construeeld ritzacie atorgada al Govern conservador, sense afegir una sola paras- meta que la retire
de trame de carreteen.
El sender FERRER I VIDAL ta.
te. Quin inconvenient bi ha en conDeclareda la urgencia, ea vota den
dedx.
cedir-la?
altivament.
Coeli que no hi ha el neme« lidie
No pedem emetre judicis sobre els
Continua el debat aran:dar,.
El sensor DERGAMIN Inter, per tractats fets per aquell Govern lar- eme de semelees pa • k
ner a dense.
&en
aplicar la gnalb del eartit conserva- gue amb prou (cines han tingut decS'almea la red&
te, i, a mea a mes, perquè aquest
dor en materia annzelltrla.
Esposa la uva apioló que els pre Govern necessita l'autorització per
bes tan de retado:arete asitieneant continuar l'obra aranzeeria iniciada. Diu al senyor Bergamin que
teteras de eomere.
l'autoriteaci6 solicitada el Govern
Diu volgut que cap nade amante el
S'obre la emes free querb ofU
no pot admetre cammodificació, percut:cien per mover les seres necesique alzó deatorbaria la gesti6 del Ire de la tarda, mea la preeidinee
tan 1 els Comes so han ¿'entesar 1'..
eenyor
Ala«.
bes de Dele Pesq ue es fiel de princi- ministre d'Esto.
Al bate blaui els aldabees de la
anees que el Comen escoliare
pia eterna la de la soenbilitat de
abans lee opinens de la Junta de Guerra, Gorernaci6. Inerme% Odie
l'Usan per refiere espiritual 1 «ea>
['mueca a la Producen Nacional 1 ca E Grecia i Justicia.
sale que ti en la vida de les atelana
Queda pendan d'error:hall per e
a la Junta d'Aranrele i Valorado«.
usa responensia extraordinaria.
mes tard ruta de la sude anterior.
Respecte els tracen. que es projecteu
Qua el partlt conservador alune sunb
Hi ha eseassisinsa eenearrineia
Bélgica i
el Poder ea va motear amb que E.. que el Gote e Meneara sol. pot dir escore i telones.
n ti el (eras proptult de
palle cerca botada lee traba unabf
dneasar ele interesaos nacional' per 1 S'acorda ene ea procede' a eleed6
arisb ans Bel de Catre qua harta estat isolee de tos.
parcial ab <herid« de Grenollem t
violada per teta els Camus.
El lucrar FERRER I VIDAL me abres
III baria, docee, Impossibilitat de con
PRECS I PREGUNTES
tinca, estant de confornitat amb que
catar tramita amb lee altres melote.
El leer« MUGA eadborehe al pa
El mayor Candil) barla fet un aran. ale traetata de sonare ele produetes
44 paguen ami) produces, pera quan
que alar formal el *ayer Barda essrl letelleeMeed prOUre101313ta, que en
tutee va creare .soserat, 1 empave aquesta s'acaben, aledihores m parta bre els soldats de que« dele cumplaamb or. I alza pot asee alternen eme ¿lamenta de Ipm i ton mee mesita
«a antorltmen per contractat comer.
•ervei a /a mea oriental de! Marros
dalasent amb aitres naden, perque judicial per a &d'usa. D u a Ea ¿Ser.
~do Que el ee mea t'ir( que .1113 PoEl temor LERRÓUX ¿nana
alai no es pot ¿desear de manera
Ce anal bletexam a Its sama neceoquot sigui possible ahogues a ta Cene
metete ta menea pleteecloalsta.
citaba t.-mbi e. molt din l'atore:De
bes tosa eta expediente que sliest eoEI Govsre consta:der, nepteent
en el muelle l'aransel ene se II va de pon -guayares el pa amb la su« guit contra ra mmandsra de la raer.
•ier'n si lee lee »el:tracio« ames. del In froot; I alsb no fe ion atab die dril que actare lment estella ne Mes
ares I gte. ates ureenanent mietela l'exportarlo de le trdlta. Me anadee de elite: enema ret eaphi eentrel
emanases protesten de las >maulea da ele Codeen leinetemod e leed' da
la pediere naciente
thwpm d'azar per un pelele de retador)
l'ondee.
E. oerame nr.arto HERNÁll.—
S'eme temed de fliseds ola«
mudad del razia talle al modera 1
tesetavem tmeasepalr el trama de Treinta da posar • lee indlteules ea presentes% d'arete% de Cleátell
»adieten. de mame mob'restratsPr que &ende iba «di e Me 41 dar
nade ele ateroctds.
1 so lenificar el toman dor empuare dota de rr • t 1 dts ole*
De4448 elsesciste que colateral el
ea Imanad. Danta» la malle per del sume )0,1
ponle • teeeervelor, elneust ene
Almo eme ere erefeeier 4a MImy ase sented unge deteste a . 14 podar elan
producen :menea/ coatraetnot per ea• 1 elt mayor maza 1 VIDAL cela sima ti Mil
Ohnsii P
erres qse re Cede tes mespes me Presenté oraseemee. e
ta la espete Mama de femeteL
Le malaria dele produces dio. Miel de tes ele Metas. ie mera torre. es es ireMilie
%fe ver Mama asaba demoren Asia pareats a leo Cm* • pensil. I bs de medir
se eles treastaleri enredar Cho- • . .84,i.. ea el me emir Mema TM.' Pe* 10

SENAT

no en tenien cap notte**, no sabent
que hagi oterregut cap fet ¿'aquesta
/lefa (Ta l len l' ol e rla, qm. la ene
ho -amenS li deliren irmiri l e. E
Els periodistes han p-gut seber fine
comenen un Pensil de desavi- eament que pels volts de 13 Enea que
rerera 1 ronr r elee rn . lees-m.1 posseeet a Torre/edenes el president
his ee rneeite de Castel:a vibre del Congele hev'en estat deensn's tres
Ce ' ',limen.
individu, d'sfressats de capelle, els
Nn vs esser Felip TV -1 p ri- 1 que% eeepeven autornetels.
m e r re; ree .g" ,, r . lo. Ve e' P r e
Nie es testen mes detalle
,' e ncor a 1 . 4 15 '5e ttn i e e. ln-le UNA BOMBA A LA CASA DEL
retire le --er ¿‚F e - e m es en.
POBLE, DE VIGO
F e lln ITT i Fel l e II In hnelen
royere...e . ; ere., .. - are'a la YVigo.--A les sis de la tarda. a le
...T ra rt -a rff » dellveree. pm- mere seca de la Casa el Pelle,
ha e l f^u” • i!i reaeore t . Ele es. que pertany a TAeropmeS Socialista,
e-"s 'e^s enn 1 , -en s re politene ese'rei une bemba.
Resultaren ferie gran des 'brees
es r•n ,,•0•PMr Pi effl iP - ri tie, fe.
paletee, vegetes. encamaste Vicens
ee-f e l e( PM^ en ei's' 0 . rreee
(1,c,.... q f . ss'n g e n o• vir!,.*«; Temes i Anal Rial.
Aeuest sefrele ferides a la cara f
n e re re elevets i le 11 nere-h 11
V entea brava i torta d'En Cla- en divas« tares del ces, essent el
seo eseat desespera.
ree.
Se STY.S3 me en el meintest d'es.
I. F"—^,-7/7i,t ce. FO!-ITICS clatar la bomba estay« fabricant exIn unid es, lee duma corones deeeis.
fnu "anea que Cant l unea nn
E/ jelat es nersene a la Cesa d.I
tinru s e tris a noleien 1 ene la Pele. deseres d'eseer eres eeelsracie
rne!re noblote se enefellanit- •
feres a le Casi e- Secan.
res: s'el ene freberem ((tren
preeree dee!artien al rrec'el-nt
s'eseevineue el moment .ee del cem • e de ve-a 1 • abres persoc'a el cir rara a l'en e rnie. Un nes. 4- earie d . l a ton e l ene rbendone
prahle s'un no fa politice mili Le Caca (1-1 P-b1e i centeno* prediees" e al a enennestr- Se. r e m ha ce-t dlie>tetim.
Duma/ la n't. la quirtra civil i la
dit *limeras, la nnleien ex es~fea, a l s pelee. *Mitin, de seerm•tat e wnere4 ateten ind'v'ens,
el l 11, nrimer de tnt*. Le enlitiea els e--11 etrde-e, ineenemetets, des.
ha d'esieer el primer de tot. en ',res de prestar 4eclame:5 davant del
jseee.
el fe n ll mes O f Tunees sentle es
A la Cesa del roble bebe el letentr. Quan ar e ne al enmnromei
de Caer. res te e irn pnleice. El lee mea Termeri que ente la den•Ittecle. des de la ael &Me d'un
mate' roms d'Urgell. ene Tutti». hnlree 15 1 111, ito te : rimel- dele faite.
Lbeerreatt Pta eeme'onat tma la
cinne po l fttquee. Verle va teeseedalment relement obrer.
nle Renta rinleir: erre al cap •
de por terne« ets limitar, la ten que no te res que mere amh tot giste,
pisase semen ente ele ¿se (eres obravida s'exhaurta.
En eedeven l r In guerra ele ren per elmete prop. i e ltev ra <Me
enceeeeee. ro hi he , dores, un Cree pole ots, no tennos cap eelse14 esab
penea m ent pele l e a Cataturva. el come& de vare
1 la pnli'le va estrietemeet 'ligada emb la exitnerel d e le pn
Mes forte 1 v el en. ein45. m'iris la futura Mbertatt Pene aquesta
grareeee ee Frene*, d'Aree e- Possible aPellaeie a la torpe its
lene. d'Alerearra, no ha anat un moment passatge . El que cal
•
eme-ele-l e strh m!ii egos entre pn pimerament és r e cobrar el nosle g re. Cal, per trirt. &mar a e ideal, les riesen ambicione,
enneenreet *I eertit m'el i te eme el noble orgull de l a riostra hisii felte. n eseme mene e p 11 ri lee teria gloriosa. Qui sal) els seFibrI r s litrrärtea, ni les gleriee creta dles segles a venirl etaele l'efem l ers e N'en e r nu P e r raer cions que no tenien nene ara fa
e fer - li reconquerlr he sera Hl- neu oentúries, avui eón les mes
tresses del món; d'altes que
he- S et.
i LA ran^ rct re: y a P rulLE- dominaven imperialment la ter.
a. avut no compten en els conEA : LA ililMILTAT
certs &la pob'es. Trehaltern per
L giren de) 1840 vo len a Ca- relee /a nac ed. cae no hi ha res
talunva mire partida: els robles tan fort cone una nadie, ni res
no gen m ee que eatelits de la te" febl e ce" un lenneri,
relalesa castellana, servidora
Nosaltres pedem dir que el
dels reis que ro sen els prople. que cona com a pobles, ene ho
it'xe
influeix
en
el
pohle.
1
l
1
le- hem guanyat per nosaltres mavare s'acele-a /a dendeneia 1 la teixos en el eure de la histeria,
burriPar'ó rus prensaren l'enfon sense l'ajut de ninfea: arnh el
eament nacional. La preterlein nostre trehall, amb l'estere deis
e la Hergint p repta i l'nb'l de nostres braços i de la !trastee
la nora lif era l ura. en g porta inteeligeneia, beM aixecat ele
a le trettneie de la literatura Carrete del nostre edifici nacastellana, i feefrim un eclIpee cional, Bense que hi intervine
ver-eme-6e. Seree el conreo de sude cap sort favorable.
la Iler ena pròpia. la noet ea liteAcabà el conferenciant, least
Mute da un erm deeolat. Per. una
anudó a la gran guerra,
d em le el i gen/te de Fenecen ens despees de la qua l t t
an s no
recluta, rt serv4 dnee tqw,• 19i eta
eine anys,-blesotra f
("tierna; @mime entine:d, amb
renasqueren bellament. Varen
l'anima trnetellant, perfluda la fer-nos veme llame els avand i enttnt rector:e l, ene ten!~ falsee de la neutralitat, la Aich ele cope militar, del 1840 I
viesa económica 1 la pau que
el '714.
etenede el ene feeis eefant ale en pervIndrien per a nomine«,
elrneine roe el 1010. «can. les pere les riqueses no Iteren !fem.
t eneesi eme t en e mse neem eamm a tIvese la prosperttat fou pase
poi ente.; e. la re ites, a Fiemo satgera 1 la pan no exente; i
en canee altres pedales pleitee
Eughnis, ele eres ele resella
.' el e nn ee eee varen e-- e- e-e'''. alguns ¿'elle amb menys Miele
peie es eeee'rele e'll'f. e."51, i re- que a p untes, han vist recompensada llar tragedia amb la
r m e e l. MI sin n•n ••fe•mef 40r, n •••n•
fleel-e . •etemll'et et-els gneis Inerte,. Tinea l tres hem fletent
saludar-la melanglosament
n ellau mm eel se mn . N trt rala( de
aquesta Illbertat d'altres peiFP"In' e P ' e me r ee f ra's 1 e! g pareee me. i e ns ee'ee l el reetre /des. Record* que. en pastear ele
nee", .r,e9A.:-.1 1,9 retv,”•••••ee de A l pe. un- !tome, en nom de la
la reien e tt" l et. i r e. elle den. Revolneie francesa, vel saludar
es-ven le reedita l' enea', 1 el les succione que encara han de
rialzer. 1 dita que, tesguertiant
ßentit es la medra rece.
la nostra bletbrle, reflertide en
el tutor, ell vrildr,a que de e del
r,e4 ritsTcrtuk
LA LL`r"
Ohm MM alt de la itere Mala.
el-,ud'admi les sanees de /a ea potrufstdm *aludir la no&
neAtra decadäneta. Pite!» de tes Inertst.
frenare les Illeene del nostre
El senyor limita 1 VtrgIll, de
premien r ee-e - e—e^t. Ut ha eem la eonter/nela del cual trill ene
s merrelaeld entre !a t'ere r
ee 'el ness rbhe de desear una
da 1 l'aeoendiment. ratelnnye pllitda htlea, ben defieteni per
ea pujort, es pierna de he saare mese* de feota». Ve hm llaraeresedi ti un fdttrea. 14 Une gament antaudll. Lee ~Mete
Minera, hl un comen( de III. reteerreen Verga estora en el
bertats pollequte, 1 di pessible Bild. 1 eer eerenelanl loa f41.
ele un de begIrspellar
eftedfsefal. Lee maree »tantee •wnlat par la hada CAreSejle
.
retome. Camala per renellii41, by.» molt eiraamitailee. Mal VSIMSWINVI *8 401 doo
qui *ab el qus die 4tespa.s mi- afirmar-es em .11ourst
eii~molli tuve iar..
Mireatbol umyst de It Mitro Me
*Mimad : as . 11111b, • _
•
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: L'indapeldee• de Va . ea r
'gema temes. en ve
"tea neeetela dä /Mara loe
smälimem, tememettai.
ooM el titulen ene* la Mere
gm' 3k
4 1ylabil platea de la.empr. eva cid. ' ( fdelt DI e la me». ment 11 gen menda I que de mMema Lame 11111Mta. ere ¡ebria, la qua' pot en arta m- raia)
m0«, per la comise&
i meananentM maman etate ' ter aparecer una pisa" ea,
•Le vitae* da piefecte ea filmara
El sealise bastado ittl.
asemedesi &hasta ee al- ien3e ene
s altialfeeta. na,- 1 dhe guano ba entra, que en dos ano, I no retad &ser prorroga•Sr lef Mime; sitiare
vittasmesse weetailep:am ahelee traetime tequesata l'anima del Genera hi brumo» coaccione personals da sin6 majament una Ilei.
t
primer sobre
Ea modifica
podria haverdti un acord entre vos- sobre el Govern per mantenir.
- Ofende meaffer el cm del mayar
h enalteció sle lee pena pel ús inaltres i nosaltree; P aré trenza me- aquest prolbete de 1141, &be que
Me&
es referia el regim polltio im. degut d'armes curtes eme del donti„e; a setsstoom anentia m'e ea la sera. no.
eili.
El rimare prepteit is agotar-una per percal.
-*prepone rhabiliemid dissebte, di No *nava desencaminat al
ER del» a rarbitri dels tribunals la
tots ele mitjans. a l'aprontad d'aIW *Tasa pee celen/ emite
suposar que hl bavia influen- impasiel6 dela elma des de guatee meEl emyee PRI£TO. Maleta pre- q ue« projeete. Per6 «melena que e/
cies d'elements de Barcebena
ses i un die fila tat any.
verla ne pot teme soase haverse eeglaneeot de la Cerniera ces fa m / - de
Catalunya.
liaurä ditellir-31) en temiste que ale
• n'h e iota atistrnee 6. Per altra part
*tova rica de la temió meted«.
Compran que el Govern sub- infracto:e Ismor de tfl anya seis reV PIESIDENT. — Pot fer-se; el fes acetre§ (oren nurre riquee 1 (hi- ratIll
uo
anar
el
propòsit
de
inan& tan grau i a• de 13, dos, amb
ene so pot ferse is prendes acorde; elas no ene nermetran de resistir.
L'eaperieeeia ha detneettet ene robe contra e) Sornaten. parque qual cosa el Orate quedarà reduit a
▪ arvb teta la pregunta 1 coneamits ter
aquest 1 nitres orca:rituales de una simple falta.
• tome en pro i tres ea contra. la Cant- trueele, no leuedele l'apurase° de eo
Catalunya estan atacats d'hlS'atkneträ la coodentree condicional.
bra decidid. Ne abraza. per salvar tuse • Cerera tot que s'ent aprevatt
perietiesia i tal locar-los pmb
totes les disposicions que
- ele nerättels del mayor Prime te ve 1 enema ene en pene:Qua u sar d'ene cura. Perb és evident que el derogant-se
l'el.
a aprolerracte, fa ene Id ha aefitient no ho Cartero, por le tem In retiene- Someten porta armes curtes. 1 s'opoan al funcionament d'aquesta
El Govern, un top aprovat el procieno ¿esmeren en una ose-titule de com que les porta ilegnIment,
mimbre de tlipetats.
jecte, es conercenet a publicar un Rcial
- Eh socialista dementan votmi6 no- ferro. de violaele, de d'osabasena ha de traure, encare quo decret assenyalant la part del territori
PP. del mement q ue el (letrero Sra
. mina:.
meter
seria
suprimir-lo.
al qua: ha d'aplicar-se la fiel. 1 ai
San termlni ner a M'oree/tele del proS'hi yetatedels„ i queda memada.
Diii que encara que no es
tingues de modificar en donaria compA continuada s'aprova també l'ha- Serte de Intitil teta d'acucie, dones be- parli do "guillotina", tal algni- 11:iheid dele tres prOxims dies per billtar el dietelst . elnreenee 1 dllInne fue el tenir tres dios d3 sessid te a les Corts.
Es tracia, amb aquesta corrrnts
álatlaar ami& pernea els eocialistes per celebrar teuld de una poliktina seguits, amb les prbrregues eue
d'harmonia, d'evitar fer sessI6
lanancien a combatre la proposta del diereerreda.
Això seria afeies
concedeixin.
menee,
destinant-se únicament la sesDe manera qne el el Coma marte rugar a norma minoria, que es
flessident, Nmitantse a qué es prenski de illuns a raprovacid del dicta• term!ul
• gui record en votació noniaal, com st sen propeett d'apencar
la que va a portar tot el pes del men de la C-onlissi6 mixta i a la lecaixi es fa. Veta ett pro pe i en contra, tire el projecte. imantes determina debat, sense respirar.
tura del decret de suspensió de sea.
lee temerles 1 &mareen les matees
El que vagi a ¿asen de ter. Sinns.
no les rtAL tota mini
limitat aquesta lief, li doeeseor BESTEIRO din que els reme, i ni el r,lneern
La intervenció de rUrIzar en el
• eadaliates u prepouven leude la la reeponeabilitat stab rece. Tete, le na algun consol; pene tal com
no ha correspost a la curiosi• "bestia de f. i la de forma. això eoneeetéons ene fa es reduelzen • la estan les coses al món, es pos- lebat
ll'cineee sible que en dos enser. aquest
tat amb qua els parlamentaris bascas
• is. el ~tau que hi bagi per a rhabi- perthilitat d'esa revialti de
esperaren que listes concretament les
411. Ñ tan
Govarn pugui preparar els ins• *gel del dieseis*, &imago 1 dilluns. d'IV. d'armes. Pere
ajes?, es reguerete la presincia del en desarmar ele pistolera/ Les bailan trumente de tirante quo hagin wa • -aciens de la indústria armera
n'hi d'aplicar altres Governs.
d'Eibar.
.- preibent del Corlee i per ajad prega de platal«. «in tan eSeaces que
L'Urízar dese:melar la técnica parlaezhaelala alanos emite
que
he
proa
que
e'enEl MARQUES D'ALIICCEde
le
Cimbra
que
almas
ed
L
a
terrerleta.
MAS també reedifica i dio que mentäria per obligar al Govern
tot en la diseminó del projecte sobre se =atinen' l'alarme
!
Ea 191e overnant el comte de Ro- el someten pot usar armes Car- arrenear-li la deelaraci6 de les com• *eme d'armes. vingui el cap del God'atorgar-se a la
gues i que ele caporals poden penKations que han el
lees per plantejar la qüestió de fons. manotee, tothom donara • Barcelona
e n en que es traelevita las d.ernents governants que els noma dels pistolera Deepres, goeer-a portar-ne de curtes, amb Ili- indtistria armare,
seva transformació.
eäncia, sempre que ostentin les ti de la
lacen en Me mis de cura en lonctu- nant En Senetiez de Toca, e'excitk
Ha assenyalat els perjudicis que
~Mistes peroné es &me- insignias; però en altre cae sen
br cierta propones, puix amb la que siodlealitted 1
la indfistria esmd tala, llealtree. Cona es pot
ciutadans coro nitres guatee- es fan a
• mi ha aprovat la Cambra s'inflingeix ten:vale una contra
gint xifres i antecedente 1 estadisticreare que co es pagel aeabar amb el vulga.
la rei del desune domirical i
però, cara i:ern, no he assolit
La Star ha «beEl senyor BESTEIRO: Dones ques,
• a trehallar a no bon nombre d'era- t'averiarme el ea voll
era
arma
traidora
1
portar el Govern al terreny präctie
navaja
e
la
Uttde
a
que
temen
dret
si es aixi, perquä es compleixi de les eampereacions.
s:acato 1 funcionaria
el reelament del someten, qui• descansar a t'enea» ¿'aquesta rei. covarda.
Ene ha eemblat que s'ataca En Seha. fet
senyor
Portela
El
diferente
comete
de
les
bé
1.-an
na manca fa una nova ilel (Ru- nante
(Molt
Per
per esmenar omisions.
ectinana.
ele atemptat' en una
more.
tribtema)
De toles maneres. les aspiracions de
fer sempre
• El PRESIDENT replica que amb la qui no he ha de po uer
El MARQUES D'ALCEMAS: la indústria arenera, evidentment ame'reposta sera no ha pensat inferir cap cense necessitat de fleje d'excepció?
la magistratura no Es que apesta hei no té per nadaea per la gran crisi que traves• molida • ademó, sin6 cumple amb Si la noticia i el seta deure, no hi °hiede alab.
hauran ile tractar-se lora del Parcompleixen
amb
asa mceesitat que el Cenen li ha fct
El 'Mayos SEKIIM111— Pfla el es ea.
hornee rectes i capa- «a n ta de comene un reelement no hment, ja que en aquests moments
pasma Dieren avisar al cap del Ga- ha a Espan aaquesta
Unce?
l'atenció de la Cambra estä fina eit
vera yermé vingui Tan el deixin Iliu- ços d'ocupar
gen neeeeeireles Dele iteres. (Protestes
desitjat decret de tancament.
Ni:id
ignora
'que
a
Barcelona
la majoria 1 'reno de: detesta ftel el
ve leo ~es empeciera en el Senat.
amb l'arma a de
El moya PRIETO. — La mesi6 eha agafat a bornes
co
fa
per
al
Someterla)
ha alliberat perqui
81 que leo te, ver moteta Ilet te per
del d'armare es publicara en la Pulla la mä i tiela
partem el carnet del Sometent. Jo a la recelada d'armes curtes 5 menlis muele
Oficial del daban. (Rualles.)
reglament
del Sornael
he
fullejat
intenta
fer
LERROUX
da
1 els gmerna on no ho poden ELS TREBALLS DE LA COEl senior
el
autoritza
vost que no
fer 'eme Ia IleL
Saga non remiticaci6; perb el PRESI- tent i he
MISSIO PARLAMENTARIA
capitä general per dotar-lo d'arma
Tenta Blenda lote els pistolera de
DENT ho impideix.
Aquest atad ha tornat a reunir-se
dones, els emnetenistes
Avui,
curta.
• El senyor CANALS es lamenta de usen arma curte iLlegalment Per Barcelona? Per ene ea d'O tasaba Id la consiguió parlamentäria de respongua tant coas es parla en el Parla- qué lee hi concedeix el capitä gene- ha categories.
sabilitats.
Si mantrinim aquista llei claudicaainat, no hagi dit res encara relaEsteren citan per informar el geuna R. o, del ran dele costees n'
e:idear &ab rEatatet de Tänger i de ral? Es din que per
d
II
:
e
is
l
ilhe
ra
h
neral Burguete i el senador senyor
Bugallal. No • m'estranya,
El mayor MIMAR latir* per de- Maestre (Tomàs).
les earderincies que es realitzen a senyoraquell ton un pedo& terriperquè
leitar la laddrtrls armen ¿tibar, beLoadres.
El president de la comissió, seble en el qual ea varen fer moltes sant-se en què cha fabricante eses».
Per la Premsa estrangera es comi- cose,.
nyor Sagasta, ha donat eompte d'hapera
s'apronten
tragante.
eiretonstäneren les tesis anglo* i francesa, i
ver rebut un avíe del general BurEI senvor ORDONEZ; No hi de
eits per a vendes a un pren mil bale fuete, manifestant que molt a pesar
envasa no se sap res de respanyola.
aquesta R. o.
leo
pistolas.
• Prega al Gavera que en atlante o
seu no li era possible concarrer
El senyor BESTEIRO: Encara
El senyor CORTE DE SANTA
a Ultra Cimbra digan queleorn, el que que hi los. Per qui vol el Govern
avui, a eonseqüencia d'una indispoENORACIA
din
que
Ice
(*Multa
del
yogui, sobre la Mintió.
sieid gàstrica.
una Sei per desarmar el Sernetent.
Després de diversos mea d'algara si amb una altra R. o. n'hi ha prou? afgana Uniste stin foca de totopo.
El senyor Maestre ha informal
El
"ayer
DE
LOS
RIOS
perla
per
CASTILLO
VAaqnyor
ellptitats. el
davant la comissió per espai d'una
Insistir-o en que el Camele ha
*Huelen.
i
formula
alones
coneldea
inproposield
defensa
una
No
hora.
• QLIERO
de retirar el projeCte de Ilei.
La comsió ha aeordat invitar a
cidental demanant que es faei un non ho fa; estera, dones, illUtant inútil- racione sobre la interpretael• de 'Metreglament definitin per les operacions ment, pera complint amb el nr) tre ete quart del reglament del Sometent. cencerree a la informació oral al
de l'avene cultural. La proposici6 deure, arnb la limitaci6 que ene con- Demana que ea don? mes publicitat a general Picasso.
lee garanties que eeetableixen en
mateix ha decidit intensifiwats 'retirada.
eenteixen les onstres !orces físiques
&guasea Ilef 1 _que s'admcti l'aplicad*
car la informació oral per acenseEl mayor SERRADELL es rete- I mentals.
de
la
condenan
condleional.
guir que aquesta acabi el 31 de jaeix a l'agremió que han estat obE/ marqués d'ALHUCEMAS diu
El CORTE DE SANTA ENGRAhol, puix en aquest dia expira el
• jecte uns particulan que anaven a que, efectivament, no hi ha cap acord
CIA
li
contesta
que
no
Id
ha
motiu
ped
trae
tetes
termini de la informació escrita. Per
Igualada en matee:bit Diu
entre el Govern i ele social/raes, aína
• lee versines atribeixen el fet al So- nonti, un can i d'impressions, corn posa; en rigor quart del re a j ad, encara que es suspenen les sessima de Corte, i si resulta indispenmetent. Lamenta la freetancia que es fa seznpre i amb totes les repre- glautent del Sometent, parq ue ja hi
ttl. Ea saga a ampute la modiffeecie
sable, la cornissin es reunirä al mati
• amena instimeht abusa de lm armes. sentacions parlamentàries. No hi
• Demene eje et fiel una investigació harte aeord penalti accedir al que perqua estable': sancione entre la no- i a la tarda.
En el dia d'avui ha deixat distri• perme eis 'entere del let so restin pretendo els socialistes fóra una ticia que &Miel.
El senyor PRIETO. — Tot ea pm.
buit el pla per a lea sessions que
•
claudicació.
• Mema:.
Alma que ele socialistes en dines Basta balzar «tuestes escales 1 a la ro- celebrarä dirnecres i dijous de la setTeashi desuna que iban, de tantea les Corte es declarin totes les va- el regim, no fa cap preeió en l'inim cera d'enfront, entern deis cotana ofi- mona ennunt.
S'ha nomenat una ponència fordel Govern, i per tant, aquest pro- cial.. bi ha polletea pef custodiar ele
• • • ante de 'A/petate que hi hagi a Es. pan s. per procedir a les eleccioni par- jecte de llei es d'exclusiva iniciativa pers.:matees de la enmiele. que han es- mada pels senyors Viguri, Zancada
Prieto, encarregada d'unificar les
del Govern, que creta que ha de ser- tatplatolent a Barcelona. (Cretas mar• eade inertemente.
peticione de documente i de propo• El ministre de la GOVERNACIO vir efiesement per combatre el ter- marts.)
El MARQUES D'atrIECEMA8.—
sar la forma de realitzar ata emitas
die que a la carretera hi baria le rorisme. Aal pensen també prestiI de fora de Is eituacid.
hscals la informarla acordada.
gaärdia civil I el Someten sotjant giosos elements de Barcelona.
r.1 Breo, pamTo.—D'acerd; peNo hi ha la mis petita contradic el pes deis assaltants del Base de
ce han salat pistolera.
c16 en el meta esperit lliberal per
Manresa i en • veme un autombbil a
Cutre &I* a Aihi
El comte de SANTA ENGRACIA
tota marea van donar el -ene, 1 cota mantenir aquest projecte, car jo no
Per celebrar la fundació, a Maquena es va deturar, van acure que anhe compromès mai a abandonar d:u que la Comiesi6 no té cap incen- drid, del Casal Catalä, Cha organitvenient d'acceptar restarme q u e d eeh enmante fuetee I aleshores van la ¿densa de l'ordre públic. Soc
zat un bengala, el qual s'efectuarà
• fer loe. Die que sha format expe- betel i vid morir essent-ho, i veig mana 12 publicitat de les concessions
una perfecta compatibilitat d'alza de ilicancies din d'armes. Alla rel e- al Turó Parir el dia 2$, a dos T'arte
ditad.
amb ele meto ¿cures de governant. ient a la condemna condMional no pot de dues de la tarda.
ORDRE DEL DIA
••
Han prornis assistir a aquest acte
Continua la escinda sobre el mo- No té rad el Senyor Besteiro en aceptar-se perqu8 es treuria virtua- importante personalitats.
litat
a
la
lid.
queixar-se
de
violincies
parlamenLa comissió organitzadora té el
llete de lki de tiaeam d'armes.
ReetiLquen tots dos.
tariei.
` Es negeixee menee
propósit que, per a mejor Iluiment
El
senyor
SENANTE
s'adhereix
a
traban
amb
qui
el
Senat
ja
Ens
El semen BESTEIRO parla per
no ti tasca parlamentaria i deanes les manifestations del senyor Urízar de la festa, concorrin a l'acte ele
alletiona
socia amb 'Jure fainflies.
eras diu que urgen l'aprovació d'a- en defensa de la indústria ternera.
que
Consell
del
president
• Agracia al
Demana
que
ea
concedeixi
el
monoquest
prejecte
de
Ud.
pali
la
Cimbraaild
hui 'riegue •
• Quin inconvenient ni quin poli de la fabricaci6 d'armes curtes
tilda$ sud;
siodrä determinar ta poste% del Credany hi lase en habilitar aques- al consorei armen que va a constituir- REUNID DE DELEGATS DELS
yera.
tos
dios
per
celebrar
sessions
se.
Es pregunta el hi ha »sed, i more!
SINDICATS DE BANCA 1 BORSA
1 poder aprovar el projecte
El ministre de la GOVERNACIO
no sil pot baver, car embree re- lloo despenar inetilment el di..
Avui, al mate s'ha eelebrat
Mesa
ele
boite
pa:masita
del
Govern
- flor el m'ojeas Integre per raons marta de la setmana que ve?
al domicili deA Sindicat d'emper tal d'atendre atiene indkacions
que mi ja alma mema
pleats
de Banca i Borsa una reEl Govern assumetx per t °tenia que rassnmpte sera estudiat
El Gemirle pot sentirse orgullós complot
unió do delegats deis Bancs.
la
responsabilitet
d'aantb
malta
6min:t'enea.
i
no
baver
emite resistir preseions
Ele reunits ¡'han limilat a
quest projeete de Ilet, que la
El senior SENANTE remareis al
Meiga« e'esset da ratea a llame-le- abltletaVb thenb6 encara que ministre
eanviar impresslons sobre l'os.
&mata
les
emes
pareen
i
que
el
Canse
64
va. Per& estarle
tereeptde les modIficanions que que aquests propfnits del Gente si- tat actual del oonfliete 1 a pun• mesanas m polecta eaa no ti cap propmen ele eociallstes, ja que guin
tualit g ar le forma en qué s'ha
un fet el ele avht pasable.
, ¡Mama& cera el de la suspendió de en 'que, tegim tot el que tead'efectuar el boicot al fleme EsSe sesea ament debat
'be girantas anutitairecoals?
panyol de Crädit l ab que amb
preve es per Pirca de la majoria
Es Teta el nota d'un diputat per
$ 5. té agent nene pené ami que neeeseifa lampee el Clo.
mis:setter el temor Albert, el qual posterior:tat han renunelat les
MI ea rae aitaimid di ga sofrita vire.
ha renanc ,at el eärree d vocal de la beses.
de dedeo d'ala eentradice16.
El /Sano de Cartagena be
Aqueet no ha ofert fer cap
respeembiGtate.
degiärent al ~loe Shul' dmarmarnent, però no es nega Cont : seld de
WsN
acomiadat un empleat que es va
Revolte elealt el mayet Beeteire.
• iat Guara loma va alamar la tos- m q ué, par etitjä d'una amena,
S'aire= la meeld a tres guares de negar • rutile/Ir une operaeld
• ine0 de in gerandee 1 d'erel al es donsruf • la Bel una Mame)
directa .arnb el Bazar de Roma,
Anide; pesé de,- especial que »reate' de 'aran.
gintuel Aráis
que, com es sap, eath bolooleat
pele sea se peal. le Merar deis tia en aquesta materia.
pel 81ndloat. •
NOTA PAELA)(ENTARIA
• aledmeegir
Mi da defensor ¿etaE
El que volare dr oerom e enA darme bars de la luda, ) des.
"ah sea Mgat te" de Minbatr• el terrario.
lakeeemiieedp
•
prds diem eonferineia celebrada a
»gel tala
//b/laL.— . • .
_
Al& del que ene beta &dril preeldletea del Cedoaria.
Ale aernml
.0414 ~bah tea, que pile allejene
• GOVESN I ETA 130C1ALI8gol NOS el en tia as la yogui. lograr-se. SI creare ea la pessibihat dese acerd
TES
.• ••
arrea e lipteveder prelee
Oatmar.
ea vel is pot fiaar ua erMlni per
Confina* ement el !eme Inda
de Sel 4. Mema indamda d'armes.
sial.111111101de le
i
Ilth aulallatta eteneepte de md la interessier de la jornada polllega ¿ti nefallue da la midarla oet ea, ti da las «enasta que
eral* boarda id andana se* tä ala Mulata aoelallatee emes
.
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del I eme ab sena• .11eas4e? ~sed
rsPrattild dol
gemí de Celda, bat eisemsGoma sobre timones .
desee mato oda regelarteeá st Ise
d'arme:
Abano de la sessid d'aquella ofertan perfestemeat pel pelma! e Silva mi ele miele

•

ge! guoif gt9Tfef b. ?Mellen
L'OR /GEN DEL RUMOR
A la Direcold de Segurelat no
ha estad poseible comprovar el
rumor de la detencid, apron de
Torreledenee, de tres individus
g oepttoene. v p tit tic capellä,

Sindicat.

El President de la Corporació
general da Treballadors emayor
Sales, partem:U respecte del (sea,
filete digud que no da oert que
slagi intentat una solucte pel
Ministeri del Treball.
Afegf que demä manarà a
València 1 el maleta dila Ilinearh
al jutg instructor de la causa
per l'atemptat que va costar la
vida al Preeident del Sindioat
de Barclona senyo Domicguez,
la famosa carta de la qual tant
es ye parlant aquests dies i que
Indica el camt a segu i r per descobrir els veritablee culpables.
Els Dines boitotejats han
adreçat una carta al President
de l'Associacid de la Banca Espanyola del Centre d'Paspanya
lamentant-se que ele Ceneella
-eedminietracte d'alguna Banes
cooperin al boicot acordat pel

tbell ea data no llneyena la ereaciS
del monopoll del träfee batiera, ba -

.

16

que enrayen en un automòbil. .
LP. referències ene sobre
aquest rumor hem lograt obtenir eón les que In delencid
IR
es fiu cl passai diumenge.
Renetim que tot a i ab ha 'enecut d'ura conversa que tincad o
un diputat a Cnrte amb n'atine
nenes que s'hael eemnrovat la verneitnt (IP la netteia.
im

a

Sindicat.
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I
higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- .
calt tall anglas, doble ¡:1antilla de cuiro

• 14"
- '4

UNA PANTAS/A

El ministre de la Governació
ha de g mentit aquesta mrtilnada
el rumor circulat aval sobre la

deteneld de tres indlvidus disfressatte de capellä als entorne

ane

Babee ifne reemdm • flindlem.
ameise,Me•ekree adehese
ee. ¿te 25 de ratmimad
ee eiropeupn ag., a pene «tea*
ces Id pudo nendb amb Ulenffit
lietke ele rememoran de prenttelea
A mema ameniblea hi mama re
Peeeeeleate la Corear:14 Clame di.
Treballadora pel eenyte Sales, d Sin.
diem de Barcenna, p• mayor Mera
tull. el Sindicat de Madrid. pel temor
Oelsoa, I aesiatiran deklM ee de PamMala. Vaiincia. Granada, Sevilla,
Huelva, Badajee 1 Straa
La sucursal del Bato del Río
de la Plata eslablerta a Guadalajara ha aoceptat lea bases del

tarea del Congree, hm tontee non • la cata i ande en les operarias:lit amb el preeldedt de la clon* baile"' 4 . 44 afta 901
Cimbra ele dlialtdta ectelalle- eanaeme de reeedaliMeot etlet
tes muros Saborlt I Beeteiro regias addictes el Sane.
Quant a filtres rumore que circuI el senyor Domingo (don Marlen per Madrid considera el menee
ea ) .
No s'he arribat 11, cap aeord Palma qne estas maneta de lonaen l'assumpte, pula el Govern anead i gia per tant no cal rem1 ele •ol/filetes ban mantingut itir-loa
Ilurs respeetlus punta de mira.
40011D8 DE LA RPRINIO
En terminar la reunid han
Ante paseada se «debela al Inadleet
manifestat els melalhstes que
comprenien que amb l'obetrue- d'Emplea% de Sanea I Bona l'anuodada reunid, la qual iaeabit a altea
016 no evitarlen que el projecte Caprevés, perb que estaven hotel de la matinada.
Ultra ele Indlvidns que componen la
obligats a compile emb el seta
Jaita Directiva uoistiten a la dita redeure opesant-ee amb totes
llore forres a qué sigui llei el nal& el rice-presides« del Sindica, de
m'olerte cementat, per a la Barcelona, mayor Monten; el presiqual cosa mantindrien i lnten- dent de la ni:Inició de lEndleate
elficarlen l'actitud que tenen res, »azor Balee, 1 de' adra:ate de
Barcelona.
adnntadn.
Per haver d'entornar-se'n aquesta
En el que respecta al Govern i al preeident de la Cem. clareare magote a Barcelona es traetit
en una «la sesild de mdltiples asumir>
bra. no mella deridit errara el
tee. que col:renta delira completameot
anar a l'apile/14'kt de la e gul'Tintine". pera el que estä re- acabalo.
S'acorta persistir en el «tan bote«
mete com a prime., providemela, eerfir al pee de Pebefruc-. que es pu:maneta amb tot i
ta de moho sindicato contra rennennt
p iel. hebilitent per eelebrar
std dissnbte, diumenge 1 di- acord.
Aprontaat la eireumstända de trolun.
—Res. no ebelant—dela el bar-se els hanquers dIvIdits en doe bandola.
no es virad el contacte rae
senvor Alvarez — es pot aseenitrar en ennecer d'aquesta ne- benes no bolvotejek.
S'enlazar en profit propl la mentotífurl del Onvern fine que ehe
bra dele Barree grane que, «gens es
echialistes presentln les nombre g es camones que tenen anun- din, pretenen de tancar tota els de mentir Impon/aria per tal que aten? mes
ciades.

•.
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Pus de luxe a (trena baratfseime. Espardenyes amb so.
de goma, dee de 2'50 mesetas panel?.
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• VENDES AL DETALL 3
II Carter ANSELNi CLAVE, 9 (Fiut sh hl Ralla I

de la finca que el marqués
d'Albucemas té a Torrelodones.

(aba,» merme Dormitori Sant Frenase).

iiiillit311111Bill II II

De la tea de

Força, Salut i

TANCAMENT DE LA CASA

DEL POBLE
Vig6. — A l'hospital it ha es•
lat amputada la mà dreta 1 extret l'ull del mateix nena al
paleta Angel Rolo. el qua l ret'un toril en l'explosió ocorreguda abir a la tarda a la secretaria da 'J'Agruparía socia'isla de /a Casa del Poble.
En un registre praelient ültimarnent sembla que s'ha trobel una gran quantitat de dinamita i fbrmulever a la fabricació de bombee.
En su conseqüencita el jutge ha ordenat la clausura de la
Casa del noble i la presó del
seu presidan/.

II.
Vigoi

PER 81/TJA DE

LA

ELECTRICITAT

t'insana Ileetro-Teenle de guatona anba in pubacar
un cranial d'Eleetralereple, per trametrel de frene a lo.,
els manilla que el demonio. &dimita gran obra medica. escrita
en una perla elan 1 senz g li. espites la gran Imputaran del
traclament decirle I de la menees que la electrictsat gatveDice obra ernb els melena del sistema ntrdós t t'ausentar, l
torne la satut als debitada. &nereida detall(M.
•
Le causa dele almpiomes de rana &ferro). mibuclosament cleecrIte per tal d'Ulustrar el inalalt Sobre la usturalesa I gravetal del seu Cense [Mira eom la oreetrienal deseurmlle el corren% &primita per e cada &leed& l'aplicada del corrent
galvante es fa, emb preferencia, durant tes flores de eemp let rePd S, 1 e l maJail
por sentir Cl Maui regenerador com penetre doicament I s'acota:tia dins del tosvma tierra:1s, t Coto eis Organe, exeltsit 1 mundos l'energia mantos& aquesta
torea mutilo Ce la maquina numen&
Ceda familia Muna de posseir adu.sts obra per assabentar-se de costa OMS
Indispewatiles per a la salut, a ft de tenle eempre a mi l'apagada de le
mienta. a l'eneerna que el reinel cert I garandtzat, emir Ita del acetre centine
CINTLRO ELECTRIC GALVANI.
Le trarne.?a la tem de frene teatral§ fruid:des odies, eserleu una lentilla
tarjeta posea/ per reine e correo 'input &quena preciosa obre d'Electroterlpia.
Demoled-la al Director de VInstitut Electro-nonio, A. PALAU, Rambla tal
Centro, 12, principal. BARCELONA,

EL COMUNICAT

Fm hostilitzat el serVei de proteecid de retrulars d'Albur:emes a la pasitió de Benítez, resultant ferit
finen. Villamon.
A la posicii de 11:Ter ha estat ferit pel cnemic un indígena de la mehalla.
DESCANS DOMIN/CAL
Ert esabentar-se els periodistas que
havia estat habilitat diumenge per celebrar sessió, visitaren el Pres:dent
manifestant que aeuest acord atuve
contra la llei del (Imane dominical.
El pres ;dent de la Cambra va escoltar els hl/armadora atentammt i
acaecí:le • qué la tribuna de la Premsa remangues ramada aquest dia.
ACTE AJORNAT
Sha ajornat uns al 3 d'agost racte
communoratiu de la catàstrofe d'Annual, mitjancant dos minuts de silenm.

SilliEt 111111nom fig lindoll i S.1.
SUBSCRIPCIÓ

PUBLICA DE

28.000 Obligacions Hipotecüries 6

o lo

DE LA

S o cialti l G eneral Gallega ti' Electaci t at
Sol-licitadas a titol irreductible les 28.000
Obligacions ofertes és dec:ara tancada la present

subscripció pública.

Barcelona 20 de Juliol de 1923.

EL SENAT DE DEMA
La sessi6 de denté al Senat ea dedicaré a la interpellació del dut de
l'Infardula sobre el prorniment ¿'algime de 'Madrid.
EL QUE DIU UN BANQUER
En vista dele tele grames de Bar

es diu que el-celona,hqu
Bate Espanyo de Crèdit he començat la tima liquidació, ets peciodistea han visitat avui el director de la
central de Madrid, mayor Palma.
Aquest ha dit que el boicot declaren pel Sindicat ¿'Emplaste de
Banca i Bona al Bunt Espanyol de
Crèdit i a 1 e3 altres entitats que
nota eeguit pot donar-se per real.
mera aixecat en virtut de la re-

que celebraren ele emplean de I
flanes 1 Borsa amb ala representante
dala llamee no beieotelats.

unid

El Vice-PresIdent, julo Mas Caltnet

IMPOTENCIA
(bEBILIDAD-SEXUAL)
(pérdi/citaciones nocturnas, esperousterees
das seennalm). ~mete arome pedida da
memoria, doler da CabUCI, Mrtiyos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos »endosa*
de las Pinierea y todas las manifestaciones da
la Neurastenias o agotamiento cerdeen, por
erdnicae y rebeldes que sean, se curan prado y

radicalmente ceo las

Grageas potenciales del Dr. &tire'
Indicadas especialmente aloa agotados ea la
juventud por toda time de mama (aletea da
Cosa y pan cemente haga la extrema vejes,
ain violentar el enanismo, el vigor mema propio de la eded.
Vasta. ä ptas. temessr he" Illaable the tes
reme le neme Mes. Prierame. O yeehmlesim
ferameim de ~ala, Fumo y klItd»Rn

lizzalumsaulaummisseummanuannormaigarimerriumnrinnewnewan

: Les vosees sabates unIZ:slortaldourins ts:=1:121:4-:
quena a preus limitedisehni. — Clames

a superiora. Mitos mies de goma de* de 35(1 pessetee parell ~Cedes. — Talo,» de goma •
§ dee d'una pesseta el parell co gotuda.
▪ DEBA I ECONOMIA. — 111111M.A , 1141.
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sisaba catea* •'Un subvenelo-

CROO
•nnn•nn II»

Tots convenim en qui és precis catalanitzar tote i8 latamente de la nostra terra i que es necessari que aguda catalanització sigui absoluta.
Hem de confessar, però, que gairebé Sempre que diem
ho fem adreçant-nos de cara als altres, (luan fóra més peActic
adreçar-nos a nosaltres mateixos.
Cal que comencem nosaltres, i en dir nosaltres vOliti dir
ele que, per un voluntari lligam, militem en els rengles
/empeció politice nacionalista. Més ciar: Cal que ele inetges i
farmacèutica que estem inscrita com a socis d'Acci6 Catalana
tomencem catalanitzant-nos d'una manera absoluta. Ahavors i
aos allavors estarem capacitats per demanar als conaptanys
aquest compliment patriòtic.
Ens ha suggerit aquest comentari el fet d'haver observat
que durant la passada vaga algun titulat nacionalista hbvia escrit al seu auto la exòtica paraula "Médico". I això, frarlainent,
no pot ésser. S'ha acabat el temps dels equivocsl No s'hi val a
ter jocs malabars!
Avui dia dir-se nacionalista vol dir serne, i ser nacionalista
vol dir ésser sincer abans que tot. Potser no ha arribilt el temps
deis sacrificis—segurament encara trgarit--; ja som, per), al
temps d'exteriorizar la nostra fe. El que amagui la seva fe
darrera un rètol espanyol, no cal que es digui nacionalista,
perquè no n'és.
Cal fugir de les infantils temences i dels escrúpols ridiettls,
i catalanitzar completament totes les p ostres manifestacions.
Cal redactar els rètols, les targetes, els receptaris, en catea'
i de manera "que només pugui ésser catea"; no com fan molts
(emparats en l'equívoc) de manera que l'espanyol pugui pensarse que és redactat en espanyol i el catea que ho da en català.
No creiem que aquesta sinceritat pugui perjudicar-nos en cap
Sentit; encara, però, que fos aixi, nosaltres hem d'éeser els primers d'arrostrar aquestes i altres més greus possibilitats.

Vira de la indice llockelder en 1922
La Fundacie Rockefeller, or- unitats saniteries do comtat en
eanitzada en 1913, a l'Estat de dinou Estats.
La Fundació Rockefeller per
Nova York, d'acord amb les Ileis
l'armen país, "per tal de di- i mitjà de la sera Junta de Sanifondre per tot el món el benes- tat Internacional coopera a la
tar de la hurnanitat", dedica Secció de Sanitat de la Lliga de
3airebe per complet totes les les N acions, arnb el comproeeves possibilitats econòmi- mis d'aportar-hi anualment, i
ques a la salut pública i a l'e- durant cinc anys, la quantitat
duende medica. La membria de :12.840 (tetad destinada a
que acaba de publicar i que ha mantenir un servei d'inforznaestat repartida profusament, eje epideneslegica internacioeonSigna que el capital que dis- nal. Igualment la Fundació ala
pe ga avui la Fundad() és de eompromes a subvencionar,
174,000.000 de dòlars, disponi- durant tres anys, amb la quanble en tot moment igual que les g lat de 60.080 dblare anuals,
'seres rendes, a les més indica- la implantació d'un projecte
eee assignacions. La renda ver intensificar Ftntercaeivi in-.
iotial de la Fundació 6. 3, en xi- ternacional del personal sanieres rodones, 8,700.000 dòlars. tari dirigit per la Lliga de NaLes activitate de la Fundació done.
Tambe la Fundació Rockedesenrotllen principalment
eel mitjà de tres agencie s de- tener cha captingut de coopepartamentals de creació pròpia: rar financierarnent a un projecJunta de Sanitat Internado- te de sanitat rural de la proas!, la Junta Medica de la Xina vincia de Yen-Brunswick (Cala Secció d'Educació Medica. nade) ; de cooperar a la creaUna de les primeres actua- ció de Laborateris de Sanitat
cions de la Junta de Sanitat In- en diferente Estats de eiord'ernacional fou en 1915 la cam- América i d'Amen-Me Central i
panya profilàctica i curativa de d'un Departament Sanitari a
Tzecosloväquia; de proporciol'uncinariossi que baria estat
niciada en 1910 ale Estats del nar personal consultor i teceud per la Comissió Sanitària nic per a la reorganització saRockefeller, campanya q u e, nitaria de Les Mes Filipinas;
meces als brillante resultats d'establir un sistema d'higiene
iconseguits, fou estesa gra- industrial a Austrälia; d'orgadualment a països estrangere. nitrar i sostenir un servei d'inEn 1922 sentien ele beneficis fernieres al Brasil.
La Secció d'Educació Medica
-l'aqüesta campanya once Es• J del
del Sud i %int-i-dos Go-. presenta en acabar-se l'any
'Prats estrangers. Les estadis- 1922 una falla de Serveis ben
envejable: ha subvencionat
• iques d'aquesta malaltia pa-asitäria en començar la cam- amb 300.000 dòlars unes cäteOres de medicina i cirurgia,de
mnya donaren en els nois
escotes de 65 comtals deis la Unisersitat de Hong-Kong;
-ats del Sud la xifra de 5i,8 he te t entrega de 500.000 dò/ei! cent, sifra que actualment lars deis 3,500.000 que ha desreduit a 27.7. En algunes tinat a la reedificació i reorgaocalitats disminució del nització de la Facultat de Menombre de casos de la malal- da-ina i Hospital de la Univereitat Lliure de Bruseelles; ha
la arriba a un 90 per cent.
continuat satisfent els pagaEn 1922 la Junta de Sanitat ments estipulats fine a donar
Internacional ha actual, també el total de 7s,000.000 de Miar.:
;entra la febre groga de mexie, que te promesos amb destt a
ijudada pel Govern d'aquella edificis i utillatges de la UniRepública, i utilitzant per corn- versitat, Collegi, Hospital i Fabatre-la e4s procediments asea- cultat de Medicina de Londres;
lats amb ésta per ella mateixa ha fet el pagament de les suse les anteriors campanyes d'E- roes vençudes de les seves do'piador, Perú i Repúbliques nacions a les Facultals de Metmenicanes del Centre.
dicina de les sis Universitats
En la recent memòria de la canadenques i a l'Institut PasFundació Rockefeller es con- teur de Paris; ha facilitat els
'igna també l'èxit de la cam- serveis d'un rector associat a
panea antipalúdica completa en la Facultat de Medicina de Fili'renta vuit poblacions de nou pines, i ha trames un patòleg
estais diferente amb procedi- americis a la República del Salment de cost reduit i es- fa vador per tal de deSenrotIlari'oristar que sota ele auspicie hi un curs preparatori de l'orde la Junta s'estan fent estu- ganització definitiva de la cádie eeperimentais "in situ ' per tedra corresponent. La Seeeice
!ti de prever l'efieecia d'altres d'Educació Medica hfl fet- tumnietedes antipaiúdies no sola- bó un estudi detallat de les Fatnent ale Estats Units sind talis- cultats de Medicina i de les nete! a Nicaragua, Puerto Rico, : cessitats de la eiénela Médica
Btaeil i Palestina.
d'Europa. El primer resultat
Iteellltat comú de les campa- d'aquest estudi ha estat ferie
tie contra l'uncinariossi, la de revistes mediqUes, instruf bte groga i el paludisme ha mental i ilibres de ntedielna
I
ebtat la ràpida organitzacha anglesos 1 americaes a 132 institucions europees a les piala
d'un sanitari permanent
a. lbs petites poblador:5 i en la guerra, la post-guerra 1 so1e$ eólbnies rumie amb centra - bretot la baia extraordlnitrla
autonòmiques en ca- dels eanvIer, ha partiottlirátent
eemlat dele - Wats del Sud. perjudicat.
gh ja 200 els comtats del Sud
Quant a la Junta Medica de
la Xina, leteció pinole(' ha
Utilitzen els serveis
qlalg 'sanitaria permanente. So- consistit a eosteniti el Ming
en 1922, la Junta de Union bledlcal Colmo, slisabet'i
miutiat Internacional ha coo-‘ precticaMeht obert Me estadio-,,,,,a_
imil1 a Péttabliment -de 140 . sos en 1921..-IIItra aquestemstqe

,

lo dedo mijo e tildan

. nat amb grana quantitats airee
n••••••••n••n••
dues Unletreaste ;Meses i
gran nombre de patita limpie
tale regula pele missioners, el
I personal /M'altere dele mielo
ha estat objeete d'una acureda preparació eientífiea. Tarab6 la Junta Medios de la Xina.
ha donat el Seu ajut a la Universitat de Pekín, al Collegi
Nankai de Tien-Tain i a la UniLa generada medica de lallversitat Sud-Oriental de Nankm. institucions eminentment lita ten del segle passt ha presenMat i ha portat a termos la
xineses.
dignificació de la medicina caLa Fundaeió Rockefeller du- talana, relativament en pm;
rant C any 1922, continuant el te.mpe, tant que en el present
programa bàsic de la saya ac- segle la pedem considerar comtuació, que és la preparació pletament alliberada de tota detècnica i científica del perso- pendencia vergonyosa i afrannal imitad, ha destinat dos quida de tutela i servilisme. Cemilions de dòlars a la construc- lia veritablement un esforç exció i fornitura d'una Escolia traordinari per posar-se a to ja
d'Higiene a Londres i 212.000 que aqui es dermis quan la resdòlars a la construcció d'un tu del món avançava i per tant
Institut d'Higiene a Varsòvia.
noms un despertar d'energies
L'Escota d'Higiene i Salut podia aconseguir una nivellació.
Pública de la Universitat Z hn Ja fa anys que a la nostra terHopkins, que des de la seaa or- na, igual que als paises més
ganització, l'any 1918, era sos- avançats es possible d'obtenir
tinguda exceusivament pels di- tot el desitjable quant a l'exerners de la Fundació Rockefeller, cici professional. Les malalties
amb assignacions anuals prè- de teta mena són ben coneguviament estipulades, fou Lambe des, els diagnóstica deis patransferida l'any passat a la ciente poden puntualitzar-se
Universitat amb un donatiu de amb tota exaceieud, issent pos6,000.000 de Mere. També en sible utilitzar tots els mitjans
1922 la Universitat d'Harvard conduents a tal fi, i els erectaha rebut de la Fundació la mente tan medicamentosos com
quantitat anual que té assenya- fieles i quirúrgica, es' realitzen
lada fins a rebre al total de en totes les especialitats com a
1,680.000 dblars que di fou proqualsevol altre centre civilitmesa, a canv i de la creació d'un zat Aixf el metge catalä pot
altre Institut i Escota d'Higie- passar totes les fronteras amb el
ne Pública, 1 quantitats mes cap ben alt i dir arreu: 'Això
petites però forca estimables que costes fan jo també ho se
han rebut de la mateixa Funda- Lar o bé ho he vist fer", amb
ció durant tot l'any passat els l'avantatge que, potser degut el
Instituts d'Higiene Pública de (16 d'adaptació dels mediterraSant Pau (Brasil) i Praga nis, (Priori mes aptitud per a
(Txecoslovàquia).
approfitar tot el que han obs erMenee a la Fundació Rocke- vat i presentar-se al costat deis
feller, 226 individus perla- metges novells d'altres paises
nyents a vint-i-dos paises di- amb una preparació superior.
ferente, han estat afavorits amb
No ens costarle gaire d'anar
beques cedides directament retrobant els prinscipals contrique ele han permès estudiar, buents d'aquesta victoriosa
be als Estala Units, be a altres campanya. Pech podriem oblipaisos, el basament i la técnica dar-ne de modestos quo han
de la Hurta per la salut públi- Iluitat també profitosament o
ca i fer estudis complementa- ometre'n d'all res que eón molts.
nie per tal d'ampliar +Hure co- que han respost a 'l'impute, i
neixements rnedie.s.
aquest impuls ja no pot aturarDurant l'any 1922, sota els se perque a més de l'adquisició
auspicie de la Fundació, el rec- deis estres i de les tecniquee
tor i sis professors de la Uni- s'ha obtin gut la consciencia de
versitat d'Estraeburg feren una la situació, i s"han eetablert,
visita d'inspecció a les institu- molts Histerias que han d'Impecions Rockefeller dele Estala dir-nos quedar endarrerite.
En els últims anys del segle
Units, Canadà i Anglaterra i
una eminent personalitat de la passat i fine en els primers del
que
som, encara no s'havia adciencia medica francesa fou
hoste de la Fundad() ale Es- quirit una perennalitat pròpia
tal com ara tenim, es a dir: que
!als Units.
per l'afany d'avançar räpidaLa brillantfssima tasca realazada per la magna institució ment, s'acatava cegament tot
que la deixa d'un gran patrio- allb que les autoritats estranta i gran filäntrop ha fet pos- geres decretaven i gairebé ningú
sible, ens ofereix als ulls ca- s'atrev'a discutir allò que seres
talans mantee clivelles que cel- deia de fora estant; perb el
dria no desaprofitar. El pos- treball personal de rneritfssims
tre jovent estudie té de pren- investigadora nostres i l'activldre nota ben acurada de la pos- tat i cura esmerçada en l'observació clínica, ha portal una
sibilitat de gaudir els beneficie
de les beques que "directament" autorlemestració de la vàlua
li concedeix la Fundació. Els premia, alliberant-nos d'étsser
nostres organismes de govern adeptes orbs, per convertir-nos
caldria que sabessin llegir en en metges consciente, encara
el repon que 1w:cm extractat quia modestos. Aixf meterles te.la possibilitat d'una ajuda ben rapeuties equivocats ano amb
la >Ore d'activitat dels anys
aprofitable. Els nostres polftics haurien de veure-hi una anteriors a la guerra, eran Haneats
al món patrocinats per
nova avinentesa per fitar l'esguard enllà de les fronteres. noms d'universil consideració,
Els nostres rice, finalment, en aqui foren discutits, empleats
l'obra conjunta de la Fundació en mesura i rebutjats ben aviat.
exemplarfssima, Pera conve- Aquesta critica serena, folianient que hi volguessin trobar mentada en els propis recursos
un exemple de bon testar gai- no hauria eslat possible en eporebé inèdit a casa nostra, on ques anteriors.
El coneixement de les llenno massa convençuts d'haver
guanyat per a l'ànima ea pau gües, la faeilitat dele viatges, la
definitiva " eón més els que presperitat d'un país. han percerquen la manera d'assegurar- nees d'establir una abundosa i
freqüent comunicació i adquila-iti comprant l'oraci6 aliene
rir un coneixement exacte dele
que no pas fent que sigui el
müs pesant el platet de les boc hopees i de les ceses delires
(erres, podent apreciar els menes obres.
rits de cadascú i mantllevar
Leandra Cervera d'allä on s'escaigui qualsevol
perfeccionament, tant per l'estndi dels treballs publicats cona
per l'apreciacid personal directa. I encara hi ha mes: SS poslap(Iolacia talalaaa
sible que en punta especialfssims i de detall es pugui adquirogricas
rir una ràpida orientació, respecte de quin lloc i quina persona seria més räpirlament obDurant l'última quincena del mes tingut el coneixernent o tecnica
que san, tindran lloc tres Congressos que es vulgui poseeir millor i
internacionals del mes alt relleu cienaixi és freqüent sentir dir a altale. A tots tres hi assisteix una
gún jove colina "me'n vaig a
Huida representació catalana.
tal ciulat un parell de setmaEl dia 16 va inaugurar-se a Los. nes o de metes per vence com
(tres el aliene anual de la Societat X. fa tal cesa". I torna despres
internacional de Cirurgia. Expressa- de l'estada posseint completament invitats Id aetismixen els cirur- ment la materia que volta cegians catalans doctor Ribes i Ribas, néixer en detall.
Coratjen i Saldanya.
Tant a Franca com a AlentaEl dia 23 cemeneare a' Edinitinrg ren, Italia, Mima. etc., s'han
t'amé Congra internacional de Fifet canee dea reviseolament,
siologia, al qua) asentaan, delegas, per
gairebi nodriern dir de t'am plla Mancomunitat, el doctore Bellido iad de 1a torra catalana en el
i Carrasco, de l'Institut de Fisiologia. concert dele pobles; la MajOria,
Finalreent, el 'die 2e, començaran a dele hornee de &Meta i dele-em, Oxford les tasques del III Congrés pecinaste" mundiale, eoneizen
' internacional de Pskologia,. prenent-hi ele que a Catalunya eultiven
1 part el doctor J. Dwenloshaueer,. i el 1 branques anàlogues a les seves,
doctor E. /din, deis Instituts de Pl. mantenint-se entre uns i catres
elogia i Oritsitacib Professional de documentada correspondenels 1
1 la lisammtoitat.
. . la
bolla ftP1116. « . fikitie t . o hrill
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psii
ltni
mel ele que'
rgaenntdrelsbeistea
deaapareigent. .. . J‘..
Però amb 'tot 1 .611
l'obtingut, com aeabenV
re, encara falta Cl que
planeta: elle que BAI
lana, Sulssa, cem el
escancanaus, wat el.
ban acensegult. lbs
la oontribució Mental
ual. I per normares a
l'hora d'aooneeguir-bo.P4rl
dir, pIttglant una IrseIlefile.
polftic. estro; o ira o
Costa poc de dir fer'el
pece no es fa taxi com mil,
ciencia significa' feto neta
quisioó pròpia i d'una e
persistent. A la postrad.«
que em perdonia ele ..atie
pensin cm jo, no n'hi Ila • de a
mes de ciencia. Hl ha Mate,
les ciencias bielbgiquelt-oti2
"amateurs" i aquesta partible
ja fa la disii
rtoi6 entre ele pf°.
feasionals. Si la ciencia ét laliti
ga i la vide breu, refetilleetlee
a la vida humana, mol t nealil
brevissima pel que toca S l'eg*
tensióe de la dende ha d'ester
la vida de l'home que tt ,m4Š de
fer de savi fa moltes sebe COsean que fa d'home qUe linea
per la vida, d'home de Mdint de
professor, de metge, de potala
i potser de negociant o de hlt,-.
bolista. Quants n'hi ha que Oil
dotats I animats d'un veritibld
esperit cientific, despre1 irtal
glorias romeneament van abati.
donant la Hulla absorvite patri
afers a que lee exigeneleti eg lft
vida els obliguen.
.,.
També ha contribuit Cátalanya al treball cientific Mundbai,
gràcies a Mentes esforetes .petsonata. fent veritables rnirecled
d'activitat en un medi gene pria.
piel, arribant a incorporar al
moviment general interesante
investigacions de gent catatant)
i originals adquisicions. Peeb
això passa poques vegadtte; e
produeix amb grane lateen ..teneies i per la voluntat de m t
pace. Es produeix d'una mima
tnolt desproporcionada ate la
rapacitat, amb la potendailtalt
de la generació médica echan'.
Moles no-capeixen la imPOttälle
eia cabida l d'aquest treball . ge
producció científica a eitie b 1
referim. Les eiencies mediMmie
tenen una repercussió eitraordi
'ledo en tots els engranatget al
la vida dele pobles etvilitzatia,
Ele deseobriments biolbgibe
d'alguns savis japonesos bel
posat llur nació en situaeld trhal
elevada del que ho han pogut
fer-ho la indústria, el oomete 1
les vietbries dels &ente etar.
cite. Arreu del món ha reetionat
ei norn d'aquests inventors i dite
d'aleshores es pot considerar
efeeluarla l'admissió definititet
del Japb en el ooneert dele Ed4
Late avanrats i progre/Mide'.
Madame Curte no va Ileifer era
Ja gran guerra i no Meeting fött
ten dele elements nnis iMpo1 tants, entre els que elevaren a
Franca en el concepte .d a
nordamericans i que mis &ate
tribuf a que els esperite Vele&
tea de la gran t'ene/bata t'hi
sentissin agermanats.
A Catalunya hi ha MOR. pe
fer en aquest sentit; cal ein
e ¡Me,
mer 110c demostrar-noe'i 11011a/tres mateixos la impreaCite
ble neeessitat d'encarrille lis
activitats que aquí exieteitett
tant mis quant no falten tipa,
toda i vocacione. Dol de dese
contemplar un any i sin alela
any com joves metges i haturiJ
listes selectse, coratjoseb 1 tltS
tius van desertant repidämliet
de la huila, per la quill entes/
disposicions demostraved, dagut a dificultats materiale. Va
pena de veure'ls en patead 411-,
trangers treballant benes ttqa.:
porades amb profit i que en Menar a la pätria prematutantent
desenganyats no els (Medí al,.
Ire ramal quo canviar de ruta. .
No repeteixo i no em canaria de dir.ho. Per molt que Prol
gressi Catalunya Si no atrita a
aconseguir una acivilat olentflira bialOgica no tindrä.niai la
considerad() que pertoca a un
pede verVablement, avatieat,

e.,

P. Nublele

rarmactstic

alalate

Eta metes dinostra terra van nitt
nifeatar loen pelele
ment eta sena detilt
en el pasaat Cont
de Lleyda, m'efod Itib
litzat el catea el
propaganda 1 rett hd
tatge deis vevireelItIS:
Antes

.--;4:itilt.t..
•
ta tasca eanitliria de la letrinitat va
z
cal
encominantee a l'Instila • tudis
• m ill ervei Tiente del Paludism"hem que es je
expremida
lit II:altea() inicial.
..
,.'t
• • Els organiimes del'Estit'As havien fet de pebriem
• tee, per tant, comentar illeiinparatius ilenes. eag dos
,_
‘ La tuca-era per si manixit Mita; lumia de edenes' eses
tanteig silenci6s, com una enea de postdata. Mi n'e*
que havien de coHaborar-hi_f no com tina prenasionall
e16 de propbsita grane que vällsi nide sume& petletinamesel
un petit exemple quotidik.,.eap dia senos una rutila,. cera
SI doctor Pittaluga en el Tenlas de la primen - pubiteed6:
bella del Servei Tenle del Madi" 19154916"; fou aquel
er eompendi de treballa realltsete, d'una gran taña vos
. silenciosament amb l'alba del meten :espada thl
dime.
•Amb el progressiu deeenitiament de la Mabconionitat,
b l'utioliment dels immediata objectina, ealga6- transformar
tiedl organisme modestissim en un altre que • tan*M el prosanitari de Catalunya en. tata la son ott-~ que paparos el seu organisme cabdal per poder-lo afrontar. 1 fou ea
1915 quan amb el nom de "Servei d'Estudia Sanitaria es sa
eatendre receté sanitaria, d'eatudl,,eapecialment, alscimge dala
teldea i tuberculoai.
.. _
. L'any 1920, suficientment eatddiats els princiPaib Probin ta
paidtaris de Catalunya, i Jeta je alguna amiga de:sane:lamen
1 jaufilaxi, va començar-se a abordar eta mes urgente, trasudornt-se l'organisme allavors eilatent en "Servei de -Sanitat"
el qual ja no pertany a l'Institut da Ciencia, sin6 a la Maman:
nItat directament.
- Malgrat les dificultats econtiniques, ¡sensibles en aquestes
ilteetions traneeendentala i les polltiques, molt mis eimaildre elieira, l'obra d'estudi i l'obra predica feta da ja avui considerables.
Bona part de l'obra pot seg'uir-se en els treballa reeentaneat
itiblicata per la Mancomunitat, pela quals comengarem a donar.ne compte successivament :• - -- - Treballs de lluita antitubereido
sa, 19214922.
. 1. Treballa del ßervei de Sanitat, 1917-1921.—Vol-.L. Palu-

bta

diente.

El paludisme en el baix Llobregat.—Acció de la Combatió
.
Milita per a la Bulla antipalúdica en el baix Ljqbretat, Mi.
192'2.
w
illgsaug DE Liairra arrnTUSEROULINIA
getudiat el problema de Cattlunya en els seus aspectes,
51Mogrefic, epidemiolegie, ale3 le, social, ato., i d'acord amb
lee novas doctrines i el que
l'iliiperiencia ha sancionat defiältivament en altres palcos,
es va orientar la Multa vera una
doblo finalitat: el fer-la "completa" disposant deis demente
eithessaris per al tractament de
tetes lee formes de la malaltia
1.8 totes les edats, i el fer-la
"proporcionada" a les necessitrits mtnimes de Catalunya.
iEssent variada i complexa
Verganazació de la Suite es
eidtpréa que només pot esser
efteient si concorren a la matelza ele elements següents:
(bestes especialitrats en el
ala netic i tractament de la
Mi anta, mètodes apropiats 1
un estat d'opinió favorable a
aquests nous metodee.
Amb aquest fi, amb el pro-,
»bit de fer tècnics per a la
Malta, d'estudiar d'aprop els
elebblemes de tot ordre olinie,
pefiláctic-social que un gran
hombre de malalts ofereix, d'estabItr les ralacions previes amb
dorporacions i organismes d'orOre divers, per iniciar la coorenmiele de mides en profit de
l'Obra antituberculosa i d'anar
breant institucions complementeles modestes, perb el mes
fiettectes possible i que siguin
Model per a obres mis restes
eh l'esdevenidor quan alguns
d'equeets fins s'hagin acomplan i pugui fer-se una veritable ancló politico-econbmice,
vi fundar et "Servei d'Assis%Sida Social deis Tuberculosos
de Catalunya" a Barcelona
l0arrer de Radas. 24). que va
Inaugurar-se en abril de MI.
Els treballa que realitza el
Settei sen els següents, don¿te:
a) Doctrinal. — Formació
elina biblioteca de Tisiologia.
l'enlucid de colleceions de pe $A d'Anatomia Patelagiea
*aro i microsebpica anab el
inaterial obtingut en les instiblozs hospitaläries anexes i
eitlitee
b)

D'eusensament.

ÃHìut

mergitle

Cur-

sos menogräfícs complete pbr
a metges i estudiante, sobre tu4
•
berculosi pulmonar.
e) Cable. — De dtagnettid
de la malaltia. De tractament
de les formes que permetea un
traotament ambulatori.
. d) Profilectio.
M
neconeizent shaeznaticament 11
familia de tote elt ate%
tuberculosos.
A domicili: Nitjandent tnf
meres visitadores que fan a de.
ilaicill els treballa de proflted
propis de cada ose. Per eonfee
rencies, anteles, optieoles.
1
e) D'organitzacid de lineal
—Establint uns retada efeotie
va amb altres lnetituoions 1 ore
contantes de la ciutat o de Cae
talunya, especialitzats-o no, per
tal d'aconseguir una acotó oeore
dinada en l'obra antitubereue
losa.
El "Server este oben as pi,
blic tots els dies, de 9'30 a 1'30
del matt, menys ele dieeabtes
i els cinc primera dies de cada
mes. Els dies que no es visita
es destinen: /. A la revisi6 i
eetudi de les histeries dele ma4
lalts vistos durant la setmana,
fixant les investigicions come
>Intentarles que calgui fer.
II. A recollir les información'
de les infermeres efsitadoree i
dlsposar les pròximes. IIL A
t'Estadistica. IV. Dos dissabtes
dé cada mes al reeoneizenzenti
de nene suposats Mas o me-e
lalts de les cases de caritat
institucions escotare mantel-.
pele, i V. Els altres dos.dissabtes a l'exposicid deis casos mole
dernostrafius vistos efe quiere'
darrers diem als metgesi alume
nes que acuden at "Servei".
Els maialte sen interroga t$
per infermeres que investiguen
si han d'Asser o no reconeguts
ii 'Server, segons fa maleta'.
En cas negatiu san enviste, si
es creu necessari, a altres dl;pensarla gratuita i si l'afecció
qUe descriuen correspon a la
saya fundó, la infermera cada
la història ceinica, pes, talla ate
Mera, dedieant especial aten-i
ció a les condicione econbroi,
ro-soviets i de treball.

(En la traJinla Pela ?Wad
colttiituara estafa resMea deis te>
ball/ de Ilitita adi5abercia644.)
e
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