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de fer venir ministres

Ara que el senyor don Abilio Calderhn terna a bser a Madrid,
t aurialat pe/ triara f del sen recent viatge a PArseJona, creiera
rül de dir que són molta, que són ( ada sha Inés, els catalana
.e traben que ea és hora de renunciar el petit joc provincial de
venir ministres espanyols a Catalunya aprofitant qualwevulga
.o. Ja sabem que eZ8 ministres del Covern de Madrid poden
ctir a la nostra terra quan els pìaui. Per é no ens sernbla conS:ent que entitats, corporacions o persoaantata catalaue els

I G! .,n a venir o els facin la gara-gara.
és aquesta una qüestió da cortesia. No es tracta de cornni d'atencions personals ni de falagueries nmisteses.
sienta ni
atees dels ministres del Govern de Madrid a Catalunya repretea, dins el regim actual, una exteriorització del presier hegeare que damunt. els catalana s'exerceix contra la nostra volunrie. Eil acates condiciona, eis acataments innee
res i eta mots tendres signifiquen un oblit de la noetira situació
una insinceritet impreia de la nostra raça.
Waltra banda, no t .:, cap explicació satisfactória al tendencia
fer intervenir en lea nostres coses i en c 13 actes que se celebren
Catal uneya, cia ministaes i els funcionaria de l'Estat espanyol.
explicació veritable d'aqueix fet no és altra sinó l'her è ncia del
a provinciardsine que encara conserven una part de catalana.
al, en efeete, tenir ränima ben provinciana per a creure que un
aqueixos ministres o directora generals que hi ha generalment
Fea-altea poden donar un mejor Ilustre i una mes alta iraporernt als netos que aquí celebrem o a les COSaS que fera pel nos--

crin-Tte.
Ea e! cas de don Abilio Calderón, per exemple, no veiem per
p costat el Iluiment que ha portat la seva intervenció. No havem
e. correspondre amb paraules sorrudes a les fineses verbals
e aquest bon senycr de Palencia ha tingut per a la nostra terra
per a la nostra llengua. Pecó ens permetem d'observar que a Mehan tret del viatge conseqüències ben diferents de les que
gana n'han tret a Barcelona. El diari "La Epoca", orgue minisriel, ha presentat el viatge del ministre del Treball com un britissim èxit personal d'aquest i com un èxit col.lectiu del Govern conservador. Les al.lusions que el senyor Calderón féu a l'ús
de la !lengua catalana, "La Epoca" !es presenta, uso cene una lliçó
al general governador civil de Barcelona, sinó com una 114 als
catalens partidaris de la sobirania del propi idioma a la própia
erra, i especialment com una Ilieó donada al senyor Puig i Cadafalce, a qui el periódie madrileny qualifica de "arisco", mentre
S'abat de tota censura al senyor don Julio de Ardanaz.
Tots els que coneixen per dins la política madrilenya saben
que els, afalacs i els aplaudirnents rebuts per un ministre en terres
de tjatalunya tenen a Madrid una alta cotització. Aquesta ospècie
de viatges ministerials constitueixen un gros mèrit en la fulla
peitica deis prohoms espanyels. Per aixé, "La Epoca" atorga ara
la (orona de triomfador al ministre del Treball, que tan ben rebut
ka a /a ciutat de Barcelona.
Lis catalana que estan encara endarrerits en el earei nacional
tue ieg,ueix el nostre poble, no s'adonen prou deis caires censurable; que presenta avui l'inoportú afalac als representants del
re7irn y ue nega els Inés elementals drets de la nació catalana.
fer-los notar el pecat que cometen. S'hauria d'acabar aixó
de fe . venir ministres. I si vénen ella per própia iniciativa, se'ls
ha d'aelicar, interinament, aquelles paraules que un poeta finlande; ciirigia al Tsar: "Pots venir quan vulguis. Peró trobaràs el
Tense ter huit i fred."

ti (le dietdrt

L'ideal es que la gram1tica sigui patrimisil de tothom, oi ? Aquest ideal essent
inassolible, la geueralitat dels petisos han

d'acontentar-se anal, que sigui patrimoni
deis mestres, de les persones il-lustrades
i dels correctors de provcs.
Si podiem començar l'edifici pels Conaments, a les nostres normals de mestres,
el catalfalóra una assignatura no voluntiteia, sino obEgatória, i fira estudiada tants
cursos CO/U calgués per tenir la garantia
que els futurs mestres coneguessin perU
,nateixa intensitat. Segurament fectament el nostre idioma. Els mestres
mmin. hem advertit que la rensenyarien als deixebles. Els deixebles
,1ectament i austere.nunt did1c- bons ho apendriert tot; els mitjans, algu505. I nostre nehnirabk granditie en na casa i eis dolents, poca cosa. Estariem
in tls;r,ri dies ha ciegue algunes estones
en les mateixes csmdicions que Franca,
e pa3 n t algunes cstones de sarcasme. Itàlia o Anglaterra.
Es , :t carregat de raó. Ens trchem daPerú no podent comeneai l'edifici pels
ca-lt ineludible de fixar la nos- fonaments, comencem-lo per la tentada.
tra ii mua literària. Per al nacionalisme, La bailada, en aquest cas, són els correcO tan urgent aquesta feina com la de
tors de proveo. Cree modestammt i sincerur el* de funcionaris o la de bastir rament que la Mancomunitat hauria de
C ten .. nar d'ecole5. Direm Inés: sense crear una petita Escota de correctors de
proves. Si en &odien cada any cine o sie
h pre,id perfecció de rinstrument
tssitit p ,ca cosa representanä la reivindiminyons efectivament ensinistrats en la
nció del iuncionari i la reivindicació de correcció del estala, és a dir, si en sorr '-cota. fi ha alguns scnyors que--arä- tief cine o 515 boas cene cines de proves,
eks a Deu—se'n comencen d'adonar. Per6 l'aspecte dels centres impresos canviaria
taeara n'hi ha molts que van molt lluny d'una manera räpida i insensible.
I qui dubta de l'eficacia pedagógica que
'rosques i t sie fan suublant d'esperar que
411 cha a venir, per Luis mena, de miracle tindria aquest simple fett Fora, n'estic
es llibr, i diaria catalans sortiran ncts convençut, una revolució des dels eitne.
de teta culpa.
CARLES SOLDEVILA
Hi ha la Secció filológica de l'Institut
ea treballa constantment per a {izar i
depurar la ilengua. ha aparegut fa temps
D ircionar • ortografic i una grumaticrt.
TOt
aix6 éa essamial. Pesó n'hi ha prou?
Pesar d'aquestes dura fonts de perfecAvai martini el número dos de la pev eiem amb pena que el millorament blicarió "L'Esta t Calda", amb sin escodel l exie, de la sintaxi i de la ortografia iiidissins test d'una ben definida caraceal s en La majoria dels impresos cata- lerilaació radical i propagadora de l'acci4
1au 5 és deficientissima. Els vicis que han directa.
es L( denunciats fa vint anys persisteixen.
L'Oficina de Redaccia de l'e.nnentada
ien incorreccions que un mornant han
revisto cas fa treses«, que foro dels núterablat definitivament extirpades del 5 meros que Posa a la vendo, no en podrà
nostres escrits, amb l'arribada d'una nona servir craler:s dc reserva al públic naciogen
, ceacii d'eseriptors o azul, les creaciú nalista, qu., ha de le nar mar en compte el
d una nora empresa, rebroten.
caire espccialissim de la publicada.
La hom s'explica que En Fabra, en
A SANTA COLOMA DE
terts moments, senti impacirteies.
V oletu dir que en vuit anys no hi ha
QUERALT
`a entt un 'enorme progrés litnrari i linLa !avente, Nacionalista de Santa Co"' Zi c? No. Vokm remarcar notases cl loma de Queralt homenatja amb un sopar
gran incoas-ceden que representa el fet lidio: el seu Presides«, En !aun« ilfuerk
que aq ' les t Progre, evidentissirn en les p.r IlIPO entortada infadigeble actuaeins deis
nostres bons escriptors no aca- da a la Preside`ncia de l'eatilat. ¿'ocie es
bi d
'es.:er un fenúmen general., en el grau vejé larca concorregut.
La testa acaba ando rniusiastes brinelle he makevol %ab Con3MM,
di4 tsallne 1. kilkuo 4 thotideatjat

Cal cre:-ir ura esco:a de
correctors de troves
gim arnb tir.a atasció que sols
r•aervada a l'adolescencia., les
fOológiques que inscre ix a les
planes En Pompeu Fabra. No
a dir que tose ces en aprofitem
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LA POLITICA

El partit obrer a la 1EL NOU

Cambra dels

intel,lectualital la que ha conquerit la direccié die "Labour Party". Poden isser citats Itarnsay

Macdonalld, capitost de l'oposici6
obrera; Philip Snowden, Sydney
Webb, E. D. Mord, Patrick Ilaotings i Trevelyan. Noti's que cal raquests noms abunden eis parefistes i g.ermanófils.
"La influencia d'aqueixos n0113
reclutes de l'obrerfsme britànic—
di e l'al.ludit periodista—serh, es
ja avui, considerable, i debata
parlamentares pendran, sobretot
quan comenci la legislatura erdinitrie, pel mes do febrer, un
caràcter i un to ben diferents deis
que tenien en la legislatura última."
La conclusió d'aqueixes ebservacions da que CI partit del Treball ja no da verament un partit
treballista. Es un partit socialista, i aquest es el noto que realment Ii asean.
A. 11011RA 1 VIRGILI
--

VOS, NACIONALISTA
que enyoravan un dlarl Integralment naceonansta, ja tenle
"LA PUZLICITAT"?

Converses filo-

lògiques
XXII

sentació do 302 diputats, per lant,
una franca inanime 1 interiorment i exterior era conaiderat
oorn un govern (»di Por' es mea,
en el (Jo yera anterior els partits
que hi eren represontals, sostenien decididament el Govern.
no; per tal d'evitar que
aquest Govern fit considerat cien
un front de les dretes contra el
socialisme, seta convingut que els
ministres no pontessin altra representacid que la premia i no la
de/ partit. Per tant, el partit ¡co
es compromet a sostenir el Go-

vern.
Parlamentàriament, dones, el
Govern no pot Lente l'hor itzó mes

negra.
Multa, partint d'aixe, creuen
poder afirmar que hi ha ministeri per pea, temps. Però, cal tenir
en cumple que el ministeri te
tanmateix alguna força que pot
assegurar la seva poseed. Primerament, 011111) ell entra en el Govern, la gran Indústria alernanya. Cutte i la representació deis
popuestes, tenen aquest sorna.
Ja v6rem fer notar en un artiele
cobre Stinnes la ressonäncia política que l'organització industrial te a Alemanya. Segonarnent,
(le una màxima de politice elemental que els governs debIte, en

temps de grans perills, treuen
foro de llur debilitat. Interiorment ningú no vol carregar amb
Lt responsabilitat de fer-los catire. Exteriornient, amb l'excusa de
la seva debilitat, poden permetre's tata mena d'actituds. L'actitud negativa de Wirth en el problema de lea reparacions, compre
tenia l'excusa que el sdu 0overn no era prou fort per a sot-

metre elm grans industrials. Cuno

eempre podrä excusar-se en la
por davant dels socialistes.
Finalment: Curto, per mitjà
notes oficioses ja ha anunciat que
si la Cambra no sostente el (lo vorn seria dissolta. Es el ~eta
cisterna de Mussolini, guardant
una mica mis les formen. Aquesta amenaça en el nostre cas, va,
pose, directament dedicada als
sootalistes. Car malgrat el Sien reeultat de lee eleccions a Laxa, els
socialistes no veuen del tot ciar
que poguessin tornar a la Cambra amb la mateixa forrnidable
xifra de 173 diputats, gairebé tres
cegados el nombro do -la fracció
que els segueix.
Car, en ras de dissolució, als
socialistes no ele resta altre remei que pronunciar-se sobre una
bles."
-' En hita aquests passatges calia hacer qüestió que cada cop eedevindrä
mes central en la politice aleteasuprimit la a, i en l'últim, si na fos
massa dimanar, banda convingut de can- nya: la hei de les vuit llores. I, o
SaLut és que en bon cata/1 el cumplement directe és introduit normaltnent sense l'auxili de la preposició a. Els escriptors moderna influits per l'espanyol,
manquen Sovint a aquesta regla peró el,
nostres caixistes-tradurtors semblen ignorar-la en absolut, almenys si hem de jetjar per la secció telegrafica deis nostres
diaria, en upareis l preposició o just en
tots els casos en que, d'acord amb l'ús espanyol, rmiginal espanyol deu portar la
preposició O.
"... el retorn del general 13 , que porta a la seca familia i ten l'equipatge."
"... processar o l'ex-Alt Cornissari..."
"... l'assumpte afecta a la sobirania de
la Carnbra..."
"... seien amagats a molts & moros..."
"... inunediatament als individu, tacartats se 'l declara en situació de disponi-

viar l'ordre dels
immediatament
es declara en situació de disponibles els
individus encartas".

I'. FARRA
Queda , prohibida la reproducció acuse
citar Ja procedeacia,

La Cambra dels Lords
aprova la Constitució
Irlandesa

MINISTER!

ti e mbla que deeididamea4 Cano tes, no es puf complir sense releeha fermat uit nou
nar deftanivantent el reetabliAquest neinicteri ha estat Batuda', ment cid maro i teta els probleComuns
tunb
-una
puje
del
maro
a
lleva
mes que esta. en-remeció areb ell,
ToS a " nac ' a que a rla
Un " York, que ha des/en:11 aquí una • be cedeixen aquesta magnifica
Cambia deis Comtane de la Gran grietee. alegria.
La puja ie tan- plataforma ale comunistes.
Bretanya el xos entre lea &verses mateix petita.
Pere, ratur en el
Depen de l'habilita t del doctor
t.ndèaa ses ser, vat i sesera apee, cana de bei
fa teme»; se- auno en valer-so do tots aquesta
animal. El parte. obrer, que un guia .61 marog ei que
i tot un potit miLjan i deis sima èxils extevtst orelizer fortemant la soya mi- reatabliment, difine
coas per a sales-mirla, el nombre de merares de be ee aleunanya, que ja gairobb riers, que el seu Gabinet duri.
Durar vol dir, per?), fer la sinJa cual iba duplica, representaenib la nerutalitat VIL'.
rä sons dubte uit i..aper [non mee diaii
uaixa
ininterrompuda.
Per a reseldre els problemes
important en mis debatas parlaCtiao da el direotor de la llano- d'Alemanya, el centro dele quals
mentaria, (161 qua fins ara halita bur
g
er Amerika-Linie. Per tant,
representat. La rainoria obreris- un tender del ceonere alemany. En (ie Pestabilitzacie del maro, cal un
ta es, en afecte, l'opoeicie traie po. excelients relacione arte) Nord- Gevern fort que ubligui a sucriecroea. Pecó hi ha encara ott altre AraerIca, anib la qual l'esrnenta- fieis a obrera i patrona alemanys.
Molt finautont deia un polilla
fet que exercirà una mejor in- da ewnpanyia cata molt intimaf ueneia sobre l'actitud de comba- inste lligada. Politicament, anual, catalä, que en els temps acLuals
tothom es veu obligat a fer el pativitat que adoptaran els repto • prop,
per be que no direotament per contrari del que naturalinent
sentants del proletariat angi'es.
insoria en el "Deutsche Volkspar- Ii pertocaria, Els Governs conserAquest fet es la interna evolu - tei". Intentà (le primer formar
vadors posen els grans impostos
ció ideológica dol Partit dol Tra- l'anomenada gran m'aliol • , des al capital;
els Govern socialisball. Es sabut que en un princi- del "Deutsche Volkspartei" fins
tes ca earaeteritzen, en canvi, per
pi durara llarg ternps, les "Tra- ala rocialistes, el (levara de la una política
extraordinariament
de-Unions" britäniques eren sim- mexima autoritat diatre i t'era
conservadora en materia de reples associacions professionals, d'Alemanya. Pere els socialistes formes socials. Els sacrificis,
els
eneaminades a la minora del les majoritaris han rebut darrerasempre avui els correcondiciono del treball, sense cap mera la influencia dels indspen- exigeixon
ligionaris. A Alernanya, el sacritendenoia de transformació poli- dents----quo no hi ha dubto quo
fi ci de la Ilei de vuit horca pela
tice. Posteriorment, ja en el ro,- han aportat al secialisine ale- obrers
i la introducció efectiva
seta segio, lea diles ussociacione many unificat un grup de intel- d'una impostos
que gravin seprengueren un caräeter 200iMi8 - ligennies clares—i aquests, con- verament els capitalistas
i indosta i potaje. Pecó Ilur socialisine seqüents amb llur actitud de sern- Chala han d'ésser coses simultäora päi.lid, moderat. En eia da- pre de no voler balotes amb
nies.
rrere anys, i a despit d'haver re- dreta, han determinat que el soPere només els socialistes pobutjat les orientacions i els pro- cialismo es negues a cul .laborar den fer sacrificar l'obrer, neme'
cediments bolievistes, el proleta- al °oyera. Cuno, aixi, abs
' bagut els populistes Piran sacrificar la
riat britànic ha accentuat el seu d'acontentar constituint un miPer això, ni el Govern
socialismo ideoilágic. Amb tota la nisteri burges amb dernecratea, indústria.
Wirth sense RIB populistes era
ea& el corresponsal a Londres dol Centre i pepulistee.
prou
fe rt en front del capital, ni
"Journal des Debata", de Parlo,
Aquest (Jo y era es caracteritra el Govern Cuno seria prou furt en
diu que el partit-del Treball, si per una extraordinària inestabilidel proletariat.
no ha canviat do nora, ha canviat tate Actualment el iteiolistag front
La gran coalició, que reunirla
de natura. Avui ja no età
compta amb 459 diputats. D'ella populistes i socialistes, fera sepost gairebé exclusivament, corn estan representats al Gavera 195, gurament la solucie. Pene, apesho fou fins a l'any 5918, ole mem- repartita en la segtient forma;
ta cualteile per avui no es veu pas
bre s do les associacions Frotes-,
Centre i R eata esi
com a cosa factible. I es possiblo
sionals obreres i de treballadors
Populistes
66
que no es vegi, encara, durant
manuals. Es ara un partit ubert
l/entherates
39
.mnIt
de ternps.
a tots ets ciutarlens dels des se, E1-ttivern anterior tenia rz.pi

xos i als treballailore inteLleetuals. 1 es dóna el cas que da la

ANGLATERRA i IRLANDA
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bit porten per bandera a les cleccions el manteniment de les vuit
flores i st leshores tonen el frionif
asseetirat, pe/a\ en canvi udquireixen un oompronifs que en h‘s

eireurnstenuiee 'metate d'Alientanya, pera multa, ädbuo

Lomees, 30.—La Cambra das
Larda ha aprovat per tinanimitut
en segona lectura les Ileis relatives a Irlanda.—Havas.

DE VALERA CAPTURAT?
Londres, 30.—Al "Daily Gra-,
phie"comuniquen de Dublín que
aliir corria el rumor que les tre-

JOAN CREXELLS

CARNET DE LES

LLETRES

pes governanientals t' aseen delingut al cap rebel De Velera.—
llaves.
Londres, 30.----ee sap que De
Velera deseen fugir a Arnerita.
Im ractualitet esto refugiat a ten
muntanyes de Gruennaure.
ha circulat el rumor que De
Velera hacia estat fet presoner.
Aquest rumor no s'ha confirmat,
negant-se lea autoritata irlandeses a fer declaracions cubre
aquesta notfeia.--1tädio.

UN COMPLOT CONTRA La
MIL AEREANN
Londres, 30.—El eorresponsal
del "Daily Elamnicle" a Duhlin

diu que seta descobert un complot sensaoional tramat pele rebela per a apoderar-se d'un (len..
tener (le membres de la Dad Eireanta—Itavas.

El fum,

els teatres
i els music-halls
1.a campanya contra els desencinta fumadora ha arribat
13arcelone a unes proporcions
rigorpoliciese que ultrapasen les
mesures mes energiques .40 les
grane C;11 La 1,3 del prosea material.
De primer es prohibí fumar ala
cinemas mes o menys aristocratics, i als teatres que no catasen
situata al Paral.lel. La mesura de
no deixar fumar als teatros fott
una de les coses mes encertades.
Era una vergonya el que passava

al teatro Noveatts o al teatre
Els solitaris voli. El no deixar fumar al -eiXenius hatea parla!, dels solli- nema" envara que als fumador
taria rttt Catalunya, dels esperas ens va partir poi mig. No hi
que tambe fou una mesura
fervorosos i ägels dispersos per duplo
encertadissima. En cap ciutat cie
les petates ciutats. Ea trobareu vilitzada
del món la gent s'ateoper tot: al darrera de la revista
comarcal i de rodeó d3 poble hi veix a fumar las cinemas. El fuel
insoportable i
veureu sovint l'animador, el poe- feia eatmosfera
fins iarribava a entelar la vise!,
ta.
de les pel.lícules.
Quants d'esforeos, Iluny d'aquí!
Als teatros del Paraljel
No hit s'acaba a les penyes i
continuava fumant, perque nilt
tes redaccions. iii ha, Catalunya era
tpia mica Can Xeixanta i totendins, homes que treballen
silencie encesos de la maltees fla- hom hi venia be.
-Ara l'actual governador ha
ma, leur treball no es sempre
prohiba fumar en teta mena d'es,
conegut.
pectacles. els músicse
De cegados, arribats (12 non a halls. 1 alocó, que ens dispense
una ciutat, us sorpren la revela- pecó
ens servible que és volee eae
ció d'un d'aquests obscura nao- ser mes
papista que el Papa.
nobres. Tal revista, d'un to tan El músic-hall
un lino on lesdigne, d'una finen civilitzada, d- reman, el pati,es
llotges, ea
icta n'aquest grup, ne ditien. Ara muniquen amb les
els "promenoirs"
fa tants anys, us innoven, aquest espais °triples per a seure i per
lionee ignorat traduia tal poeta a passejar.
i escrivia tal 'libre.
Els espectaelee de mtisic-hall
La riostra vida literitrIa no es
a ésser cosa Ileugerse
encara prou rica, la nostra nora acostumen
per no encaparrar-s'hi per pase
cultura no es un patrimoni prou sar l'estona i distreiu.e els ulls.
general. Sovint, el públie coneix Deixant un marge fina a la con.
aneedotes 1 impureses. l'oró l'en- versa o al poder pensar en alcesa pers ?-veranea, la tema ab- tres coses. Des de quo hi ha múe
negada dels solitaris, no arriba sic-halls al mere la gent hi fue
a l'esguard do la gent.
ma. Imaginar-nos un PrincipalLlue premi, perO, no serä el Palace sonso un senyor amb un
soroll adulador, ans un positiu "puro" con' una casa a la boca
guany espiritual. En/retan', neas- es imaginar-nos un Principaltument-nos a mirar els poetes i
Palacio aigalit i trist. En nent da
escriptors que donen fesornia a l'estetiea i del to do l'espectitela
närerna de les fiestees ciutats, de mesie-hall, protestem de les
amb atenció i reconeixement.
disposicions del governador.
SHIP-130Y
A Alemanya es eompleixern
—L'Associarid Protectora de l'Ense- aquestes disposicions poni:toques
nyanca Catalana ha carie« la scro .arie d'una manera estricta; en cap
de biografies de catalans ildustres amb teatre, en cap cinema, ningú s'aun !libre non: 'Pan Claris", per Antoni trevieä a funtur, En eanve a
1-Alhambra", de Berlin, que de
'j'avise i
una gran sala per l'istil del nose
—Luisa Grazian%. en min bree Mide ti- tre Palace, veurien aquells se..
tula "11 Poema na7ionale della moderna

lettcratura catalana", aparcgul a Nàpols
en falles, comenta "L'A tlá n t id a ", del usosIre illossin Cinto.
•
produit una gran m'unció en els
centres intel-lermals raniduci d'una confer,'ncia que En J. M. Juno)' donara el
dia 9 d'armes, mes a l'Ateneu Rareeloni.
En la seva conferbscia, ¡il -lustre escsittor es referir(lal"singular nroíspes de
Castella d'Empúries", i srmbla que
drd a ser una resposta al plany eleglac que
l'Eugcni d'Ors va formular re el seis (114C urs presidencial.

nyorassoe fumant uns elgars de

papen que esgarrifen.
A Paris viese exactement

el

mateix. Niuge se li ha acuda mai
prohibir que es fumi tota mena
de taba° en els espectacles cona
l'Olympia o Follies-Bergere, espechados de la inateiva categoria

—Dona. o les .rt ti; la tarda, el p Jc:ct
f. M. de Sagorra una tria de cancons i poema a l'Escala blaneelal del

que el Principal-Palace. Acense'lean al senyor Ardanas quo deixi
aquest procediment (le les sola«
dona extremes 1 del tot o res. En
aquest usen rata de saber distingir i stiber aplicar les peohible
eions d'una manera justa i mies
tativa. Un nuisic-liall sonso fue
n'adore, de cum un estofa t servia
llover o un Nadal :Jeme gall
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BANCA AR4U13
SuGo4S.Gora d'Evaria Armls

Ilavent acorde ,, laJur.ta general ordiLäria de smors necioMoteo celebrada el die (1'asul, el
pagenicrit d'un dividend actia
7 per 100 sobre si capitel social en concepte de beneficio de
l'exereici 1921-22, des de derne
C3 procedirä al pagurnent d1 dit
evident, contra lbuturneut del
rimó número 12 i deduint els
•impostos lege13, lote ele 11174 !diD a ), a les ofleines d'aquesta
Banca, i a Parts a casa deis sobyers Dauer, Marcha' i Cíe., 1,0,
Rus ehe 5 rovence,--113reel051a, '..10
de novenabre di 1922.--Ln dlrec014(

,

2011311019.

g

Vapor cspenycil "Antonia", (mil)
eärre a general, cap u Pasases
i escales,.
Vapor manco/ "Margar", nmb
Cirrega general, cap a Gijón.
Vapor crigiäs "Potnan", co
Ilast, cap a València.
AM( era esperat d'e Buenos Aires i escales el trasatläntic
llä "Tornase di Savoia", qua 8 eguir:1 viatge a Atinova.
- D'aquest darrer port arriharä a la tarda el vapor de la
411)5 Pila nacionalitat "Principtioi
Mafalda", rtmb passa,ge I eäsrega general de träneit. cap o
fud Arnerica.
- El pareflolant d'avtaeld
"Didalo", el maleix que les 5aFoliwre5 1 41 torpediner que formen la divie14 aeronäntlea, pasearon nhir a amarrar n1 nioll
Barcelona.
11 (in esperara els vapors
"Achines", "Ansahlo Fan Olorgio 11', "Gerl.y", "Bellena". "Cabo La Piala", '"Niobe", arrib aberrea general. "Euganio Potras",
"Santia go 1,dpra" 1 "Sabina",
amb carbd, 1 el " Balear ", que ha
Oe pujar al die.
rcdoreeld de Prätties dc
Por t d'Espanya
La preShiklela ds. la rederae1(8
do Prätties de Port WEspanya,
segons eoerutini veritleat
ha reealgut per ,,Jlecciö unitatine a
faeor dej pritetio d'aquest port
En Fe-11st 10 Sust i Vives.

.

p

Mercat de Reus
(1 quintä.

06

,

FORD

Irats

l'apnr flan "Gintio Cesare",
da linenos Aires 1 eacalde, arob
:43 passalgers 1 Anega general.
Amarrat inoll de Barcelona E.
consigna:fui, Italia Arrverka.
Vapor cspanyel "Cädiz", de
e:alveolo:1 i csca:es, amb 23 pasaatgars 1 eärrega general. Aranera rnoll do Delears. Consignata-•
ri, llcoìiOi Los611.
Vapor empanyel "Jalma r, (le
Palma de Mallorca, amb corresponzniticia, passatge 1 cärregn general. Anrarrat mol, de les Dias63116$. Grnsignalari, Companyia
Transmed i te lira n $rt.
Vapor clanes "Myling-3r", de
Vaag, ami) haealiä. Amarrat trmil
dc 9iuralla. Consignalari, Enberg.
Veles p8nyol "Pedro Compte", de Valäncie, snob arrds.
'Vapor norue•c "Argo", de Reikjavik, arrib bacallä.Ainarrat
mol{ de Muralla, Coniiig
nataii,
Enberg.
Vapor espanyol "Cabo Itoelle".
de Pelanulis, arnh euro. Amarrat
(IA Rebai4r. Consignatari,
narra.
Vaexrells dearetxes
Llagut espanyol "Dos Amigos
Alfaques", amb eärrega general,
cap a Val;rncia.
Vapor espanyol "Cabo 8511 21 ro", anib eärr .ra general. cap a
Lela° 1 eseales.
Vapor espanyol "Ampurdam,s"
nrrrn eärrega general, cap a
szs i escales.
Vaixells aoritits
Vapor espanyol "Al-apuntan*,
amb elerrega general i tritn.S7,
cap a Tarragona.
Vapor ilaliä "(Belio Usare",
amb càrrega general i tränsit,
cap a C.4eava.
Vapor espanyel "Arnpurias".
OTIlb e:u-raga general
cap a Cette.
.:Vapor espanyol "Cabo Corona", ami.) eärrega general, cap e
Bilbao 1 escales.
Vaper espanyol "Castilla", arnli
el'irrega z,311eral, cap a Melilla
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Preus vigente
F. A. D. CADIZ
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VALORS CUPONS - GIRS - CANVIS

ausb arrentelda 1
rodeo llanta tenvoreble

11111911111111,1111•11
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Negociem tots els cupons venciment 1. de Desembre pròxim

CflASSIS CAMIO

vtr a una 4.ona útil

ASAISAIEZenitemeensmaatemiremoralaik,--mia.E.MIZEUSEIUMIUMa

link ami:
per a Pareelana

BANC DE BARCELONA
Aquest Pone a la seva Centra l i a la

A.

Casaluana Pieitfer
Dipu.tardó, 279

••••••••

BANC CE CATALU NYA

Sucursal nAmero 1, continua realmant les
operamons de Compra i Ven la de Valors,
henovaeions, Conversions, C flVi, Agregaeió de Fulles de cupons i1i4svsió de listes d.amortitzacions.
Admeten dipòsit rota mena de valors

ECARCE.' LONA
CDreTtrAl..: RarntAt dele E,40•19, •
4.11EDCIE8: 11tImcre 1 , Crea Caberts.
AtIlliera 2, SEU 6Jaecn. 2 46.

temer° 2, Slhcl2TAe.. gte.
VRIJdft8 - CtlFeril

enes • mena • DADCA
4215.12: ti

Carre..-1, 13131

TelegrAflea
CATALONIAI3 AN ri
Virecciú

anca Marsans

ClIVESii)JIGEERT S. en G.

Ualurs - Cupoas - Eirs • CE121 • CO:33S
• 1/1313CS
Barcelona - Rambla Cana l etas.

v›Lerri, CANV1
Telärons 1230-1231 A
Rambla del Centre, míre.ere
ZA N CA,
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oberta la negociació dels
cupons dels Deutes

Queda

INTERIOR, EXTERI( R i AM D TITZABLE, 4 per 100, i WLI( 40 C1 ) \1S
DEL TRESUR, 5 per 1u.)

venciment 1." de gener de 1923
D1RECCIO TELEGRAFICA
relAFISANSBANK

Apartat do Gorrees, ternero 1
4530 A.
Te. lefOrIS 111.3U3Sros
1 41 A.
, 4132 A.

r

FONT

«l' IRAN (D,
/91 A QUi Al A R.1 A
Elf1311 i arboles per alquellar
Avisen ern Pse/I6 cliente 05520
trastladen Aura -oficines i egagate
zern a la etrKindc Tetuan, 21 ,

N ONELL GEHMANS
C5.1iV/ : VALGAS : CUPONS
flensirla del Centro, '79
• ••••••••

IN9t1 CATALUNYA

eatomercounemtste

I, A NIAf;IIID: AvIrouda del Comte do Peftahcr, 13

figimifflow-mizzumanamzmiii===51,..3z=

.313:Itera, 7 .---941193191.2
116i-tiquet( per:anule per a T'Ate
jauts 1 latalliCs.
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có

Atas d'Invade:O
Desfijan: el Ce:1111,9 Executiu
• rExposicid Internacional del
Mobrn 1 1923oreeió dititcriors,
posar públicainent als industrials
tZicaies i artistee
Pareelona
detallut de tun hoportant certamen, al qual
(d'en conedrrer les cnseS Illa prestigioses
Catalunya i da l'estranger,
crganitzat la celetiratoió d'Un
1.:1, per ti qua! han (stat invituts
tots els eleinents de ralea que a
fa nostra ciulat dediquen a
u!gunes d2 les besuques s'eh nucite productots que compren la
dita Exposició.
Aquest acte, gua Ladra caräctzir dc veritablt eolcumiLat, CO (5;:ebra:qt al Saló do Seseicas del
1'o17le:1i del Treball Eactenal
propvinent dia 4, a .les
Set de la tarda i estarà preeidit
per t'alcalde piesident de l'El',cernid de Barcelon), tednyor
marques d i el del CurnittiExecutiu da la del Moble, el regidor senyor Ea Jci:mp Darbey.
rer Ud que ,jle concurrente a
tan interesaant sessiú puguin feo
se perfectronent cärree de 4es earacterlstiques d'aquest certamen
i de le nota d'originalitat 1 art
que s'he vo/gut donar a la seta
instal.laciú, oSan muntat al tiales maquetes dels diferents
inadels de stands. Aixf mateix
es taran projecelons.Burninoses
d'antas d'Aliento aneetes del
Certamen, dernostratives de que
la wanifestacid que es pr.211ara
per a Innig 8 juny de 1923 ea Q1
Pare de Montjuich, serä digna
de l'esplendor de la nostra
dilatria i d a graudpad de la

.

4105175

leettOpelj,

3,41e

arrib &ti( enoada
redes llauta can,
viable
6,173

L'Expo:- 1ca5 luternamcal del Moble i L)ccora-

e2'3o
1:1

DIventirce 1 de descree**
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SABO EN BARRES-DE GAL
7
que fac ilita
* 1 afattar-se
•
perque
estoha la barba

i

suavitza

la cara
Barra 1.25
Perfume/4a Gal

197

TATI3'

p 41:vendeee 1 de desembre de 1922

No-ta MiciosVacilitadtper
delicia de l'Excelentissima DiVätaci
de Lleyda
El senyor . vresident de la Dipillada, en assabentar-se d'una
Relzal ordre del ruinieteri d'Instan:asee; públic alleltes Arte, que
apareix a la "Gaceta", de Madrid, corresponent al 26 del corrent, ha convocat cls diputals
"provincials" qué es !roben a la
capital a una reunid, ü la que han
neudit tole, representant els distinte sectors politice de la Corporecia "provincial", i després d'eaver-se donat compte de l'expressada disposició ministerial que
autoritza el Patronat "Pere 17ila"
del verla de Cervera per a ejercitar les accione crilninals contra
l'ex-vice-president de la Comissió
Provincial, don Alfred Perenva,
per suposat delicte de malversecid de cabete públic8, han eres
per unanindtat ele següents
acorde:
Primer.—Fer constar a•nb referencia ale fets i consideracions
que s'exposen a la referida R. O.,
que el senyor Perenya cobrà
port de la fundada Pere Vila Codina amb auloritzactú i manament expres de lote els alcaldes
del partit judicial de Cervera, els
quals ceeslituiren, juntament
amb els diputats "provincials"
Un Patrenat per a acomplir la VOluntat del fundador, i en compliment d'un acord pres, el senyar Perenya els Ilimä la totalital de la suma percebuda.
. ezegen. — Que tau censtitult
amb posterioritat pel ministre
dinstrucció pública un altre piste:mal amh el eesnyors julge
dlnsteuccie, registrador i arelpreet de Cervera per a l'administrare; i eineplineent deis fins del
dit llega!, i que malgrat nieves.ho disposat el testador a favor del
parta de Cervera. es prescindia
de tots eis seus alcaldes i diputats. el patronat micieterial dele
quals deumnä. /tate:Input el governader; prsisident de la Junta
Prcvineial de eteneficencia, al senyor Perenyae en comunicade
amb data del , I irrer agost, manifestant que la Junta, en fer-li
aqueli requerireent, partía de
l'equivocada suposiche de creure
que el capital del Ilegal, Pere Vila e-leva enenra al edu poder, i
que despide de l'Ad-diablea de,
Cervera, on ho constituit el patronat per a l'administrada de
l'esinentat Regate denä per finida la seva missió, deixant d'intervenir en aqueet afer, mancantli, pera, personalitat legal suficient en el maloja, pelee que per
a facilitar la gestee del senyor
governador circulava una lletra
ale alcaldes interessats, amb ceiba zdjuntet, oferint-li trasmetre
els acorde que li fossin comunielles, seas/1 que posteriorment
hagi intervingut el sesnyor Perenya en l'expedient de refereneia.
Tereer.--Areb motel dele fels
01,..:-3uts, els quals aclareixen el

que ha ocorregut pel IlegaL Pere
Vila i Codina, es farä una protesta ala senyors president del
Consell do ministres d'Espanya i
ministre d'Instruccie pública i
Belice Arts per la Reial ordre facultant al Patronal, de la fundada Pene Vila per a ejercitar una
aceite criminal per malversió dels
caimls contra N'Alfred Perenya,
a base d'un expedient incomplet,
Oil forma que el text de la Reial
ordre diu que transeorreguts els
termes concedits al senyor Perenya perquè entreguda la suma del
Ilegal Pez:e Vila sonso haver-ho
fea s'autoritzi l'exercici d'una
aceite criminal, constant-li oficialment a la Junta que el senyor
Perenya entrega al Patronal designat en l'Assemblea d'alcaldes
i diputats del partit de Cervera
la dita suma, el qual Patronal la
serva a poder ecu i cense que el se
nyor Perenya lingui res que veuactualment en l'assumpte, ja
que ni tansols forma part del Patronal, ni do l'Aesemblea que el
nomenä, lainentant vivamente que
per les altes esteres del Poder
elegí donat ocasió a que surti
a la "Gaceta': una disposició del
ministeri d'Instrucciú pública
arrb una suposició de criminalitat a base de fets que d'Alunentalrnent comprovats no solament
la desvirtuen, sind quo proclamen rhonorabilitat del senyor
Pedeuya en compliment del manAient do l'Assemblea d'alcaldes
i diputats del partit Cervera, els
gambe fins que hi ha intervingut
el ministeri d'Instruccid pública foren els entes representante
legisle per a Eadminislració i regin) del Ilegal, Pede Vila, tant en
les esteres del Poder com davant
los autoritats de la República Argentina.
Un telegrama de !a Diputadas de Lleyda
"Excm. seneor president del
Censen de ministres i ministre
d'Instrucció pública i Bellos Arte.
—Madrid—En nom companys
Corporació provincial elevo V. E.
respecluosa i energica protesta
contra suposieies criminalitat que
enclou R. O. 17 corrent Instruccid pública contra ex-vice-presiden( Comissió don Alfred Penenya, a base d'un expedieni almenys inconzplet en ernetre's que
la suma llegada Pere Vila obra
en poder Patronat. Assernblea alcaldes i diputats del partit Cervera, lamentant vivament que per
elles ceferes del Poder s'hagi
donat marge a suposicions de
eriminnlitat contra el seuyor Peremas, Phonorabilitat del fetal es 1 is documentalment aereditada
al arxiu Junta provincial Beneficencia i avalada pels diputats que
coneixent suficientment aquesta
qüestió. President Diputacies,
Rienä Sol."
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Curset a Toreedernbarra
Ced • e que fins ara a Torrederribarla no Iti ha hagut cap
Sindical Agrica/a que fos l'expressiú del sentir conectas dele
pagesos d'ase:ella vila, perol) no ha
nizzacet alli na grup formal. per
autoritat e. prapietaris i pagesos
Interesad' ea l'avenç agrícola do
la conmeca que elan preocupat
'en l'ueasi,:n pr....scnt de reclamar
de la eitineemunitat de Catalunya la coLlaberacie dele Serveis
lednice d'Agricultura als seus
przzesee-e.
Eruit i luquete enlosa va ésser
el cureet .le divulgad.", allä celebra. del IS zil 26 d'octubre.
Essent roen variada la producOi ldtiola el !firme municipal
de 'remede:111)4(1 .a, sense que es
1 que hi ha allí una doIzziuln t , !savia de portar coas a
nela una visible varielat
ale letnee.
Als plans, de nivell pose aleztt
(laudad la mar, es veuen escame
pedes un gran /lumbre de chites,
menee delies de tlivans de
ron i anestesie do tema cuita, que
leguen utta bella extensió debertes i conreus. Cal esmentar que
l'ordi da Torredembarra t6 un
crèdit especia) com a llaver de
sembra. La vinya 1 lea oliveres
abunden, Im hl manquen els frtii
ted s i etertl a petarleió Que és prepera a la mar, els BOUS secarse celan (embellits pul garrotee.
La publacal raannelera està forMala prineipalment de pureza no
man(zant alguna estables de vaques fleteros destinades a preve ir
la propera (dedal de Tarrageezz.
Els dementa agricultore de
Torredentbarra toree extremadaMent deferente amb elis peoresams, portant ht iniciativa dele
Obsequie EinteLligent propietari
N'Antoni Olivella Valls, a qui la
bireeció dels elerveis Tecnica
d'Agricultura i tots els professors eón deutet' d'eePecialidsie
mes atentaseis.
Embulla especial sisa do fer
tenle del ballle Eranceee Pujo!,
que aeznieegul ageentaztar les div ereee fuetee vivo) de la vila en
laeur ile l'extt del curset.
No es limita el eureet a /es
800 43g inades eseletbaelti
n 1 11

truetives, sine que, desitjosos
deixar una moneda durable de
la tal solemnitat, es procuraren
Maulees reunions amb la finalitat d'establir un Sindical Agrícola, de que estä mancada la vila i
que tot fa creure que sera un fet
ben aviat.
L'ordre de les conferencies ha
estat el següent:
Dia 12 d'octubre: Conferencia
preparatòria del director deis
Serveis Tecnies.
Die 18 d'octubre, tema: Garrotees 1 olivers, per don Juan Sulema.
Die 20 i 21: Engreix de porra
i vedells, p.el professor don
Itoesell i Vile.
1Cm 2 i 23: Viticultura i enologia, pel professor dureErasme
Maria d'imberl.
Die 24: Conreus de Terra campa, pel professor don Joeep Maria
Soler.
Dia 25: Acció Social Agrie,
per den Josep Maria Renda.
Dia 26: Alimentació humana i
clausura, per don Jaime Ra yenLes projecclons i prädeques
anaren a cerrec de Euperudor
Salvador 'Bernal
_•••—
El Consten permanent de la
Malicotnunitat de Cateluraa, en
una de les sessions darreranient
celebrades, acorde enearregar u
la szsva "Escota d'Administració
Irmal" la publieacie d'una "Revista (le la vida municipal".
S'hi inclouran articles doctrinale, estudie sobre els serveis
amb 1,lùiols, folegrafies,
gräfies, etc., comentaras de dieposicions legals, informacid com
isleta dele deuree que les Ibis
imposen menstmement els Aj anlamente, jurisprudencia, constatee, mitades, cte.
Aquesta publiceelo sera meng ua!. La Mutemmunitat do Gala luye, drenasen de cooperar a
la completa formada del Secretariat, ha zwordsit que s'envii gra-.
tuitament tztl Revista als secretaria de lote ele Ajuntaments
de Catalunya.
El primer numero
el primer de gener de I any
gat. Set* la primera l'islilla d'ad-
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inistriterertablica, es
eatztlä,
t
Parla el pres
;Jai embate el tensen el
01'
Puig i Cadatatch va rebre els
p erlodtstes, manifestant quo degut a una coafueid en el reaareatiment , d'indlizicitin8 no halla
co ncorregut en corporaci d la
el ancomunitnt a Eenterram e nt de
lea viitirnes de la catästrufe oeerreguda el diumenge paseat al
port.
Va afegir que ell, per trobar-se
indisposat, nn nesistir porteonalment a renterramena dient
que terna molt d'interea ees fer-ho
constar aixt perque no, s'interpealas malament la SON'*. almendra
Parlant despees de Id tasca
realiLzada pel Conseli Permanent
e lee rennions eelebrades aguce.
ta sentirme, va manifestar:
Que el Consell
entera!. dele
treballs preparateris del laborafori d'assaig que s'inatigorarä
p robablement a principi d'any
nou.
Donar el condol a l'Ajunlament
per la (zatästrofe ocorreguda el
diumenge al Pura
Treure a subhasla els edificis
per a escoles a l'aire llame que
s'han de construir a la Casa de
Beneficencia de Tarragona.
El consola despres d'eecoltar
les explieacions sobre els nous
procediments usats Nord-America per al conreu del blat i cereals, que estan ttonant excellente resullats, ha nocedal e.stud i ar la rennera d'anplezztar-los
aqui.
Les p ubtleaclons del Servei neetooroleede de Catalunya
Slan publicat els faseicles
números 11, 12 i 13 de les 'Notes
d'Estudi", del Servei Meteoro:dele de Catalunya, que comprenen
reseectivament: el resma estacional -de pluges de primavera de
1922, per don Joaquim Febrer,
els resultats dele sondatges de
ratmosfera des de setembre de
1921 fine a setembre de 1922, per
don Autoni Quixal, i un estudi do
temperatures màximes i
nenes a Malló, per don Maurici
Ilernäridez.
Les inäxanes pingos de primavera han caigut a les mines de
Peguere (304 rama i als Pireneus (Viella, 368 mm.; La Preste i Llivia, 270 mina ; les mínenles a les costes . larragenines
n.13 uno, a Castellel, 45 rime a
les salines de Sant Cariese
El treball del senyor Quien'
compren sondatges que en alguna oraste) depassen els 12 cm:laxad/mes d'alçària, i han esdevingut quotidians des del raes • de
maig de 1921, donant interessants
elements dels vents superases.
Del resum del senyor Meradadez, que compren 30 anys Cedeservacions no interrompulles,
se'n dedueixen les valore mitjanes de les temperatures extremes
a Malle, classificades dia pez: die;
la mäxinia mejor correspon al 15
4 l'agost (29'2 grane en promedi),
i la mínima al primer do febrer
(6'5 graue eu preariedi).
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FUTCDL
Dels vinents partete internactonals
e„
La visita del "Pforzheim"
Recordant l'impresie causada
pel-"Eiirth" en els seus memorables encolaras, l'anudcf de que
un altree equip alemany de fores
cus visitava, ha causal general
expectació.
Ene referim al "Pforzheinie,
que ha de linitar contra l'"Europa", el Club mes nelantent eatalä. i dernoerätic de la nostra
(erra, el qual per la seva actuad()
tan brillzun elia guanyat les
simpaties de lote ele uostres ce:
portara.
El Club que ens visita, a reem
treeser el millor equip del Ducal
de Baden, es considerat per un
dels potente d'Alemanya, podent
enorgullir-se de posseir en les
acres eles, a cinc jugadors internacionals, impeles cerlifleat de la
Pedernal Alernanya quo !seta
procurat el Club Europa ,
En Vede:le' vincula, cometen)
poder donar els nonas dele jugadors visitante; en tot cas, el
"Pforzheim", sabedor do l'importäncia que té en la riostra (erra
el futbol, ha assegurat que vindran lote els ecos menees eleem que fa preveure (los
grana partes per als dies 8 i 10
dcl einent mes.
L'Amateur" de Viena
Es interessant !a nava que res
arriba sobre el fet que la l eeAustriaca. veillant pele
preetigis esmortiue seu país,
no ha mimes a reementat Club
viemes, perllongar les seves contraeles.
Com As cabal, a mas de dos
plum/has atub el Barcelona i des
n'ab I'Al!istie de Bilbao, zehavia
compromes cii altre arrib el de
Madrid: dones be, la Federacie
la anul.lat nquest einque partit;
ee clar que es de sentir aquesta
mida, put x coarta la embutid
(l'un Cl ub, mes no deixa d'ésser
plausible, en la que representa
de sentit ellament esportiu i nati-professional eo q ue derneslea
l'alteres amb nur aquests
aspectes, les leederecions estran•
geres.
Efeeld.
E! Cempl anat da pes welter es dieputarä aquetta
Mi. a atlas peak
Tal coas eslä anunciat, avui
tindrä !lee a Pide Park, la grau
eUe l'A. E. P. organitza
pel (mundanal d'Espanya del l'es
welter sola el següent progrzuna:
En ; rounds. Moran, contra
Bode
En 6 hiena Girones, contra
Manan.
En 8 iderm Alfons Canyizares,
contra elidid (francese).
En 10 ídem, Al. Baker (ntrerice'e contra Mokadoni (frande,0
12 litem, pel cempional
d'Espanya de pes welter: Joaquan
contra Pera Säcz.
¡ai rada

ComIssie Provincial
La Comiesia Provincial ha despatxat els tegüents assumptee:
Nomenament de quatre sotscaporals del Coa erlesquadres do
Barecluna per a cubrir altres (antes vacante existente.
Reeurs d'aleada interposat per
den B. Juliä contra l'acurd (le
l'Ajuntentent de Sitges de 19
dabnil dzerrer pel qual es desieteix del recurs contenciós adeeinistratiu enlaulat per ;muelle
Corporació Munieipal contra la
providencia govereativa QUu
Veeil un acord anterior de Tesmentada Contunde relatiu ;t la
destitució del secretan.
Ideen ídem ¡den) per don Janme Roca contra record de l'Ajentarnent de Sant Feliu de Llobregat pel qual se'l dest duele del chuce d'agutzil primer d'aquella
Curporacie.
. . • _e_

Lee prewa per a equipe dei
nioto Club (17 desembre)
Letinerari de la cursa, les regles generals de la' q ual ja varen1
thmar en una ediei6 anterior.,
serä:
Malí: Sort ida e:ers Badaleen.
Masneu, Arenys de Muna Seszt
Celona Gualbs, Rinda, Arbeesess,
Sazd Hilare Sent Juliä, Viole
Celdelles i Ideare. Ea total,
len'500 oelleenrirra.
Parare, Garrirsa. Gene° Itere, Moll ee Serial Coloma i releen al Meto Club: 47200 quileinetres.
leemeip vencedor gutznyare
rapes de platea que seran Mar!, palee a ende rendir:emite regule
(slassiftent en ecrenn llore medanos don: el tercer i quart, n'edenes de plata i de costee, el
qii nn •
Per a la elas e illizzuzie es pude/1nel tt la s tmet e nt manera: errä
vencedor complett que
La COU1i9biö Previncial la despal.xat els segeents assumples: hei ei trzeissele c . c ma promedi (id
Recites d'aleada interposat per 40 mailenaelres o 35 per hora, sedon teatro Mestres Grau contra' gene eurreepongui a la primera o
un acord de l'Ajuntament de Sant berrana calegoria.
En el cae de que cap (has insFost de Capeentelles, denegantli pirosis per a edificar al lame ulte arrib ( ff ft e C0111:4 ”gtifr an't n 'St
"La Magosta" ileigmell municipi. aronsig, edad indicariu et primer
Recurs d'aleada inlerposat per premi a l'equip ene mAs s'hi
donya Itaimunda Custells celara apropi, ((miel i(resent (pie per :I
tina multa de 40 pessetes que li PIS etreeleS del tenme, di resseteä
va imposar la tinència d'alcalina solsament el del derrer individel districte quart d'aguaste tan- du de regule que pass; pel roatea per infraceiú do lee Ordenan- trid corresponent.
ces Municipals.
Informe en l'expedient relatiu
a Ealitorització 8oLlicitada per Actitud
don Francesc 13osell per a (reuno
pedra menuttallada i sorra del
res itilil, en tenue municipal de
Ens havem aeenbentat d'una inSabadell.
Informe en l'expedient relatiu teremedintessinia reunid celebrada
a la soLlicitud formulada pet . don entre representants diverees
Josep Llobet perquis s'aprovi a fa- Puntal., escolars de ltareelonzt i
vor sen la transferencia d'un apeo l'estudiara espanyol eeyor Toexpressament de Mafitament d'aletee del riel '1'er, raza
mich desleí a forea motriu, mi el drid per a convencer ele timares
(estudiante, con) ho ha assolil
terme de Manlleu.
mantee tenivermitats eepanyoles,
El Laboratorl d'Assaig de la nedissIlat de fundar un °oEl Coneell Permanonl va oro - mite escolar ver a Ilmtlitals in) par-se dels treballs preparatoria preelses.
L'adate' irreductible del presidel Laborutorl d'Aesnlg que de
temps ve realitzant el ecityur Ve- dida de l'Associarie Catalana
(I'lestudiants, menyor Suilimar, e-mnías i Pujals.
L'esmentat Lalezietnri poorti ermada en Junta Direellva
inaugurar-se prebablement zt eo- qursta litt, tinposeibilitare lama,
meneauteales del visten& taus de (runa templa, ira absolistement
alitma ji l'Uttivereitst
pase.
'
•"

delsestudiants
nacionalistes

la mort d'En Francesc
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PALACI.
a El peibeic barcelone aua-eegueix
afavorint tole els dies aquest
Anit paseada se celebris a I . A- (ratee, ha rebut astil) torea aldeae
eneu Encielopedie Popular una diments el neu quadro do la t'ea
velllada necrológica a la memö- vista "Ori-Cri", darrerement ese
ria del ene (Oh ferm nadionobsta trenat, "fiduetee, Puni i eutúri",
asen:luneta, En Feancese Izadret. Es traig a d'usuta escena de "bite
Presidia l'acte el doctor Agua- Ilet", tie positiva valúa artística,
da, president ele l'Ateneu Envicio- on lea ägila anglesetes, eme die.*
medie Popular. Obri la vetllada geix el professor J. W. Jacksom
ami) uns mote de lloança a Few- i que en aquest quadro bota die
Layret,
ria eseapadee zl'un tris grec, esse
seguit feu es de la paraula cuten davaist una pantalla diles
el diputat a Corte senyor Cont- retas composicions de rítmica 1
panys. Explicà l'enlode Que sera on, dentés, la dansarina Mes. J.
U el dia que va saber la seva W. Jackson, sobre un forte multimort; "era aguce mínele dia- color de reflejos ipetàl.lirs, sap
diu--que jo era deporta!. anab 36 donar expressió, en tina origina-eompanye".
lisatina densa, a un "ballon" que
Dio que l'inductor de la seva neutbia obeir a les seves mane
more fou el general Arlegui. En con) si es trobés Ili gat a elles el
pronunciar aquestes patentice En forma invisible.
Companys s'emocionä visible Ele filtres (padree de "Cri-Cri",
rnent i ala de sentar. "En Maree- i molt especialment 1 45 Mulata
I( Don) ingo--a eablie—sis par ta ra "El 1.es del diablo" i -I.a Conqu1>
d'En Layrel Jo no ¡suc."
rente'', presentats aqui igual que
S'aixeca En Mareelí Domingo. al Folies Bergere, de Paris, 1
Comeneä ponderant les qualitats el de la "Espagnoiaded dieuue, pel
d'En Layret. EllguA que era enca- luxe ara que està vezetit i la asora alee ignominia* que l'haver rda que encima sie lene: per mare
mora a un homo insieren» el si - el d'un escenari de Londres, selenei de la citrina el slienel del gueixen lambe complaent el reí-.
CoLlegi d'Advosz ate i de les ine- blie. que no es mensa d'aplaudire
taucions de cultura. Explieä que los a cada repreeentacie.
els seus mestres torea En Pi
Per a moll erial ea prepara al
Mainel! i En Fraueeec Giner,
quedas "Idiali de nines", ea el
que ea havia entrat aL falla re- qual arenen lea el ballard
rublich en moments que es tro- Jackeon, l'admirable Nabel Loe
hay a ciawant de realita.s lunes
wct. les molt notablee artietee
Ides i concretes.
franeeses Solange Eoelen 1 Re Quan el :4ncial 1sITIC, el eellite- nute lenr. el tenor define Rubio i
ttisme i el ceeleetivisme--eeggi les -Jackson's giras".
dient—ja eren uns ideale gaireee
3S301ilS, el partit reas zablids es
Teatro de l'Orfeó Gracleno
ea lehr. Aiees passava gime s'aVisi l'axil obtineut en les sese
eabis la guerra europea, i la re - sione que la primera actriu Marvolueiú entrara a ilússia i a Ale- ee Nicolau que ha dunnt esa el
manya. Alee/toree; era immmens.
teatre de l'OrfetS Gracienc, ha
tel arree la reas:lamia social i
decida continuar-les obrint l'apreletariat sanara obrint pass. bonarnent a preus populars, pu r
Alesliores En Layret fixä la seva a el present mes de deseetbre,
;sueldes. Ell anava a donar conste - dies 3, 17, 25 1 31, amb les obres
teneta i torea Vetee "Merma Vannrde; de Maseterlick;
arpa per que lt trubent aquestes `La Gioconda". de D'Annunzio;
qualitats.
"Di Vano Lady Windermore",
El ell/Wi (le reeint saciad ereia Wilde; " pijota-, Unte`, de J. el.
lothoin que eignificaea un cun- da Segaren.
ea de /melca', de les cases. i no era
Tcatre !Ion
ni t re cosa seta' un canvi de puse-cia dels hornea.
Deneä, dissable, es denarä ta
En Layret era una eaperanea. funda extraordinària de tarda, a
I una esperanea, en aquest pals proas populaes, l'opereta del
on tan pesee l'ornes arrieen a roamestre G'uerreres "La reina de
litale, vol der rnelt. 1 fou perxd-- Las Praderas", i a la nit ti proe
arebä Eii Mermen Dorningo—re7 • granza estatal formal, poi sainet
t-d; era una esperunem que ma- "Al loro que es una muna", entaren En Layret.
carregaat-se dcl paper di PiesEl doctor Aguade llega les rut- dor d popuear Pep Marques, i
ile:denle rebudes i clegue Vade.
l'opereta en tree actea "El rci
Aquestes adbeeions sanees se- que rabie".
eüzelts:
Gran Temer* EaPaneol
-e-asee:Meló Cetalana d'Esas divendreee s'estrenarit en
diard3, Assoelacia crEettudiants
crEequerra Catelana. Eecola .le! aqueet teatre un alegre vodevil
Timbal!, Frderaeii Local de Sin- litulat "Els polvos del doctor Rieiicai Unire, August Pi i Sun nmr, velt", podent-se a yermar que'e
Ramon Nogner i Come!, Juan Ca- tracta d'un vodevil plagia de alaloe picarescs, Po fui:11211.-M lame:sisen-as i Gabriel Alamar.
Els senyors Eugeni d'Ors i Joan pee elegante deehabilies que 51111
Casanovas. que estaven anunciare la sale., d'aqueet J'Itere lobees.
per it parlar, no pogueren asede-ter a l'au'te.
La e-enlata azabä a les emze
de la na. La salta de l'Atraen Eneiehmedie popa :ar eslava plonu
del2fan im gorm eelent-sIi l0511104
significailes aereonalitals del social:eme i de l'ese/tierra catalana.
Movent-se cae) ieui sa 2 per a
elai remarcar que ni En Caen- endavunt que no te rasfe alguns
panys ni En Dominere parlaren (le clemente que %raen a Tortosa esea eatalanitat d'Ers Francesc Lay- tan intimant a la (Atrevía de la
re'. que justaraent era un deis Dióresi perfile firznin un-doro-meza encaminat a eratrereetar
rete otee earacleristics debe cc'
intereseant eersonalitate
l'efeete de lee aeteacione fetes
Cu (lefetzsa de la riostra 'lengua,
repten/hilen per la mes alte re
-prentacidCe:uya,zh
CARNET DE LES
rnolitt de la prohibiels5 imposada
al Cara" al d'aquella Seta
No (, s la primera vemata qua
— lla estat
z o lee-liste
elerecia tortemina es vidinia
3:p 0?iio os f (lecceecij e le catabre de la
d'aquests verenzelemeus procedixt:si:u de tu
Sarria.
mente ; fa un paren (raes, va
— S t'INilkt (pf »V
itwaéeser feta una conecte semblant
garada eses pat.:y:es orlis q qads en els
prefesmors detquell Semineri;
sen.vers Artnyes i Suttyer ex,po.,arat& ¡inri als
d'entre ells lato Mientes-en (teatro
que izo s'avingsteren a tedie, per
tg ji a oré', de
fatografies
i ‘1.4.1 lidie erial
1;.•ttt encuere que l'eeerit que sede
todrit froe•eir-sW,
toM Par,la de sala pasavit a la firma, a Wat d'oteas.
de lj cesa digultat ips candelas,
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Les reparacions

La citlestlä cl'OrIent

Poincaré accepta la data del
nou de desembre
per a anar a
Londres

Jordi II, presoner del Govern grec, és confinat al
paláu reial

M.

INQUIETUD A LONDRES

Londres, 30. — La instrucció
del sumari contra el princep Andreu ha quedat acabada, haventse ordenat el seu processament.

rorisme tota manifestació de l'opealó pública conträria, i per 01timo, provocaren el desastre de
l'Asia Menor.
En lloc de convencer a Constara' de la necessitat de Ilur abdicara), havien concertat amb el
general Hadjianestis una ofensiva aparent contra Constantinoble, que l'esmentat eeeneral va
emprendre, i que reportà l'ofensiva de l'enemic 1 l'esfondrament
del front de l'Asia Menor, taurant de propósit deLliberat a l'enemic grane fraccione de l'exèrcut sota el seu comandament.
Els acusats, diu el fall, catan
aixf convictes i confesos d'haver tramat un acte d'alta trau-'
previst per diferente articles del Codi militar i del Codi
p enal .—Räd to.

Londres, 30.—Sobre la Conferencie) de Londres sembla que el
NOUS EX MINISTRES SUMAGovern italiä te el desig de prenRIATS
dre part activa en he s noves del- —Ràdio.
Atenes, 30.—E1 sumari del m'In
Atenes, 30.—El general PopuIttieracions sobre les Reparacions
i pensa, entre altres coses, pro- cap Andreu ha passat a dictalos i els ex ministree Dumis
posar una modificad() dels per- men del Govern.
Veleta, han estat empresonats
Londres, 30.—Es pregunta amb contra ells se segneixen judicisi
sonatges adoptats per al repare
timent de le indemnització ale- gran inquietud la sort que serà sumarissims.—Havas.
n reservada al princep Andreu de
rnanya.
A LAUSANA
Les converses de Londres ver- Grecia, emparentat amb la famiearan abans que tot, sobre la lia reial anglesa i que fou de-. UNA VIOLENTA TOPADA ENTRE
tingut
a
Corlee
per
a
ésser
porLORD CURZON I VENIZELOS
qüestió de la moratória que Alemanya havia sol.licitat el 12 de tat en qualitat de processat a
París, 30.—AI "Petit Journal"
Atenes.—Ràdio.
juliol 1 que reclama novament en
comuniquen de Lausana, que lord
la nota del 13 de novernbre.
NOUS DETALLS DE L'AFUSE- Curzon i Venizelos tingueren una
Es tractarà, per altea pare de LLAMENT
L'ACTITUD DELS conferencia propósit de les eseveure si s'ha de fixar a Brusselcucions de Grecia. Aquesta conCONDEMNATS
les el conjunt del deute alernarey
Menee, 30.—La Premsa d'ae ferencia transcorregué tempessi es oportú examinar al metuosament; lord Curzon acueä a
tela temps el problema dele del', questa capitel publica nombro- Venizelos de no haver intervine
sos detalle de Pafusellament dele
tes interaliats. Per últim es pian- ex
gut
a temps i eficaçment, per a
ministres del rei Constante
tejarä la qüestió de les mesures
impedir els afusellaments. VeniEls
condemnats
a
mort
foren
coercitives a les guate convindria
zelos contestà mostrant-se sorevantualment de recórrer per portats junts al lloc de l'execu- pres per la ingerencia d'Anglació.
Abatas
de
procedir-se
a
l'al'incompliment d'Alemanya.—Rä
fusellarnent, el general Iladjia- terra als assumptes interiors de
dio.—
'tedie fou separat del grup per Grecia i sembla que afegl que
Grecia no era cap domini britàMUSSOLINI A LONDRES
a ésser degradat. El general p10nic.
Roma, 30.—Mussolini ha co- raya.
Segons el corresponsal del
L'ex president Gunaris restava
lannieat al Colasen de ministres
que demà sortirà cap a Londres, immóbil, -amb les imane a les bute "Matin" a Lausana, Venizelos
amb l'objecte d'assistir a les con- laques de l'abric. Gunaris no mi- proposa surtir de Lausana si lord
raya al seu entorn; eslava pen- Curzon no modifica la seva activerses entre Poinearé i lord Curzon, converses preliminars de la satiu; segurarnent, tot. iun perfo- tud d'hostilitat respecte de la seConferencia de Brusell.les.—Ra- de de la histeria de Grecia pre- va persona.—Havas.
sidida pel rei Constante de fatal
dio.
LA POSICIO D'y VENIZELOS
DESPRES DELS AFUSELLATHEUNIS I JASPAR ANIRAN ,memória, paseaba en aquells moments per la imaginació de l'ex
MENTS D'ATENES
TAMBE A LONDRES
president del Consell.
Lausana, 30. — Ater es contiBrusel.Jes, 30. —Els senyors
L'ex ministre
Theunis i Jaspar aniran a Lon- gers, Baltazzls, d'Afers estran- nueva parlant de la possible dil'homo de con- missi ó del' senyor Venizelos, si
dres per a assistir a les conver- fiança
de Geniales que amb ell be, no es sabia res en definitiva.
g es previes de la Conferencia de
recorregué
un
cha
les capitals
Brusel.les.
L'actitud que m'encerà aquí lord
L'entrevista deis ministres deis pats,os aliats per a negocier Curzon en vista dele emdeveniel
reconeixement
del
rei
Consaliats tindrà Iloc el dia 9 o 10 de
mente d'Atenes continua an
tante per les potencies i un pres- mieten. Malgrat aixó es declara
des.embre.—Radio.
tec per a Grecia, no podia ama- clarament per part britänica que
ELS AMERICANS NO ES RETI- gar la seva emoció I repetidos
les relacione diplomàtiques d'Anvegades Ilimpiä nerviosament el glaterra i Grecia no han de conREN PER ARA DEL RHIN
seu monocle, mantee que atentos siderar-se Como
Londres, 30.—Comuniquen de
a trencadee, per
haver estat cridat el
Nova York als diaris que el de- fumaba un cigarret. Theotokis
Protorapadakis. estaven molt angles a Ateneo, on hi ministre
partament d'Estat va saber que abatiste.
ha quedat
un encarregat d'Afees. Per altra
malgrat del seu desig de retirar
Un grun
les trepes nordamericanes del acabà ambde frente cine soldax; part, a causa de la reserva obla vida dele ex mi- servada a lotes les delegacions
Rhin, aquestes hauran de roman- nistres.—Havas,
fóra prematur predir el caire que
dre en el seu Hoce mentre raons
de política internacional ho acon- L'EXPOSICIO DE MOTIUS DE LA prendran les coses.
gellin.—Havas.
Ele turce havien deixat comSENTENCIA
prendre que /a surtida del senyor
Atenas,
29.
—
L'exposiciú
de
Venivelos no podia rompre les
LA CRISI EGIPCIA
motius de la sentencie del Con- negociacions de Lausana, on els
El Cairo, 30. — Sembla Isaac sell de guerra, diu, en substàn- aliats pudran concloure
que la dimissió presentada pel cia, que els acusats amagaren amb Turquia i resuldre la pau
la qüesGomern presidit per Barival Pai- al poble els perills del retorn de De dels Dardanels.
xà es deguda a divergències de Constante àdhuc que Grecia haEls
grecs
es
neguen
a
fer rescriteri amb el Rei.
' anee de perdre Iturs aliances,
En efecto, ningú ignora que decidiren fer tot el possible per pecte d'afeó cap declaració. Vedes de fa . tres mesos existia una a consolidar el tron de Constara' nizelos assistí ahir al mea( com
gran liventor entre el Itei i el per tal de gaudir del poder sota si no /legues succeit res a la
seseió de la sub-comissió milicap del Govern.—Havas.
la seva egida; ofegaren pel ter- tar, que sota la presidencia del
sleteinl
_9_
1n11"..imm.1•1111•11.11•

general Weygand i ami) la collaboració dels perits britànics
continua ocupant-se de la destelle
Iltarització de les illes del mar
Egeu. Aquest fet desmenteix la
noticia que circulava de la diMISSif5 del seeyor Venizelos.
Radio.
TAMBE ITALIA?
Parte, 30. — Al "Petit Parisien"

Ii comunquen de Roma que ronce
el rumor que el ministre d'Itälia
a Ateces ha estat sridat pel seu
Govern. — Hayas.
Roma, 30.—Malgrat dele insistente rumore dirlulats, el Govern
no ha dedidit res raspaste de si
he de cridar o no al ministre plenipotenciari a Atenes.—Radio.
NUA NOTA ANGLESA AL
GOVERN GREC
París, 30.---Al ."Matin" comu-

niquen de Londres que el Govern
anales ha enviat una nota al de
Grecia, de tons molt mes eneralce que l'anterior a propódt de
les execucions dels ex-ministres
grecs. — Hayas.

No es difícil preveure, enara
que s'ignorin els termes del docuraent que ele russos no sortiran
d'un criteri propi, i no serà gens
estrany que davant de l'actitud
de la delegarle russa, ele delegats
de les anees potencies hagin de
veure's en el cas de prescindir de
la coliaboració de la delegació
m oscovi I aEn resum, la enmeló le difícil; com els russos es donen
compite de les conseqüencies
Itur actitud podria portar el fet
que les potencies prescindirien
fl ' ells no s'amaguen de dir que
la Conferencia perdrà el temps
en deliberar i pendre acorde, si
no compfa amb la eol.laboració
dele russos, ja que qualsevol
aeord d.:e no porti Hur aprovació
serle considerada com milla i no
tindrà cap electa en pretendre les
poten eies podar-la a präetiea.—Havas.

LA S'alee:CID A L'ISLAM

ELS ARADS COMENCEN D'ES-

PANTAR-SE De LA VICTORIA
TURCA

Londres, 30.—Ahir es reuní el
Consell de ministres, presidit per
Mr. Bonar Law, eximinant la
qüestió plantejada per l'execució
dels ex-ministres grecs, portada
a cap a Atenes.—Havas.

Parts, 30—Les noticies rebudes de Constantinoble anuncien
que regna trerequieplitat. Refet
Paixà, que no ha estat eubstituit
en lee seves funcione de governador, ha conelós un acord ami)
els comissaris aliats per al funeirmarnent de la policia a l'Ami°
Menor.
No per afeó la m4s tranquillilzadora la sifuttrid. Ei moviment contra els estrangers no ha
parat I rimes cristiana abandonen pre cipitadament el país. El3
mateixo g tiraba comencen a espantar-ce de la vict6ria turca i
regna inquietud feral a Siria com
a Mesepotämia.—Rädio.

LA C.

LA SOTS-COVITSSIO DUANERA

EL MINISTRE ANCLES A ATEMES V A LAUSANA
Parfs, 30.—De Lausana diuen

que el ministre anglès a Atenes,
que es troba en camí de Londres,
es dirigirà abans a Lausana per
a donar compte a lord Curzon del
que succei a Grecia.—Havas.
CONSELL DE MINISTRES

ANCLES

D'ASSUINTES TERRITO-

RIALS
Laueana, 30. — La Comissió
d'Assunites territorials s'ha reunit novament per a contestar la
demanda grega consistent en la
propietat de les Mes del mar
Egeu, pròximes a l'Estret. La Comissió decidí d'ajornar la deeisie
fins una altre reunió, on es trae tarà la qüestió deis Estrets i en
la qual confia que podrä renovar
Grecia la referida reivindicació.
—llevas.

LA SITUACIO DIPLDMATICA
LA POSICIO DELS RUSSOS
Lausana, 30.—Avui sala reunit
la Comissió de deutes i qüestions
coonómiques, essent per tant
aquesta jornada consagrada a la
Intervenció de pene i caneant
d'importància, des del punt de
vista polftic.
L'interés segueix concentrat en
1 actitud que els discos observaran demä, en la reunió quo ha
de celebrar la eornissió dele Estrets.
En efecte, la delegaci6 moscovita, que segueie representada
pel senyor Rakovski, s'espera que
en la reunió d demà en sentit
franca oposició en ço que fa referencia als dictàmens aliats.
La sessió, amb motiu de les
protestes dieses, promet desee
P ródig a en incidente.
Per altea part, sembla que la
elDegació russa té redactada una
ponencia que conté un punt de
vista concret, en la qüestió dels
Feitrets. Aqueixa ponencia ferie
sottnesa aquesta nit a l'estudi
deis denles delezatse

Pare, 30.—De Berlin comn
quen a "Le Journal" que a
de descobrir-se l'exietencta
documents que dernostecen hee
se tramat un ampli movime
nacionalista enti-republicä di
gut pele elements pangerman
tes al front dele guate, van

aquest moviment, Pau Ilocke
Paustrfac Ha l blee.

El programa compren es
cialment la unió de tote els e
manes en una gran Aleman
Panu. l.lació dele Tractats de
vres i de Saint Germain, la ce
Mudó a Alemanea de les pe
dudes colónies, l'abolició del pa
lamentarisme i la Huila contra
sernitisme.—Havas.
SURVENCIONS A LA MARINA
MERCANT

Washington, 30. — La Cae
bra de II.2presentants aprobä
per 208 vote mitra 184 el pr
gecte de hei concedint sube,
cions a la marina mercant am
emana per impulsar el seu de,
enrutllamemt. Hayas.

LA CAISPANYA DE M. CLEMEL
CEAU A AMERICA -:z'A MAGO:
ELS DISCURSOS DE PRESENTA.
C10

París, 30. — 04. Poincaré ha
presentat a la Cambra de diputate un progecte de hei ratillteent des decisions de la Conferencia de Barcelona celebra-da
l'abril de 1921 sobre la Ilthertat
del tränsit.—Havas.

Pacago, 30—Lex-ministre de
la Guerre, general Dickinson, ea
el seu discurs de presentació
Auditorium Palace, l'ex-presiden!
del Guvern trances, M. Cltmenceau, s'expressä en els segeenta
termes davant una nombrosa concurrencia.
No soc un- d'aquells senadors,
sobradament imbuits de llur digndat, als (wats Kuquen les paraules d'un estranger.
Eis cuita del -Tigre" no secaren pus als panameritems qua
reaniniaven al de batalla els con
va/delante.
Fren ça serle lía m'Otee primera
línea de defensa en el cas que
Alernaeya, imperialista, pretere
gues una aova agressió.
França, que solee una sangre
°bolle i que este sola per a soportar ta venjaliea per liadi le
l'Alernanya vençuda i cada dia
Inés perillosa, no pot deilmobilitzar.
Alemanya ha de saber que
n'anta es atacada injustament,
els Estats 'Cuita i Anglaterra esteran al seu costal per a defenClemencreau podrä dir als seni
conapatriotes, que es cometen
per milers els americans que sei
forçaran per fer mee realitat
questa pretensió.
Despees d'aquest discute d
general Davies declarà que diles
qüestions internacionals. els /loe
arnericans voten escoltar l'horra
que creu el qué diu i que diu el
que pensa.
Despres de recordar l'acre
moral de M. Cleninceau sobre
tots els exercits rebata en el reornent en qué la causa de la ejelització es trobava en perill, lee
redor insistí en que la vietóre
no s'ha de perdre, i dirigirit-se
a M. Clernenceau, afegeix:
No hayan de reparar en dirt
Amèrica i al finen, que Franca,
que vete envait l seu sül dues
vegades en el transcurs de cite,
quanta anys, ha de protegir-se
contra qualsevol non &ejg de ite
ni in a c it5.-11s.x as.

les onze del mate l'acte públic organitzat per la Celebra de Directors, majordoms i contramestres
de l'art textil per a explicar el
conflicte plantejat anda la casa
Cornella Soler i Conapanyia, d'aguesta ciutat, que va motivar la
retirada del personal tecnic de
neernentada casa. 'Varen assistir1» el senyor Parramon, president
de la Cimbra; el senyor Cortés,
vice-president del Sindical de Fibetuna i el senyor Noguer i Cornee advocat i conseller de la
Mancomunitat. Feren Os de la pa(emite el senyor Verdaguer, en
nom del personal tecnie de la casa Cometía, per a explicar el conflicte; el senyor Cortes i Cl senyor Parramon, que en un aseenyat pareament va dirigir algunes excitacions als reunits, recomanant-los fe i constancia, insistint diversas vegades en que
cap decissie que prengui la Caínbra serle il.legal ni contra els
drets de l'horno ni que pugui repugnar a la consciencia deis qui
la composen.
Amb brillante paregrafs expliee la constitució i funcionament
de la Cambra.
— A la tarda, una comissió de
iAjuntament de Hipo!l va veme

Conservatori un artistic inedalai
en reeordanea de la visita que va
fer l'Orfeó a la vila de Ripoll.
Formaven la comissió els senydrs
Puigcarbó, el senyor Closa i altres senyurs. Foren rebuts pels
regidora senyors Hiera i dala,
lanuva i Cortinas. El tinent alcalde senyor Riera i Sala va &liarlos la benvinguda en nom de ia
Cintila El mestre Moret& en nata
de la maese ehoral, i el seileer
Vilanova, en nona del presi(ele
senyor Vigner—privat
iti pul recent dol—va dir un bee
Ilant parlament, fent remaicer
que la senyera que haela es:el
segrestada per un alcalde de 3.
era novament honorada per ee
Ajuntarnent nacionalista, pecedit per un alcalde popular. El 9e'
nyer Glosa, en nom de l'Ajunte•
ment de Ripoll, ande vibrents Pe'
rauhes va fer arena del niatalle
leorfee va execistar algunas ohni9
Medites, acabant amD el Credo d')
la Missa del Papa Maree', que el
motivar un nou parlamentilee
nyor Closa, qui, glossant el "r0
reexiL" va cantar un himne ele
próxima llibertat de la nostra p)*
tela, reeordant que fa vint idee
va esser expuleat per rebel
Fif lacte amb el cant tal nubla,

París, 30.—Segons l'enviat especial del "Petit Parisien",
eots-Comissió duanera, presidida per Hassan-bei, ha protestat
contra la discussió de qüestions
daaneres a la Conferencia de la
Pan.
El deleget cingles, al (leal se
americans, declarä que havien de
desnparéixer les capitulacions
acconómiqule t oue calla esta blir un regim transitori per a
garantir la llib e rtat del comerç
est ranger.—Ilavas.

EL

CONGRES FriTrr1MCY:rne'li..
OLEICOLA DE MARRAQESH
Marraltesh, 30. — El Congr43

internacional oleicola ha discuta
tes ponencies formulades per /es
diferente comissions, mostrantse partidari de la internationaliteacie dels descobrimentes referente a la quita contra les malalties i epidèmies deis arbres
fruiters.

Els congresistas han visitat
alguns oliverars de la regid del
Sur i d i stintes fàbriques franceses. Despees folian °herejes:ate
ande un banquet pel mariscal
Lya u tey.—Havas.

LA C. DE BARCELONA A LA
CAMBRA FRANCESA

AIlteeMmLeassamm...c.

CATALUNYA
MASNOU.—Per al diumenge
pat-eat s'havia anunciat un match
de futbol entre els primers equips
del Club Deportiu Masnou i Granollers F. C., i no es complí pas
l'anunci. El Granollers presentà
el seo reserva, el qual llagué de
fer bells eeforeos per a no sofrie una derrota mes greu. El resultat fou de cinc gola a 2, i cal
fer remarcar que els dos gola a
favor del Granollers foren entrats, involuntäriament, per jugadora del C. D. M.
Rom espera amb impaciencia
el partit de campionat del proper
diumenge entre el Mongat E. C. i
el C. D. M.
— En el curt copal de tres setmanes s'han registrat al Masnou
dos flirts que han sembrat el päpie a tota la vila.
El primer fou molt agosarat I,
pel que s'ha vist, portal, a cap per
gent molí. llesta. FoU un diumenge a la tarda, la gent de la masia
que s'anomena "A can Mitra"
era a Teyä, i els Iladres, amb una
arrancadora de cols arrencaren
44 "ay. Eta *Doro quo proas».

D'Alemanya

Ha estat desc
bert un vast con'
plot nacionalist
El procés contra el príncep Andreu causa inquiétud a Londres
Els darrers moments dels
contra la re.
afusellats
Nous ministres sumariats
pública
Una violenta topada entre Lord Curzon i Ven izelos

Parta, 30.—M. Poineare, con.
testant a le comunicació en la
París, 30.—Al "Matin" comuqual Donar I.aw Ii manifestava niquen de Belgrad quo, tegons
que esteva disposat a reunir-so els diaris d'Atenes, el rei de Grea Londres atiab ele peinases mi- cia realitzà les mes enèrgiques
nistres de Franea, i Bél- gestione per evitar l'execucle de
gica els dies 9 i 10 del próxim • Guisarle i demés personalitats
desembre, ha fet saber al cap del gregues. Demanä la intervenció
Govern britänie que ace,epta la dels ministres de lugoslävia i
data l'inda per ele—llaves.
Romania i un cop exentada la
Londres, 30.—L'apressament sentencia del Consell de guerra
de IV. Poineare en contestar a manifestà desigs d'abandonar el
Ja indicad() de Bonar Law de tras pele. El Govern s'oposä enèrgi
lladar-se a Londres ha produit cament a mena decisió i conerceleent impresió i contribuir
finà al rei al seu palau, on sojaa esvair el malestar que havia ment Ii es permès rebre ler percreat a l'opinió pública anglesa sones de la completa confianea
4a noticia de la pretesa decissió del Govern.—Havas.
del Govern francès d'ocupar la
vorera esquerra del Rhin i la con- EL PRCCES DEL PRINCEP ANDREI)
ca del Ruhr.—Radio.
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ren no s'ha pogut saber, pera sé
slip que robaren multes peces de
gran valor, alguna vestits i fine
es canviaren ele mitjons i l e s espardenyes, posant-se dos parells
de saludes noves. I per a demostrar la say a tranquil.litat, n'hi
haurà prou en dir que entraren a
la cuino i es menjaren una casada de conill amb suc que hi havia a la pastees.
Encara ovni no Bata trobat rastre deis Hadregots.
1 ara parlarem del segon robatori: Fou a la rnasia anornenada "La Font del Bou", prop
d'un torrent, molt mes isolada
que "Can Mitra". Entraren per la
finestra del darrera i s'emportaren molla roba bona, el vestit de
núvia de la dona, setcents duros
i guatee pessetes que trobaren a
l'armase del menjador. Els amos
eren a l'horta a treballar i braveen deexat ajustat. Tambe fou un
diumenge a la tarda, abans de
fer-se fose, i els rohats eón un
marit i [(tunee que tela pote que

Alunen ~al

4 estavdo

de pum

sovers a la dita mostee
Els Hadres tampoc slian pogut
trobar.

cornissió vilanovina i les representacions
de la Premsa i entitats econdmiques locala i de l'Ajuntament amb l'alcalde,
senyor Fuster, es reuniren per a tractar
CANET DE MAR. — Diumenge, de la construcció d'un ferrocarril Molins
el quadro escenic de la Joventut de Rei-Vilanova per Vilafranca.
Nacionalista, que daiigitix En 'taFu nornena una comissió, integrada pel
rima Espärrech, represen tú
batik, un regidor i un delegat de les enTeatre Principal "El pati bien" i titats ecnnómiques de cada Vila ‚per a fer
"Gent d'ara" i no cal dir que bou els treballs necessaris.
un ext.
Ikgml mot d'entusiasme. Dintre alguna
L'equip primer del "Canet
una comissió vilafranquird retorF. C.", es !mellara, el passat
nara la visita a la ciutat de Vilanova i
menee a Premiä da Mar a jugar Geltrú.
un partit de campionat, amb l'e- r
— El passat dissabte es reuniren els
quip de la dila poblad& sortint- alcaldes de partit judicial de Vilafranca,
ne guanyador ei "Canet" per 3 convocats pel de nodra vila, per a parlar
a 1.
de la constitució de la Mancomunitat del
— Debitas fon el primer dia Penedes.
Es nomenä una ponència per a la reque es donä dense a l'Escota Industrial, essent bon nombre els dacció de les bases i properament se celebt
ara l'Assemblea constituient.
alumnas ja Medias.
— El Girunas • ic, de Tarragona, i el
— Seg ueix progeetant-me emb
gran èxit al Cine Canetene l'in- F. C. Viafranca lem jugat un partit de
teressent neelleula "Les dugues campionat, refluid e darrer, per dos gola

notes de Paris".
VILAFRANCA DEL PENEDES.—

El diumenge passat varen estar a riostra via alguna regidor, vilanovins, presidits per l'alcalde, senyor Pujol.
Visitaren alguns centres d'expansiA
lafrarquina, la "Beneficincia" i
ció Enolägica" entre ells.
et a Meta, ki psses Qemistorials la

a un.
— El vinent diumenge, dia 3, ei loma
Excursionista Penedés (secció del Bloc
Catalanista) celebrara una excursió a
Sant Edil!, Santa Crea d'Olorde, Vallvi-

drera i Tibidabo.
Sortiran amb el tren de dos quarts de
vuit, rctormuit el vespre.
VICH.—A l'espaiós local del
Cinema Sport va Leari lluo slat, a

a arenar a l'Orteó Visaba el

Himno Ilaeional‘

1 de diestinibre de 'HM

LA

PIIISLICITAT

CONFERENCIES,
Les sessions parlamentàries

un nou alcalde cense haver de,stltuit a l'anterior.
Be auzipku aquest debat.
ORDRE

CONGRES
S'obre la sessió a dos quarts de
quatre, sota la presidencia del senyor Bugallal.
Al banc blau, els ministres de
Lo Governació. Gracia i Justicia,
Foment i Marina.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.
PRECS 1 PREGUNTES
Alguns diputats formulen prees
damanant al Govern que adopti
mesures contra el Pagell de la
l'agosta i el paludisme.
El President diu quo en vista
de les gestions que realitzà ()erguir el Senat expliques unes parentes que es pronunciaren molestes per al dret i la suseeptibilitat dels diputats, i com a cuneeqüencia d'elles, ha rehut una carta, i prega a un secretari que la
llegeixi.
La Ilegeix el mnrques de Buniel. En ella es din que tot ha estat degut a una mala interpretació deis taqufgrafs.
La carta As conseqüencia d'un
acord pros en la sessiö secreta
celebrada per l'Alta Cambra.
El President diu que entén que
timb aixe ha de donar-se per acabada la qüestió.
El senyor Prieto maniesta que
encara que li interessa molt pee
l'ineident, en absència del senyor
Barcia, que es el que el suscitä,
es creu obligat a pronunciar Unes
paraules, en primer termo, per
una raí, de solidaritat professiorial, defensant els taquigrafs del
Seriar, contra el càrrec que seis
formula.
Adverteix que el Senat votà per
SI les 500 pessetes per correspondencia dels senadors, als
quals sele exigeix una declaracVi renda, i llavors no erogue
el Sena( que una sola Cambra
podia sser incompetent per a
resold e l'aesumpte i prendre
acotal sobre ell.
Per lana creu que el Congrés
no perjudiea per ros les prerrogatives del Senat en acordar sobres les dietes als diputats.
Pel demés, es ben conegut el
criteri de la minoría socialista
Sobre aquest puna criteri que els
socielistes emeteren públicament
en donar el seu vot.
El Przsident diu que :l'han de
separa* les dues coses: la relativa a ,as relacioné entre ambdues Cambres i la de les dietes
als dijattats. Sebre oboe últim hi
ha pret enfada una moció.
El senyor Lerroux fa avinent
Que einn que ala fol una campanya injuriosa i calumniosa sobre
aeuesta .7i:estibe ell ha de fer present que sobre les dietes hi ha un
acord de la Cambra: sobre el que
no lii es sobre el procediment
que s'ha de seguir.
resident prega que aixe es
deixi per a ocasió propicia i damana que abatís que tot quedi
eubstanciat el relatiu a les relativos entre ambdues Cambres,
donant-se el Congres per satisfet atab les explieacions del Senat que es contenen a la carta
antereorment Ilegida.
Aixf s'acorde.
El eenyur Sala explana una interpellició sobre el nomenament
d'alcalde de Manresa.
Pregunta al Govern conservador quin 48 el seu criteri per a
destituir alcaldes en l'exercici del
seu carrec, i defineix el que es
un alcalde designat pel vot dels
regidora i les seves relacions ainb
el Ji er públic.
Estima que això no es una
t'a pela', de caràcter local, sinü que
te Manas general.
El ministre de la Governacie Ir
contesta i reeuneix que no ee
fracta d'un fet isolat, billá d'una
qüaeliú de principie.
Din que el Govern no té mes
cieteri que el curnplimene de la
Ilei.
El senyur Camtó parla per a
£11.hision i diu que en la qiiestiö dele nomenaments d'alcaldes
de Reial ordre tots tenia, una trachela.
Recorda que quan per primera
vegada Paca poder els regionaladee, s'obliga al senyor Galena
Prieto a no nornenar alcalde, de
Brial metro, i es l'Unte que no uls
non/ene.
El que allavors vaig exposar
ho Rubtille sempre.
Governs posteriors recunerrueren que calla rectificar i tornar
a la facultat governamental els
nomenatnente de Reial ordre.
Aleshores vingué el cas
Manresa. Done per fet eple Eik
Creixell demana la destitució i
nomenament d'aquest alcalde.
El ministre de la Governaeló:
destilució, no.
El senyor Gambó: Ilo coleen,
puix encara que el regionalista
senyor Creixell fou el primer en
demanar un alcalde de reial ordre, no em sento amb autoritat
per a condemnar el jet, puix es
absurd demanar a un grup pollito que no s'aprofiti del regim
estatua, acceptant sois el desagradable, no el favorable. De la
Inateiza manera no es pot culpar
ale socialistas de qué a'aprofttin

de les aventatges que puguin
tenir del regir» actual.
Pregunta als que representen
torces politiquee a Catalunya si
es comprometen a no acceptar els
alcaldes de reial ordre.
El senyor Albert: Jo si que
em comprometo.
El ministre de la Governació
'bu que a l'anterior alcalde de
Manresa sea destituí perque el
Govern creia que, donades les
seves idees politiquea i personals,
no el podria representar. I un cop
destituit fou quan En Creittell domarla que es nomenes un de reial
ordre.
El senyor Sala diu que tot
obeeix a obra del caciquismo, i
pregunta per qua no es formà expedient a l'anterior alcalde, que
defensa, i que el primer sorprès
pel nomenament de l'alcalde de
Manresa fou el governador civil
de Barcelona.
El ministre de la Governació:
S. S. parla de la Ileugeresa del
Govern, i veig que quan es traeta de des coses de Catalunya
es el Govern el que emmatzina
les coses, sind les qüestions entre vosaftres. (Protestes de la
Unió Monarquica.) Si; perquè.
SIM5, parlen del caciquisme de .1a
Elige.
Nega que ell time' ores la persona de l'anterior alcalde de Man
resa; solament ha dit que el 00veril no el considerava apte per
a les delegacions i la representació del mateix.
El senyor PrIeto intervé 1 diu
que el problema que p:anteja
aquesta interpeleació té molla int
portancia, pula es tracia de la
facultat de destituir un alcalde
de vot popular i de la de nemenar-ne un ailtre de R. O.
El que ha esdevingut a Maneesa, fine essent greu, es solament
un episodi de les planes negree
del terrorisme
Diu a En Combó que avui se'n
ha anal de la qüestió. No s'ha d'oblidar que ralealde de Manresa,
suplint deficiències de da poticia
i de la Guardia civil, va detenir,
complint ordree del Jutjat, ais
asenyalats com agressors de l'An,
gel Pestanya, i en aquel l moment
es destilueix a aquest alcalde
En Creixell obté el nomenament
del seu succesor.
Sotscriu En Camba la teoria del
ministre per a acceptar per ale
regionalistes ha gracia que es
coneedeix als diputats montargules?
Tot i recordant alió de Monarquia! República! Catalunya!, cal
saber si es dóna per bona la doctrina que condensa ed
textualment anomenat per En
Sala. Cal descomplar que l'Aibert
i En Lerroux no han de demannr
alcaldes de R. O., i queda tal. reduit a dues forres que es diapdten ele alcaldes.
El ministre de la Governació
repeteix que no penes fer abdicaciA de la facultat legal de nomenar alcaldes de R. O. a les persones que eetirni aptes per a representar-do en els Municipis.
Demana En Prieto que digui si
el Govern comparteix o no el desig que es protegeixi la vida d'un
heme amenaçat i si posa de la
seva part els mitjans que podia
emprar per a garantitzar la segu_
retal d'aquesta persona. Si S. S.
creu que el Govern no ha obrat
corn els llames d'honor i de lea.
va l raes ho digui.
El senyor Prieto: Vaig a contestar-li: Les Meces afirmacions
es fonarnenten en la situació en
que es trobava En Pestanym ferit a d'Hospital i voltat de pistolera j he de declarar que iant en
S. S. com en el cap del Govern
vaig trebar la millor disposicia,
llora sense dubtar [vid de Ilionradesa de S. S., jo desitjo saber
si el Govern tenia prou autoritat
sobre els elements subalterns que
allí hi havia per a evitar que es
consumes un vil assassinat.
Aquest tenía necessita
mente, que /lastra de fer-los (luan
el tracti, com un episodi del
velarle problema del negro tercorisita ofieial, en una próxima Interpel.lació. Ara no tinc incanvenient en reconAixer l'honradeea
d'En Pinie i En Senchez Guerra.
El senyor Bellota: S'ha dit que
l'alcalde destilarl era l'home
confiança d'En Martfnez Anido.
El senyor Gambó rectifica, afma
mant cafeaóricaMent que els Governs no han de nomenar els alcaldes de R. 0., i molt, menys destituir als d'ellecció popular. Manté kit el une sobre aix6 ja te manifestat.
Repeteix que ele homps de Catalunya poden donar un gran
ex miele cornpromet del -se a no
arreeplar ni consentir els noma.
naniente d'alcaldes de R. 0.
El senyor Sala: So em comprometo, en nom rneu i en els dels
meus andes.
DI senyor Gambó: Me n'aiegro
molt.
El ministre de la Governaci6
agratix a En Prieto los seves manftestacions
El ttenyor Prleto dona per fet
que En Creixell no demande la
destitució de l'alcalde, pene no
Compréiil com es pogué m'atener

DEI. DIA

Continúa la diecusia de l'expe
Picasso.
-dient
El senyor Altura fa lis de la paraula, dient que el seu Govern
fou el preliminar que vingués a la
Cambra l'expedient Picasso.
Examina la Ponencia deis lliberals i fa consideracions amere
la responsabillitat, dient que els
ministres de la Corona, com a
governants, tenen una serie d'obligacions i també les sa yas responsabilitats.
Fa consideracions sobre Dret
constitucional, dient que l'Estatut its fet per emparar als cintadans contra la tirania 1 l'arbitrarietat.
Aquest assumpte, tal com esta
plantejaa no te mes que un des •
enllaç iegitim i polític. Si després
de kexamen de rexpedient Picasso lote els vocals de la Comissió haguessin 'coincida en quo
no hi havien responsabilitats.
molt dificilment s'hauria portal
el convenciment a la gent; peso
en vista que hi ha vocals que reconeixen l'existència de respon sabitlitats, no hi cap altra cosa
que l'examen de la qüestió desala.
el Senat, previa raeusació.
El senyor Sänohex Cuera liu
que esta conforme en que el cont taccional da que el Corteres acusi i el Senat judiqui.
Les Beis i la Constitució donen normes per a acusar, lucrara
murtnuris d'estranyesa, diu qua
no compren ell criteri d'inculpar
al ministre de la Guerra de 1921
que crea el Terç, i s'excloeixi
ministre de Marina, encara que
se'l volia complicar, pera que dea
pires resulta que la Marina s'havia portat be.
El senyor Maura rectifica, manifestant que d'aquest debat s'ean
de treure les conclusions que (tus
po.7tin a qué l'assunipte quedi oegudament aelarit. (Itumors.)
El marqués de Lema diu que
encara que no l'haguesin ineutpat directament samuria c..egut
morahnent obligat a fer-se sea- j
dari deis antes realitzats pel Gavern d'Allendesallazar.
Manifesta la seva conformitat
a que tes cose; es portin ii a
forma expressada per En Matera.
(Aplaudiments defe conseevadore.)
El senyor Alcalà Zarn:ra
que no vol comprometre la responsabilitat dels firmante de la
proposta, i asemeja per a .ell ele •
errors que aquella continua
Contesta a En Sánchez Guerra
i a En Maura, recordant a aquest
que el seu represeinant a !a (omissió no va sostenir actuaste doc
Erina i con' peneant així, En Maure no vota la proposta d'En Prieto que demanava l'acueadó lavant el Senat? (Be en les esquerres.)
El que hi ha es que se sap que
el Senat no pot donar mea quo
una sentencia absolutória com a
Tribunal o un vol de censura cont
a Cantbra. Aix6 és tot 1 eal dirho ainh sinceritat, cum que no hi
ha fórmula legal, el Senat abasia.,
di-è.
El senyor Maura replica que no
ereu l'ayer molesta', amb lee seves minuetes a l'Alcala Zamora,
encara que recorda que ha usat
la paraula "iniquitat". Diu que
no hi ha ofensa i insisteix en
mantenir la doctrina constitucional exposada.
El senyor Alcalà Zamora:
Agraeix les explicacions d'En
Mauna i ti diu que amb da seva
forma arrogant, vol posar-se altiu fora d'aquf i circunspecta
dintre del reclute parlamentad,
situació equivoca, perquä sap
que el Serial absoldrà. (Molt bé
a les esquerres.)
El senyor Mauna: De la meya
actitud responen les nieves pareales que estan al "Diari de
Sessions". El que nosaltres y olen eh que, preveient que el Serial ha d'absOldrer que castigui
el Congres. (Protestes de les esquerres i aplaudimente dele maurieles.)
El senyor AlCalit Zamora: No,
no tapi S. S. amb gestos arrogante i paraules brillante al seu
Mica No 1)0 preveig, n'estic segur de que el Senat ha d'absoldrer, i és estrany que S. S. que
tan be ha defina la responeabilitat material, sostenga al suite,me i el fanseisnie de l'acussació
davant el Senat.
El senyor %lauro : Com les parandes de S. S. no m'han de convencer, m'atine al mau criteri 1
a la meya convicció.
El senyor Prieto diu que (lavan del note gran que ha aixecal avui En Mauro amb la seva
elogia:inda, pasea indiferent. Li
din que no te dret a defugir la
qüestió de fond, salvaguardat en
interpretacions constitucionals.
El que ha de fer es aixecar-se
aquf a dir si hi ha o no resuonsubilitat i desprée tindrä dret a
escollir el procediment per a
fer-la efectiva. Out va limitar
día de les altures del poder trace
tuació del general Picasso ha de
dir si hi han o no resuonsabi llitats. El demes ee una farsa. Sa
senyoria haura representat coa
medies molt brillante, pera mes
sincerament que la que avui ha
representat &qua enea ,(Granit

proteates, unes en pro I nitres ea
contra.)
El genyier !Saura: Je per l'Unte
que m'he aixecat aquí ha sigut
per a exposar oh meu criteri sobre la interpretació constitucwual. (Aplaudiments dels mauristes.)
El senyor Prieto: S. Senyoria
segueix fugint de la qüeetie. No
diu si eren qua hi ha resuonsaballet ministerial. Madi es el que
ha de dile El denles es favor
oobardia. (Es promou un gran
whiasull que amb prou feines domina la campaneta presiden-

El senyor Bala remarca la
situaoió d'En Maura dtent que
vol que l'acaso:ció vagi al Senat,
percate ella acusats sigan absolts. Aixó no és valent ni licite
El senyor Maura din que des
de dmoment en que ha sostingut
la teoría de que es deu formular
l'acusada devant el Senat, es
clar qua el sru vot es favorable
a que el Congres acusi purgue 1/1
ha mono per a acusar.
El senyor Lac i erva din que
després del que s'ha dit no pot
demorar la seca intervenciú en
el debat. Recorda que en propuse en el si del Govern que eanstrufe un expedient governatiu
pets esdeveniments de elentla í
relata tot el que va suceeir en el
min:stert de da Guerra.
Manifesta la seva conformitat
ami) la doctrina constitucional
exposada per En Matira, ptiax
creu que el Congres ha d'acusar
Senat judicar i sentenciar.
i
En Maura du que esta vinciilat a la Ud de l'acusació 1 que
esta disposat a acusar, i ji, sa
Que seria incapaç En Maura
proposar l'acusació si no crees
que hi havia culpables i responsablitat S. (Grana murmures de
sensació.)
Goal que jo noo un dels asseayalats, un dis que si aouseu—t
1.1b prego que ho feu — quan
aOUSeU cap amic mdi votara en
contra. (Grans rurnions.)
El senyor Meuea es ratifica en
tot el que ea dit, manifestar/1,
que s'ha negat a dir si la nava
O no responsables, perque alzó seria prejutjar la trüeste0.
(Rialles i rumore de decepció a
les esquerres.)
El senyor Camba din que el
debat parlamentari d.:muela
tarda ha fel canviar la srva convicció i afirma que En Mauna
l'ha convençut. Ha desaparescut
del seu espera, l'argument que
va convencer a En Bastos i a ell
i que va portar-los a signar la
ponencia dels Iliberals.
Crea que al pelele batirla arribat al seu mes alt grau d'enviliment si la consciencia pública
no imposava una sanció després
del desastre de julio! de 1921.
Quan la revolució no sama
l'obligació del Congrés es•
té en acusar a tot el Govorn que
• sidt la catäetrofe.
El que un governant hagi estat judicat i condemnat es una
lliaé molt feconda de bon Govern.
Aquesta minoria no solament
uneix el seu vot a una proposta
d'acusació, sitió que l'exten a tot
el Govern que regia ele dastins
d'Espanya el 1921. (Grans rumors en tota la Cambra.)
Se suspèn el dehat i s'aixeca
la sessió a dos quarts de nou.

SENAT

eeseimisomeea
Comença la sessió a tres quarts
de quatre, sota la presidencia del
senyor Sanchez de Toca.
Al banc blau, els ministras
d'Instrucció pública i Estat.
PRECS I PREGUNTES
El senyor Burgos Mazo fa notar que en vista de les poques
sessions que queden abans da
les vaeances de Nadal i esser
molts els senadora que velen intervenir en el debat que ha de
produir-se amb motiu de la diseussió del suptlicatori per a processar el general Berenguer, convindria prende° un record sobre
l'assumpte i a l'efecte presa quo
el ;labral comenci deniä i s'habilitin els dilluns per a celebrar
sessió.
Despees s . ocupa de l'ensenyanea que sol donar-se g les escotes
de determinada regia, omm s'inoculen ensenyances separatistas 1
de desamor a Espanya.
El President, pel que es reteneix a la primera part del preo
del senyor Burgos Mazo, diu
que en la sessiú de denla s'acordaré en concret el que hagi de
fer-se.
El senyor Duran I Ventosa hl
adarvé i din que no pot considerar-se al.ludit per les paraules
dell senyor Burgos Mazo, perá
molt tem que per a un jorn no
Iluilya el problema do Catalunya
prengui unes proporcione vendablement alarmante.
Alzó es deu a la despreocupació dele Governs pel que es refereix al poblema catalä i sols se
segueix el sistema de puexadea
molesties que produeixen nacerma
ba
Afirma que la paraula separa_
tisme no existia a Catalunya fa
guinea anys. Avui es coneguda
perquè els nostres governants no
09 l e Il q l'ocupes% del problema

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
eatalit, sind que no fan res per
Agracia al senyor Burgos Mazo la Preve interventid en aquest
assumpte, perqukalió pot servir
d'aví s d'atenció als Governs,
eensiderant que no eón els catalanistes, Binó un ex ministre conservador el quo assenyala els pa"lis de l'abandó del problema cable.
El ministre d'Instrucci6 diu
que en ço que es refereix a la
primera pare del prec del senyor
Burgos, el Govern enceptartt el
qua la Cambra decideixi, i quant
a la Peleona, afirma que procurarä que a Catalunya els mestres donin l'ensenyanea palaihtica a que celan ()Migala.
Rectifire el senyor Burgos.
Creu que la discussió del suplicatori al general Berenguer ha
de començar doma mide.
Eh seryor Duran I Ventosa trae
ta del problema escolar, dient
que va a avançar-se una mica en
Ja intervenció iniciada pel senyor
Daurella sobre la suspensió del
deeret sobre aulonomia univereitaria.
Assenyala l'orador la grevetat
que netualment travesea rensenyanea espanyota u diu que se la
pot anornenar d'Animal del ministen trInstrucció.
S'ocima del testament que fen
a l'Argentina el caleta Pere Vila
i Codina, en el qual deixava 1500
mil pesos al poble de Cervera,
la meterla quantitat a Lleida, un
majó de pesos per a Barcelona i
un alter/ maió per a Espanya,
quantitats que havien de dedicar-se especialment a qüestions
d'ensenyanea.
La votuutal d'aquest benemerit ciutadà no s'ha pogut coniplimeetar perque sembla que des
del Govern es posea alguaes
ficultats.
inetória de la qüestió per
a demostrar el poc ajut que ha
inereecut deis governants.
L'Ajuntament de Barcelona, la
Diputacier de Lleida i les autoritate del dietaacte de Cervera, cum
piiren de a mihlon manera possable la %uluntat del senyor Vila, havent creat escoles, centres
d'eneenyanea, etc.
El alinueire d'Inetrucciä no es
va creure en el cas d'intervenir
des de l'any 1916 fina a la data
que alee nomenat un patronal
purgue interviogui en la distribuce') i administrad() d'aquesta
Ilegats.
1.<1 qüestió estä pendent d'un
recurs contenciós administratiu
i el que és de doldre del cas es
que abans que es dicti sentencia,
s'ha procurat barrejar lotes ice
anserles 1 passions de les Huites politiquee.
Energmanient protesta da.
quedes disposicions i del nomenament del Patronat, la intenció
del qual sembla que ha estat de
sostraure als organismes locals
aquelles quantilats per a evitar
la intervenció delle clemente catalanistes.
r a notar que, especialment a
Barcelona, la quantitat de referencia ha d'ernprar-se per a cons
truír escotes i per consegüent,
eb igual que he facin els catelanistes que els anticatalanistes.
Totes aquestes coses, que són
les punzados a qué abans al.ludia, no fan sinó incubar els perills a qué abans al.ludia el senyor Burgos Mazo, al no sap a
noin de qué poden néixer.
A nom de la mane de l'Estat,
es digué l'any 1916, per mediada del ministeri d'Estat a l'Ajuiltament de Barcelona, que administres la quantitat deixada
en l'herència del senyor Vila i en
nom d'aqueixa mateixa unitat do
l'Estat es diu al mateix Ajuntament, mitjançant el ministeri
d'Instrucció, que no administri
aqueixos bens, que per lix6 ha
nomenat an ¡Petronila
Aqueixa política que es fa del
ruirvisteri d'Ensertyanea estant,
es tradueix a aattaiunya en el
deeig de molestar els sentiments
cal alans.
Reeorda la visita recela a Barcelona del ministre del Treball
i lamenta que no estigui present,
pere es fama que ha vingut soListet de la cordialitat grob que
ha estat rebut per tots els orga,
nismes; i alzó es deu a que el
senyor Calderón tingue la eomprensie de dir, quan se li dirigiren en catete, que taxi cum ell
adorava el seu idioma cestella,
comprenia que els catalans adoressin Ilur idioma.
Aquesta comprensió, pel quo es
Vel/, no l'ha tinguda el ministre
d'Instrucció pública, el qual no
fa molt hagué que desistir d'un
projectat viatge 'a 'rerrassa; i
convé tenir present que el que
sembra votas rerull tempestata.
EI ministro d'Irrotruoold pública afirma que al intervenir en
els Ilegals tele per a l'ensenyanç a per Ea Vila i Codina, no ho
fiar inspirat per un sentiment
antiratatenista, que no te, puix
estima ignalment a tot Espanya,
4i/16 dormid una Interpretad)
imparcial a les disposicions del
testador.
(El ministre, Seguint el seu
costura, parla amb un to tan
baix, que no de possible oir-I0
des de la tribuna.)
Ei sellä'atAuran 1 vento3a rodea
litiga

Encara que el ministre sentesti a demostrar altra caso, al
fons de la epeetid hi ha ein impute de politice antieatalana.
Rebutja ha exposició que es
cregui que l'Ajuntament de Barcelona no sabes interpretar la
voluntat del testador.
Aquest deba' el seu capital porqué s'emprés en ensenyament i
l'Ajuntament de Bareelona creant
descoles 1 centres d'ensenyament,
ha interpretat fidelment la votanlat d'En Vila t Codina. El qué
passa, es que all ministeri d'Instrucció es dótia maese importancia a rexpedieat i mon poca
e l'ensenyança; i per a millorar
cultura general, el qua MI
necessita sdn mestres d'eecola.
El poble espanyol desconeix en
absolut que un horno anomenat
Pera Vila i Codina Ii deixa per
• l'ensenyança un metió do pessetes. A Catalunya ningú ignora
aquest esdeveniment, perque l'Ae
juntament de Barcelona ha aixecal una escota amb el nom del
seu benemerit funaador.
Diu que En Montejo contrae en
el Feell ministeri al Patronat emb
ei Protectora!.. Aquest pot exereir-lo tothom que vullga. Amb
la creada del Patronal, el que
ha fet As ferir sentiments d'organismes respectables.
El mIrdstre d'Instrucció
ea també rectifica, insistint en
que no ha tractat de molestar
sentiments de cap mena, sin()
simplement donar cernplirnent a
les lleis i a les disposicions dEu
Vila i Codina.
Nega que el Govern no es preocupi del problema eatala. El quä
pasea As que un ministre no pct
ter una barreja de problemes.
En el cas que discutim, he volgut resoldre dintre tea Ileis, dones
l'assumpte estä pendent de seaEls Tribunals diran
le be equivocat.
ORDRE DEL CIA

S'aprova l'acta de la sessió
tenor i el Senat passa a reunirse en seccions.
li p presa /a casal), es dána
compte del resultat i queda aixecada.
COMENTARIS A LA SESS10
EEUNIO DELS CAPS DE LA
CONCENTRACIO

Poques vegades s'havia vial
discutir , arnb tant d'apassionament i ankb tanta de sineeriatt
cían s'ha vist discutir avui en els
pasadiss6s del emigres un cop
acabada la sessid.
Els caps de /es minories, voltats de Ilurs addictes, sestenien
els respectius punts de vista en
mis,d'una eridória airordadora.
El marques d'Alhueemes conVOC$ ràpidament els elles capa
concntrats. meentr 1 president del
Consell amb teta els ministres,
menys el de Foment, confereneleven al Salb de Consells.
El nada curias era que dintre
dele grupa d tse forcees socialment conservadors es sentien lee
opinions mes contraposades. Els
ciervins les emprenien contra els
maurtris, retreient que els seee
nyors Cierva i Maura havien sortit del saló cense saludar-se. BI
El vescomte dlEsa eondymnava
la intervenció del marques do
Lema, qua/inca/a-ta de lamenta-

ble.

Els mietres estigueren reminis mitin hora i a la sortida el
eenyor Sanchez Geerra deis:
Ens havem reunit per canviar impresione. No bi ha gut Cons o ll nf
"Consejillo", perque tambe hi
han asistit persones agenes al
Clivarn. Afe.gia que el Govern
havia Ungid tina bona tarda perque la bomba ha esclatat a raltra banda del carrera Deia que
havia presendat amb pena la disgregació deis parers dels conser.
vadors que fine ara s'havien rimanUngid donant la sensaeliS d'unitat , El senyor Cierva s'ha equivocal evidentment en interpretar
amb excessiva passid les frases
d'En M'aura sobre l'abast de les
responsabilitate. El termite' assenyalat per En Maura es el le-,
gal per la tramitació de les res.,
ponsabilitats.
Els capa de la coneentracid frge
chitaren tina nota en la qtíli
dien que ratIsquen el diseurs de
l'Alcala Zamora al qual hem l'ella
oitat, majorment en veurelpie els
eoneservadors tracten d'engae
nyar l'orillad a gratoient, valente
se d'una grollera hantobra elevara
al Senat una proposició de suena
seda responsabilitat, eonveneuts
que oonetiturionalment el Senat
no pot condemnar.
Doma intervindrIt el senyor
Melquiades Alvarez per a ratitl,
cor el criteri de la concentraeió
retorcer la poner/da ausadora

de les torees Ilihera1s.

El coemte de Romanones dese
pres de declarar que en els tren:
la cinc anys de vida partarnens
taria, la emite d'avui era la mea
Important de toles les que ha
visa sostente que en el dienta
d'En Mamar, bell per la forma,
quedava desnaturalitzat en Mi+
minar-ne el tons. De prosperar
la proposta d'En Maura aquestes
Corte no podrien dieoldres 1 el
Senat podria exhautar la seva vle
da legal entre l'examen de d'acné
sactó de responsabIlllats i el sue
vlientorl del gen eral MINCuire

tift1LLP1IWLICITAT

LiPSESSIGME

`–e911-41-i412M951
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Expon ele beneficis ascendente
Iblitingnts per da Bompanyia eft
ele tres anys clareen, que Ión
t3. O i te prr cerde e` diu que si no
dernana prórroga d'aquest con
aharts del primer de deseenice es trobarien amb el cas de
nue cuan voldrien tractar en ferm
»quena operad() amb el censorbancari no pedrien fer-ho, i si
el ministeri de Foment aprovava la pelee) teta per l'Ajuntaleent seria inútil per quan t no hi
Laurla mitjä de realitzar la compra.
Acaba dient que aquests redlions que ingressen a ea calen de
la Companya podrien ingressar
• ta del Municipi, car les aigües
ßen tan potables en mane de l'Ajaniament com en les de la Companyia i el públic està acostumat a beure i gastar aquelles
stigiies.
El senyor Santainana insisteix
en les seres anteriors manifestaclans, explirant els motius que
°litiguen a la mineria radieal
eposar-se a la prórroga d'a.quell
contracta ame el grup bancari.
• a El senyor Bordas intervé novainent en el delta!, insistint en
qua les aigaes de .Dos Rius
tea potables i diu que la Com'
paria no feria
els beneficie
anuais esmentats si renovés
aquelles tuberies que hauria
renovar. Diu que si l'Ajuntament
Isegueix disposat a que aquest
essumpte es porli endavant, es
precie que el grup bancari ens
demostri que hi ha una solució
tal problema de la polab:lital i
jileritores trobarä en l'Ajuntaarent la bona ditiposició que re. elarna el senyor Maynés.
El senyor Carrasco diu que no
ha compres al senyar Mayas,
car aquesta proposició harina bat id de presentar-se un mes
abans perd no avui dia que timen aquest contracto. Si tan contirceeut esta el senyor elaynes
de lee hoces intencions i del beque ha de poder la pide-r:. Nefici
Pega del contraele, mes lógie se-ela que proposés quedar-nos en
,ferin lotes les aceions de la Com.pariyia d'aigües.
b El senyor Sabator fa remarcar
tue el sol fet que avui sha'ella de discutir aquest assumpte,
'ha motivat un augment de teee
jereces en les auelons de la Come
penyia d'aigües, la qual cosatliu—, demostra que ele possei'llore d'accione tenme interes que
Muelles quediu en llur poder. Es
,Znostra partidari de que s'acerdi
;la prórroga que es demana.
' El senyor Palau interve lambe
en ei debat, aduint consicleracion s
eeieni ques en demostració de que
des aigties stin impetab:es.
El senyor Maynes se gueix apeebala dades per a deekostrar les
eventalges que ha de reportar al
edunicipi na prórroga d'aquest
sontracte.
Havent-se acordat que la sestaló duraria tan eols dues hores, i
besent ja un quart de dues, l'alcalde pregunta si s'acorda con'Mune la sessió. Després
gunes paraules del senyor Ruche
S'acorda prosseguir la .sesslú.
Fa ús de la paraula ell senyor
Eantamaria per a contestar als
penyors Maynes i Sabater.
• Ele senyors Carrasco, Bordee
Sabater rectifiquen.
El senyor Marial presenta la
leegüent addiciet
Addició del senyor Marjal per a
igus es faculte a l'Aleaddia per a
que nomeni una Comissió que
gestioni del Govern la ràpida regolució de la petició de l'Ajuutaenent, en un u nitre sentit.
1, El senyor Marea contesta al
genyor Carrasco, dient-li que la
preposició que aquest ha fet de
fer al grup banc.ari una declara cit., platónica pot ésser contestada
en sentit negatiu o no conteeta• Segeeix demostrant que el que
▪ intenta es assegurar pel mujer
ermini possible l'obligad() del
grup boxear'.
Rectifica el senyor Carraece
novament.
El senyor Marjal intervé per a
demostrar que 14.tee aigües de Dos
-Rius són tan putabies don les de
elonlcada; es ~tea d'acord tonel
tes manifestar:mis del senyur
elaynes i del que el mal olor de
lee clavegueres es degut a que no
hi ha l'aigüa necessària per a la
ilim P iES2 de les ~enes.
El senyor Hm:ha diu que no
elan conveneut ets argumenta
del senyor Mayetes ni del senyoe
Sabater, i protesta que es portan
amb tanta premura a discussió
assumpte. s de tanta importraicia
eense poder disgmear dele neeessaris elements de judici.
En nom de la mimarla radical i
'contra l'addiera presentada -poi
cenyor etarial, diu que cap
de r de la minoria radical formare pan de la Couliseit) uue aha
de n melena r.
El senyor Mares) diu que encara que cap regidor de la minarla
radical ferial pral d'aquella Cognieeib, si a ell se'l designa per
anar a Madrid, tu anirä.
El amor Rodia diu que la repreeeatacie de la minurIa notica'
l'oetenta ell u el regidur que ea'
(baje l , i que si el eenyur Manir
loma part ellqateista Ce:rasera no
Illerá en eepresenlasió de la mino
ra radical, i es geetionarb, del
etee del partit que alposi a aquest
ae•ratiple de des aigtes.
did ÄPOMI a vernaia

28 vote contra 10.
L'addieió del senyor Marjal 6a
aceptada por 28 vota contra nou.
En defensa de la Mengua
catalana ;-: Protestes I
menyspreu deis radicaba
Firmada pels senyors Maynés,
D'ajot• Massot, Esteve, Duran 1
Nadal es presenta la següent proposieió, que va precedida d'un
molt raonat preàmbul.
Primer. Que l'Ajuntament de
Barcelona fan i constar la seva
protesta pel fet, que considera
ofensiu per a Catalunya, d'haver
estat tornat al president de la
Mancomunitat pel governador civil de Barcedona un ofici de cortesia pel sol motiu d'eslar redaetal. en 'lengua catalana, i perque
fes reproduit en 'lengua espanyola.
Segen. Que l'Ajuntament
Barcelona faci saber al president
de la Mancomunitat de Catalunya la seva completa adhesió en
tot alió que signifiqui defensa de
la Mengua catalana i del dret dele
catalana a usar-la en lea moment
i «asió.
Tercer. Que es comuniquin
els anteriors acorde sil aoverna,
dor civil i al president de la Man,
comunitat de Catalunya.
Ele radicals, especialment ele
senyoes Rocha, Domenech i Santatuarla, en donar-se compte del
que es tractava començaren a
cridar:
—"Vaya, hombres, vaya. Ahora
venir con eso."
DI senyor Rodia demana la paraula.
El eenyor Carrasco: Demana
que resti damunt la taula.
El senyor Domenech: A nosanees nornes ens interessa la Ilen
gua de vedette.
El senyor Massot i altres regidors eis increpen, i el senyor
Domenech segueix usant un llenguatge inca impropi del Consise
tori.
L'eeeändol dura una liarga estono perquè el senyor Massot l'increpa de mal catalä, i el senyor
Dontenech in.eieteix en el mateix
Lo.
L'alcalde, tocant la campaneta,
reclama inútilment ordre i com postura. Per últim, s'apaivagi
l'escanda
El senyor Maynés digné que ell
no en protestava de les parautes
que hacia pronunciat en menyspreu de la ¡lengua catalana el senyor Domenech; sols demanava
que es fessin constar en acta tal
com les havia pronunciades, per-,
que resti consignat en !a história municipal que en aquesta corporació hi hacia hagut un regle
dor, català fill de Catalunya i Je
pares catalans, que en parlar de
la !lengua catalana hacia dit que
a ell ii interessava rnolt més la
Ilengua de vedette Ja n'hi batirá,
prou.
El senyor Massot deniana que
s'obligui al senyor Domènech a
parlar arnb la desuda correcció.
L'alcalde: La presidencia no ha
sentit les paraules esmentadee.
Digui el seny-or Domenech si lee
ha' pronunciades o no.
DI senyor Domenech declara
tot contbs que ell en pronunciarles no havia volgut ofendre
llengua catalana; que le,s havia
dites perquè volia parlar de re,
baixar el preu de les subsistències, i anuncia la presentació
d'una proposició que redacta el
senyor Santaniaria.
Finalment la proposició va
quedar daniunt la Mula.
Altres proposiolons
Una, dele senyurs Curaran',
Esteve i Naves porque anib motiu de la festa mejor de Sant An
dreu e> posin a disposició del tinent d'alcalde del dietricte IX la
quantitat du 1.500 pessotes per a
contribuir a les festes populars.
(Aprovada.)
Altea deis senyors Tusell, Doe
menech i Escota, parque en compliment del corresponent acord
municipal de designi el regidor
benyer Bordas perqua representi
l'Ajuntainent en les juntes generafe i atine actes de PAssocia...
ció de propieteris del Manantial
d'aleta' situada a l'illa 31 1./M 32.
Altea dels senyors Baebey, Duran i Eeteve, porqué es concedeie
xi una prórroga d'un mes al Jura t del contares de prujectes del
"Featre de la Ciutat", pee a emetre el veredicto.
Altea dels senyors Massot, Santemerla, Junyent 1 Arquee per
qués'aeordi la inversiú de 50.000
pessetes destinades al reparte.
ment de bons de pa, earn i arrós
per a faisanes necessitaies en
celebrad() de les festes de Nadal.
Altea dels senyors Maynés, Mae
sol i Vilaseca, perque e'aeordi interposar recurs d'alçada davant
del ministeri de Foment contra
la resolució del Govern civil, en
virtut de la qual s'atorga a don
Josep Soler Moreu una concessió
per a establir un .servel públic
eotxes autoóninibus per al transpon de viatgers i equipatges entre fa colónia "Artigas", de Sutil
Adriä de Bee6s, Barcelona i la
plaça de l'Hospitalet de 1/obregat, utilitzant per alió les travessies per aquestes pobeacione
de les carreteros de l'Estat de Madrid a Freno per la .funquera 1
de Barcelona a Santa Cree 14 Calafell.
e_ 0'9114 ditc9Yddditt

NTAMENr
•
S'aprova altea propottiele signada per tots els cape de minuete, subserivint-se per 10.0100 pes
seies a favor deis damnificats
pele terratretnole de Xide, posantles a disposició del censel d'aquella nació.,
Els preus de les subsiste
tenidas
Altea dele senyors 6antamaria,
Bordas, Ar q uee, Rocha i Domenech, porqué per l'Aecaldla 1 la
Comissió d'Esconcadore i Olercate es procedeixi amb tota urgencia a resoldre la carestia
les subsistencies a tenor de les
indicacions que sobre la qüestie
del pa ha indicat la Junte Provincial de Subsist.encies i el Govern en la II. O. que sobre la dita
qiiestió es va dictar recentment.
El senyor Santamaria preea a
la Cornissió d'Eseorxadors 1 Mercas que estudii 1 presenti dictamen.
El senyor Olivella comença la
interpeLlació que tenia anunciada sobre -els preus de la -caen de
bou i dell bacallà, i s'estén en llargues consideracions, i cita dades
de preus.
El senyor Maynés va dirigir algunes paraules al senyor Olive-.
ha i insistí prop del senyor Plaja perque ho ajornés.
Aquest accede i l'alcalde dedlarä closa la se.esió a les tres de la
matinada.

Not2s informatives
Per l'Alcaldia s'ha publicat el
següent Ban:
"Ba y eta estat formst el Pa-,
die') general d'habitaras d'aquesta ciutat en el mes de desembre
de l'any 1920, cal fer-ne la rectificado anual dintre el quinquenni que la Hei municipal aesenyala
per a la seva duraei6, i de cons
fortuita ami' el que 'prescriuen
els articles 15, 18, 19 i 20 de
l'esmentada Iler, ha de portar-se
a termo, dintre el n'es actual
amb suje.ceite a las bases següents:
1. 'ruta els espanyo:s emancipats que en aquesta epoca faci
ja dos allys que resideixen d'una
manera hm dintre al terme municipal queden declarats d'onci
veins d'aquesta ciulat, de la mateixa manera que tots aquells
que exerceixen eärrees púbdics
que exigeixin residencia pelmanent, encara que no tinguin complert aquest periodo da temps
per tot el qual hauran Cht presentar-se a la Tinencia del seu distelele 'respectiu, a fi que, per
raitjä de la fulla addicional, pugui furmalitzar-se la seea
eiú en el Padre de velos.
2." Els habitants d'aquesta
capital que hagin eanviat de do/Mea' durant el presea any sense haver-ne donat coneieement a
les oficines de la Tinencia d'Alcaldia respectiva, hauran de fers
he dintre aquest mes present.
3.• Les persones que d'eneä
que regeix !l'actual Padró, formalitzat el desembre de 1920,
hagin vingut a establir-se en
aquesta chita sense haver- st
donat d'alta en el seu Padró, hauran de fer-ho, donant-se de baiere del poble d'on procedeixen,
te Ele que anib posterioritat
a aquest perecida ho faein o vinguin de nou a residir en aquesta
ciutat, es presentaran a l'esmenlada oficina amb els documente
di; la seva procedencia pm anotar aixl la seva inseripcia en l'empadronament de la mateixa.
5e Die cape de familia o d'establiment, en admetre a casa o
en el corriere, rellogats, dispesers, dependents, aprenents,
eriats, etc., ele., tenen obligació
d'exigir-los dintee el termini de
vira-i-quatrs Lores, un doeument
que aereinli la seva inducid en el
Padró d'habitante d'aquesta
calda.
e.' Els reine que cauviin de
doraleili per trasHadar-se a un
altre poble, els pares o tutors
dele ineapaeitats 1 els hereus o
testamentaris dels morts, estan
obligaLs a declarar-ho a la Tinència d'alcaldia del districte
respectiu perquè puguin ésser eh
minats del Padró d'habitante,
lu virent de l'artiele primar
del R. D. del 8 de mere de 1897,
a l'ensems que la rectilieació del
Padró vigent ha de fer-se l'empadronain-ant de Jurats, amb
aquest fi es repartirä una cédula especial per a la inscripció
dels cepa de familia I capacitats
que tinguin el dret 1 l'obligarie
d'esser-ho, en la qual tulla faran els interessats lee anotasions corresponents de pmey i
!letra, tenint present els anheles
8, 9, 10 i 11 de da Ilei del Jurat,
que van impresos al dors de les
esmentades cèdules.
Co quo fern avinent, d'acere,
amb les d!sposieions Negente, a
bis ele interessats l'erguí' no
puguin al.legar ignoräneta i per
.evitar-los les eonsegüents re3potisabililats i multes que els seran exigldes en cas dencompliment,
Barcelona 1 de desembre de
1922. L'alcalde, Ferran Fabra
Puig."
vjeigee a l'alcalde
Arar visitaren el senyor
acompanyats pel senyor don
Salvador Castelló, del Comité urganitzador de l'Exposició Internacional Avicola‚ ele senyors
eller eded Ogt Qua ~Jeep, bp,rú

d'Andina, comte de tehrevara, Mar
giras de la Frotiterge Enric‘ P. de
Villafrtil i Ramoit 15stille Garete
1 Soriano, cts, guata han donae
comete releyere*, ennstituit ahir
ej dit Comité, luyera empres
te seguit Iturs gestione per a
Peal t del Certamen.
Tarnhe han visiten al seleíbi
afearan PIS senyors Ulled don Ra(el Alayeto, del Val, García i 'lose!, del Centre Aragonés, acorne
panyals pel regidor senyor Santentarla, individu també do la dita Junta, per a fer-li remesa d'una instància en la qual el dit
Centre soleicita que sigui canritt el nom del carrer de Ponent
pel de Joaquim Costa.
Nou suboficial de la Guàrdia Urbana
El tribunal corresponent ha
acordat proposar a l'Ajuntament
que es nomeni suboficial de la
Guärdia urbana a l'auxiliar don
Miguel Rebasa.
Vanda d'un solar de la
Reforma
Al despatx de I'Mcaldia ha estat firmada l'eseriptura per a la
venda del solar B zona 23, seccid tercera de la Reforma hazte
rior, a favor de don Artur Cutbena. Fou autoritzada pel notari senyor MarM.
AIlliores per a la barriada
de Can Tunis
Ahir visitaren al senyor alcalde una nombrosa comissió d'industrials i velos de Can Tunis,
acompanyals pa l regidor senyor
Roure, interessant - se per la cona
trucció dune rentadors públics
en la dita barriada, i per a la realitzaciú d'altres millores da caràcter higiènic. El senyor alcalde els va manifestar que s'havia
preocupat ja de les dites obres
i abs va prometre que donarà les
disposicions oportunes per a la
seva tupida execució.
Vls:tes de condol
Per a donar-li el cundo' anda
motiu de la catástrofe del ppssat
diumenge, visitaren ahir al senyor alcalde, don Leonidas A. Yerovi, cónsul general de l'Equador; don Andreu Redriguez Azpuma; citasel general de Venezuela a Espanya, don Frad. A. E.
Nippell, eónsol de Suissa. Tarn.4
be s'ha reina una sentida comanieació de don Vicens J. Arboleda, eónsol general de Golembia
a Barcelona.
Les testes de Sant Elol
DI senyor alcalde ha delega t
en el senyor don Josep Vilaseca,
la seva ri, presenlació per a la
festa religiosa que amb inotiu de
celebrar-ce la del Patró del tare-,
mi, Sant Etui, celebrarä elite serrallers i terrera; de Barcelona
avui, divendres, auf com Ter als
altres actes que ame aquel, motiu i organitzats poi ifit Gremi
se celebraran,

GOVERN CIVIL
Manifestac l ons del gevernader
Ahir mig dia el general Julio
Ardanaz talé els periodistes.
Els mandestä que ll'havie visita una comissió d'empresaris
queixant-se de l'ordre de no deixar fumar a la sala d'-aspeclacles,
dones, per algunos empreses és
gran perjudica —líe comprarlo
— elegí e4 governador;
Certament, hi ha algunos sales
acondieionades per poguar-s'hi
fumar. Cal no esses intransigent.
Ele he contestat que nomena.
ria una comissió de la Junta d'Espectacies peque s'interna de
quince eón les sales que s'Id pot
sumar i quines les que no."
Un company de Premsa Iipreguntä que hi hacia de la seva dimissiú. —Ites absolutament —
contestà—. Ni l'he presentada
ni he donat motiu per creure-ho.
Aquí sein vol presentar corn un
enemic de la Mancomunitat i do
la parla catalana, i alzó no es
venta. Abans de retornar l'utici
cris vaig informar de si mai
SS n'havia rebut cap d'un orga'Usare oficial escrit en catielä;
/tomes em donaren raí, d'un enviat al governador Salvatierra,
qual el considerä Neri no rebut.
Jo no he fet altea cuso que ma ul tenir el prestigi cl'auteritat. Tributa un elogi a "la región catalana, gloria y honra de la Madre
España", i acaba dient que més
hauria Neelgut que la Maneolnunilat no hagues fet el que va fer,
perque ara cadascú ho interpretà
cual vol.
Una nota de l'exegovere
(ladee M artínez Anido
Atril' el senyor Ardanaz remete
als periudistes una nota de leagovernador aenyor Severiano
Martínez Anido.
En la dita nota de _ato
es defensa d'un artliee imblicat
a “El Diluvio" parlera de la distribució dele diners adininistrats
i fiscalitzats pel Comite d'Obra
Social 1 Benéfica, durant la seva
presidencia, a la que n'Id adjunta una nota en la qual es precisa
la miradita: (=apiada meesualment. Apesta nota la subseriuen
els senyurs don Julio de Ardanaz,
marqués de Senttneuat, Jos.rna
Puiggsner viran' de Sanz fletera,
conde de Caralt, Vallee i Pujals,
marques d'Alcira, uutequee de
Garulla, marquesa de Gastellflorite, Jusep MIllg e . f.ainua j Jaime
.1‘ agrega,

Oil/ondeo:a 1 de asombra de 1
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Vaeemetre a O graus i el nivell
da la mar, 766'9; 7060;
Termennetre see, 7'7; 158; 13'0
Idem liumit, 5'0; 116; 100.
Bumitat (centessimes do saturació), 75; 57; 60.
Direociú del vara, Calma, ESE,
SSE.
Velocitat del vent en entres
per segon, 0; ; 2.
Esta del ce!, Clar.
7an4eeaturca enrama. a ~abra

Maxima, 180.
Minima,
OeciLlació termométrica: 218.
Temperatura rnitja, 122.
Itecorregut del vent, des de les
7 ores dei dia anterior, a les 7
del dia de la data, 91 km.
Observacions particulars: Boira molt espesa al maté.
—•n••nn

LA PUBL I C I TAT
PREUS DE SUD3SR:PCID
Barcelona: Diles peesetee al
mes. Provfacies, 7'50 pessete3
tres meses; 15 els sle idern; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sie; 90 un any.
L'Associació Mútua de Creditors i Accionistes del Banc de
Barcelona invita a lote els accionistes i creditors del mateix a assistir al mittag que se celebrarà
el diumenge vinent al local del
entre Autonomista de Dependents del Comeni i de la Indústria, a les (lea del mate per assabentarelos de l'estat de la que
s'anomena suspensió de pagamente i del procedimeut a seguir
en defensa dels interessos perjudicats.
5.•nn2

U Cala deis Tr as Dragons
1

el cantarän
Tai - Barba, augatta I Vandffil.

El Grup Excursionista de l'Ore
fea Graciene amb motiu de la
inauguració del seu banden, fara
cil proper diumenge, junt ande el
C. E., de Terrassa, i Garlopa, de
Barcelona, una excursió familiar
a San L'emane del Mune sor tint dc
l'estar:in deis Ferrocarrils de Catalunya (Oliera), a tres guares
de cine,
L'habilitat dele mestres nacios
nals del partit de Barcelona pagarä els ludiere de novembre el
divenclree i dissabte, d'enes a una
1 de cinc a set de la tarda, en el
lueel de costran.

CA R TUJANO

Vi blanc, 11'85 amp. lit.
Cellers MINO tre MARSSTANY
La Junta del Temple Expiatori
de la Sagrada Familia convida pee
al dimuenge vinent, dia 3 de de-.
sembre, a les senyores mestrese
ses directores d'eecoles nacionals
de Barcelona a una conferenciavisita a les obres del Temple es mental.. Ila estat encarregat de
dirigir nacela visita el vocal Se-•
nyor Mara( Matileu.
lel punt i hora de reunió sese
a les unze del n'ate, al local d'ole.
cines tècniques 1 domicili del caPellä custodi, davant de la porta
de la cripta.
La scgona conferancia, que tended afecte el dia 10, a l'hora aseenyalacla, eeeä per als senyors
um

Segueixen els dijous a la tarda les visites al Temple de la Sagrada Familia.
Derrerament han concorregut
al Temple de la Sagrada Familia lose- ola nacional que dirigeix
Na Maria Balde de Torres, i dues
seccione d'alutnnes del Col.legi de
Pilles del Sentissim i Immaculat
Cur de Marta azule tres religioses.
eteui visitaran les obres del
grandiGe temple ele alumnos
segon ensenyament del Col.legi
de Sala- Mufa Goneaea, que dilegeix En Juaquim
Denles, com preparació de alsita escollar, al igual que feu ¡'Associació Escolar femenina, el asjuns, dia 23, les alumnos del Collegi de MM. Filiptinses del correr
de Lincoln (Sant Gervasi) tingueron una conferencia ande pro
L2 wiatta s'efeetuarii un-jecions.
niati abans d'entrar a tea Sestee
de Nadal.
— --e
RESTAUTleaNT ROYAL
Sale de Te
cada dia te dansant de 5 a Ve de
le i dinar a Semerteaust d. 9 e It.
Vuele es rail) perque voll Si
vaguee, podria tenir una bona
eabellera aura l'ús constant de
FILOCENO. De venda, a le.s
cijal a perfumeries.
3 e1 (jarree netniero publicat
la "Revista Jurídica de Cntalttnya", órean oficiad del Colli
deectvocats i Academia de Jurisprudencia i Legislad() de Barrelona, lastren estudie i treballs in
teressaide. ene responen al Següent sumari:
Lea orioataeione politiquee (PIS
poblea llatins al Mediterrani. (Cielo do conterteneies donades al
Salé d'actea de Ill(ustre CoLleel
Notarial ele dies E 8 i 12 de malee
do i92). Tereer4 co•Leriincla:

La influencia de la guerra en
/enfielen medtterränla.
Frederic Crunp.—Histeria
diva de la guerra' de Ja
desteta (Ceetemena parte-Da ge.
social i el Dret.—Siseagi p ara e
Dret militar (continuació).
F. de A. Segréllez Sisen
Dret eoneaetudinarl.
F. elasponefe i Anglasell.-a
sl Dret català.
Se 'ú de Legislació,
Notrcies i Varietats:
Coelegi d'Advocats.—rió
rfdica Catalana.—Personal den.
gietres.—Pereonal de la elae
tratura iJudicaturae-Oletuari.
-

mn•••resnswe...oanvzamaw.~....
I fi Casita deis Tres Dra gfi ts
es arhb musica ,1,1

fa LeberfiE InCSIERA
Per a el proper diumenge, dia
a dos quede de cinc de la ta
ha organitzat la Secció d'Estira
Política i Socials de l'Ateneu
cielopedie Popular una conferé
cia, que anire a eärrec del diste
guit advocat madrileny En Je
Serrano Batanero.

M O N T ATZ1

Vi negre 0'75 amp. Eire.

Cellers ARN3 & reARISTANT
'Et10"1 93.1E[{ u premame mame
-Me '9e erliqe 11.1 sp lneuelfeuej
smateieLp eeeeimea Lime:el ¡e ez
-ama mmsodxge ap eopeeemere
tunee lad Jeep attopatu t meted
-u) guau EpEt38:.:81; emsa aq sale
-ea casco ap otean:aseos) el u ae
eelstpmaael ap eeneezdoop

El diumenge vinent, cita 3, a as
den del vespre, hi haurà en el
Centre Autonomista de D e- et,
dents del Comerte i de la Indus,
tria una extraordinària audició de
sardanes per la cobla La Priert,
pal del Camp.

MES VILANOVA tiä!J,G
Felicitem coralnient Pedo
doctor Retal, de Sabadell, per la
distinció obtinguda amb l'admi,
nistració de l'antiga Societat
Confianza Ibérica".
Les conferencies públiques qua
el professor Wintz dTriangen del
nard a aquesta ciutat tindran !lea
a la Sala Cervantes, de l'Institut
d'Estudie Catalana, el divendres,
a les set delta tarda; sobre el tema
"Les grans dificultats de la radioteräpia profunda del eänzer
com a resultat de la mesuració t
de la seva reacció biológica".
I a la Faeultat de Medicina,
Institut de Fisiologia, demà die e,
a les set de la tarda, sobre el tema
"Ele eattodes de traetament eni4
die del cantee en les diferuits
parts del cos. La sensibilitzateó
deis telxits per mitjà de la clec,
trolisis cúprica".
El Ga st a n deis Tres Dra gas I
s'esirei i
I EaleiSANTE EN Ele TIVOLI
Constituida l'academia de fea'
T -bela de l'Associació Catalana
u
d'Estudiante ha quedat nomenat
el segiient censen directiu: P.a.
mote Cullell ‚presiden:: Josep
ses, vies-presidenl; Dolors Mee
rató, tresorer; Josep M. FIn. Be;
net Oliver, Manuel Serentill i Je.
sep Mane, voeals.
El pasea!. divendres, dia 21, a
la vetas, tengue Ilec a l'estalle
del Grup Excursionista "Barres
noneti" secciii de la eoventut Nas
cionalieta, l'anunciada confereas
cia sobre "La telegrafie seas.
fils".
Davant d'un püblie nornbrás,
Ea Rossend . Segrera, desenrotlli
aquest tema, il.lustrant la eoefes
rtinein emb una interessaut eres
jecció- de positius.
rustaleä una estació receptora
i es feren diferents peores, reheut-se 'llora oficial que traes.
metien les estacions de París i
de Nauen.
Per a barrets bous i
económies
eambla Canaletes, 5

flp

L u Li

La subseripeie oberta per la
Cumbre de Comere i Navee.acie
d'aquesta ciutat per socerrer 016
damnificate de Xile, puja a 18,121
peseetes.
EA Grup Excursionista Sirria
nene te vejeta/ida per al diumens
ge velneitt una extursie a les ser.
nestle Saut Mateu, sota En inerari segiient: Maseou, Sant
Metete Vallrórnanes, Montornes
Montmelie.
Les hores de sortitla son: al
Sarrià, eatació del ferrocarril 6
les 6 bocee. 15 minuts; de, par
-celo:a.stióFrn,
t'oree, 45 m'unte.
La Junta d'aquesta entitat eS'
ta trehallant activament per a II
celebra:de d'una espleudida fese
ta per a la emumemerache de 15
nivarseri de la sera futalacie.
Tendel 14 projeclada n ul a encurse) al Montseny per abs duel
21 do desembre 1 primer de ges
Der.

Per a inseripelous. :Varee! Alee
r1+ Plata uld izL Caietk unja.

LA PUBLICITAT

teetems 1 "Me' et• "12

1

n,4

E

. alas .144

»t»

S ESPECTACLE$"«

.

premiar, a un quart de quahre,
repomcuf, de la pea= sar., aela, El

1111111125•11••••••••••••••11•1•BES•1911011111•11111•••aue

•

u,

rey que rabia.

.

I,

GRAN TEATRE DEL Ltall
pr

relrenn: LA p ana DE.
-- Denla. LA FAVORITA,
illpólit Lazara.

grweezemilllee•oneanaii

Tealre cgni Ruma

a
u

Avni, «11-enarca, tarda.
Da-taquee a 1 pta. i D 0'85
pesretes.
LA SOMRIENT
fdAGDALENA

krui, divendrfe n, larda, a 403
ge«babe, _butaca,
Elladattn

Fue

•
•
•

e

criats
nerrtemre. larda,

A

tree: La l'enteraos....
quallA die Ate, i alt:

Ire

deg

CARRY! ELS SEUS camis

.

N

ARIST9CRA71C SALO
PALAU DE LA COIF-klATOGEAPIA

»re
devendrem,
repiiel
la rinanonant

111,gol: Cl
Tor
acere% do PellottlaoLla, Ptrabw,

eine, matinée popular:
LOS Csite03 DE SOL

!i-e

41

L'OU COM RALLA

6
Ii

botoel del collar do cerina. erte
Cm«. '10 El rei do l'ar,cent.

La ecttnana virwat, en e
Vera per a ['J'os
amh Fretrcrui del (tolde pu- IR
pillar: La pobre Coa:chama la
tLa Ventaeoca).
e

>arable, mit, estrena de:
•

Ei castell deis

ti

tea

•

Si EL

.

id

a

. e.
e

a

F.IfiQUE DE S2VILLA

m

11

reC Je• Elo ~hm coreedianto. ZB
t,e,is a iteart7JaCtioia.

e e.%

r

PEP e ANTP tr E
1
AUSUICP-...10 CtIC!/LS
,i,,e,i d,,... , r. :t. 1 /1,,,./..://ne.a.
= i....:4 u) II: La luncho ter dan« B
.1 atrr,..: .U . g
t.:
g rell en 17 - 1 ;.V.rs ria /...;.,.... del
L dee.:or Divide, ttee o/tu:c.:o:el a 14 ..
t /.:I. 7,:. 2 g I. • t g Eatri . aa e.4,1,.,.,,. i

t

.

a

r

e

t.eei vottevli re troe are.» Va pul- .
ic bel Cal Ceetue Rilalt. ,e_gt,/niuta ;

y

e ...,, . wats. 1...elcart ~U. 1» r..A. .

14 (14,..:./e.

.

g.

11/.. tAIN /3 a,, i,...r. eE py.;,,1:14 .1 1da:. I:IS, IMI 011/ n 4110
11 del doctor FeirrIt A,Ja, 111 Vo ado/o .
do elonElield ,.. actos. 31111 ...1. .:3- i

r

.

.

l

-

•
anc3eaL--7.nanzzzurr.r.e,
Teatre Nou _
Companvia d'opereta
lE t.'frORIA PIKE130
LLUIS CaLL7.377‘e
Avui, tbvesdres, a dss (pa: 13
tina, Mas bien sin mirar et
(talen; Que ds gran Barouiona!
d'aque.ta
Randa, Pea Marque . ; El apuro
de Pura, grsn 4irit
A
dea. Naz bien Bid mirar a
flUlell 1 La reina de las .pcadaraA,
estupentlit
diasatie, a dss
qearts Jo eiLe, Delostal .vertnut

e.'

.
. lento . 1

tor
Frotler,ch Leittria. Pro- 117
¡fi:dad. Fruir -ra Irrt, linpratimu up.
er,.
• et.plan A *
"
Det/ g Acy. Jalea, Jentgao.
1,111/0
Ptaniga
AY/2011/1 A :41: alu d( •
11711-111 71. "011 del neo dele0
ardor. POolort

e

•

S us.

•

uwato?e". Gel:dimano (11•10•1331:).

Eleata.ea t-17to-tx27),

1r3

t

l

i "1
-1111

g ..„.1 ,,,,,,, „
e
a. naim,

r

a

1 d
54 .,.

_E(1,, ,,.„ j a..,,twi.3.2. „1„,:m1

ti

e
3
a

N

* 4.

•

rs

,e/a

ime e P
lri 1
Cree gr.. frpf , I ell I .1.-

WZrZERENiFlYZIMMWM312MILSIOEUCKE=7241NOT^

gul

Ater.10/EA CEL ANTIFAZ

e

g

recaló Car ó (fill)

drar.s N:formes als salons 1 scrvel. S'admetcn
cncarror.s p r a bansrlas

e

g

desaguas Vales, =tapia (+Ceja)
centra

Pore !Mor, chaffenger.--Al. Ra.
er contra Maleadoal, que fine
e yni rae tia eeat vaerit. Calabares contra el campal de emana
Micha' 1 ultras combate. Rateada
general, 'S pabertes, timbre in.
el.Ss. DeApats„, teatro Locatilate.

FUTBOL
CAMPIONAT DE OATALDIIIM
p luma/gr.. 3 te denember, 9 Ni
2'.4 de da trets:
Espaílut-lidropa.
Ilartelana-idlealk41.
Aveno-Ltadi laspertics..
parisiona-7dartine-no,
AtIbtio-Turrassa.
JdolLer-hapaara.
rama deis an,dara yavta en 90leer non. Pez s, mitrados S lora-.
pel cenit . 1daraolona-eabaaval, de 10 a 1 i de i1 a 8,
al carrcr Fortaay. Per ala denle'
partta, 461 carne jaC el matriz
dk•..
M3179ZEMILIMIEURER

GRAN MAGATZEM DE

MOLLES
DORMITORIS

MENJADORS

Preus baratissims

II

a

Malo Glitierto“. Torreos, "¡antes:Ardid/ . N. Frsiolia

.1

r

SORNA TETBP8. Iteotattrant edreCIrd.
.Pels, t'Alero I altintsloo. QU gli gill, 7,

Cuello 'cuata tvteura". talla , t16•67- ell
1210), "Pur atacan turra

Opon del ookdato". °dora, -Mude cs
/cama". 212notti-Longoo. 'orrees a
pi e l , Leogce, -lo e,onlione Grill
rers' , Mire cbe 11 tun torri.to”,
. . „,,, rugen, m ' a . Gra„ Cl

t

ja López
44, CARME, 44
(1,14ava.rat

din Mic. 3pital)

.r.=-Mg=fflididEgaii2112~4~4EMEN

Gr. BUBA

Mals de la pell. Vira urinarios. Raig X. Corle Calle,
lanas, 41t2, 1t 2 a f. C:lnica de Se.:71 Pan. 44 ele 7 a SO

35111111EIRINMIR

Fábrica de gäleres
de plint
(Barcelona)
[81181 113 113r

'-'=..111afflialii..4.21./MDCM3
.732~
svent-T2Cra.eCtus"7.t.Mult=1,211==s-

f-morarr'z'

•„

'e •

le'eje/1:X'

411Y,

lec;

•

reazuzenualniscaeiga:::

Condenados

ä h inenovilidnd...

rr_rizzarrst!rarnune.nzre
ki.,,,
L'ir!) I eutre 1-52etlyei e
e
(I

IR

41
Si
pi Le in71, diJ.1bte ta- da. El parque in
C da Saa n lia, Nit, La amaxerra esi anLA

rize ieseeret ti pan

e,,

.

f.I
.1e na
..
,
•
1, /1/e
bro. Dieart,ta contea •nd y ttisos, pnsr
ezerrrwr Catas. SIL a Ws 1.2 La forin eit ortr/ lg :0 1: 5 eeseo arlo • e• a

.n

Pr.I 4:rnIa

a

tOla
dadrld precenia.

küLIAN

NELNao3alEaNNNI1741912/404: ib".3484,41Z140113313131/41830141460
crkz y...1ü2L,Jr Zr.1;-.1. Adziamriz.ljEzülbek , ri,T3.2-27.11=igeldrailiaaliar-

Badia,

EL3 088 133 COMEDIANTS
rr4ses• adate/al- Sreitera.
iL
tire 1 AM, yttunLuNen r un-

LA

-FiLL DE PAUL tZALIAL
•
Ill 35'
Pa "b
. 3 -iGrätta, 35 ai
(•
ebrio:en
o, 1 de da-rondare, 1 11
• ASIII,
riel enano
1405 »anua,.
Criiiret etiesneilinsvi, oreas-ud /11 E
pon la mamut comete/ Sarafina
ni Jun., JtieuiparzedlaAiDE1-

la a

da

TEATEr. a CAK.1 BOIY.

FróxIma reapertura. Di-

4 s ricart

le

LA BUENA SOMBRA
GUIJO, 3.-Cabaret m'ilion de
Ire aet a do. Rizarte de den i de
lea dotze a les ¡viere do la asatinada.

fiESTÜFUNT eel

ons. In- .4
"
!' r.13
m
Ve , n+. Ittr:Polit-Lin
° d ° ti'''''4"n' 17"'"1 Jarna'n• ,,,
succiono roan de castocs. Utredeld u
S''' *:
6: ariledlea, F. Longäd.
de .3,000 aleterst.
al

• 1,13.er Le-n, burldinder y en, na.
4 111,,:ca t1 e13 ibestreo V1tenberg 1 a

Kits.ecc loe, de • bu, tarde%
a et,' afear fla cinc. metwee Nil,
a
‚lv.rL II, du. ente:leed:ea; u
/!/. ;,.,.lues 1 Crebut de

itsüNer, 7

O

ALL3

M U h1C-li

::CONCERTS

d'Atnedell Vive!,

•

.

areente , ca. La Delta Le-

f •esre, recae Ot/I 4151.10 Hender/ el,
C,rbe.n, es, reocrtig aral tzt-e;/-er:
al4.1ercl.
be. dRatt:M.Y1
-4.41 n daY . ! al . Ay ortg eY
7rts
Airtess, 111k. PjcrtaIi, 1/90. Pile
Vra 4 trAn ely/a, La B:lia
cattrare, 11UA. Petrout I uh• O,. r7.1! reo. re Free Lar 1 ceo Dore

E

eiv•adree, 1-.^ela, a ile$ S, 1,11 •
nuln de las planchaba a reza ata ata, a
in ra . .:a -oun-teors Ni O sePiA. ge
kttirea Fornapika, Dio- 3

3Lae,o, ärtra E.

a
to

IRIS PRK
Ami, Iban-Iras

cut, abano del media u4,
Cl lorel 14011,1, P gAda/gC ole Salat

RESTAURANTS

.,,,
»
intoniesant pellicula btolihlion L2 a
- Lconir - Galleo 119 o
.-, ,, ... -(,or i.. scin,baria 1 179)_ 1 irjo ) . i • FI ge
y

si

IlAr. Vtrttura
ra -rae- Aviti,
de/
ge geg . AZ,traoPla1 yri cry
er
1,•;-• tletr y /S Sie iai'l 1', en Kle 7 Seretoa, aerAtere,

I ren CIU ,I ;

Mari ni.

per Vi+.

Sil

""

E.
. 013eS Walti,n,

inenge, zult, L'orfonsta, 12
a Attna. Testomont Otirif:19.2

•

te& Varaseis. Ondarrée E Urquf.
di; biao. Jaime i Canean».

ESDEVEN1MaxT ESPORTIU
Primar +loe:i ualad «erial 4144*
panya, pes wel13r. Cine luid
seles ttp bolsa.

de den. Yegono ion-sellen ele Eatanda, lata peclusie.d scipecte
repJeilniest armen:mona lu
fremier feta ~mamerta par «-

reasuccaseaseeeeetaftweel
;

a

e

a

Ja

BOXA

I le

Prorenter extraded nun
U
e
U Aso!, diorndre*, lerda i ud. Rehe- gl
..,
I, eiczeld
c
PC.teard.
El voll Polrortlla, N
I Cl (Arm'.. Mal Talen, EILE, per a

g

CIRC EQUESTRE

etano..

O Arlit*Cfal.Zonif sossioal

r

ee nueryea

Cite

GRAN TALO DE MODA

rczczuzinzioactimairacaaale,
et5
LL.I./OHAUL>
e
Cten paryia do @ar ucia r

F.ATIZE NOVETATS
A e ry

Pace

a

•n•n•••••••n••n•n•••••••nn

rEg2:elECOMNIZZJE2 2'
är•

•

TOMAS DUX°

avui, dernadres, lada, a lea
onalre t., peal., doe ame/asnal.
rtns. f it, a ea toar' d'anae,
graudids porte te pilota a cla,

Ernisrasameol pea ai9 t xis. -Pavea: U camera eameeter alab
alimenta puittualriat, a tres quiere

suaraecsocasieMiefieletc

er.tazazanstsciamisraeaa

t.zuzizinaiür.-ainacasnantem
tres dragons

a

a

a

Avui, di yendres, t'oree-

ae ta, 10 i 11 episodir; L'ad
mireblo Crieht on, dol !Vial
Prngr .iiird A ¡uria,; La ella
110 1 13,e11 ., et val Potyorllla; Sandalia a la ferrada;
Actuantes Oaumant.

El

tsistiazoinitressinernaavaii

s'imalau-

Matineue
rariX el

•

tv1/1, g tvergtree, tonel', 1 /lit. eakmtris toree,r3inre. Un riotjec rer,leclog art, El teil Petrorillo, he.rindl- N
cacio do Eloaed, Talen. alta, pet
ftladas gena I tiltlint al
je: onda ilr /1 gran AeLtletils Cl ro-

Et. A31;G 0 FRiTZ

N

g g

ilion er /le an/4n:

Gran Tesire Comtal i
Gran Cinemn BJI;einsa

NIL a les dou:

» Ni7 DE REIS

a

Ei

Leideedezi•ctonalielsamennag

a
Avui, thvend.ree, tarda, a

Monumental i Vi/agria

Esirers dc 11
eelemu exeaustva La caravana ale
gl la atoet, duma intrusismo) dala a
• cpc/o/11.9 tic 'In resnluciA re.',.
111
11
,111613112:1111‘131:11821i111111101111114

QUER11110 - CORTES

•

la

II

f.11,10114, Par‘sctio,

GUELL, TUDELA - RS•

a

COLORS

Arrvaieel do Ginebra, 144,33.:enot-bl, fleme% el (Ululan amaPlata

yuatairauttaairmaatiartuat

KURSAAL-

12ilf 111111113
Com pany ia de ceir,tdia

P7o7e171

LES DEU, CRI - Gitl
111
Dijox.te, aluniengos 1 dies Ere le,, alslia6e a les 4 do la tarda •
Cal-ORI
•
a
lithe•Claatillellaldlrall•Illtieciaaall1111•••2131C••••••••

4

a
S
»Amo, eilreedres, larda,
a
no hi Li.. Nuca). Ve.e.ps-e„
•

_
"A, A
CA DA A

re•21111231035111111.81119111119511

eeeazetaliaeaelaletateanalie

•

coolOadn••

SILUETES, Li.lhIS 1

D1Senble, fiincr1 roen:ore: Los
El melbachhres del bien 1 Juan José.
•

TIVOLI:
Direeen5: JOSEP PERGES

id

t,

Amor de osada.. braza. El aplaudi t
drama aectal cli eres &retro, d'En
Vier ci Lacambra, gro no matt

r ,panzauseinanisaiinga

12

e

r

a

ni

111 amh el nou quadro, oviginal novetat eAcenie'a,
Theater, de Landres

tseaaiganisocian•sianamstailig
ti
N

jaseseedia•c•••sige•ca

• Teatre Liric Catalä

71•11elomamor

tran e pfratartyla Arrauutrat ta e - •
Sana 11u1ait-taparti. Mol Otee:erres •
a Ost Iguana de den. exultare
&nana dintteada a la ateapat,g) Focbglege CarcAggges. Prt- ß
mor. Ei putinete drena en Gas aCtel

X!

Els MIS

CRI te

uneetseiriart•Licsamanatteir

Tratre Còmic

I

U

...nnn•n•••

•

a

111

JOSEP ITURBI
piannua, et-prote.eor del COI>

NIT, A LE.3 DELT,
la IDFLUCiba reo-iota de an deportarle

La Peluca; Rinda 1
La oasa de loa alsuarbs.-Nd, a
tres quarts ne den, Niaón i
ed n'a, El sonyor Ramon cogenl'a les criad s, la india:
del teatre Itrio eatald.

!M'ILOTA DAHMEN
sopran, f23 l'Oren ao liant
Virus,

DIVENDIIES,

urrrO, e'LO:

1

LA CASAMENTERA
1 cada Bit:

l

5125 I n
4736
11 181111111 Pil3tP ieefou
"1 hta"ei
4 A112.

Teatre Apolo

Associació Musica Calima I - - - ESPORTS - -4
, Otarnilacti, 1 4Ceriere, ell CuaATE!1, ama» anexa
Front6 Principal Palace

Se«)

21..../S y 31.1s en san S,ar,n d cu la canta. ili.1:31".2%
gotosos y teurnattcos .11an log,rado volver a la vida
adata que cenad perdida para weinpre Na n arille.

Laut:enya

1211
se/De:mi 'Por 113
lezelestsd/. tIgl./A/Y'g -4
ida p antdS, per Alarravada
3

•

etalot. an-dt,

:nota

rE,a3

t,..% curan se han logrado Con el agua nuceraLzaila
que uno mismo 50 prepara en Cl acta una loa

un cometa

LIVITNtS k1 D'

itet

1:7.1t

Cry.it
poL.2S, crucalli
seaai ber.n. Va empleos den Pa.
X
F.cseti.sre,
1.4Laitete.
a re
1 ., 1, 1 s
va (1'.../1..1,3
faaria,
01
•
caz...,
e,dmf
ea
la
tia
•
dvIrit, el ele, 21
Ni ,
:u .
de la Ludiera- O
era: 4.7,110 d'Aie. “.! ./.3.4%; 11s n allictl C
rs.,
figataeta
•

El

41
4 4,

sui propiedades cura/mas e,ta
unacratizada toma un treilaienis rJdasaal y eco.
13,5111K0 /.111g asezura l,i nujor defoine tlei orgrunmoo

GUNZA3h

.

Centro las culi:nitre «des causadas par el áltilio 1101 00

U

(AA

Reumatismo; :: Geta :: Piedra

Uly10.j.04mylen27.E=En=2231':
•••••n•••n•••n••Ii!in

Lumbago :: CiAtica Artritismo

elna-Ar2entina•F.ic.ce1sior
Atui, dive:ulree, eetn de El rol
de l'ement; b ,. gon d! Ei furt del
collar de parlan; lefoat, aits; Un

gpe l03.«, //0
.1 1 ./l/ PI A U el2L11: I. 2E2
1.4.1{..., de ta iattuain. ANChLUN

y latgcr revo:uclona:.:;

cada .d'Edgar.

Con tia 3 caja de 12 paquetes
puede °Ideo:atrae 12 litros; de
50.
agua mineral. - Prccio

E'

Tcatres Triara! i Marina
I MEMA NOU
Jo acuso; Els

dort Patona; El furt del collar de
perlet; Una panina heroica, L'or-

tmeta, lu i 11.

glefileBrinne,TIENginiekeilireeitgaiiiggilliffirdiglililinliMMINIIIi111111111352;11111311112[IllilleillefflilillitHEILINEillikEgierliiiiiiiläliabiliiiiiiitetailignrerainarraling
HF....,

DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona
ge.: ELS MONJOS .que
el que es ven per tot
licor
5

.ir-n avinent

elaborat

l'é.nic

en

aquell Monestir és

arreuamb

12MT-sa 1%9E01‘1"

il
41

I

n

,

I;

'

ts t !

I ')

el no nx de

lea JEZ 9L1

11~19321fit milmilommemmerms

LA

bteIndreli 1 de dasembe da »X

PUBLICITAT

atemannisrammereiratazzmiarsoutragmeamarreemibusIMIIIMI•••13••••
a
18
a
u

Iiiiiil s ulliiiniin u Ye L'Admirable Crichton?
g

1111

o

g

TRADEit**/(**NARK

a19 4.r Y-''
*
3
*
a

GRAMA AJURIA ESPECIAL Theodere Roberto, Raymond Hatton, Debe Daniels

-k
e.-ee, _ It

Mai naveu vist tants

*

81 itJì
111 *

te

Son poques per a apreciar les seves belleses • •

*
-er•

4

ir

*

El

artistas'

eminents reunits

en un

matoix

111

Dtpn
PRO-

Cada vegada trobareu un
nou miele en aqueet film del

•

interpretat per Glòria Swanson, Thomae Meighan, Lila Lee,

iM *

3
111

.

ti

im
N

a

u

film

II

dies més es projectarà al

dia 29 i ppcs

I
N

Saltnerán, 175, Grücia, i als cinemes

ESTUD1 CIRERA Monumental i Walkyria

C

i

Apresseii-vos a admirar aquesta meravella cinernatogräfica

NI 2 a

111

11

111 313 51E1 3 113 NI21 M

Plenata

'O S

ZCZ

Sil 5 IR

C da. 2EA -hl.
i)Eisi A TEULAOES

en/3%0nd a de

1120x75 ere.
„2
to,
Ptes. 7 • 5t.i

IZI )71 ti: gi gil

t:2 111 M

Plaq tse s de

ir3

C A

Craillala~

can.

40x40

P • os. 5'..1: 3 in.

Fabrica a Sarria

1.

.1.7,

Amenarrar

etematt~~2
Publicacions do l'Associaciü Pro-

D E AL"

1-3.0*.r..CELONA
,3645.2.M.F.21,17.2nMerfAree,fflren•STStel.r7.2LarririVarfflner-r4".1,-..7,
-

•Parmacia•

1'

rüllilA 112 [Hililli
lei rafilli 1 [lb

ACABEN DE SORTIR

major
J. Roua, S. en C.

DE

F. PI 1 MARGALL

V
f
;'3
41d0211 tildi

I

spatit i magatzem:
De

s

.21~221,

PAU CL_AR1S
ANUA! ROMA 1 VIRGILI

N'ORLES

pies.

MOBLEG
MOBLES
Preus de liquidad('
Pollera, 3 bis, B

, De venda a les principals ilibreries i a les
oficines SOCHIS de l'Associació, Arcs, 1 pral.

MIZZIaFed

e

DECUERDASCRUZADAS

compromis
Ningú compri sense
veure-la
Agent exclustu:
OTTO STREITBERCER
Casa central: Berlin, tY
Sucursal ex p osioi4: Pela:, 5

CON MARCO DE HIERRO

sense

EspecLlitat en crup() 3
pr a corretja.
pa linities
a

1

EI Universo

'Estudi biográfic i històric per

ALEMANYA
que obté avui l'éxit
n'As estupend
duixa a prova,

Telefon 523

servei e pecial per a lioteIs, Xalets I Clinlques .

JOSEP ROCA 1 ROCA

Magistral creació

Laudipleri.i...11n1112.7,9.4n111111•310,4 La

Waintlfier, 96: Tela. 291—S
0ARCELONA

Esbós biográfic per

PIANOS

CURTITS

,

1 par

,

Frasco4sas-kalto.28

na2MQ2MLWtaidiamilateumA

riacionals I Estrangers

'50

Cura rápida

sARfficiDA
PAR ADELL

3344.A

tectora [13 l'Ensonyança Catalana

Cada wia: I

I ' C P Sa Borre;

I\Ihquina de cseriure

JUSEP ESTEVA Cia.

1

111111111181

rue Dupont, Toulouse, deltJa emp1ear obren eburn.neS

Materials crmats ob miaut exclusivament
Portal de l'Agel, 1 i 3, pral.

MBO El 211111,19 ION 3 3

Sublime marca

Casa fundana en 187^.
AL CONTADO

ARENY CE 1•5A11

PLAZOSYALQUILER

1 wszmiameemaesusumum2m

CAMISERIA1
SA
B og ariag

!

eAdlitliiitiCE/4ä1
a

g

Cia aoart Cl

15,P12Cä15115

r472ozazzawrzszna2~

.11,,erszowrike
Fi

• tte ns

Rapid”sa 1 perfeca.7.3
praet/ea són la millar fraraaProf. Ella.
ta) va

reaaenyanea.

liT. !las.' general, practica
eabirjo, de 7 a 9. Especial
in,k1h&, per a 5enyo r el,s, (le
15 a t matt 1 de 6 ¡7 tarda.

JAQUECAS

PI,

11, Tele(., 3499 A.11,11.

NEURALGIAS

VA rae;

REUMATISMOS

siriLis'

INFLUEPAZ

sl.11/5
blY 1/60,4WA PoSt31.8

S

r) A
i'

a'TI0111F

6 CILIAMS

<

a

r.Oir,rrae
e Eral
10 aiios de 611-03

Elida Js Ovil Para, 1J

IIIn uterrunvpld011
l'^e r1,10 Gr 3. 01B 7 RT. fatua u'rul,c,,
rapen l llsta Uel.•c1ase
40 le rInlv..ral,n A.: r!
• r18.• lkseuhrlanlento
0 '111 3 8,-1».aulenal.
4es:Inado a revuluclon..r a 1 10 11 11,0
VR la teraniutIca
de, na. – Tratamle9t9
f:,c1.1 cl.secca0, n1111
rlije.
1.a 03 31 de SO o
eoinprInaidca
ilep.
Fano. J. 1 1111E1C. 19, 'ce d'Aulvv.

p.

m 1 9

Gran assortit en Mclions,

Xesiuts, Estanis, Gabardines i altres generes per a
i abries
sonyor.
Carousses per a abres
nj ora i generes per a ves'
tits jaqueta

Fi

a

Meitoa a 25 pts. corte
Lstaais 45 „
Abrics 30 „
Vend g s a l'en2r3s i al det111

a
a
•

Relali3 ala diivas 1 divendre3

No n'hi ha cap (in doni major satisfaccij

PER QUE?
Perquä STUDEBAKER es construit per les fàbriques las
importants del món en cotxes de 6 Lcilindres i la seva gran
producei6 permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a ms
de 9.500 inspeccions

Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos,

•
a

Parndo Pa: 11AL T 5.
leurnblit Ce trIlt111,, Lv

ElitEiniliSLUMAIKEigin
per A. Rovira i Virgili

La

a

HxliI

Pr;u: 25 cèntims

[31d13113

Grans magatzems da Panyeria p er a senyor, senyora i nens
Unics dedicats exclusivament a la venda al detall

Rea!itzein diverses partides per a senyor en
XEVIOTS, MELTONS 1 ESTAMS, classes bones i garantides
a 50, 60

Agència

V

et,.....Tazaine--,veamaziwalare-ztE=mk•Trzaireemtline-i,....on
"-2=2513EaDiowecisnwermzom

Tols els de la S9V3 reputaciO ti dob!en el preu

a

Adoptada por el cuerpo
rileclic31 do FRANCIA

Variat assortit

Espanyola

75 pessetes corte de 3 metres

Gran

ocasió

GABANY SUPERIOR
a 50 pessetes corte de 2'50 metros
Per a senyores, oportunitat en Camusses Caneloni, Brockwell, Gabardines, Xesters, Kuaplats, Estams negres i blaus
i novetats per a vestits Jaqueta
PANTALONERIA SELECTA D1VENDRE5, RETALLS
VENDES AL COMPTAT
IPREU FIX
Plaça de l'Anget, 1, Tapineria 2 i 4, Gran via Layetana, 29

assortit espnradid,

STEVENSON, ROIVIAGOSA 1

a1

Valéncia, 295

u

BARCELONA

11 11 1111 II 11 11 11 11 11 1: 1111 ti 13 E: Ni Vi Mi il 11 El 11 11 11 11 1: 11 11 11 II 11

raspämmialammisraszameing

1:213:~111111111.12111131331118

