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El diäleg de les llengües
.

En el mateas/ día han apareaut a Madrid dae interessants articles sobre el problema linaiiistic de Catalunya. El sanyOr Gómez
de Baquero ha pualicat un treball en e El Sol", i el diari anticatalä "A E C" ha sortit amb un nou ata, que vol éeser violent
només es pueril, centra lea reivindicacions de Catalunya. Els
Ilostres Ilegidors coneixen els extractes d'aquests articles a:e quals
dedicarem avui Un ràpid Comentare
Havem de comenear per dir que ens he dolgut mas Vartiele
del senyor Gómez de Baquetea que es manifesta en certa manera
favorable als drets de la 'lengua catalana, que el treball de
B C", que n'es radicalment -centrare El to arnb que generalment s'expressen els eaeteilans que en certa manera pedem anomenee "catalanófils", és soeint un to de proteccia. 1 do commiseracie que al capdavail ferias( mes' que les virulències de llenguatge
que usen els notres enemics declarats. Aquests, en el fons i sense
voler-ho, Contribueixen a la propa g anda' del riostra ideal. Amb
Ilur ofensiva ens concedeixen de fel plena beeligerAnein, mentre
que els critics benèvols del nostre moviment se sitien gairebé
sempre en una posicia intel.lectual de supeeioritat.
Tal és el cas del senyor Gómez de Bacinero. EM, com altres
espanyols que mantenen una posició semblante no veo en els incidente que per causa de la llengua es produeixen a Catalunya altea
cosa sinó una especial sensibilitat postra, late:amera irritable. Ve
a dir que els catamos potser som en aquest punt massa susceptibles, que exagerem. Peró que no és convenient el provocar les
Lastres ires, ans bé cal tractar-nos amb miran:anta i amb suavitat, com es fa amb les persones de genit tela mica inflamable.
Evidentment, el senyor Gómez de Baquero considero que els sentiments i les pretensions dels ca'aaans en materia lingüística i
nacional no estan prou fonamentats i que són propia d'un caient
particular del noetre carectcr. Davant d'aquest fea deepras d'afirmar la preponderancia i el triomf definitita da l'id:orna de Castobe, es decanta a fer-nos algunes , teeesiene ßermederies.
La cosa méslotable és la presirapcia intealectual que traspaa
en tete els paràgrafs de l'article del mera: Gómez de Batillero.
Aquest escriptor, sens dubae un dais millors periodistes espanyols,
eras posseir un bagatge 'cieatifie i histórie Stificient per a plante
eer en tata la seva amplitud i per a resotdre en el terreny tearic
el problema de les ilenaiiee. Sense cap inteneló ni cap desi a de molestar personalment el senyor Gómez de Baqueeo, havern d dirli que les a fi rmacions i les allí:elote de earileter cieratiee Lhistalec que apareixen en el seu treball demostren que ene docutnentat
seemficialment, puix qué algunes dadas que aleasa ocian mancedes d'exactitud.
Vol establir el seeyor Ciamea de Baquero les *atece histierlettee del predoriffiei del castell, i oblida causes ;inportantissimes, ene atrevirn a dir les mis importante des deP punt de mira
de la parcial eastelez.n1tzaaló lineatatce da Citaluriya. Seg,aie Vertical:eta, les eaa.~., inetaels 'aaren asser - lie -ni ediiccea dura de
- rsérlfreen i l'ex/auras:A arAiricana i mundial.
/es-atraes liffi
Tanmateix, durarit l'Ereat aaPleana,' guan encara no s'haaria
produít la gran fi onda de la literatuea tts valor de la
llteratura nacional dé Catalunya, no era en tap manera inferior,
;Jan al centrar:, a la literatura de Cestealita EI reate d'or de la
literatura caetellatia és posterior al coas:enarcan de la eaetelianització lingületica da Catalunya. Una de las callases mes fortes
irequest fenomen fou la influeneia política d'Eseanya sobre Catahaya, influencia...iniciada arel) la dinastia de Ferran el d'Antecuer a i accentuada a partir dele Rais Cetinas. La 'lengua castellana feo ia llengua de la Cort, la Ileugua del reí; i tant per la
innelsició oficial corn per retracta') cortesana, atitaista 11311gtla
Cu mostee superior, als ulls mate'esos de molta entale.ns.
Nosaltres no ens planyern de l'exoanaa5 extra-peninsular de
la 'lengua castellana. Ens plányem de la seva intasiö dins el
retre territori. No tenim la pretensió que el rostro idioma abraci
era fannidabie.area terriberial. Ens basta amb la reconquesta de
la plena sobirania dins Perca de la nostra nazionalitat. Si ele espanyols tenen vint nacions i cinquanta o tsaixanta milions
mes que parlen llur idioma, perquè s'oposen a otee l'Idioma català
plenament reconeguts els reas dreta dele el limitat territete de la nostra nació i entre .es cinc mllione d'habitants que el
parlen?
El senyor Gómez da Baquero diu que la histeria ja ha pariat
donant la victória al eastelle. Pecó nosaltres sabem que la historia encara no ha dit la seva última paraula.

El sabre torn

fer soroll

De les maneres de parlar
•

FA nostre estimat país te una
particularitat

que no l'honora

enana vestit amb roba de milionari, i el to que es donava era
de no venir-li de cent ni de mil
duros. La jama estaba al punt
dote de tambar la trentena i feia
goig de (fobia Mea fies ara no te
res de particular, pe* ara ve el
bo o mes ben dit el dolent del cas.
1 eonsisteia en que el marit, a
cada paraula que deia a la seva
dbna i als anees subjectes, deilava suar una expressió porteeternera, bruta 1 desqualificada.
Però no parauletes d'aquelles
de eres un (marta que sembla que
no duguin malicia, sin d expressions gruixudes d'aguaites que et
claven una fuetada a l'orella.
A mi em queia la cara de vergonya i m'indignava de la barra
d'aquel l senyoräs, que feia aguantar a la sena dona, i a mes 'a mis
en petate, totes les inconveneen,
eies del seu parlar. Aquella failiaritat grollera, a taladra manera de veure, no tenia perdó do
Deu. I confessem que quan el mal
parlar pot arribar 'a aquesta ii-e
mas de grolleria, d'inseonsciancia
o de bestiesa, indigna a ¡es persones mes tolerante, com jo mateja que en qüestió de tolerància
oc un "as".
I el trist es que aquestes coses
de veme la riquesa material 'ligada amb l'intima materialfssima,
a Catalunya catan a l'ordre del
dia. Si quan un homo compra un
automelail pegues comprar al mateix temps una ánima de senyor,
tot aniria com una seda.
Pere alee encara no ostä solucamal, i el fet vivent es que un
carretee, es veu molt més que
es carreter quan va embolicat
amb un abría de pelle 'al torn d'un
gran automebil, que quan va ami)
les espardeayes i la tralla a dan
del carro, i dìu "arri petar. i en
deixa anar quatre , de seguits que
so l'un pica cota el pebre l'altr e
cou (ame un
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gaire; aquesta particularitat conanta (le talebrar próximartaint sisteiz en que la mejoría deis eauea nova Conferencia interalia- *aleas som uns "males Ilengiies".
da a BrusseLles per a (racial' del .5 en el ram do dir paraules gruiproblema„fanuis i amoines, de audes i monostelabes inconvelos reparacions. En mig deis niente, no hi ha ningú que ene
nous simptomes d'intranquiLli- petera la ma per In cara. Algú ve .a
tat europea, el problema de los
gult ults itaiiiine sen mes
reparacions desvettla altra vetgatees que nósaltres, pe* ja
eada inquietuds. Llegint aquests ser« tea el oontreek
dies la Premsa francesa, es pea
Caealtinyn el 'parlar malaasolar que cl sabre—eAsabre
ment no es una especialitae dele
ces que anienaea da regid del carretees, sind que el vici- s'esten
Ruhr—torna a fer soroll.
a tetes les capes secrete, com saEl caricaturisla sForain ha pu- ben perfectament els meus lecblicat -a "Le aligero" una' cera tara. Algú ha (lit que el parlar
altura que porta la liegende se- .calent 138 un senyal de fortitud, algüent: "L'hora del gendartne'.'. ares diuen que es una ignominia.
Al dibuix apareixen els limero- "La Lliga del Bon Mote ha cereal
/Arte judicials que van a realit- posar remei a la narra; En Marazar un enibargament. Els preee- gall, En 'Ruyra i altres honiesetideix en gendarme que truca a liístrissims han Yuelejal, el ren
la porta de la casa del que ha amb teta la força de les seres pad'ésser erubargat. "Le Malita' re- mutes excelses. El gran Verdeprodueix aquesta caricatura al guea 'en aquells versos de -La
vapdavant de la seva secció d'ex- Ilarretina" es m'ojea del vietot
tractes periocifstics .
deis catalans, i dirigint-se a le.
Abre vel di que a Faene« no ostra mere Catalunya ii diu reza:
es eren en Cl brin resultat de' la
"a nigua fill quan se Vallo 'nConferencia de lerusseLles. Hi ha ema coneix pel renegar". Aupe
francesos que creuen que la Con- evident. Quan heu donat un tomb
ferencia .projeetada no arribarä per t'ora de la península ibiariea,
a celebrar-se. Jacques Bainville,
arribeu a.Port-Bou de-tornada.
a "L'Action-Franealse", diu
_la primera Cosa que sentimée (te
la Conferencia de triíssel.199
sanee ben picat i cargolat, ami)
eä averiara. Desea a ara/esta in- ott Lo i un aire perfectarnent caseauretat, el Govern franeesa'ha talana, Al Nord d'Europa no es
reunit a l'Elisi per a tractaiaea- concep aquost fet de robregar les
pecialment. del programa a 'ele- idees mes importante i les insteeuir en el cas probable de no tucions naés respectables, sonso
trobar-sa una solució satisant, malicia aparent i (l'una manera
'arte all problema de 'les repara . poca solta oom es fa en les caneions.
verses fnasoulines de la gent traAl voltant de la reunió del Go-' que Jo explicava una vegada a
vera trances saia produit a an profesaor liamburgues alguFrenen una corte expactacie. Es nos formes de renecs catalana i
te per sed que M. Peinen re he el bon borne s'eseruixia, i do tant
Ist adoptar acordo enbrgies, ei . en tant es feia uns tipa da riure,
tre ras euals hi hauria Poni/y a- porqué' damunt de laanconvenienció' de la corma del riu Ruhr per cia „I. la irreverencia hl trobava ur;
les trapes franceses i l'explota- no sé que d'absurd que per ell era
cid de les minas i polaca' de les d'un cómic pujat. Es curias que
febrigaese Ter compte de l'Estaa eis estrangers, anglesos i aletranebs,
qual ee cobragerea
- utica ;ikt.einn .9uo, viuen
aaatesla lemas resheurintirals•
3 "bareprota,'"rhan Peeeted
Alemanya ha de pagar en eon- mica el desttorigador de la 'teneepte- eeiparanione. No obstaitt, gue, no voten esser menys _que
hi ha franceses que censuren el els catalana i en deixen anar alsoroll que s'ha fet al voltanadels gun. Porte com que no tienen el
suposats acorde. M. vlu Mesnil sentit de la Alengua, ni el sentit
escriu a "Le Sappere q ue r o es del renca los seveasparaules malprudent de dir abans als adver- minants, a mes a mes tic ésser imsaris allá que hi hagi propesit prepies moralment i civilment,
de reatitzar, i que no roma tarn- sial t'apremies des del p unt de
poe mostrar per enclavara, ala vieta del renca
aliats que no es te confiança en
Jo sobre el parlar malament
ells. Voldria el. du Mesnil fets Une unes mires especials, que no
mes que paraudes. Els france- amen res que veure amb la moses tenen motiu per a maltear- ral ni el civisnee. meu punt
se de les amenaces i de les emir- vista és puranient biolegic,
gies verbals, que en aquests di:r- no puc explicar-lo aixi cien aixi,
eca s ternes mai no s'han peala i en un diari que va a parar a
a la practica. 'Els mes temibles mane de tothom: Jo mate posat
horneo d'acció—escriu el clit pe- a escriure aquestes reales, per
riodista—, san els silenciosos," eombatre el vici de parlar mataM. Hervé creu que aquesta ve- ment, i, sobre tot, per fer constar
gada la cosa va de deba. I ad- un ,cas, que em sembla que ja
verteix al% aleznanys, tant ele de pasea de mida i que avergonyeix
(treta corn eis d'esquerra, que no
/tome que Litigie la mànega nI(S
es facin iLlusions i que no es
a in p
creguin que es tracia d'un simA Catalanya, en qüestia de maple efecto teatral. Del mateia les paraules, podriem dir moit be
parer sembla esser "L'Humead- alió de "qui sigui pur que tiri la
té", un M. Frossard protesta de primera pedra - . Jo no /As no he
les intencimas conqueridores, de tirar ni la primera ni la segona
Mummulp.....mmtemenese....monein . esallor-9•ToeireffeeraMeINIC,,,,,M....11Mare n••3.1nn,•'e.malm.aela
arnagades, al seu entendre, dar- pedra, sind que cree que en certs
rera el pretext de les repara- llocs i en certes situaciens esMune.
pecials de la vida, una mala paEls comentaris de la Prens ea raula ea necessäria, i que sean
anglesa i l'actitud reservada de perdoni aquesta sinceritat que no
No n'hi ha I- e: tant
efe. Bonar Law, -indiquen que deixa d'ésser una ardidesa.
Anglaterra desaprova les mesuU.1 nIlu amic que hacia viscut cargaTothom, a les penyes, a les
res projectades per França. En converses d'al:111es, en deixa ancla
XXXIV
MOU a Am.,',Iaterra nostcnia amb veritaatruena
qüestió,
cm
en
la
qüesble veh,rMmeia que a Barcelona no era
un
de tata, en tan!, però la bona
(Coatineació)
tia d'Orient, 'da diversilet deis criança ens obliga a parlar colíen portar impermeable. Trobava que
Els
castellanismes
SÓll
aliundesos
en la
interessos entre les dues poten- rrectament "quan hi ha roba esaqU , S:CS peces eren imprópies d'un
cies es manifesta per damunt tosa", talan estem davant de percum el nostre, tan reconegudament miaja plana examinada per la nostra
rn .,;iterrani. La pluja aqui—deia el Inell alumna. Hi figuren bastants de mota es- deis canvis de ministert.
eones dosconegudes, o persones
atINC—éS un fenómen sellar importancia. panyols, cona otorgar, enterar, entregar,
Despees do les declaracions 'a qwi devem respecte per Pedat,
plumada, .tiste, exehdr; penó hi són encadel Govern alemany preside. per per la posició o por relacione. faA l'estiu i iins a la primavera els 'afees
ra 'null mis nombrosos els . tramhs de fra- Cuno, seta perdut tota esperan- keniata. 1 sobretot ens guardarem
snn c-arts; al pic de l'hivern, les ruixadas
se espanyols, 4 arriba ahaver-hi faltes de ea que Alemanya pagui bona- proti que se'ns escapi una traílla
tainn,c no són dt gaire Mirada.
Si a Barcelona cal vestir-se de tela sintaxi en qti, erkies a Oto, no incurre mena No hi ha lampee esperan- paraula, davant de senyores, i si
"Per meable; cont caldrä vestir a Lon- encara ningú ni escrivint ni parlare, i que ça que tes aliats, entente:amena tan dia per pega seas en eeeapa
adoptin mesures de pressió prou una. ens quedem mes vermells
dres o a Holanda? Un hom hi l'aura de són degudes al fet de traduir-se el text
espanyol deis telegrames mecànicament, energiques per a obtenir el pavestir l'escafandra deis !lusos.
que uns perdigots i tan deseenparaula
per
paraula,
semi::
penetrar
el
sengament. Franca es troba, dones, eertats com quan se'ns trenca
En l'epoca en que el meu amic mtit
del
que
es
tradueix.
en
el
dilema
de
renunciar
a
les
ama d'aquesta manera jo tenia un imperuna Iligacerna en una visita i
Entre les faltes de sintaxi ragistrades, reparacions amb grett peral 'per diem
meable en bon ús. I (i2s alló dels interesa silbatos balees.
untern aci: Ten& que ansistir, per haver
(os crcats) vaig contradir els arguments
a da so y a estabilitat financiera,
Encara que la nostre societat
de l meu amic amb desig de provar que d'assistir; en la que per en la qual; ¿lus- o de realitzar una acolé militar no sigai molt refinada ni d'una
l'impermeable era una peca perfectament tre casos de para traduit per per a en lloc arnb perill de produir greus con- severa etiquete, esta convingut i
dz. per; dos casos de por lo cual traduit eeqüencies internacionals. La
lógi ca dins el vestuari d'un barceloní.
entes que parlar malament daAra—el mal impermeable qui sap on per pel goal; que es diu han fixot en lloc tria es certament dificil.
vant d'una dama es una grollt'Pard—comence a creare que el meu amic de que es das que han liras; ha pregat faA.
ROVIRA
I
VIRGILI
ría imperdonable.
t enia raí,. Sobre tot ha acabat de &can- cin constar en lloc de ha pregat que facin
Perú ara ve el cas de la nieva
r ar-me cap al seu parco' l'extraordinari Constar.
observació, i faig constar queno
Construccions completament estranyes
f avor que estar' aconseguint uns imperea el primer. No fa gaires • dies
m eables evidentment excessius. Al-luciese' al pitjor catalä i degudes al fet de traVOS, NACIONALISTA,
va.g !robar en un tramvia guatee
aq uests impermeables de tela encerada, duir-se meanicament els textos esaubjectos' per mi desconeguts.
Il uents, enlluernadors, de gust suggesti- panyols,
que us heu lamentat de la poca lana
dama i tres senyors. La daEs porta, resultat, en traduir se llevd.
va ment maritim. Es multipliquen d'una
premsa catalana, que heu enyorat ma era l'esposa d'un dell e pel
manera prodigiosa. Cada dia sen deseo- de traduir separadament se per es i lle- anys anguila un diari integralque
es
dedil' de la conversa, que
brocen de nous. Ahir, en un tramvia, em vd per porta. En el cas del text calla tra- ment nacionalista,
no ea que jo escoltes indiscreta`laj a alarmar. Vaig veure'm voltat de duir s'etnparta.
mente sind que cridavee tant que
Reunió, a la que (calla dir qual)... se
teles en cerades. No sabia on mirar ; no
JA BOU SUBSCRIT A
naarribava ben clara a les. ore'labi a en tocar. Anava en tramvia, o em l'ha atribuit extraordinaria importancia.
Mes. El mara de la dama es el quo
tr obava a la coberta d'un vaixell en dia Aci le ha estat traduit per on tot cata"LA PUBLICITAT"?
dula la veu cantante parlava
1,1 diría
ta temporal?
d'autoreebils , i 49 grangeriqueees,
-P. FABRA
•CARLES SOLDEVILA

Ce dieran

Converses filo-

lògiques

Els tresors

de

Nritic Egipte

Tres milions de lliures.
esterlines dins d'un sep ulcre
de la
del rei Tu ton-

Descobriment
tomba

ka n-Imon
• Cairo, .2.—Se cap poca ttett
IX
de la }listada 481 Iìeì egipci Tutankhammon, la tomba del (ami
acaba d'estor descoberta- a Theves per lord Carnarvon i Itir. Heward Cartee. Era un dels més lateen_ reis de la XVIII dinastia
que regnà fa tres nal anys a Tea,

El-Amarna i Theves.
Sembla que era fill de Ama,'
nhotet 111.—Radio.
El Cairo, 2—El valor intrinsee deacentingut de la tomba del
rei Tutankbammon, necentruent
descoberta a Theves, s'avalúa catres milions do Iliures.—Fizatato.

Incgdi d'una població canadenca
Montreal, 2.---Comuniquen de
Temen que un incendi violenlaseim, que no ha pogut ésser
localitzat, es desencadene i porta ja destruidos la Casa de la
Vila, da Casa de Cot.reus i unes
cinquanta cases mes, particulars.
Amb tot i que sliamenviat clemente i materiale contra iría :die de les localitats veies, el fos
continua encara asea, ignorantse de moment el nombre de viotimes.—Havas.

La notaTaliada sobre els incidents de Stettin, Passau i
Ingolstadt
Berlín, 2.—Un cortan/Wat de
l'Ag è ncia Wolf anuncia que' la
nota de la Conferencia d'Antbaixadurs relativa als -incidents
de Steteja, Paseana Itigolstaat ha
i,deperaa,

LA POLtTIC
CONEERENCIA. A l'A. Fe P.
Azursla tarda En Josep ;J'emano i Batanero donara a l'AteiuM Enciclopèdic
Popular la segona conferencia del cicle
organit:at per la "Seceid d'estudis politics i socals".
LA. D. R. DEL POBLE NOU
L'A tenes denweratic regionalista del
Poble Non ha organitzat ata cicle de conferncies, que s'aniran domad cada dis-

sabt:.
Ilcu's aquí NOMS d'oradors i temes:
Salvador Sremán: "Actuació nacionalista a l'A juntament" ; Josep Codola: "L'actimad de les Joventuts nacionalistes";
Jesep Morí: "L'obra acomplida per la
Mancomunitat" ; i Josep M. Ginesta:
"Catalanització da nostre poble".

frente intiseesittee ele guals

liberaran iseara ,Yassumie.
La decisieedel Govern de l'Impiel seré presa d'eco* amb
Govern bevares.—Havae.

L'ex-emperador de la Xina

es casa
s'ha celebrat,'

el casament de l'ex-emperador de..
Ila Xina, despiegant-se a la ce:erial:ha el fastuós ritual pel qual
es regia l 'antiga Con xinesa.aa

Piistmlski presentará novament la seva candidatura
Varee-eta, ea---En una reunid
celebrada ahir pele membres del •
HARMONIES LLIBERALS partit populista fiel aeurdat per
Setas prega einserció de la següent aclamada pt.esentar novantent la
candidatura del mariscal Pilsudsnota:
la per a la presidencia de la nepe"El Comité del Casal Calda Lliberal
del districte 11 ha pres els següents

blica.—Havas.

.;

atords: Que, des/an ís d'algunes entrevistes amb els represrntants de la Comissió UN FRACAS SOV/ETIC A PERSIA
reorganitsadora del Partit Lliberal
LES TEMPTATIVES DE PERmanonista, no ha quedat convençut del TORBACIO ORIGINEN LA urEa
Comissiö.
esposa(
per
dita
Deprogramo
DELS 'PA M'In
teni s es eamplau a fer ptibliea l'entrevista
Londres, 2.--Coinunignen - de
an:b el president de la junta provincial
senyor Graité, el quo i feu les segiientes Persia que el representara dele
manifesteci,ms: Oue el partit L'ibera! Soviets ha iniciara provocar la
Autanomista,segueix, constituir igual que catauda del dovern, la politice del
l'any tors, amb la sola diferimcia de qual judicava pota amistosa per al
pertanycr a la F. 31. A., que presideix seta -Govern. La seva tentativa no.
En !goa Maluquer i l'Hartar, per .mten- ha lea mes que agrupar els pardre que devem formar un front sitúe i que tas al costat del Gabinet pereä.
per tant, el :lastre partit no té res de co—Radio.
mí esa) dita Comissió reorganitcadora
del Isártit Llibera!.
ABANDONARA EL PAVIA EL
Barrera d'aquestes manifestacions del
V,VrICAT
Sr. Guiñé, el Contitt acorda nomenar
Londres, 2.--aegons un dosUNO comissió perqui'visil totes "melles
pala de Rema qua publica la
corporacions i entitats afins al nostre pa,
Premsa, es ddna per segur que
tit per a acabar taub tanto farsa.
BOMB E S PARL.dMENTARIES
Fa dies que tenia: informes confidencitas i fidedignes seoons els quals existas
en alié que a Madrid en di:ten els circols
polítics tina sorda agitació contra el roovitnent m'auno, enhila. Saben, que hi ha
preparades contra nosaltres i contra oi tres ogrupaments catalatis bombes parlamentaries e» forma d'interpellacions.
L'ex-tninisire ranservinfor En Burgos
Mano acabo de lionçor a l'hetnicicle del
Senat la primera bomba d'oquestes. Peró
setnbla que l'artefacte no ha pata gaire.
Ja veurem si tiadran atila ‘'xit les botebes que hi ha a pido per o i'sser llançades
a l'hentieicle de. Conores, i que fa haurien
fet explosió al aquests dies no estessin
en:retina:as els diputats amb
Picasso.
Donen' les grades per endavant als intespel.lodors espanyOliSICS que ruiouin

arovorir-nos col.laborant llurs atoes

a la Costra patriótica arrió.

el Papa abandonaré la seva actual residencia, traslladant-se
una vil de estad Gandolfo, situada a uns ved quilemetree de
Roma.
D'aquesta manera, el Papa sortirà del torritori del Vatieä. —
llevas.
-"ITALIA PER ALS ITALIANS"
EL DARRER LLIBRE DE D'ANNUNZIO
2.—S'he. publieat ja l'ade D'Annunsio ti'alada "Italia per als itahans", en
ia qual es tracia de la situaold pe_
laica des do la signatura de Parmistioi. Els capitols mes interes:aras eón els dadioats a Anglaterr LI
D'Animaba) esta acabara dues
obres mes; 'II festeggio delta
Vittoriale-,—Ra11111041AI obra

dio,

--8.902211,333,59gre

r
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PUBLICITAT

FINANCES. I ,COMERC

en circulació amb el 30 per echt
desemborsat, que va dsser el capital inicial de la Societat,
vent-se esemborsat at cap líe
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Secció Maritima
entrats
,
Vapor esitiryol "Mallún", de
Mara), amb carrega general i 33
passatgers. Amarrat moll de Mol.
Consignatari, Amengual.
Vapor alernany . 'Siracusa",
d'Hamburg, amb eärrega general. Amarrat moll de Barcelona
Sud. Consignatari, Torrabadella.
Vapor esparyol "Cullera",
Gandia amb . carrega Reuept i
pa'AmtgaS:1 'acnarht""
d'Estiadyä
'pompanyia TMInsmediteerSa.
Vapor espanyol "Ramón', d'Al_
meria, en Ilastr Antzrent mol!
d'Espánya W. Consignatari, Lames.
Val)* espanyol "Mallorca", e.e.

Palma, amb rärrega gr p m'al i 112
passatgers. Amarrat, muil de les
Drassanes. Consighatari, Cuurpanyia Transineditarrania.
Vapor anglas "Media", de Calcuta, amb iula i cuiros. Amarrat
moll -de San Bertran. Consigna tara Agència Marítima Witly.
Vapor anglas "Dundee - . de Neri
eastle, amb carbó. Amarrat mcli
do Penent Nord. Conaignatari,
Aganefa Marítima Witty.
Vapor espanyal "Ju rado Verdagner", di Gijón i corales.
carona general i /O passatgers.
Amarrat moll d'Esparya E. Coi,
signaiári,
v 'fransmed ilerränia.
Goleta espanytela "Comercio",
de Sant Fellu, amb ciirrega general.
Vapor espany01 "La Guardia",
Niea, arrib bocois ,buiis .. Amar ta 1 moll d'Espanya rst. Cons:gnatari, Gilabert.
Vspat es PanVol "E2gerio
trus", de Gijón, amb carlyi„
Amarrat moll de Sart Lertran.
consignatari, Fitbregm i
e:as.
Va/102 eee panytal "Santiago Lilpez", d'Aviles, anlb carkiii. Amarrat mo/1 de Ponent Nard. Guasignalari, Argimón.
Vapor col. ) inyol "Maivarrosa-,
de Sóller, - ania carreoao
Amarra!, /non' d'Eapanya
Consigna: a II, Habert.
Vaizalla dera21be2(1i3
•
Valsar espanyol "Cal., 1.a Plata", ar"..) eärrega por
a Sant
-Vapor a espanynt 13ailestPrO.S .,, en Ilbst per RA:lytt).
, Magia • espanyol 'Letra", en
jlas4;.pe1' a Cash116.Capar espnovol "Cana;Was'
,,Ar rn!) eIrrega general,. per -a
.
• lio• c i a
. „
•••
arbtc,
ViiPor li, d.it 'AriSaldt, San ,Cer
Ir" ? ambie,iirt;cga .gereral,:„catje".
•
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95.911 a 100 pessetes els /G0 quilos.
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, 35.
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Blanquillas, de 170 a 172.
Llanca pr!rnera refinada. de 177 a 173.
TerrOs F. C. Ararri), (te 170 a 178.

ldem F. C. Andahls, se 182 a
Pilons, de 188 a 193.

lelem beigues, 4250.
Laure,, 5944.
Dres, 3175.
v;
Dd1ars, 031.
Mares, 0125.
Corones, 0015.
LOBS/ nrr

Obertura Alt
Nord (923
andalusos 5l' 35
56'35

rOrrent 011110105 r.LI
del ¡100, que es el que gasta mes el n!,Ire mercar, courünnint el scus pocos molt

prene

TurbMat de Cuba, de 162 a 164
Centrifue de Cuba, de 100 a 11,2.
Sisee de Java, de 0e4 rt 176.

Ea!?

872)

Tallat, de 200 a 507.
Por pesseics e/s 100 callos.
GAFES

Impressid.-Amb aquilx 104003101 na restat Intmöbil la present semana esp
variad() d)),Lla d':mpor1211eie
lar -se.

Tinca

CACAOS

56'20

La Settnana entrara s'espers. e) 102,-,11
"San Carlos", orrecu de Fernando l'oto, que
porta de (lit punt d'origen pel nostre puro
11 , 000 sal. de cacao.

PINERT

,....._.

N

BANCA, VALOR', CANVI
'1'2ons 12:10-1231 A
Rambla del Centre, nt'erriero 6

omm GER mus

czrivl : vzi-Or.S : CUFONS
Rambla del Centre, 13
i.. ),easSamegaiefesconzassasserex.-rear.--‘,...sc.2aca-e.mve

_.
e2Nenesmeetafflanfellegillleffel

SOLER TORRA G.'
i

13 : A111)

E'

i
Mercat
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Preus per gran 1 neetdatre 1 u:retarlerla poe. tetut al ceder del rollifer, Informa- cid Un:A/rana per l'Assuclaciú Cr itt3;ratamistes oxportadors de vins de1, ^, elona.
Peto-d./es Mane, a 2 pessetes.
Idean negre, a t.
Camp de Tarrav r ea Oboe, a 210.
Bien] ideru itegre, a O.
Prtorat ‚50900.225.
Y/Innova 1 Gema negre, a 2.
Igualada negre. a O.
alsrusie l l'blane, a 2.
Man g a blanc, a 5'50.
31141,111 negre, a 550.
Islas/a, 0275.
•
Idern negra, a 2.75.
Moseatell, a 4.
11e 71 e 1 nutt.

ccsa, career
ltabsasa.
casa, correr de la Trivessera.
Casa, correr Amecica I Primar-ra.
Vualro cases, barriala Eaa Bar0.
'

I.NEORMAGIO COMERC1A

LES CASES BARATES

iEs digna de lloança l'enipresa
portada a cap pelo direettirs de
important indústria de Corlola,
E3AINQUEFtS
iniceiC) a qué ve dedicant-se dos
de Pany 1916 Pentjtut Anónima
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCES, 1
Espanyola 41e Cases Barates i
ISURRAISEACIIIC
Caixa d'Estalvis,.11'Eslatge de 1:0
qual es a la plaça de Catalunya
número 9, i perquè tan
CAN VIS
els seus dienta cono eil públie
Alfals OTrsell primera. n 2370
general puguin fer-se Liarme deis
IISIMRSE10111AtaI6
/den, nata srgona, 00315.
negolis que l'eamenlada
Palla d'Urgell i del pa ge. a 12.50
ciases/botita, i deMostrar la Curial
curta t.5,4a 51, a IFGO.
lilern
Negociem tots elz3 cupons vencil-n2nt 1. c ' Cc Pe.
Itleul per . 6 ealbaialge, u 1110.
financhora amb eua cumpla per a
hiena per a outpur martesues u GanaPortal' a bon lloc la seva empresa.
se;nbre primitn
n ,,atink, a 12.
a•puntarein algunes dados que pu-.
Tut per 100 (nal g a 0015110 de Ganedran facilitar la vitiú de sionjunt
lona.
del pla que es propasa.
Dl e estatuts d'aqueixa Sucietat
foren aprovats per la delegada
ooa13.049,•elenieSeatZ3 oevarearseeariverz•offln Ainorsee%
del
ininisteri dio la Governació en
p
,CIUZAT N°7 •
31 de mare de 1916, aeollint-se
o• CASA FUNDAD/4
111,4 T ..r.-1' f...-eNite"k. TI'l
evn 2905A. ee
a la llei de Cases Barateo, per la
e
EN
qual ha obtingut anyalment suboe IP•r>4
vencions d'heortancia. Fu u
•.
FA FIRICA."--'
&Je ir.-constituida la mateixa per cseripYBRANT al. FONT tura pública, dala 8 malg dio
e - ''. , 4't CIOIERIA 1 ARGENTERIA --„ •.
.9Cl
,.,• cine 1MAQUINARIA
1917, essent el cavilad subecrit
eruei es per a niquelar do 1.000.000 de pessoles, repre-elliccv e e.;» o•lae o vocsav.i.:Aco, <2> g eeiDe o. a erc.c5 eallidrcus
Avisen els g
dienta quo sentades Per 2.000 acciono
deis Hospitals de París. Pell I ve. traslladen 1148 oficines 1 magatportador de 500 pessetes cada
poni. Can:. inu, 22, prine:pd1 ft.. zem a la plaea de. Tetera. 24.
una, Rosant-sa'n .t.000'acelona

VALORS - CUPONS - GIRS -

4.4.»

D r. M o nta na

Mercats

1

c..ap i.
Vapor espacul

aaao
:seu (..,quip, cap a la mar.
Vaaar ,-31eansay
-Sais'ria„
jratosit, cap 'a l'arraaimai:
Vapor esnanvoi "R[.3,.13.,70ie
_ami)

/-•

DBLES ACTL5111BULD PASTiGULIGIG I
OFICIWAI
5
Correr del Trebalt, Sala 51arti, a 10'53.
i;1!
24:0 de Matanzus, Sant Andreu, a t323.
h
CENTRAL/ Raabla deba Estudi, 4 11
001a,
Viro, Sant Gervasi, a 4630.
Ideal
g AGENGES: A Crbero 1, CfeU Coberta. e
005017562o53 iltALtTLA72,E
18
fit.r))elo
2 , San: AnCi tu. Oio 1
Proa pajee, per catea qaaarat
1Sútnclo 3, S..knrr,",:t,' 101.
•e e
,
,
.
d,
_e. . en3 , ..
rrr. r ,e .I,ns a, lioC JOC
E arrra
iptu 13 de 3111.01 de 1922,
vel..Ons - Coscoa
a 0'61 prseetes.
Idean, C3rei, de Clarls. entre :1,a1lerea 1
GIRO - CARVI - 84.3ca
julic.1 de 1929...
Provenc,n. Escnputra IG
35050 peseates..
Apartat Co ceceas, as,
5
11'1'13
f53'1"r3 "11'30
'
Casa, carrcr (Ir Ro:mi:n y (C).))),), 179 meirecciä

Im p ressIA.--De2td. Se d3 i lidd d . 3 la nova fah25eaeld 1 P. l'esea,“ete1 d'otacraelons
han Bagan tina deprEclarid els pretil? en
Parlual ettinana.
OLIO CE COCO
•
Itlane dad) etivas, o 120 t.-sestea el? 100
.
! q111.05.
• Irlo quailrats. E3rrioura 3 cie Jnnoi de
I
corinn, a 100.
. 1222, 30,000 pessetes.
Pahua. a 190.
Cilel. Rambla tul centre, tes Laeirea
Merma
csraemnrr.
,
quatiraTs. Esor•;•,,,:a 27 pe juro)). ‚1' 1509,
OLIO PE Ltareetla
290,000 pess.,/t9.
Cr,, a era pedSeleS ets :00 fpidos.
,
Culi, a 170.
50009, CCNSTR2.17-171C-NS
Seils.' e))10e, a 200.
Pral, domanet per n'ab, amere!
• onxes, 8 pesseles rnOs per 100 quiDaijoe 1 1- pie, carrer d e l'Aanere/.
m
los.
Cesa de Quatre oiszs. carter de Bur0E2 DE cACAUET
gos.
C orren!, a 185 tt sseti s s 100 quilos.
Pus cas e s, t'arree de La g XII:.

i

„:11

'202404(953 5110 ) 01
COTITZACIO DE '202404(953

_ „,.;. „ 0:, , o ,„„,,,.„

possibles 119
sucre Ce nestrunger, $eguetleti au g uleotaut els seu preus els del nuls.
Mel, de 171 a 159.
Terelat. de 195 a 107.
Contrffue rtmolatxa, de 133 a IGO.

Catalana Gas ElectrIcnat
Canal d't!r?‘”
Espanya Industrial
Etat. Gral, Tenfona.
• Penin,,Inr t dem
dts Amere. d'ElectrIeltat,
011,1SErl ESTRANGERES
Francs, 429 0 .
blem stlies02, 12205.

',

rices, orla, a 29,3-08.
Idem extra, a 266'6.

Pren de Coloi7ills
SUCnES

"
60/0
9021e203 Pi ddIlliera Force? a/oirlits
Cernpany!a general Tebeos Fillnints
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DIrecel6 telegrafien
"UtAMENTC"
T e léf o no:a,V:1 A. I 409 A

privilegiada;

Aduraeiö nocturna: Av-di, borra
de sant Francesc d'Asola; Nettles en Sufragi de les huimes del Purtsat u'ri:Av 1,1. a .1a seva capella, Escoria!, 155 (Sara. 'rom n del Segrat Con old Je81.123.
-

Avui predicara el, sermó de
la .13atIla, a la catedrat bioallica,
rt doctor Marian Vilaseca,eationge de la dita catedral. •
- •Aloir al matt, regint un tradicional costum, va eel.rarar se a
l'esglesia de la Casa de Caritat
ofici de difunts en sufragi
socia del Oremi de Serralleis
Forrers de Barcelona, morts ilurant l'any
L'acte . es veló !non conctrarc¡.,...1..•
- Divendres va surtir cap a
Barg,os, desprds d'haver passat
UI1S qiutnts dies a BarcJiona, el
Benlloch.

L'AUTONIOBIL UNItili3S4L
Preus vigents
F. A. 13. CAIHZ

TURISME ' 3,575
TURISME:

amb arrencada i
rodes llanta canviable
3,910
SEDAN:
amb arrencada i
rodea llanta canviable
6,175

CHASSIS CAMIO

per a una tuna Útil 3,450

a
oi

1

A. Casajnana Neitiur 1
Diputació, 279

Vapor espanyol "ala'ra t a". ;Inla
eiii' regat gene-el, cap
i ri oe rsjoloyol `‘Mit11,,,ea",
earrea'a L47 , 1 o ral, e p
'al-

Asma diumeng primer d'Adveiiinient. Sant FratticeSe
confessor i jestiiia.
Quaranta horas: Avi n, a re,:glilSitt da Mor.).1-SIA, da Ite1igioees
Durniniques. Hor1 , 3 trexpoeieiii:
De dos quarts de vuit del mar' a
dos quarts de sis de la tarda.
La MiSSR • d'a vui : • Dom inita 'I'
d'Advieni, del dia, COkr Moral.
Cort de Maria: Ariza Nostert
Dona de la 'Providéacin, al Pi,

Curnplimentacia d'ordres
de Borsa en valors
coniptat i monedes estran-'
geres. Interveneiú de coatradeS e01fiereitils i presteca sobre mercaderies o
valors
subscripeions
empr4lits, dc.. ,te.

Unic agent

Vimar esi"nn .yol "iln)ra'en". 7):111)
.•;tgreT20
caa a -.31í,amai
i f2-2eztle8.

koves relioioses

PAZSE1G DE GRACIA., 17

per a Barcelona

Vapor P,P•••••!1!."1
5: i ', ;1'Sil
g,eti ro.!, c:ti,
V,31,or norm , e "lIndroi",
11 2 50 1, cap a Poirriana..
Va00t"licale3r11", 3111b
ritrrea' giote: > ;;i i traileA, raii
Tarragona,
e,panyol
en
e..2 a Patiaa.

NOU CATALUNYA
Montera, 7.-MADRID
Módiques pensions per a vlat,"
jants f familiess

LA

Js sistemes de vendes a les
Cooperatives de Consum
Abates d'entrar en el fans de la
qua titS, mantereasa fer constar
qtte la paraula "venda" rom veaauent expre.ssar l'acte de lliuraaent mitjançant un preu deterainat, d'un genere al soca abrí
ron la paraula "compra", com
velent dir S'acató del soci retirant
se l'entitat wralque genere, mitjançant ta" un preu, aplicadas
a la Cooperativa de Constan. a
¡es Cooperatives veritables i bsn
anamentades, no responen pas
ben exactarnent a la veritahle aecavia de la paraula donada la
U11.1 que i exeruta.
• -Campea-venda", segone el
ton,• opte generalitsat que tots
• tenia, presupoesa un guany
o una perdua per qui l'exeierta.
1 la Cooperativa, en realitat,
re "ven". ni a ella va a 'Nausear-11i" el sen SOel, eillö que San
tintermediari entre el sota i una
feria ra perenne o entitat, aquella
en el soci compra, on varia socis col.lectivament compren i
Cooperativa els !Hura alió que
haa comprat.
Per aqueixa raí) els anglesos
anomenen lamba, per volguer dir
aneperativa de Consulta . "Sortetat Distributiva". i als empleats
francesas que efectuen el que
ne s altres ,en diem "vendes" al
danta, comunament sala anona,na 'repartidora'. Pera ja que en
genneral havem acceptat la paraula "venda" en Roe de la que en
realitat haeriem d'empriar
aapartiment" o "distribució",
rail allem, en el present,
qaun menys per a poder
finar millor les idees i hat ser
pr a enteraireais més.
La Cooperativa de Consum, en
ro que es refereix a les seves relasions Marines, empra dos
salenves de vendes, cada un dels
(vals compta . amb antusiastes
defensors i acèrrims partidaria
i que han ocasionat acalorados
discussions: la venda dele gensre , a preu de cost, aplicara-ha
es dar, les despeses naturals
cassnonaiies en les operacions,
natives, etc., i un pata tant per
cenit per la constitució d'un fons
(ts reserva que forma un capita(
sosial i d'aplicada( mutua i la
tanda al preu generalment; esta,
blert peas detallistas de la locatana i seguint toles les oscila
lan n . ns que esdevinguin. En
asida segon ces, ve, al final de
laxereici, e repartiment de bea
n s rleiS als socis i en propord6
en valum de compres efeetuades
a la Cooperativa, que, unes vegadas (li són ad-wafles en metaltic. altres en generes dele que
expèn i antes els hi abonen
en un corepte corrent que la
Cnwperativa obrt a cada un dels
seas adherits.
Quin dels dos e/sientes ens
esavindria adoptar?
Per alzó potser convindria
p :la5lir una aivisiú entre les
aaperatives da ceras= estai n n s il e S en les grane poblaciona
fsbrils i compostes, en general,
(1..: n 1•Pr3 de fabrica i les estableron les poblacions rurals i
la:asedes quasi totalment per
Tiesos. Perque els mitjans dingl. ;sns que tenen eón completara-ea diferents.
Anal, mentrss a les unes Id
sant el soci par a proveir-se de
tot, absolutamera de tot alió quo
ha de menester per menjar,
les altres solament hi va per une
Part a en mollea de comarques
Catalunya, per una petita part,
perque la resta s'In) produenx ell
malenx.
I aquella difer • encia podria fer
(fallar (la soltada, que es propase.
Perd parlant en termes generals i deixant. la zolticiö . per cada
cas especial que es pugui presentar, ens frobem:
Que 0,1 primer sistema té l'av antafge que el soci, immediatament d'efectuar la compra ja
aprecia el benefici i. per tanta la
utilitat de la cooperada i sil
e nearinya mes, tú la de que pot
ter aquellos compres cense que
hagi d'amprar tants de diners
I que amb l'esquer de com;ese a un peeu mes bala, els soa
Cu acudiran ami) mes assidultat a
Cooperativa; i quant
e la coLleetivilet, té que es
de maneig mes senzill i facilita
Molt mes la feina en la campalAltea ja que a fi d'any, tota la
55V 3 acalló económica es veurä
sada un senzill comte de compres, aplicant-hi mermes, dala
Peses 1 interessos de capital (Si
calen) i un tomate de vendes,
e SsInt la ditereneia, el capital
.Social.
• En cansa, te l'inconvenient
ae stablir una Hulla, ''que sera
rnes e nmienda com mes poten cialitat Obtingul la Coopera.:
laja, amb els industrials detaM alee de la localitat i majorrnenl
a n p oblacions relativament Trefile s, amb l'agravant que la Coop erativa haurà de Iluitar semPee en d e scobert. Una unió d'inda s : rasas, persones competente
• el negoei i que possiblement
NISollit unes reduccions, enea-.
'N g as kmporals, en ers prensa
In en pedis 11trlitbscia de
t' Coop erativa. perquè
3u nt et cooperador Undri proa
Iltsgfasis si troba plum que li
u tu gènere rada baria.
10.11Nt part el AlWalilie di/ a».
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ment, fa miel a tots. En el segon
sistema, son avantatges alió que
D'un poble mallarqui que te un
en el primer són inconvenients
nena fresc 1 dringant com n una
inconvenients alió que en
Ja, dins una cerimònia d'estil harem vist la fragilltat de calas
vai 1.4.1 tasad freeaquell són eventatgeta
asesta, nSloaPeesaa de fixada per compromisus,que es deien nacos- SOL 1 tose que corre paral.lela' i eerd trabo da nn ines; en V se- • Poineare, Curzon i Mussolini la sáltale, p rotalffleannvist les re.atrua
rus* a les grans allUtitárlyteergia
gpe, el fet que &Itera weorhee.2 littata dels debata, Elan estat Watt- cienta l lnenitalia n earnb .
que Pattant- maael resseguiu, veureu ime:41111,!
töma 1 la per táit, , tot,' guiada aqueixa conferencia. scie pat h y tiVen'ffiatea
n neoncessions, tasa cera indret i lot de sobae, emerfent-nos favor a Deseares, per- bre la qual es funden tantea (J'O- conferencies diplomatiques nc geix amb un sol broll, d'una fosjudiquem menys els altres; que perances: i qui sap si tan exces- han fet sima complicar certes el- 1,.. esaesaui n a de brancatges, un
la Cooperativa, en carta marsea sises la de Lausana . El mame_ tuacions ereadas per la guerra,
ma es converteax en una petita ma oriental, aqueja problema que en cumples d'aclarir-les com tot- campanee alt i blanc, com una
vara de Inri. Aquest cloquee pre
caixa d'estatal on el cooperador omple les tulles volanderos d'en- hom desitjava i com celta per a sideix un ramat de cases invisiha dipositat el tant per cent que ait d'una cantarla, ¡sera liquidat Int pau. ¡No hi Ita motius d'in- bles que s'apleguen sota el norn
Ii correspon per les compres i de manera que no se'n parli mes quietud, i molt profunda, en la arable de Caintari..Ai, el madura
quo, . aqueix diner, ha d'ajudar per a mejor benaviranea dels po- manera com obra ara Anglaterrti, 'elogia que te per a mi aquest camoll„ a la Cooperativa, per tal bles del Próxim Orient ? Si ens recollint el solda destronat per
com comptarb lampee amb ein basen., per a establir calcule sobre tenle en reserva, sembla? El des- mfl Al, l'enyorament que em portal Desapareix gairebe sota larcapital per a efectuar les upe- el resultats de les precedents alteres de França ¡no es presen- bram. Les oliveres, de fulla fina,,
raciona 1 possiblement les rara conferencies, l'escepticisme ye i tat per 'cedes propagandes tenel regnen (le pau i el poblen de
amb mes avantatge per poder truca a la porta del nostre espe- dencioses e o m excessivament remare angèliques. Els garrotee.
pagar els generes al comptat.
rit enamora( del ritmo ideal de aturcófil, de manera a crear mal- l'enimantellen (le dol i .el clape1 sortint del terreny económie, les iLlusions. Entre la gracia fre- -a(intenfament en les esteres arfa
Tartaidombres tragiques.
trole) que el primer sistema Qs yola deis llavis. parlares i galtes gloses? 1 En Mussolini, aquesi ni enC n r liasen de saber que sobre
dirigeix mes a explotar (1 perdo- pintats de bolles fumadores que ; )lomo seductor dins el-set/satinas eta hi flota la por vaga, • la .1Iea
nie la paraulal la simplicitat de semblaven dalir-se per jovencells viment !Salase escrúpols i d'una genda ubicua (Ich
mercader aslatutividu o, si es vol endolleir d'aire dansaire, no altea conversa activitat ràpida com la centella, sassinat. .Això
era un mercadee
1114 Cl concepte, es dirigeix mes antb uns
andes (entena aquest no vol aprofitar-se de l'hora acque anona de mas en
a satisfer les aspiracions da hin- vespre elèctricament iLluminat al tual per satisfer les aspitacions eivissene
mas, per a mercadejar bèsties de
dividu que no pas a ter una Col- café Napolità, davant la torrente- perilloses del sen ultra-naciona- carrega, ases i mula somerins. A
leetivitat, torta, a tenle gent con- da d'automöbils que passaven so- lime? Aixa es yensa.act i atad majan lloc dele dos petits polenta que no pes a tenle asso- moguts pels sorolls i per les avi- es din acf i no solament clavara blats, a la vorera del camf, a ma
ciad&
deses de la vida de Paris. Paris té de les titules de cate embolealla- (treta, hi ha unes cases del color
Mentna que el segon contla avui un roe, si no un pensament, des pel flan dels cigars ardents: de la terca, que porten un nont
mes de l'individu i llta tota ia tina mica Societat-de-nacions. Alemanya, tut i no essent pro - entente: Cantabou. Una nit d'hi •
cera actuació an la col.lectivitat, L'experiència nene duu a malfiar- sent de fet a la Conferencia, sati vern, el pobre mercader anä a topelasen( que es aquejas precisa- nos un xic de l'optimismo de co- traba mefistalicament d'espera, car a la porta de Cantabou, dement qui ha d'afavorir a l'incli- manda que es desprn dels comu- i esta, com vulgarment es din, manant per aquella santa nit sovidu.
nacida. L'Entesa representa un a la que salta per heure a (nimia aluig i posada. La porta era d'alI jo, fot alta que tendeixi a conglomerat d'interesaos contra- d'intrigues de baixa Ilei una rup- zina vella, plena d'esberles i
enrobustir la col.lectivitat, que dietoris, es la mes gran paradoxa lora entre França i Anglaterra. vells. Una.gran flemuda interior,
despees ha de fer fort l'individu, que, sola el punt de vista inter- Nomas albira la sa ya salvació en co crepitant ni espelegadissa corn
encara que d moment sigui un nacional, es pugui donar. De la una consernblant ruptura. Cal de- In 'que es nodreix de branques sexic en perjudici seu, ho prefe- pan general, ¡quina diplomaties bajar que la ritú i la sensatesa ques, sin() oliosa i grassa com la
se'n preocupen dins Itur cons- s'imposin per fi entre els alts ne- que es nodreix de la glena que
reixo.
Pera ja harem dit que del que, ciencia o dins la sinceritat Ilur? gociadors: el nuin esta las, i fan, despees de prernsat, la
a mes de dependre dl lloc on Quelcom de podrit, 1 molt poden, molt las, de seguir en una situa- pasta i el pinyol de l'oliva, donaporta la semblança d'un
radiquen les Cooperativea, s'ha re minant la diplomacia, on es ció de desequilibri que el tras- va a la
fanal verme!' irradiant sod'atender. , en general a la ma- manifesten, sota l'excusa del pa- balsa pitjor que la guerra matei- gran
ei la Conferencia de Lausa- bre les tenebres exteriors. L'aminera d'ésser dels homes no as triotisme nacional, sota la noble xa.
elogrienria dels discursos, les na fraeasses ¡que seria de la que ga escalfor que prometia el ton
poden estahlir regles abscautes. mes gratis haixeses
d'esperit, de sita de celebrar a BrusseLles i va atraure el mercader incaut, qui
Aixf ho deuen haver entes els les guata, per dissort dels po- que en depèn? ¡Com s'endegaria toca a la porta, halbes les mans,
cooperatistes francesas quan
bles, ixen calamitats a mils. aleshores la qüestió de les ropa i entorn del cala la blava traca
la mejor part de les seres ConLa diplomada, per a donar ra6 racions, la dels deutes inter- plena d'unces. La porta s'obra per
peartives han establert un sis- d'existencia, forja i enverina la (filete, la de la reconstrucció eco- ell, grinyolant sobre ele gaufons;
tema mixt, pel quan venen a un mejor part dels contactes lotee- l'entice d'Europa? Es cert: el i una glopada .(te llum vermella,
mes baix preu que la generalitat nacionals, 1 ele diplornatics, 321- terrips en prendrà cura, presein- Ilefiseosa i agafadissa com la
del detall, pera no a tot el mes dicament segnrs dins Ilur irres- dint del destorb que suposa la sang l'inunda en entrar-hi. 1 nitbaix que podrien vendre 1 reser- ponsabilitat, juguen a l'apassioa cooperació dele diplomaties de gil mai nata sabut res mes. Noven la diferencia entre el preu nadar deport tot rnig-rient-ne
vell usatge: podem pensar-Ito per mes diuen que a un Loira que a la
estalslert i el que en realitat pomala hora d'aquella nit, tornera
En les conferencies estatals aconsolar-nos a preu módic.
drien remire per a fer un rapar- que s'han atareen l'una clamara
chala festejada, en passar per datanda al anal de cada exereici. halt ma despees (le la guerra, prora
vant de la porta tralluent, II sernJ. PEREZ-JORBA
No veng l'avantalge del sistesentir-bi com una gernegor
• • lb •
ma mixt, perque ultra els incoahumana... Guaita per un dels cli1 venients dals
dos exposats, tot
vells i vele un borne amb el con
el que el podria favorir ea tant
tanta., els braços caiguts com anpetit que no se si la inclinarla
mes vanes, redes sobre el Isaac,
la gent.
AUDIENCIA PROVINCIAL
CONVOCATORIA
on acostumen els pagesos
sos fer 1 3
No obstant, del moment quo
metano del porc gens, deves el
En compliment del que presVista de causes
ha estat adoptat, be es deu creu- crinen els :Mieles IX i XIX dels
Davant de 'la su da primera desembre, auan ele murtons són
re bel.
Estatuts, convoquem a reunió lins romparegut Manuel Gijón madurs 1 les "ves són Pancid"'
ara, ene que no sigui més general de snets, la qual landr& ,aiteul a(f(az ileerl qa ue alreeisios te:ereinacai rrieogieat L'eadema, a l'hort del davant, a
la romera de la .paret, sola un raque com a sola informaci
ó, ad lloc a la sala d'actea del Centre
van tole perque cada interessal Exeursionista de Catalunya (car- ria de don Josep Manrique Mar- vell de pruneres espinases, Iti halan, va sostreure diferents re- via tin poc de Itera remoguda,
esculli el que més s'adapli a la rer del Paradis, núm. 10) el 9
aa aarats ea 448 Fiases /redora del crina El rrim no es
gent de que disposa i el que pu- d'aquest mes, a les set del vesromas del tol ama. Car la irates,
gui afavorir aqueixes mai prou pre.
lastruganea, d'enaa (le Resales,
ponderades associacione.
El fiscal va demanar pe r
Objecte de la reunió: Elecció
processat la pena de ama mesas satearniesa sobre aquel! lloc inic
del Consell central.
JOSEP alARIA RENDE
masia a'araa
Barcelona, 1 desembre 1922. i un dia de presidi correccional I. aquella diré
com en aquest caArzt us
i
indemnització corresponent.
1 Nicolau d'Otwer.
J. Bofill
Acusat d'haver enga,at un trat mil Inri meu lit va trobar un cop
A. Revira i Virgili
tí
Serroca,
causant-li
una
leel
talen
de
la
Fortuna.
Es un del;
Carlee Jorda. ainb una pistola de sale a CelesAssociació Protectora R. d'Abada!. Cervera.
curar- mrus primers records, suau cala
Leandre
núvol 'levanta daquells que
sita, de la qual va tardar a
de l'Ensenyança
tiny anda sos das de
• • • ___
se dotze dies, va compareixer a aAiora
un .
la acedó tercera Vieloria Casa- roca,
de
no
el
fi
Article
1X.--Amb
talana
En aquesta sau que die, el callado de la Iglesia, per al qual soltroncar l'orientada de les ram- licita el fiscal la pena de dos me panaa /darle que ix triomfadorde
Al Jarree Consial Directiu de panyes, l'elecció dele sis mem- sos
dispar,
i quinze
i undedia
d'arrest
mapormes
pel la verdesea densa, era en coasl'Associaciú Protectora de l'En- tres dal tConsell deskanats per
d'arrest
delicte menor pel de (lesione, leneció. L'avi meu era Ilogat per
seyanea Catalana, celebrat el din sufragi directo, es feria per termata
al ,s(u.1.0.. a treballar-hi, del dilluns
22 del prop-passat mes de no- r:os cada dos anys, dins la prifina a majan capvespre del (Itahavent dandemnitzar
vembra, es varen prendre els se- mere quincena del mes de desear- en amb 2 5 pessetes.
setmna era cossable, quan Id setmana
güents acorde:
bre, per a començar d'actuar des
Ta
i processada Carme Salinas sera, vull dir, quan no lit halla
La Comissió Tecnica comuni- del primer de gener següent.
testaSeecid
entremig. Al pohle nomas
Martín, compareguda a la
ea el seu pacer favorable a la
Els sis membres designats per qquarta,
llagar
un entxp
1918. vala
nit del
20 d'agostpunt hi era els jorns festius i els diaconcessió dc vint taules de les sufragi directe, determinaran en
mengas.
procedents de les Escotes Cata- la primera sessiú de cada bienni i no va pagar l'import del Hoguera
Com a un gran espectacle a mi
lanes del Districte VI, a S'Eecola la constancia (lel Consell, assig- que pujava 15 pessetes.
m'agradava assistir, els diumerCatalana de la Bordeta, auf cona nant-se els càrrecs següents.: tirt
El fiseat va demanar que se li ges a la nil, ir vetare el serró que
d'un lot de llibres per a. la Seva president, dos sine-presidents, imposes la pena de tres mesos i Ii preparava l'aval. Era un sarró
biblioteca. El Consell va acordar un tresorrer i dos secretaris. Els un dia d'arrest majar i la indem- de pell de cabrera jo amb naos
la seva conformitat.
. delegats de les comissions tira- nit Sau in) corresponda..
ullons vius com a puntes d'aguIla. n'escrutava les prpfunditals.
La Comissia ds Foment va co- dran el canee de vocals del ConASSENYALAMENTS PER A DURA Ordenadament l'avia lii anava Tm,
municar que s'estan preparara sea.
AUDIENCIA TERRITORIAL
actes de propaganda i cursets a Anide acords a les
sant la pobre zancajea - que' haVIII
Vilafranca dal Penedès, Sant Fe- Juntes generals es prendran per
Sala primera.—Sud: Testaras-. de durar tota hi. setmana: tres
liu ile Llobregat, Sant Andreu del majada de vota. En cas d'entra- ni . Antela% Estruch contra An- pans negres, un boliquot d'aren..
gades, un bon grapat de ligues
Palomar, Olot, Ripoll, Sant Sa- lar. decidirà el de la presidencia. dreu Gallarda i tres mes.
duma Capsanes Sallent, Lleyda,
Sala seg ona—Solsona : Menor seques, un manat potrea
Cada soci poda trametre per
Cervera, Tiana i Falset.
escrit a les oficiales d'Acció Ca- quanta. Pasqual Riu contra Pero coents, un cetrill d'oh acedas,
arras i fideus, sobressada i muta.
Es va Regir l'acta de consti- talara el ecu vot o la seva dele . Moren.
, &tecla tercera. — tareeloneta. 1 encara solia afegir-hi un maLució de la novella Comissió de- gacill en un latee boca
Menor (manita. Josep Valla con- nyoc (te tulles de tabac, colla del
legada de Paternas, s3gons nla
propi corral i un flasconet d'aiAdvertiments
va Jeroni Marta
qual han estat elegits per a la
Per a entrar a la retinta i prenatan Junta els senyors següents:
AUDIENCIA PROVINCIAL
President, En Joan 13. Camas dre part a la votaeitS, caldea acreSecció primera. — i !arasi Serrabella; tresor3r, En Josep ditar la condició de soci mitjanFäbrega i Pou, i secretad, N'An- out la presentada (lel ()arree re, sanes: . Tres orate per Ilesiens i
problema es
but. El soci que, per pèrdua o fuete.
toni Plaja i Gilell.
Secció se g ona.--Sabadell: Inqualsevol ultra causa justificada,
no el Ungid en el seo poder, !tau- cendi. Daniel Ilidulana (Jurad).
Seceió tercera—Sud; Assassirti de demanar a les oficines un
nat: Angel Latorre i nitres (Jo document que ho acredita
S'ha posat
rot).
—El soei que voti per estera
per
Secció quarla."---‘Granollers:
helara de remetre la candidatura dintre un plee clus, firtnat, de Rapte. Josep Vallwitjana Liberamanera entenedora, a la par t lo (Jurat) i un innideal por
A. Rovira i Virgiii
danys.
exterior del maleta plee.
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Acció Calillaila

Estafa
Don Jouquim Xal art va donar
8.000 pessetes porque li portes canta al seu dependent, Benediete, tionzalta, que va fugir
amb aquelled.

Accident

PREU: 025 PESSETES

Universitat de
Barcelona

e

Ei

conté, Integra, la conferencia d'En Rovira 1 Virgili a
Reus

guardent d'aquella que en &ten
de pica-pedrer. Com vetes'. 'lata
era indutgent ami) els petits vicie de l'avi. El serró, de ple, cuidava a esquerclar Atoki ell:paaesllena partia er bon vbil, aaru g aS
j a . caP-blanc.com tan Sant'Josiet
que ha g ués rnudat d'ofici, a la
primera clariana dele dilluns... i
fins a la primera fosca del
abte.
.Veureu, dones, que un disatbteaquan amb el sarró buit i amb
la naa no gaire feixuga de moneda, tira-tira, amb afany senil 1
tal vegada amb lenyoranea del net
arde, era de retoco pel eand fressat i fose, visitat en aquella hora
per Fuera iracunda del riteeeader que lii perdé les unces i la
vida; al ruta del canal va aneare
' que hi blanquejava, perdut,
lalee. Per aquest maleta tereps,
en el poble s'havien fet trobatle4
fantàstiques i qualga se'n era ene
niqtuit fabulosement. Un margera •
desfent una vella paret, harta trobada una olla plena d'or. No n'havia dit res a ningú, pera tot d'un
cap es muda a "Citaat" i deixa la
feina. Un facha picapedrer alcant
el trespol d'una ruina antiga, da vall la gran podre foguera de la
llar, lambe hi troba una cadufa
a Ini raseta de dobIntrs, que una
vella avara. morta de frese hi havia amagat. Quin caramull d'ad
Moneda groga de qualsevol
many i de qualsevol enettny que
tos, que anda a raure a mans d'aquella vella, ja no en sota la mai,
Per a sempre mes ella la retente
amb sos das ganxuts de secular
harpia, amb sos uits ramos 1
torta com les mordales d'un
d'ene. Sota aquella pectina lii covava el tresor apilat amb mig segle d'averíela. Aquest manobre
asirlas tira en orri escarpares i
becs-dia -grúa. i planta taverna a
la plan mateixa del poblet. 1 d'aquell jorn enea, amb la cara vermella i ampla, espandida de beatitud, assegut dins casa seva tot
el die, insultava tateitament la
pobresa mareenaria deis pobres
jornalera cine, de sol a sol, treballaven al camp.
I dones. perquè no ens baria
d'advenir a russaltres, pobrissons.
una hora o altea un cansa sobtat
de fortuna ? De ines verdes
madurat, pensara el han vell. 1
vea maqui que com obeint al pensament del pobre vell cancha-5s,
apareja un talee ple, en mig del
camf. Ja era ben hora...! El mor Ii hatia fortament ; amb
un esguard circular i recelós s'asta-Tara glIP no el mirara nitll
gil. I amb la mit !ten Hesita culi
el talec i el met dial el artera que
ja ton mes Remoler des de llavines. En canal se li frie anee
-l'erg el canta malgrat que li poses ales als peus el desig de arribar prest i de refrigerar (as ulls,•
crentata per la cale i per la pols, ,
arob l'alegra visió d'un bell grapat de ballets blans...
Arriba que je era fose. Je l'esperaba, cosa de coaduna, per regelar-mite nrnb els roseguns
tota la setinana que perquè relaten de tan Iluny i eren de l'aya
els trobava gustosos cont la niel.
El vell Allana aquel' rei de la
faula que porta en san muscle
l'esfera del cel pintada d'estela
ardent, no enraya mes pm que
Inri ineu amb el serró a l'espatIla. Arriba. Celda reata; eta crida a mi. Ens 'encala dins l'aleova, teta tres, L'aval aguantava
el Ilum d'encrulla. d'oli d'oliva, quo atipava ttn bita que sobreixia formant im la% amb una flamadeta a la punta. Les matas de
l'avis tremolaven no eneertant a
desfermar el cordal. A.lo fi, s'obro
el latee. Sis ulls stil afiquen, ansiosos. I de dins hl van veure, que
(tilden? Un tilo de puputs!
J. FONOLLAR

del trevA

Alar fou auxiliat al . Dispensari de la Bareeloneta Seraft Ribera Vileltem, de 15 nnys, hnbitant
al carrer de Sant Miquel, 'ternero 111, el qual tenia un D' y e de;
dit petit de la ¡nit (treta erran
produit treballant als tallers
de fuslerla que En Manuel MiIlans té al passeig Nadonal.

Robatori

A donva Matan Ami% li va (les
apartan:e la criada etnia 75 pes
metes i un rellotge pulsera sala_
rat en 30 pesados.

taquigràfic

publica cl setmanari

11M

Calina
17

núm.

.Pren: 025

pies.
911111.•

I

En rebre ale periodistes el
enarques de Canaliza arribant de
Madrid, Ita donat comide de la
cesada provissionall d'escotes a
'releyere, Vila, Cava, Navas, Peraerla, Peramed, Astell, L'hatea
ve, Sant Martí Vell i Mora d'E.Elan estat graduados en tres
secciona les escollss de nois i
atraes de La Biaba' i l'enscola practica anexa a la Normel de (tirana, i ha gestionat prop del (loverla l'enviamenl primer de material padagdgie per u aquest
(Instrlete universitari, havent- se't
remes darrerament a les nesroan
Ice d'Abrera, Viluvi d'Onaa I
Constata t.
— El recluir va parlat de a
inecessitat d'ediflear de planta les
Escotes Normals de Barcelona t
ha lta trantitat amb el ntittistre,
anal com Ita tel avinent las dea
lloiencies dei local universitari i
son material cientille.
— Encara es mehren al rees
toral sumes enderrerides
fb g ii a l'homenalge a itauton
(11.111.
— L'Estada d'Ifilende.03 mnru'ntll lt coneedit una beca
N'Antoni CuSó 1 GaNilL
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GRAN YEATRE DEL UEn "La Dame de 'Pique" les
& tra. clades amb una rime-CEU "La Dame da Pi- vous sri
tant tendencia al recitallu, so. que"
vintejant les nos emules, que
. El compositor rus Txaikowski
,
fan dificultosa l'obra per als canha e stat "t ' Id' nlel eeli1 d'u " crie
tantee L'interes menean eernpre en
tina severa - Pntser el Pahlie• al °r- torquestaa, treballada sientónicar1iritr,i -. 0s1l,-.Ç1e,re, kla.:i'e,,tel, e'il ThPra, en la qual , ,es.reeolnnie n el
4 SiiIÖP 43,e.4, 1 ,,,e.44n,,!eicti .iiiqi,
,4,gant4,tle:bon,gtiet,
'que
ainh les 'e ce censures.. Alai
11,„1„
,
veiem que la producció del celeL'obra ;,s1 ressent, en Urdes geFr e mestre, ninigra t el S anülisls
novele, d'un excessiu desenrotlladesPerlinse ha linglIt Vea M' a "- mena Probablement etrnasie hau_
eid eXftaurd'inärja e enserns, una r:a meonseguit riuM amb menys
proteceie one no han fruit altere • treball.
leiúsies etamm/triotes SellS, per
Da,„ de pajee ,' changue
ert. de erile m'en inleres,
nna interprelarie
• El ;mane rie reeikewelei rau en ar i m s „„ del Licou.mea, notable
Ja P rtsaia Pssbnr:1a de sni art. Ma El" enstre primer elogi erre per
sia de lat 1 de,hon guste rie al meette Serge Knesevitzki,
qui
d'itteee i de etétirZ OP, le eera etem. pneä tot el sen inferes en subcrin/per:e/11 anib he e:enllante-id de millar les . beneSes
entItÓ
la dels "rene", seinhla nn tenle Enara (te Ticaikneveki.que
Dirig! Pormes horitenne ntue ele Ifinits re- gemereekm,h la ema.,,ndmi„hee.„
duils de son e:feble/O, de trehan. guretat de eernpnee
1
Piefreetferi generntmeat ale e ten- 4.4.iteah!c ilita'14:41 de reneante
dkeioste
narionnl iss d 'a anes•
sl
mem.;
o eeund
se en Ud moment eld
l'esperit de Teeleveslii ha s?gnt esfemeas del mestre.
orno un eemill en el que cha eneEsmeetarem en primer Ilee a
miel/110 Par; aiernery, fez nets 1 tener senyor Iiillinn, sobre
e
itaaä fz,r7errnt en "tout melar- qua' riman
la eart mes pesada d'
gd" que té rom a mes eensible de- l'obra. Teostil d'aquest arlisfa
fe-cfe una nevilJacid desee-erra:II trnhern un xic aspre; no obstante
entre elassieism e l ralnanticisnle. : es un brin actor de:mi:die. ExeepP"re enalgant de t o t aivi. el rom - tullid ebeun pet:t &Me te de la
eym1ter es dete nga ab
rn p i sr./1 le- ven. relegue. brillant tela la nit.
l erl l dote ra•len:Mes i eis avut cerdea( arnb calor i entusiasme.
quan en esteres de refirament,
lea sermora Ermarenko, que deanant de rräceie en mereció, la s- butava en aquesla otra, te una veu
efes de ruesteene maaallfs, vrieM Pot ente de vegadms un xic caneaa un Sinawinslme fkr (mut ale. da. Trehall ä. a mi) inleres coreefiare dP le critica pariernea, mea manee tot el r,ik, possi..
posant de rePen Os mbr its intii9 - . ble el persenativ e de Lisa, nn gaieutiMes dr Teeilfewski.
' re deefri erit a l'enema.
Le predi/Pele ('Rehlie -s del ^m'a - 'El papel' de "la can:fresa" tic
positor ere erll !O! •177e n n e dee re- . gire una exeel.lent, inferpret enV ez/ah n T'art.:eh-ene. "La Thrae de le sesear-ira Da do( sobrssortint
Pi are"/"1 estat la ini,lari4- Si principalmA a Vernocierant esaqueefe obra erriterel. en m'er - eere altima del r mezan acte.
te. e Peeceemr; det nostre p ri m er.
La senyora Sadoven te das patea ro no obstant la e-reme : ni ile mere a ren cerr e e en "La Dame
han 7; `, a atfres,oh," Trod " rres
de Pieue": "Peulina" i "Dallar(pu-, 1, pro ,i, 5:1 repreeentedes.teal
zar". En tef e d e
foreen m'ere . resenedre a un intereS ca 7 ust, thitnt las eaniMearb
seva distergIda
nrtiefie han eh-tít ./1M i. m'a-re l ea a . fieura.
melles do t rearme:3r; itan (r.le 1 4
TPS %armares Lucel i Zarardi
ediemereMnreerma.
peenren, le. vole m al. llur en late"Ll paree de Vi:PY" e ". r75- res del ton enajant.
pie CC en mirnnl e d ^ Pn.;171':'n. el
Eeeetent el freball dide Arrayor5
poeta reMeret de reman.' 7•nel-''^- kaideaof f i r,,,,orr en ele seus
ene ea POS Vef1fei6. l'Ob7a. (14 regnr• e l fus paeers;
literet ha nefert alg-r• es vari aDa-re de Piene" (mi posaeirme erms'h te e; no nh ` tral • l' a - CIA"La.
a e l, i , 'a amb tota mera. nen'esedett a•aselleellr ereelleanen \l 'a mitfee114-amIghete detalla
114-m' eenea-al:c . --Ilters---M ared am et en le direcrid eeeenica,-ärell;
la
elm'emle er .riereePTr, ee tiMS:
P1111 armemjectirree d'Andoga Ju171 remiler VIS PO.:11,1. /5-'1, rf,rf. ,gperfnirof
i l en (lis prjrnerg
d , --- -^" e a! ,eu92-74 ,-, :(r,dro. do- prie,r i segon arbeet
:erre :e n d e Pe- n eere e MOrMa. Pe :- ' Pi ros de M'II
rl:S. mall Ilti'Melie
ne reneet remee cli mm nt In e. e aell' r!mit pe.; TeoMor Waesidieft
'
C l dr. me dme n eereerme. Alelí li
El ne. 1.1IM retal l'obra amb conenammermameetere enenteeee'remt bi-,
o:a...,_ De yerma, es
li1/1 1^'h 13 da em.- e ekaa u' ~ref.
reme-mane jñi1194. ament ¡mata_
mes idee le eart ;M in e n me' e l, re nt, erre en gerreal sebe armeP^s°'"'".4• p! ^ avall ',7 e .11-"I'd ei X ciar hi justa valer de rob r a.
delke4,7, r a, IV` g t, gee 111:1 L 1 1,4 n 't
E. M . F.
11e. :eior3 n l a -5Y-1-.7-4 do - 144,1 ,4,4 c' - '
_ • • * —
A: I. •itran_ pn vinire'l ammeme
La cene* pereitar catalana
M'e h ui e4frel i p !, 7,,k. ,,,,,,,,_ ,
Amb equrst : erra fou donada
fa. ‘ -ol d em ee er rueue pe - 4 la
immem m, e: n_.., • 5 i n ,“,...,, A l,,,,,v,. era confererma el local
da la
rec 01 r...,” , r PA ri e .-enere; la
f' ./1 ° ! ''UrPhe° 111 ° 9- P el r'(-1ahle
yema eme ....inerme am h „tas, el falle-lorieta
N'Almete Caprnany.
El conferenriant comemä /a
eemii•--t eeerrt.
emenem; d. , ,-, eno•p,_ • esessi6 amb just i enriele anälimi
do, , p. ff,, , 4, m i , 1,, ,,,,,,
,, 4
de la ea ,TÓ, dernnetrativa que a
maree eet enreteme /mama ed se_ la ',irlees P lerdrs a a lte
arre "
crea; el Mel' ,Ii., P P', ea 5•Orrtr i : dr Ca tahlrMa hnn P res les histi ,..-..e çrn,..,..t, cor4gfo nN.n. ,ma tne-ons Miente aromenadee Oren.,. ,,, mame L. tres er i d,., ,,, Mons. ha anat emompanyada de
tre. eft .1. 1 e" PS. rnmhipaeii e 'amor que els cat;taiins leen poine li la •-nal gen-e/are mmere .Stl. a la canee peputar, propa1,,, ...„ :,..,.,4 p...,„ t„ mil ,,, ,,,:a
gain-la de leen n'en i convertintp„...$ e! r......all„r ha a„ m ,„11 . 1. , la ep un dels mit.1ans mes ese)Je ;.„.„..,, 4. 7 , d„ a. A ,, , ll sp), Ilfts per a ta vtvificació dcl sentirne:i.t pan dic oltalä.
ra re l. A73 (iAg irjrg or,,i,r, ,,,, d ,„ ;
4W:+''a(..,.1!,....,-,tr ric i redmes
Tot eeemit un enfila)]. de canpel real ,, r Li.,, d„, CO n ..,,,m4e me _ cene ton rartat per Na Elisa (laHiret
er e' L'i ,,, r ea. rei
de Salen] i TiJoan Vive.%
una
„mame m,„ 19,, 4s l'atrae:
el chmina; . rotistes de la S‘ hola, acampa¡veme mertir,,,ept i1, e., „1 .eet,,,,t mente al piano pel jo yo mestre
de les fe..., rl.re,s emei de te„, r director En Josep Alier i le se_
la ,,,,,,, vi e nt.... im ,„ nit el , arr n er rae-meta Prendera Escayol, pro!leed ioi- h m meme la a una _casa tes,, ora de la Sehola.
Diferente generes de l'abundam
de jer. L'ere:eje:Me Premier raenne :x Mrelieres la sean enl e e i . c el " 7."" er P"P ular t'oren Preseneuieilb.
tate i a la vegarll'eomentate pel
Arrime': bel} eeenrep f e. de Terna "I'' rarr1allt.
// ere:efe-m i .. „m„tee T m . /muere
. Eat resum, fou una festa deliki ha e .itert partem-1n a l'apera O7'3911•1 alh ° ra instelleva:
areh iremeeme „,„,., 1, 0 , 6 „ n „
La nnaihroem concurrencia enemitir een in-milete-ti per un reeo rereä la s p eet6 anibellargs i me•
•
re.V'll ."9 riplandiments, la tasca
reprPWrt
realmene
art's12e.
"La '''
lemre de raen " - miga..1„ 1 1., , t ., . i dA, exerulants en la interpre(p., 1 .,/nera e! s mie , ; gi la ino,;in
taeri de les ranenne i el confedel eernpemenr eneeeene en (lee_
rerm'aat. que sabe eaptivar ir au„
te. tal el efrernatierne del emito d ' t °1-1 * .
de Priedikin. ne eaetnret, ace re i Asemaaeed do elestaa do camera
amlife ed perdre un eerefeet reAelualetent estan repartintase
Itere rimad' el' enrame • fenalierne
ale reeM d'aquerita ~lid les
del f•t,r,re. t,”-vrenc-f jissyt.me ene- iovitaeititem deis pe/exime Coame el eme/ re ermita des de Wa ig.
t. emes, per ale quals baty estat criFU'.
dale e la medra ciutat artistes de
Aixf 1 fed edn ame:tate tes es- ten al tprestigi Corn la sopean
reetea m'e Teriarewe'el, entren:fe Carbila reunen i et pianista Jed'elgemee flernetilal e, eribratIla ser lturlii.
en '1.1 Dame ne Pique'. eorn de
Ammet darrer ha donat Altimee fort tnteree 1 que fan que =mente a tla Felbarmónlea de
l'abra eereered tima valer real. Mirat tres reneerts que han
Eerneertem in temp e eta en el ¡metí ennstileit- un dele exila mes morade raeg e primer, de rman plets de lote ele que ha pre(• fecto; tot el remen (Medro d'a- crucial mama.) prestigiosa entemimad traerle aet..e, tic cride•pg tat.
wrIA114,11,P ; la, grim'oen i e legant
Iturtri Ge
de Vatencia, en
epaetarel jae i ntera", de l'arde Re. - la mal elutatfill
va •netxer en 1a95,
gon. diem! ('SW.malt •ran
1 als Matee arme nhtenia Ja el
eta,: pl anwIrn de !a minera de In primor promi d'aquell Conserrunttee ent, e, riti: e Inter . de relea. vetare Va 1-mellad/imite ben
en et quid 01 rempneflor ¡leen-- aviat a Bareelara per a estudiar
le la Im arrsaer tat el petelienie i anal el riostra malaurat Malea
inieferi de l'emeeionatif escena ingreseant mes tard a? Conserva
ande ara oreaestra ptena Vade- inri de Parla, on II ron eoacedit '
ri.g dramitlic; arnient intertes Se- el primer premi en 1913. Tamgimix enears - at primer quadro de be hn estat deixeble de Wanda
I aeie ddrerm en el miel s'aperree Landowska.
al ;moteen/Meta l'espertre dr la
1.111 fet han stgnificatiu es que
eonlf esse 1 eme moments del res.
es 23 anys rns nornennt. M 'ates tant de l'obra,
sor de grau superior de piano,

•
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dele autore eas realmente Buce
cessius,
L'Orle() C % es reserva el
dret de fer mentar, sernpre que
vulgui, les composicions premiade s , els manuserits de les quals
pasaran a Menear p art del s eu
Anciu-Biblioteca i en cap ces podenn sortir-ne. Si l'autor d'al,
gua de les obres premtades en
deellja capia, l'Orlen, Cata% la
, far4.4.renee,-esseietenflJa d0sPera

al Coneervatori de Ginebrg, errec que ha °rema fins ara,
puix s'ha vist obligat a renunciar-lo per a poderase dedicar
per complet a la carrera de concertista, en vista de les nombroses soLlieibede muceonstantment
ren mlib Inetiti delea6erfŠe511:Meb- e cermqe:TP.MtP,r•
fra ! eddPaleill.Fe.erehir : , ...,,
_, Lo: propielat cle:tes -o.le'rels.pbree
rau 'pre se n t a 1, a • Bareelona per miades 'queda -a favor de. Hure
l'AsSociricid Musieal i poc des- autora, .
rm's, ea gener de 4916, aetub. h
Es potestatiu del Jurat el deila mateix Asenelació de Músi- ear d'adjudicar els premie, en tot
e a da Camera, havent cansa t er; o en pare per raó del magre vaembebes sessions, enalgrat la se- ler de les obres preseNatles,
va joventut, la mes exeeMent
Lee'composicione es remetran
impressió.
a l'Orfeci Ce talà (Carter Alt de
NO es, per tant, 'd'estrarryer,
Sant Pere, 13) a nom de Joan
cate a l'anunci de la sova nava Salvat, secretan
i dele Concursos
Presentaeld hagi despertat un
ver:dable Metes entre els aseo- Eusebi Palmat i Llagustera, i caeials a aquesta entilet de cul- da una d'elles portarä un lema.
Les quo obtin al tema II hauran
'nra.
.
d'eseer rigorosament, inèdites.
•
Tournée •Tadlewskl ' 'Terme d'admissie:
Fine per tot
Arnb el recital que el clarece 161 dia 15 el agost de 1923.
dlrearLs va donar el, pianista poe‘ El veretlote del Jurat es rara
lo Mm Albert 'reljev
a.-s kt a :l'Aseo - p' oblie el dia pruner
de desembre
eiaeid de ilfesica, de Tärrega, aca de me ;
liä la tournée que aquest exeelPer agran
enneixer
els autors
preleal. i desculit pianieta ha MI. mima
es pubiiqui
el ven_
per les ein als catalanes.
El suggestiu i ben interessant Mete del Jume a•quest dernameprograma (Itornanea t Carnaval, rá ,que li remetin uns guante eorn
de se/tuneara] ; sonata op . 35 ., de parmos de la cornposice6 premia Ch opera; Nocturn,..-4e Scriabine 1 da, aconmenvals del nom i resiGrans Variacions d'Ainaes) li ha &neta del guanyat ior de l premi.
nes prerniate
so an deguproporcionat grandioemos èxits Els
d
'
.
ament convoeate a recollm
en els quetre conectas que li han
els
premie
en
una
data
compresa
confiat les Aesociacions de Mía
s'ea de Girona, Olot,. Lleida i : chntre deis tres meeos següents
l
del verediele. Els
Th erega. Per a corresponre
tl
a ' a la p ubfracid
pos it or que en ereirmstäni
les conlinues i eselatants ova- eome
es at ronvt
eious amb quä el públM de cada Mes normals i haent
era d'aquestes ma
mallete ha pre- vneats pe r tres verdes no es
miat la seva tasca, ha t ingut d'e- /(,),rese ntir a reeollir els prem
- :s
-:rtre, els tres mesos asseneaxecutar a cada ciutat algunes
ms,
s
emen(rd
que renuncien _ale
obres Mira de proe rarrea.
, ' d rets Hure.
•
Cal cementar especialment l'e, ,
Les
x il oblengut per Tadlewski a
obres no prern edes es rel'Amemearia de tus 'i d'Olot, la . tornaran a Ilurs autors duran t
qual ha inaegurat amb aanest els tres meses erg ente a la pecencert les seves de ciases
eredicto m:tjaneant
ases fes- blieact6 del v,
tes eepirituals que, a jutjar per la presentneid del lema 1 els sis
primers compaesos. Les que no
l'entusiasr e de l'auditori, seteclee 1 nombres ser en continua- es reti in durara dit terme, l'Ordes d'una manera metódica i re- fe6 Català es desenten del compelee areb el maleix esplendor- P r°711fs de gtlar&reles .
que el del goncert inaugural.
Forman el Jurat els mestres
elements:
.
Lluie Millet (designa!. per l'OrPremis musieals
• Me Gataliä); Lluis Ilomru pre-, —
, mere
•
(des:gnat per En Rafe! Pat. xn iti Ju bert) • Antoai Nicolau
•
1.2 t1 ebi .Pa itxot i .1..'Lia- Weemat per E'llscola Municipal(dede
Milsiza.) .
'0-ustera
1,-,
Barcelona, 1 de desernbre de
'
1922.—Joaquim Cabot, president
any 1522 :-: Concurs IV
N'Eusehi Patxot i Llagnetera, • de•-1.".1'15. Cut'cl1 Paslu4'1. ' 139a7'
pianieta ernemrdanee, natural de , sda,, eceretari de l'Orfed Cataiä. .
Sant Felin de Guixots, mor( en e
•
aquella eiutat el 12 de juny da
-.41,11•1/ 11.11.
te93, a Peda t. de 47 anys.
.
L'Orfed Català de Barcelona,
•
aseneiant-se ate desigs d'En
ica
B atel Patt
xoi Jubert, el qual amb
tISELEA
Aram'
aquests Premie musicale ha volDemä, a les nou de la nit , el
gut honorar pieteSament i es- sindica
na o del rarn (ie la pe u
eaienba ta memóMa. del sen di- celebrarä
una 'ie ssenablea a l'Atetunt pare, endreea als composinin
Pa
FM. pu_1m
..eä del
e I, o bi e S t'e,•
teme caletees -i ala musicógrafe cei
m,„„)..es; a3;
cn general et present
Es m eem e itä el segü ent ordre
del dia:
CARTELL
Nomenament de la Jutta ad1. Mrerri de 2,000 peeectres a ministrativa.
Orientacions a seguir.
la mes hr.portant enteceie, tan t
Assumptes
tes generas;
en eenantitrit ream en qualitat, d'oELS DAICBRE SS
brrs entimuee t vocals, iustrum.en
tale o enlates) d'autora de terAquesta seccid del Sindicat del
res dee aergea - wat-atar/ a (Cata m_ ram de l'Alimentada, presidida
ne-a, Baleare, .senlneia; neme_ p-el senyor Rico, eelebrä una aeHe ; me . ) a/memore a :ra ll y leen, selneblen. en la a ual s'ane mo uä la
ra, pmeetrad„ „ not cid mod„_ seguent Junta de seceie:
.
Da ;
Joan Sis:tes, ToiliaS Alz ni
' '
Antemi
111a_estl Llu is itonia, Me.
Cada coLleecia haurä d'aviar
acompanyada de dades relativos tíos Falacues, Bartomeu Guis.
as originas traeserits (noe ;in catre i Joan Balaguer.
L 'aete acabä fent una reeapes Moliera deseripeie deis ori °lijas,
imprentas.
dudes
biogräLa
Pels Presos'
°
cr. LATEMIPTMT
'
.CO'fiques dols culorsi
mi eón ene o
gens coneguts y si se ii poder haT;21 N 'A u cti- PEZv,
er etc.) , i duna fotografia d'ima.
TALA
de lee peginre de mica de emh
Peml Juljat d'instrueió de Manorizinal. Si es tracia d ' imprem- resa h a estat remesa a aqueeta
8n08'; deurä lainbe amenpanyar-se Audiencia la canea seguida
per
fctogratia de la peertada.
l'atemptat de que fou vfetima en
Ile Premi de . I s.000 pessetes agmell a po ldaehe Al
ngepm mea ;
textraredieari per ro haver_se trobantase en virtut de la dita
adjudieat en el Coneure anterior% causa, processat i pree, corn a eu al mame poema eberat a emes poeat autor, Isidre M. Mecen cal
soles„ sobre text eatalä.
ha- designat perqu't ni ae
4 f enst
" eI
Els compositors que concorrin lleteat senyor Serra Nelverae,
al L'eleva II del premeut Cancere
UD PREC
han d'i, aser de- torres de Bengala
Ele sis paletee i 60 man
catalana (C.atabirma, Baleare, . que foren acomiadats deabres
les
Valencia, ansselle, etc.) , o han obres de l '110epital de Sant Pila
de teni r, Miau alean den anys han P regat ale s en a colliPanYs
de reeitlencia en alguna do les q ue mentre elle no siguin admecantrades on es parta la llengua sos de nau, no 9,4/Hieden les pla nostra. ' L'Orfed Catalä ncaträ exices vacante.
- -gir dets autora premiatee la doemnentacie neceesäria per a Mete: rime aquesta coi/die:e,
De la eatt'istrofe del rort
Eis coneareante al tenia I no
es olettgaterl que siguin de naDstnostradions de condot
turalesa catalana.
lannant -di el condol per la ateLes eomposicione no hauran gräeia esdevinguda al port el dind'ésser Cerriles de rnä dele mamenge passat, t'alcalde ha reteixtee antera, sind de copista, but > telenrames del senador seproeumnt en elles Im major cla- nyor Bartrina i de l'alcalde de
Castelló de la Plana, en noto d'a.
redat.
Al publicar-se alguna de fre quell Ajuntament; lletres de Calcomposicions ememiades, Asea ealde de Puigeerdä, en nora do la
obligatori estampar, en al Ilne Corporació que presidelm dr! don
Marian Memez, president del Col.
ins eseaient, que l'obra ha eslat preinieda en eta Concursos legi Medie de Seria, en nene d' a .
Rimeles Patxot e Liaginstera, de- m'esta entitat; del gentileheine
veril alai. mateix precisar l'any de S. Mo, senyor tdigliaresi, i ile
Mendoza i del senyor Maluquer.
earrespernent.
de CInstitut Nacional de Previene
En Rafe) Patxot i Trebert- en re- entnurdeacions de/ fiscal de l'Auseria el dret de publicar ;mue- d'ancla don Dida de Medina, del
lles compoeons preeniades que Cansaba de Bolivia, del Consolat
bel 11 sembli, etenint del produc- britänie, de l'Ajuntament de Terto de la Ilur venda les despesee rasa i del Foment del Treball Nade publicacid 1 deinent a 'mullo. cional.
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So cial

D
•

vinguda
d' un representant
g
p
• entant deis'
•
estudiants espanyols a Barcelona
ela

a
Una de les efieäcies mes re- seus compatricis no han estat rea
knareables del nostre diere is el ' quArits ni hem tingut d'agrair-le a
seu
proselitisme
14'ajut. Altrament refuearem la,
la nova
mileraei;5.
per aixzientre
ens pian
ter
eollaboeneio amb ello, tingueot
'6''
comisl amunmveradamesla.dignia J present que. -pee a Tí conetitneee
lab,ateeenplaemdelentiterimnanten- ,,1 de •let-"federtteideeneraf què pro..
sk.iL, Pou l ata:I n-Aria dels'eßleutiants d'' posaeleri 'es ,itidlea neceimari • el
Ineteenalieted arilb • motiu 'dele es-e 1, enro Panleallattgid erts Melni'ate
deveniments i l'agita/3M escolar ! que lean eetat 'Causa mantee vol,
d'aqueetee setmanes, i derrera- 1 tes .qui ens veiessirn tmibbe ateo-.
raen'. amb la contestació donada ' l'adiete.
per les noetree entilq‘e universi- 1 A mes
oatinuä En Saltortenles a les propordeirans provin- 1 m'ha calva fer histeria al secialietes de les de Madrid.
nyor Torea de Pestat politic del
Ja no ha estat la veu d'una mi- /,
nacionalisme eatalä, cornparant
na ea seleela d'un estament, sind , les
dues tendencies de participar
tot un esta m ent que ha respost 1 en la
vida de l'Estat espamvol, i la
'concientment ale requeriments i 1 d'abstenir-se'n
per anar e. aecie.
' Malees d'aquelle en qui havem 1 directa. En equest emula l'A.
Ce
desapres_de creure.
1 d'E. va definir, avarmant-se pro-,
Per ale?), despres de la vingu- 1 feticament als esdeveniments,
da a B arcelona de Manuel Taran, aquest darrer criteri polit,
el
representant deis estudiante de 1 qual fa
extensa/ al problema unie
Madrid, e miela tan ll oaide rae- 1 versitarie I f inalment he remare
ti'iud -dele n'estima que
a guisa " cat que enguany que ha
Minformació l'avene procurat re- ! seguit un alt grau yeen acone
de civisme i
!medirle la conversa tinguda entre : dignitat escolar (contraelant
el senyor Toran.1 els presidenta ' amb les inconsciAncies verganyoe
de serubla.
ms eraaa/s
queeseo
el lars eat al
T oa rnaens: 1 ses dels clemente abans aLluditsj
senyor '
mal grat d'efeser habilissim ea la considerava inoportuniss)m de s-'
! vi ar-nos d'aquesta ruta que ha
pafernica, i dotat de exceLlents ' de dur-nos a la victeria.
Crndicions politMues, desenneilia :
el fons del nostre preblema, la • —I es cert—preguntarem al
de la "Catalana"—que
qual cosa Poldieeä, a mesura que president
el senyor Toran
propasar que
rreava orientant-se, a evolucionar els estudiante deva
Barcelona S'a,
fins al punt d'admetre la riostra drecessin
als de Madrid conde,
actuació independentment de la , le se deis atropelle
que foren
dele scus representats. Pecó el
motiu de la seva vinguda. era el
Efectivamente Pera värem
de crear a Barcelona, com a Sevilla i Valladolid, Comites dele- agrair aquesta iniciativa (a la
gats d'un filtre central madii- tuall
- - alelí
a: ela s'havia avanrat. a
lerey, naturalment Invocnva com Barcelona ; amb resultats sortee
.
en a mergo., corn el cas
avantatges la conmnitat de problernes escotar e, la representació del degà de la Facultint de Medieme,
senvor Il,
lartinez)
fent-ii.
iüternacional
cue
•
•
• aixi assolirien
els nostres estudiamts, i l'ajut present que el tarannä dies catalans
es
potser
exageradament
reoi ie totes les enti late, presein- finita, la ella'
explica que
dint O colms politice, podmien
en lainentar
' el2cosa
efectes no sai7e-n
donar es e.
les causes que els
A tut aixe fou contestat ppls preimindir
hm mothat;delee
en eis fet,
presidents de l'A. C. d'E. e de rA- deLs estudiaas quals,
n'_,adollenys; no
getipaeiti _ME. d'Esquerra m'e el
ens eren i eno son a ien„;;
nostre problema universitari es sola
divers del que a Espanya podia ainó que ädlnie ens es enutjam
l'esmeatar-les.
albirar-se, perque aneas a con—Tot aixä, si no Legue...sien el
querir la Universitat catalana
convenciment de que es el entePr?' eillient enr"" t de resPa- ri ele la majeria
dels estudiants
nyola que ara sufrina en el qual
tent tole ten er; manera. d'atu- catalans, el deduiriern del sea
in-"
"
comportament
allieonador,
remedar-hi si en t caen volunta t.
.„, i ame „„, negat per la pre.npsa, que ha fet
"P "P's ", es. "vm.'"' :'«- — `.''. - .tar una' lia • --1 en endrada a
ve fent-ee de temps enek, ja sia avc'r
•
g
en forma d'estrueturaeld. orgäni- Pratext d'agio-417m causes.
ca com en el Gengresalrtierersitari
El senTor Türda lvariä amb
Cataiä, ja per via d'ietkrveneió l'eximes del vmpre del dissahte, i
per fu aearniae
Mat tmehe per un me
inunedjata e 4,)' ense.yamfrat,
, de/
. i n.n•a.päe rea;pres'éntaret de rada una tic Ice
ene /9 L.,, e i c.U 1S
. 1S
t
i
t
alp
n
t
ei
esze
rntad
. mita, da
ldesima
donat en Ilengurn eatalanadins la ., en
p n , versitä te..e.
ja mitjaneant un
m , •
psl'orlii ticd: ece?enifeleCiageuie.eselile
i4"ernesalcitiö- : 'Ella.' tgsealitadre: Plaone:r'aertrisalareelaotada
rdia:
. litat i la ri queea de_Lexie de Veszant-se eng.uany.
tudiant
•
r
lita
t.
..=.. . .s egu i.
nnadrileny,
eiaß
deia
amb
Aquestes y única
" n9 n ~
- alac
di,nt_són
fia , im soniriure que havia fruit in'
tensament un artieledarrerament
pr.rqui.. en la ernu del 'lastre ellazberament n acional ena ora
g nit- aparegut a LA PUBLICITAT eola
cel atttfl de -El perill de Peloqüen,
lle
e iltu
eldl i jarts a tiliinaensara
;l
i eja
a
e tsedres
leem
s bal
sap el senyor Timan com ni els
C. F. de C.
e

—

—

Pel monurnent als V e,'
luntaris catalans de la
°Tau m
g uerra
m

,•
EMPOSICIO-FiMilal-MUATGE.
Ahir a pas ala de la tarda, a
tes ales de `La Pirmeotera”,
:
Corta Catalanee, 644, m'inaugura
, la tómbola que la Comissiel exeeutiva del monument als votantark eatalans ha organitzat amb,
'
Pobjecte
de re mir cabete per
aquesta bella obra commemoraiv a.
1:t tenent d'alcalde senyor Mute
Massot, que portava la representemió de l'alcalde, pre.ge, en nom
de la cemri esxntiva
iö eee
e"o"l
numera de la qual da membre. a
1M.luel.re president de la Manen,munitat, isenenr aPitudigrein.reed
Cad na-.
fa ' ril- " 1" -a _ni
tarea de Catalunya, que declares
cherta l'exPoslete-hermenatema
El senyor Puig i Cadafalch
prommeiä breus permites, clima
venria ande alaer
'1118 Berrelona
`
ue enmig
d'una de les places
uo de la eiutat sal les eentriee
.
lea'.5.meentulmrioantIlemisenettiegeunerePoerripres!eni_
enrament tenion el eonveneiment

El S

ES

a tAorda
rebira-aleas
aZeuuerset.es represan'
laalon s a Preas PoPu•lars. s e'''
trenarà imnaediatamene -mian
de Miles", ml qual els notebles
aseenigrafs fraaieesoa De.ehays
i Arnoud i el mdi
uest del Folies
Bergere de París, Max Weldy,
treballen arnb gran'. atitivitat en
el decorat i confeccid del. ves-

',,ri.1,iaZ,ardaet lelaarede nier
t dr :/reideeo_
11
. . -ereement
... .
rtei
taren eereltarbe are?) remelliremnt
immedes amb maestree de cordial
adhee16.
S eeuidament et minsal general
,_leaar5,,Ei
',,la
e an'eradned
am
valitn,nrir.lrermhoptror,iä:

tii.3' remsPEeeeçtj a
v aEmc2q
n -4g mea FremEg
El prexim dijous, dia 7, constituieä una d aja. digna de neenrid
„ ets „a es ddi Teatro owitä;
a la tarda, programa dedica'
me infante, posant-se en lames
'La Veatafewes", que corn sia que
en aquest die fand de.s 200 ',preemmee ions„ 1,4 pot dedicar-se als
petiLs espeetadors, que sen rialruent els yoritablee forjatiore de
Pexit; per tal raé ',eran tann"4
protaeunistea de la testa.
En obsequi men s'estrenara
"Lee contkikacies de Billete", eseenifteació per al propi autor Ea
Jitesep MarialFolch i Torres d'una
rk ..,„ ,,,,Is. belles *päisi„s Vgg..
madre%

•
-rete..
-Les enrame

nsil vi,. 1 dialielt un /lerda reenril
.M4 henne leei nnnrie emnlene ene
moriren en torres d. n' e n e a 11:11 Mitil per ta eevn 'l ' h errete la me„mm a ame euele Freaen eervere
erah adreiraeid 1 orofued agrai .
•-aerd.
A l'el"^ns4'iti •i'" ssel - la ' s 'In 'el mame, dannint do Cai ,e 9 I per l e e
'arete. e'lli a p ilen tote mena de
••nn ••fird'S di, m'eme; 1 intereaeente
lilmixoe, aquareLles I fotogralee.
llatren la melerte ennenrreneia
• 111P aseistf a Miele, 'afro la anal
a l henil maltee dreitmeidee eeneermes i 3 A- vnretr9 hi veierem el
'Melar Salar 1 PM. Mr. Dores- ,
aeae, rAmeeneee• rnednnete, tnte !
loa de la Comissid executiva, i

TEATR

PRINCIPAL PLACE
' Abans de proeedir a tes modifleacions que l'estrena del nací
(madre "Idilat de nines" obliga-,
ea a introdnir a la Revista -Che
ere", i desitjasa l'Empreesa de
pie niega deixi a la nostra Matat de veure i a nimirar tan Mel'ay enes espeetacle, ha dispcmat
que, des de dem, dineros, dia 4,
es denn durara una se l mana les
represmnactens da "CM-Cri" a
preus p.:mutare.
Es de croare que aquesta disposient Cara que vagin al Petaca
no salaustent aquelles persones
dqu epiao
addhilana ldhe-iga
vam
t ednirdrearioc
ió
que
assa
-1 afunesta
• que representa m
pusar "Cri-Cri" a tes taulas, sine
at a
t ttad dtartgeuvis
i, teauntiedixgeolii ill ja
idirle'lesea

,

eme-.

Claudi Ametlla 1 Otees. Tandé
hi baria elm legionaria Liule Goa-.
ab lem. Cnnesa. Comerma i Cal-

zart.

L'expesicid atril oberla fina td
22 dt deeembre
'

e

Dlt,iII tsees4S el.22

1Pa1ade la Ceeralitat
El elenktri-eampMur del luan/ dos aitiveraaris en sufragi
a'aquell gran Conite-Rei En J
teocostlr de Vallbona d
me 1 d'Aragú i de sa //tunee i file. mangos
Ila doitya Violant i don
Sai t La Maertaramilat de Catalum a ea, en paga -de les multes duna reata do la mere abadesa* del
1 priviles que li feren.Reial alentatir de Vallbona de les Aixi lun firmen en el fiestee M o ahumes, 1:Jale:mune:Leal segamit: ne st le de Vallborta de les Mougeet
• Exem.• Sr.:-Per a aatisfaeele als 18 dies del mes de noveineuneleement deis menibres qua ltre de lame 1922. Maria Teresa
componen /lexema. Meneurruni- Ribera Sa. us, Ahadessa; Maria
tat de Catakmya, la Presidencia del Claustre Madrid, priora; Made !a qua: tal" dignament osten- ula Angela Matheu, seta-priora;
ta V. E. em plata comunicar- li liarla de l'Esperarme Aleo, calemee en el /libre d'Artes arxivat rera; Maria del Patroeitti Asenen equeet Muuestir n'hi ha una eio, Virginia Atii,a, Maria de
que per interessar la susaila l'Enearnaeiú BatIle, Maria de lea
Corporacal de Catalunya, no dub- Neus Codina, Maria Concepció
ta a cop:ar a tiontinuimia, esa-eta elacay-a, Maria Merca Noguereda.
del tu pan' seaiiont: Acta. Lea abaix Maria de la Puri acacia) Eareadell,
a a..n.,aeoeUz....s (invades religMees
Maria de tatuajes Bunet, atarla
charietta 1M Reial atemestir de Ayala, Meria Josefa No112.-Dati
de
frs
Valtlizma
Saeta Maria de
guardi a V. E. n'olla atiys.-Reitil
ihlodges. d l'Ordre del Cister, Monestir Cisterciense dc balda
,eouxuteake a eatala C.:maulee Maria ele Vallbuna de les Mutiper ditliesicilde ja 2aolt Illustre ges, dia 2.3 de reirendwe de l'ami
senyma AL:ole:ea dullya Maria 1922. - Maria Teresa Ribera i
Tereaa Ril cc i Sane, lein c on
Senos, .tb.:alesaa.-Excm. Sr. deje
per a -meinöria imatra i de
-tar
Josej Puig i Ceder/Cele President
lee neonata que en l'eadevenidur de la elatteommetat de Catee.secan tFameest Menestra el nos - ilya.
Ire 1,1s viu agrainteut a la ManCensal' Permanent
comuneat de Caealuilya, ta diga:1
Despalx de les amenas en la
Preside:ira, de la qual aval os- tetuda del Censen Permanent dels
tenta l'Exem. senyor ilou Josep
i 30 del mes fina:
emig i Ce:lela:eta per haver por- dies 29
Carel:acre", cambia 1 poeta
tal a lala,-; :time, sola la direeContinuaelú deis treballs a les
ció lamaira Mil hala arquitecte don
Joan Itulud Bellver, la reparar:ti ubres que ce realitzen per edriiietstracia.
.del (matee eimbori-eampaasie ua
die reintntet do
Aeravevió
dele u.. belablea exemplars de
prime del projeale teaemetieteemra gatita existents
Cali/limpia-A ami. es Inés ira- ttal de fanal' dc Vall a la carregraie aaiii la finesa. quan vi nos- tera ule Sabadell a Granollers.
altree e u
a pea ilienys que iniAgricultura
p0s3ii
,ioa reparació colo
Treballs de lee Sereions d'Arla preeeel essegures la sebree teme ers, Terca rampa, Villva eslateitim, atases lea actueis (mama i Enologia i Aceite Social
eireturateimite ecoziamiques del Agraria.
Mena:ter ì L quantitat tlelä danys
Conferencia preparatária del
a reparaf. -- Per aixa. en veme eurset de Sitges, per la teirecelú
tan a (Lo.'a epertuna memela re. del Departantent.
pareen eie ha lliurat el einrbari
Cormeesiö d'un cuesta de vuit
d'un prexim u inevitable endernie. 'Leona sobre conreu de la vinya,
es perani• ereiem (i ho decla- arbres fruiters, enologia i aviculren' ba ) e:ea:ama) que les nostres cultura, e l'Ajuntament de Piera.
tunees oracions a l'Alfas:anta a
Adquisició de material per a
la Mare tele del Clinisdre. Pabatee de Elechnica aplicada
trona del Moneatir. a l' Angel de
aerieula per a conribuir a la
la Gunrile ini niateix i als .Sant
cumpanya d'extinció del flagell de
Pele-largues de la nostra Orde la Alegaste i per als treballs naban moeut cors dele indivi- bileats a la tinca de la Direceee
des +le !a primera Ettlitat de Ga- d'Agr eiu tara.
tallinya. verted a resultar aquesCeneficencla
ta en noefre cas, el bree dret
Apetameia de les naluines per
de cine sata va/gut la Providen- al susteniurcia de demente pobres
cia per a realitzar aquest
a cerree de la Maneomunital, cor
gi de la greeim - En corres- responents al servei del mea d'ocposidancia a lal favor, avui que tubre *darrer.
per primera vegada de:alares 51
. • .,
Cultura
la 1-k:s'enrama han repipat a fesAutelittaeld -a don Manuel Altetes eampalies, hein cantal rutile cenlargaeGtieart, per a professar
mame un' solemne 'Te Deam",
a resecan d'Administració
d'aecia du ereeles i una Salve eurgel. .übre organització mili:la la Mare de Déu del Clauslre, uiste:Ojea estrangera.
tins i iatencions de la ManSessió- de la Diputao/15
col,,', /I ita 1 , tt ) volent eme sigui
FA dinterts de la setmana enaixa J'aneo» nbseaui Ele la noslra
pare sitie desitiant perpe- arena la Diputariei de Barcelenta
tuar el ten (re reconeixement, de- celebrare la segona sessió del
terminen' Irr celebrar lote ele primer perioilc.
El conreu de cereals
anasiii. Aniversari per a Veteen
desean s deis membres de la ManEl peuent d'Agricultura ha fo t
eurniteilal qn. passin a millar vi- un calme referent al conreu de
• i er-las partieipaids deis +le- cereals que ha donat a coneixer
mea Hit-temar de la 110,dra Orde, ala seus companys de Consell, el
mea, ee encaminat a que res• Seinhlauta del que ha vinetit
pral:limad it Monestir des d'el- ulte:1a/ conreu sigui ben eroducteas íeltegle .st III, cantant anyal tut
Catalunya.

p-spORTS
-

COXA
La vetiiada de l'Iris Park
En Veas venceder de Seez
aueti /111 pie h VOSSar 1 ingei nao
aquesla Vl• liada que tant danterea limaa •espertaa i que malgrat ele pre, elevats que reglen,
quedaren Pftfl>11• poder entrar
.melta aels time (m'almea per a
venta Iluiter els nostres "welter, " Valle i +atea.
El prime:tina eslava corneo:4
de eme man guita, i si be cap dalls
actulemmi (ser una casa extra°ahueve'', en runjunt resulte una
sainada de fr. que se'n surt saltead. El que voten en la hora
acure una iluda d'intensa °mocea
lambe qwilaien satisfets, dones
hi Miguen en dos k, o., un (Feas
en que fa eompassiet pel veneut
arribe a enterbolir la gleria (lel
eeneeder. lann acostuma a pasear
nuulles veentles, el "plat fort" de
la mi renulle el que salisté menys
al públic; amó no vol dir que no
fos inlereeeeet 1 no responguessin el. Inexeders amb tota Ilur
bona voluntat, a l'interes que*

be; eemplel antela "grogy" i eserra tlaubal definitivament per un
bon renzel..
En terror llar solearen Cañiza res i Michel, lambe del pes ploma. Caiiizares surt auch grans aeometivitat que salva l'ante anib
malla vista. Eu el torcer continua
el dontini d'En Catlizares, que
calare bens eroxets i swings,
ubuittlant les agafadcs. Al quart
tempe En Mit-bel reacciona Ilettgerament, perú el domini de Calazares continua. Al round cinqUe Michel es defensa buscant
el ros a ros i impedint, Earció
contrincante Al sise round ea
&güira un niagaifiti'eroxet de
Cafiieares; al següent, continua
dominant el nustre, quo lugre un
anee boli m'oxide Comença tedien round senme varice per res
I;t tantea del eombat i acabala
adjudirant Ferbitre la victòria,
per pinas, a En Cafiizares; pata
del pehlte pralesta; qua hi fa-

rem

El quart combat era entre el
negra ameritat Al-Baker 1 l'argIi makednni, a deu rounds de tres
minuta. Tan han punt sone el
exietia.
Ohrtren el programa la rare - 'gong". Al-latker col.loca rimidoment tres cruxels, que fa seIba llosell-Merrel, de pes "mosca", ela gents, després d'un m'en- guir (l'una bario de ràpids i terbat en ment re "rounds" en que En midables caps. alakaduni, un pnc
Leed:, &mane quaSi sempre, Fer- relate pega un eruxet que enenibare declare "metch" nul, entre - Xa Al-Baker impunemente En eamercar el segon round, AlalcatIoni
les proteslie del públic.
Segutren ele pesos "ploma" Gi- rep ui foi t elia.011100 que el fa
rones-Bream. Al primer "round" trontollar. Al-Baker ho aprofila
aten' tritPelneearrient Girones, gel per a reiterar tres cope iguale i
)1/ugr ä Ja lid segad mea maníais- es prodneix el k. o. Els prograla superiv e itet al Ren contrin- mes resaven que Makadont no ha
eant, 'peca ene cap als última lo- via estat mai veneut, i això, natugre colior p r elger ermaet encara ral/nena halla (('Cesen amb conque senee rep eficàcia. En co- trincants de mult inferior catentenerte a mrgen "round", Brow gorla que Al-Baker, dones la stl.sagna, tn flfrenes escomet amb perinreat d'equeet últiuuu es poait
br iositat i eflteria, tombant-lo de nianifeet des del ' primer mea
• pe; (le de prcveure 01 k. o., Ment al públic, que le extrema
Paró saltea cl S nou aegons;its dintria predilecció pel migre,' lt
no viraent aletat i torna a caure. complegue el combat i.apluntlf
ele e"elnilatr• -"Ir
Mena e 5 &lineo

'A 8 E A

dBoaekeerp. odien preveure que Mata"
doni no era contrineant pel Ala
Muelle per ti el cambat
CO detze rounds de tres munas,
en que el caMple Joaquiin Valle
i el cliallenger Pere Suez havitin
de disputar-se elprimer e:emploma oficial - d'Espata-a pes "We l
Els dos primera reunas-ter".

transeerriren bastant igualiLa
i pulsee arnb un lleuger avantatge d'En Seez; el tercer, mes igualat; al quart. en Saez logra alguna

el t"iiu- gEeirt.
gb
asatelti
. uellaeciitilliell
1-gtei
anlac°9
»
ba "3111
:Sima detaparegue. Al siee round
En Valle inicie el set' freno dumiut, coalocant un iemliettlit eroapl.; En Sitez repele( baslant
ilantweut, però el dumitii
Valls s'at'ceitluC Ab cele round
segui doininant E:I Valls: Liu
Sima l'altitu t a cele-ir-se. Al emiSile!:1
te, una me ita neu, ne
full el round has laut igualat.

nave. 'mente alguna bona copa En
Valla, (lee emitida :u dominant ea
tot el deaii round. Sona el dolze
reund i eme En Valis amb
sitat i logra bons caps; En Seta
resisteie flas al anal, en que per
Ferbitre sensor Casanova és proclama t campa:1 d'Espanya, pes
'welter' En Jueguen Valls. Part
del m'O. t ie. semble un opinar zara
el jurat, perd ereiem que alee:tea protestes eren mogudee mes
per (afeaba a En Sima que per

pretesaejtistiela.
En reetura el combat quede
oltelroin

ag

TAT

À

nn•nn•nnnn.....11V

gris. En Sima hilar:ene

rotainuament Fag-afatla duallui la
Huila, je que no s'arribe, malgeat
aquesta tectica al "tus a cus" dele
bozadurs
FUTDOL

Dis vine.lts Fartlis
intarnacionals
El "F. C. Pforzheim"
Ultra les dados publicades anteriorment sobre el que constitueix l'equip de l'"Erster Fusaball
de Pforzheim", mereix reeordarse que en aquesta temporada
debuta el earnpionat del temed de

Baden, havent resultat gua n ya
del Mettutgart Kiekera" pez 2-dor
a 0, eampiö de Wurtemberg.
L'equip que viieleit Finaigearan
els onze segilents jugador s. col locats de dreta a esquerra:
Guillete Kaempfe Eugeni Maier,
Guatee Pollee, Emili Melaher,
Max Mneller, Froderic N'anua
Antoni huesa, Victor eVeiseembacher, haeric Iluffmann, .ialfted
Ilipp i Carles Forele
Aquest darrer extrem, sobre
tot; conetitueix una vera nelahilitat, havent esta seleeciunat
segadas pel Conrite alemany, la
("mil cosa ereiem h;t de constituir
un "remira" en els anals deis jurnacitni als.
gadora
El tnig-eentre sembla esser
tanate una primera figura en el
futbol gel-enlode.
Aquesta dies es gran l'aflu è ncia d'entusiastes al local del Club
Deportiu Europa.
El "S. C. Cecilia latielin",

de Praga

Pel ntaguffie historial leiquip teme que Bullere els virtents
dies S i 10 contra FEspanyel, i
per les notables figures iiC integren el seu equip, es de preveore dos trammendentals eneontres,
majorment tenint en compte que
l'atac txec el fumen cine juga(lees earealents: Kasek, Severa],
Bohata, Viteek i Cesar, aquesta
tres darrers internarionals,
lIom diu quo el famós interior
Vilcek ha aconseguit na triar
per si sol 95 gola deis 123 (el
que porta marcats el learlin
aquesta temporada. Les aove, ca'mundea aún formidables.
L'Espanyol. a les sa yos files
presentare En Pena, que vidi e' por a prendre-Iii pa p t exprese
eament del Nord.
L"Amateur", da
Aquest anees emit p anal/elite
que jugara en bieu amb el Barcelona va a la davantera del Catepionat al seu país, ainb catorce
partes, soase haver-ne [malta
cap, sis victòries i dos empata.
Pot apreciar-se la seva impuse
tenein rn dir que vence, al 11 iiMil per 7 guls a 3, el n'enfríe
jue del qual reoorden tots eis ilustres eniusiastes.
diana

En Planas I G.:laten-1s
Aquests dos jugadors feren la
sima "rentree" en amplie da Sala
Andreu, abans jugant
contra un segon del Badalona,
reloreat per En leru, Batf i 'rejadar, Ea acabar la primera part
estaven ernpalats a 1 310, Inhl en
da begonia l'Aven ç :liare cine
gols per cap deis seas adveasa
rls.
El elestig dels tres mesoa navent-se ja acaba!, per aquests dos
jugadors, &ere interessant veure
quina (!,«4 l'adatad que prenen: si
deixar 1 ranseórrer el Campionat
per quedar-se dettnaivament anth
l'Aveue o Si tornaran ti Barcelona, ¡al qual °tejed" segons
sembla, .s'han fet actives getions,
•
Sons assegura per Mira banda que l'Aven ç envelentonat per
Tenor:une situacia del ras Za-

mora, este raspase!, a presentarse aval contra pl Satis, amb ele
dos esmentats jugaclurs que per
ell represealgu tia gitraordinari reforp.

e"

OIDUERVIITOR1 IFIETEONOLOGIC Di LA
edVinfivAT 04, IIAPC£1.0en1
1.11 5 de deaestble de 1./2.
hatee cl'uearva../to: 7, 15, 15
BardiuMee • U* 1 a/ utvell de la
:tr.n ;.:Ge
Terini330eire FA2V , a i; 81/ 54.
'reo/Ha/tele/1 üum,u t, '11; 1'4; 6.4.
nunina n ucecistu.ues se AtUrie«,
947 8f.
Lirattel del YeLit. E.; E.;
%clocnat “C.1 1,1111 t. 1.1 taelles
g :///. 1.
Ka I at del rel, ploa. CuS U/Pan.
ClasSe le aun-ale, 14 n1111d/i; t/aul/r.•

al;

T en.peralluese .fIttrePetil q l'ernerli
M'alma, II-0.
I.
fthnima arran de tecla. 51,
0,4,14.1,0 1A l e adatuda'sCa. a O. Tedui,a4"
Mea LauJe, e.s,
reel s pIrne,O anno . /a, d../ de ira? hores
del (Da an!erne s Ica ; beata tea na +a la
dala, 1.111 rol Inue treS.
8 ^7orr e as et del vent en Igual len/cs, ' Co
crlitignelees.
rhei
OheerveetouS
. ” 1c0111 4 /6/,‘Vinitenc.ce Ses /le I., 7 /lu-

.

1.

n.
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LA PUBLICITAT

PREUS DE SU8SCRIPCP3
flaraelona: D'as pestietea al
mas. Provine-les, 7 1. 0 peeeelee
ideut; ee un
tre s meses; 15 Clä
atiy.
Unió

Postal: 25 pesantes ',res
zueseb; 5a els sis; ee ur any.
Hern 'Jaiba el número 11 roerespouent al utee de novela/1re
del corrent any de la interessant
i catalana revieta "Mantea No s / pa " que cuate ei afeiten(
pel que es poli itedevinsi'la
1).r/bu:la de la publfracie:
Paletea eunsideractions, per dea
J. Vida! tañes. Sereat medico-pedageica: Profilaxi de la sífilis
infantil, pul doctor Claudi Bashola. Seceió ruediea: ConaideeaChane sobro la patogenia de la
neuritis, titila per a Forientaene

terapeutica (enuclueia), pel eoe
lar J. Vilató. Bailiografies (l En.
la Cesar Piu.Citionica de la Jalea:
de Padecen; a la infància,
Maria R. Verdeguea Míram i .
flevista de revistes.

t0
.
A

s>

fundactet tic l'esmenral numen da
Juventut.
Al niateix lewps trg fine.% la so a
!emite beetedieeite de Ja amenes*
bandera que ba litt cunfeceaatiar
el:Pullieta real 'preveure tal (C ió.
un axil euniplet a la leeta a la
que lia esta' luvilat el faialador
de la institneal, cu Jus.01, >tal le
Foleb i Turres.

del derrite trestronci Sobre el con

ilesnervel.

C. Blanco Suler.-La glucosúeta a Pendonees.
Guilera. - Nota sobre els
'eataiatiotnea de Finen ame.
Gel-tema-Batuta tes ta sang
la difteria calar.
kl adata i Itibas.-Les forinnrions lieuidees a la %calcula biliar.
Un cop acuitada la sesató,
donara ceenper et 1...rgateilzan.".
de la eessiú conameloaratim
deee ;a:llamee ri de la Secietat i
l'I p .nienalge al p astee presideat.

Ch 3 ssaig1Te Freres

Parta, 43
PIANOS, AUTOPIANOS, f 7A RMO.
MONT A, ROTLLES PERFORATS,
PIANOS DE LLOGUER 1 D ' OCAti10, PIANOS ESTRAISGERS
VENDES A L COMPTAT l A

1 . :/1 llanwii Turró.

PARAIGUES
Porte.fe nWietl,

CARDUS
13

TERMINI S

Ae ni, al mat i, .1 Pasmen de .1eventut "Sant Jaral" vieiture eta
de la Uniú FutograraiLyelanes l tallers
/
dors, eseollana per boca ebel
coaTs CATALANFea ate
gerent. En rieieia Cornee. dataRIOCLES, JOSES, TAPISSOS t liadas 1s nlit/ ae it s sobre la 41'rlL4YIPARE3 decorarle, pro- t nipu:aciii deis fetagraval
;zetas per eminente ces ates 1
- ..
«aaana...'-'ellegaennurearavesealareseleffre

Gel-la

Sal &r

CArfaSERIA
O. FITÚ

23ger:S

Direetori deis Pomells /le
Joventut de Catalumea esta organitzant per a malt eria l en
l'esglisia de Santa Mina i en el
Palauede la Masita Catalana, lit
festa deis 800 Puoidli, en la
qual s tare ta adema e preste/lacia de ees han-arrea deis PoCaLaimaya.
indas ad pule

Jaume 1,

núm. I I

La casa mes ben •ssorLida
en gula augieaus.
Caen baratura da mama

CAPES

anta

Elleerts

a

• LES

IMPERMEABLES

UL £5

'A

CSAMS

LEN

SUPE RIGRS

ElANQUE7S

SERVDES

urt"LA GARZA'
ERQUI311-0 Y PURO

Pi

1 li

11 11 1(ll

6

5t. Pere. 7
3:1. 4. a na, 9

Aquesta entitat continua al efe!
estatge, Duran i Bas, 9, Festaitnyanea gratuita de la serle/vi
rada diumenge al maU.
---elequines cusir i
SITASES AN A
f„
meellus i peces. CO:I ME, 43.
L'Eme-rasa del Cinc de Novelats
une comunica que seguna telegea
derl seu agent a Panela...a
itemi arribaran a Barceluita els
assos cornediauts del famas domador Me. Breekers, el debut del
qual so celebrare anda tota segia
retal a princiaia de la preeitiat
set/nana.

COR DILLERA

Ni Llama 075 anip. In.
Cellers Aii ä3 & BalniaaaetelY
Aten diumengee
les ortze ti it
rua'a. tindrà Une al mea: ‘P
Se- hola Canturum de Sana duet,
la reunió raelleual de El e Amies
(lela liuigs.

PI g : a

car-11i qUe 113131:1 arribare en

neuesta elutat ll'Enearregat tle
Negocia de Beilivia , a l'aleluya,
seny-or don Albert (esteta (lineerreza acompanyet de ea dstingida muller, senyora Celia lamo
Dimet dOstria tiutierrez, peque
sa fina gentilesa tingui la bondat de samdar ea la crónica alead del s,-u preatigicla dat' i tan
ilaustrea /aisles,

?

En Ge o r n i GS ieliZEZU

BAR,CELONA
11••nn•n,

LA IDEAL

Organitzat per el Sindical. de
cooperiicki kgrieuie Gandeea,
avui , diuentege i a les trea de la
tarda, tindre Ilue un iraportant
(tete agrícola, ea el qual don Joan
Miguel i Guatee traelaris deis miljana• de aWb 1 1112 1 r 1.11 vaeur de ca1.;1e ea/acula.

Prz1,14-Tiliiiii. 5 A A.

feoeuerm Capdeeiete. i

ati.STAURANT ROYAt
lima

Saló de 're
cada din teadansant de 5 a 2/4 cle
b t uuuar á /amerleaua d & 11.

RE 2

D tri g li 33 1 ZSAAS

Avui, diumenge, a dos quarts
de cinc de la tarda, donare el
distinga advoeat • madranny
Josep Serrano Batanero una eme_
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lament austriacLi del
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,Consell Nacional per
g
.
a la reconstitució fiTemors de contra-revolució : Dimissió del generalíssim grec Nider : Rebellions a Träcia
nanciera d'Austria
Desbandada de l'exèrcit : S'apressa el procès del princep Andreu per a defugir intervenGinebra, 2. (Rebut per correu).
i--Segons informacions rebudes
cions de les potències estrangeres
11101_

Al secretariat de la Societat
Nerions. procedente de Viena, han
estat adoptades pel Parlanietd.
auetrfae ele tres protocols de Ginebra relatius a la reconstitució financiera d'Austria i la llei
neressäria per a Ilur aplicació al
pafs.
El Consell Nacional estigué reune durant tole la nit del disfeble al diumenee i es reuní no-N'antela el diumenge a la tarda,
per a eetiopKr en segona lectura
els tres protocols, el programa de
reformes financieres i la hei d'aplicació.
Els protocols i el programa de
reformes destieat a assegurar l'eceuilibri del pressupost per
l'any 1925, han estat adoptats
per majoria senzilla.
Pel contrari, la hei de plens
poders, per la qual el Govern de
Viena rep, de conformitat amb els
protocols, autorització per a prendre totes les mides necessàries
per a assegurar l'equilibri del
Pressupost duran' dom anys. siense haver de recórrer al Parlamelle ha estat votada per una majoria de dos tersos, tal com ho
exigeix una Ilei constitucional
d'aquesta natura, amb l'ajuda dels
socialistes.
Aquesta Ilei concedeix també
al Govern autorització per a prendre. si necessari fos, mides previstes en el programa de reformes.
Piel que es refereix al nou Barie.
d'Emissió, es recorda que la llei
que l'institueix havia estat votada el 14 de desembre darrer.
L'adopció del conjunt d'aquestes mides és el resultat de les negociacions seguides entre els diferente partits politice 1 es la llei
de plens poders, i'seebialment, en
la que aquest aceted entre eis partas polítics ha trobat la seva expressió.
Aquesta hei inetitemix, en efecte, per tal que es col.labori amb
el Govern, un Consell d'Estat extraordinari, que crininthe ' tete els
ininietres assistits de vint-i-sis
representante dels eartits politice.
'
•
Els partits esteran representata proporcionalment a la quaneia del nombre de llurs diputats
en el Parlament, de manera que
Pl Govern, disposant de majoria
a la Cambra, tindrà també auto- ¡
Mäticarnent assegurada una majo
Pia certa en aauest Consell d'Es'tat.
El Govern farà avinent hl Corlee! l les mesures adoptades per a
l'execució del p rograma de reformes i les modificacions que
puguin ésser-hi aportades.
El Consell haurà de prendre les
'leves decisions en un termini de
vuit dies i en certs casos aquest
termini podrà ésser de tres (líes.
Si no este. conforme amb aques
tes condicions, el Govern podre
executar les mides proposades
menee esperar la decisió del Congele
La tercera lectura de les dites
lleis, que es una simple formatitate llur adopció pel Consell
Nacional i llur signatura pel president de la República d'Austria,
tindrà efecte, tot el mes tard,
el dilluns o el dimarts.
Austria s'haurà posat d'acord
amb la delegació de la Societat
de Nacions, que es troba actualment a Viena, sobre lotes les mides que s'hagi compromès a adoptar, segons els protocols de Ginebra, per tal de fer possible l'execucie del pla de crèdits establert pel Consell de la Societat
de Nacions.--elavas.

'Mu.

nich ha estat detingut
el famós comandant
Ehrardt

Corren ' rumors de l'abdicació de Jordi

Atenes, 2. L'execució dota
ex-ministres sota la presió del
parte, militar que regna a Atenes, ha estat diversament interpretada per l'exercit, espeelalmeni entre els contingete de
Träcia, on es manifestava te ledisciplina, negant-se les tropes a
obeir i desyantdant-se.
El general Nider, que fou nomenat cap de les forces de Träcia en el moment de la rvvolurió, en veure's incapaç de restablir la disciplina enviatit la dimissió all Govern d'Atenes.
A la capital es tem que atinesta indisciplina de l'exercit es tradueixi en una reacció contra la
política del Govern actual i es
tem una contra-revolució.
El Comitè revolucionari per tal
de fer cas a aqueta amenaça ha
decid it de substituir al general
Eiden per l'actual ministre de la
Guerra general Pangalos i enviar a Träcia delegats encarregats de restablir rordre.—Radio.
Roma, 2. — D'Atenes comunique noticies a l'Agència Stetani,
segons les quals continua la indignació popular a Grecia contra l'actual Govern per l'afusellament dels ex-ministres.
A Patres, Corfú i Missolongi
ha esclatat una serie de desordres molt greus que les guarnicione respecti-ves s'han vist imtents per a reprimir.
Afegeix el mateix despatx que
els insurrectos han hissat la
bandera anglesa a Corte. — Hayas.
EL

CONTRA EL
CEP ANDREU

PROGES

PRI116..

Parle, 2. — L'elntraneigent"
publica un despatx d'Atenes seus
el qual l procés contra el
Bo
príncep 'Andreu, que havia de comenear el dilluns, ha començat
avui.
L'aveneament de la vist és de.,
gut a ordres del Govern el Tribunal, per volar que els jutges
puguin obrar amb plena independencia i dictar sentencia justa
sense les trabes que pognes oposar la intervenció de les grans
potencies en als assumntes interiors d Grecia.—Havam.
LA

POSICIO

DE

FRANÇA

Paris, 2.—"Le Temps" comentaut la noticia segons la qual el
proces contra el príncep Andreu
de Grecia ha estat anticipat 48
hores, havent començat de veure's aquest mate diu que creu
saber que el Govern de Franca,
per mediació del seu representant a Atenes, s'associarä a tetes les gestione que puguin realitzar-se per a protegir la vida
del princep Andreu.
Afegeix que actualment, a
l'igual que quan tractava d'evitar l'execució de ieunaris i els
seus col.legues, Frene a no ha
tractat mes que de fer tot el quä
d'ella depengués per a impedir
refuesió de sang, evitant tota
acció inoportuna, mitjançant la
qual es corres el rise d'apressar
l'irreparable.
Estima que els representante
de l'Entesa han de tenle llibertat
per a escollir segons la .sttuació
actual d'Atenese el moment i les
modalitats mes conveniente per
la seva intervenció.—Havas.
LA PRIMERA SESSIO DEL PROCES :: INDIFERENCIA POPULAR

2.—La causa seguida
davant el Consell de Guerra contra el príncep Andreu, començà

LA PREMSA ESTRANGERA
Em sembla que no ens entenem... .: .10 só
feixista, saben? :: Rt'Issia i Turquia per la llibertat dels Estrets :: Guerra d'aquí a deu anys
Cap on va Alemanva? •: Cap on va Grècia?
• Ismet Paixà. que com saben
els nostres lectors asabeilla la
delegació turca a Lausana, ha
de al corresponsal del "Matin":
"—Em sembla que no ens en' jenem..." Fet i fet és el parar
efetots el que segueixen la marxa de la 'Conferencia. Els dos
obstacles prineipals eón, segons
el "Corriere della Sera", Mosul i
' elle Eelrets.
Meisileque tot diriem que són
'els Estrets. D'ací que el senyor
, Rakowsky, en una conversa que
' ha tingut smb el corresponsal
dal "Popotlo d'Italia", ha conflrmal que la qüesti6 estralegiea
dele &treta !tea la Me fue«,

el

il

l ant. De dos segl e s eneä, — ha
les guerres giren en torn
Sembla q ue el punt de vista
-us sobre aquest problema apaseionat es: Plena IliWrtat per la
eavegació mercantil, pruhibició
absoluta de passatge a les flotes
militare de la mae Negra a la
Mediterrània i de la Mediterrània a la mar Negra. per6 no desmelitaritzacie perque alzó vol dir
pas Iliure per les flotes militare.
Es típica la manera com aquest
corresponsal feixista s'ha presentat a aquest "únie í barrut",
com ii din el "Tournee des Debate", de Rakowsky: —.In se felices!" saben?: Vds, boLuvio, Do

de veure's aquest mate en unl
de les sales del Parlament.
Ha crida rellene» la fonda indiferencia manifestada pel polo
• davant aquest esdeveniment.
•
'No hi hacia, en efecte, davant
elel Parlament cap grup, passant
desapercebuda l'arribada del
! príncep.
e
A la sala de sessions hi havia
; molt pee públic, essent aquest
constituit quasi tot per mifitars'
i periodistes.
¡ El princep vestía de paisà. En
contestar les preguntes del President, semblava estar molt commogut i privat de renteresa i
energia naturals en un general
quan es cridat porque justifiqui
la seva actuació a la guerra.
Es crea que els debats duraran alguns dies.—Hayas.
LA INTERVENCIO DEL PAPA
Lausana, 2. — ria arribat a
aquesta ciutat el Nunci apostòlic a Berna amb encàrrec del Papa per intervenir prop del senyor
Venizelos en el sentit d'evitar que
es realitzin noves execucions a
Atenes.—Havas.
HA ABDICAT EL REI JORDI?
Londres, 2. — S'ha restablert
la censura a Atenes. No s'ha rebut encara confirmació deis rumore d'abdicació del rei Jordi,
No obstant si es confirmes aquest
fet, es refugiaría a bord d'un navili britànic que està ja posat
Ja seva disposicid.—Radio.
CAP A UN MINISTERI VEMELISTA
Patis, 2. Le- Telegrafien d'Atenes als diaria, que la dimissió del
general Nider obeeix a la im p ossibilitat en que es troba de restablir la disciplina a l'exereit de
Träcia.
Es tem une contra-revolleci6
s'afirma que el senyor Venizee
toe tornarà dintre un termini
brevissim a Atenes, per tal d'emprar lote la sera influencia en la
formacid d'un ministerl . venizelista en el qual el senyor Venizelos no prendrà part' personalment.—Havas.
París, 2. — El minisleri venizelista que formaria Venizeloe,
seria presida be pel senyor Politis o be .pel senyor Michaelepules.—Radio.
Atenes, 2. Viatgers arribate d'Esmirna relatan que elan
produit a aquesta ciutat greus
disturbis. L39 poblacions turca
i indigena han organitzat una
gran manifestació per a demanar
la tornada a Jónia de les pobla,
dions cristianes.
En intentar les tropes nemalistaes de dispersar els manifestante, s'entaulà Un combat
que durà algunes hores. El nombre de vfetimes que quedaren en
els carrers després de la Iluife
s'avalua en unes cinc centes segons diversos testimonis.—ReUNA COLLISSIO A ESMIRNA
500 ~TIMES
Londres, 2. — Al "Times" eoe
munquen d'Atenes que viatgers
procedente d'Ersmirna anueleien
que hi llagué una gran teadit
entre manifestante i tropes kemalistes, de la qual resultaren
cinc centes víctimes. Els manifestante reclama y en el retome
deis criastians.—Hayas.
BULGARIA I LA SITUACIO A LA •
TRACIA OCCIDENTAL
2.—Els emigrats procee
ás així? Dones, entesos. Perquä
aleó vol dir que si rosaltres volem Illure de fer a casa seva alle que li plaure, concebirte
perfectament que, a vosallires us
plagui de ter a Rússia alió que
us semblarà. —Tanmateix molt
Apte, molt.
Perque la Ftepúbl;ca dels Sovits vor la Ilibertat dele Estrets?
Segons 1 - 11umanile.", les tres
quartes parta de les exportacione
de cereals de Rússia es fan per
la mar Negra. La melena cosa
s'esdevé amb ;les exportacions de
petrnli, de carbó i de Ptista. D'altra part els transpnrts per aigua
tenen una importància capital
per a Rússia i la majoria dels
rius navegables deeemboquen a
la mar Negra.
El "Journal des Debate" fa
notar que els deeegats soviètics
són de moda a Lausana. I alee
que eón anafe desearats dels alemanys... *Efectivament, distribueixen intervius 1 promeses do
participació en els Mera del pe-

troll. Pro4egeizeu e la lurcs. ski§

Berlin.—EI moviment ultra-nae
eionalista augmenta cada vegada
II mes a Baviera. El senyor Hitler
oonvocä ahir 8iS grane reunions,
responsabilitat en l'execució su
mària dels ministres i del gene- a les quals assistiren mes de
relíssim grecs, execució que els 70,000 persones i en elles proles-elements oficials i l'opinió públi- tä violentament contra la pol l.
ca francesa reproven amb igual tica d'execució, invitant l oble a ajudar-se per si mateix si
indignació."—Radio.
el Govern no sabia fer-ho.--RaUN COMPLOT CONTRA VENIdio.
ZELOS
• .•
Lausiana, 2.—Ahir circulà el
efunich, 2.-11a esta!, eetingut
rumor que havien sortit cap a el capita de corbetä Ehrardt, cene
Lausana tres macedonis per tal ira el qual s'havia dictat auto de
d'assassinar a Vennelos.
presó per la seva participació,
La /Dolida suissa vigila, havent com es recordarà, en el cop d'Es..
ordenat que es treguin les ban- , tat de von Kapp. Ehrardt havia
deroles 1:1118 usen els automebils coinandat la famosa brigada del
de les diverses delegacions por a , seu nom, i es creu que no es agé
creficulter d'ID:pista manera la als assassinats politice d'aquests
identificaci6 del cotxe de Veni- darrers anys, tota vegada que la
zelos.—Itadio.
mejor part dels acaeaie hay:en
LA CONFERENCIA DE LAUSANA pertangut a la famosa brigada
LA QUESTIO DE LES CAPITU- revolucionäria.
Es trobava a efunieli tela urit
LACIONS
Lausana, 2.—La Comissió que guante dies, on va aner un con,
del Tribunal de l'Imperi ene
presideix el delegat italià senyor eiller
Garroni inaugurarà el dilluns les cerregat de det e nir-le. Anit mae
fou conduit a Leipzic per er
seves tasques discutint l'assump- teix
da del Tribuno!. el qual 'entere
te de les capitulacions, l'Estatut
d'estrangers i el problema de la roivrä, eepecialment sobre les
protecció de les minories cris- cireumstäneies de l'atemptat comes contra l'escriptor Maximiliä
tianes.
L'opinió dels representante de Herden —Radio.
les potencies en materia de capi- EL NOU al:NISTrE ALEMANY DE
tulacions és que el règim P ot 43L'ALIMENTACIO
ser abolit a condició que Turquia
Berlín, 2.—Ha estat oferta al
garantitzi plenament la protee- senyor Shuter, d'Essen, la cante..
che de persones i bens, garantice ra d'Alimentació que ha deixat
que es determinarien en mutu vacant la ilimissió del senyor Mue
acord, encaixant-les amb les nor- Iler.—Ilavas.
mes del de« modern, de manera
Berlín, 2. — Una informació
que ro impliqui perjudici per la d'Essen diu que l'alcalde d'aqueindependencia d Turquia.
lia Muta!, ha declarat haver acEle delegats tures han presen- ceptat el ministeri de ritlimene
.tat vives objeccions, per entens- Laceó en el Govern de l'Imperidee que es disminueix la sobira- liaras.
nia i independencia de Turquia.
llaves.
LA CAMBRA FRANCESA

dents de Träcia occidental, el
nombre dels quals augmenta de
dia en dia, confirmen l'existència de disturbis en aquella provincia.
Amb motiu d'aquestes informacions, Bulgària ha decidit de
reforçar la seva política de neutralitat davant de possibles esdeveniments a Träcia, augmentant
la guàrdia de les frontones i ordenant-li de tirar damunt de
qualse y ol que intenti travessar-la amb armes a la mà,—Havas. .
LES

P OTENCIE3 I ELS AFUSt7LLAMENTS D'ATENES

UNA FRASE CONFUSA DE MUSSOLINI -:- NOTA ACLARATORIA

Roma, 2.—El comunicat que
donava compte de la declaracie
1 teta pel senyor Mussolini en el
Consell de ministres celebrat ahir
respecte de les execucions que
ha tingut lloc a Atenes, contenia
la segeent frase: "Però mentre
que Itàlia i Anglaterra obraven
en un sentit, França cretaeconvenient obrar en un altre".
En quant es tingué coneixement d'aquest comunicat, renearregat d'Afers de Freno sol.licità que tos aclarit, fent notar que
oferia una redacció i expressió
afectuoses que es prestaven a es ser objecte d ' in terpretacions no
conformes amb la veritat.
Aquesta demanda de lencarregat d'Afers de Freno es contestà
assegurant-li que es donaria una
comunicació a la premsa posant
los coses a Ilur punt. A l'efecto,
l'Agència Stefani ha publicat una
neta declarant eme en el resum
del Consell de ministres celebrat
ahir eren redactades de manera
inexacte determinades apreciacions sobre l'acció reeleeenile'pfr
Franca a Alones ambemotiu dels
darrers esdevenimerits. Afegeix
la nota de Stefani que les informacions conegudes perineten
nar- ce compte exacte de l'acoló
diplornätica desenrotllada a Aterres per les diverses potencies.
En els corches francesos es declara que l'actitud observada pel
representant trances a Atenes es
dicta tenint en compte que les
autorilit I s gregues havien previne
gut oficialment a França els perills que podia portar tota intervenció a favor dels ex-ministres
responsables, per part de les
grane potencies.
Es molt possible que les g-,stions practicades a favor dels exministres pels representante diplomàtics de determinades potencies hagi precipitat l'execució de
la sentencia dictada pel tribunal
revolue ionare—Ilayas.
Pars, 2.—S'ha publicat la següent nota oficiosa:
"Al (tercer Consell de ministres, el senyor Mussolini, parlant
de les execucions d'Atenes, va
sorprendre's que el Geivern francès no hagués actual per a impedir-lee, com els gabinets de
Londres i de Roma, prop del ministre d'Afers estrangers hel.lènic.
El president del Consell italiä
sembla haver estat informal inexactament sobre l'acció del representant D'anees a Menee.
L'actitud d'aquest darrer ton dictada, en efeete, pel fet de qué les
autoritats hel.lèniques havien
avisat oficialment al Govern
francés deis perills que representaría per als interessats tota intervenció de les grans potencies
al seu favor. França no pot,
dones, haver incorregut en cap

LA DISMINUCIO DELS EFECTIUS NAVALS

ELS PRESONERS
Lausana, 2.—TA dottor Nanseate'
a la reuni6 celebrada per la Ceomissió d'assumptes •territorials,
seigireri la idea que' la Societat
de Nacions perleja -peoredir d'una
manera imparcial a - formular les
ne gociacions relatives al canee de
Presnnere entre Grecia 1 Turquia.
Ismet-Paixe s'opoeä a tal proposició al.legant que Ti/renta no
portare, a la Societat dc Nacions.
.—Havas.
!

fe senares,--2. (Cambra de dipue
tats).—Es discuten el preesue
ekiet dc Marin.
El diputat ef. Brousse declara
que al seu jut el nombre d'e,
ficials de Marina As excessiu.
Li contesta el ministre del ram
M. Raiberti, dient que d'eneä que
exerceix el càrrec ha suprima ja deu oficial generels, cent
quaranta oficials superiors i dos
cents cinquanta cinc oficials
subalterna.
Afegeix que, a mes a mes, ha
sotmès a la Cambra un projecte
de llei reduint els efectius exise
tents actualment de dos rentar
quena oficials i els efectius re-'
glamantaris de set cents cinquan
ta quatre.—Havas.

LES MINORIES
L ausana, 2—A la reunió ce-

1 lebrada per la Comise:6 d'Ase
! sumptes territorials, el senynr
e Cuezan snl.licitä que s'activessin
1 les negneincions sobre les aiIPSI tions referente a les minories,
assumpte que encara jstä per a
' reeoldre.
i El senyor Venizelos manifestä
, que s'edberia. a tal demanda de
; lord Curzon.
El ennyor Barrene proposà que
!, s'entaulessin negociacions direc¡ tes entre Turquia i Grecia, essent
‘! acceptada aquesta proposició per
le sots-Comissió corresponent.—
' llevas

ELS RUMORS SOBRE LA TERMINACIO DE LA CONFERENCIA
l Lausana, 2. — Corneé d'acollir
.

ande la mes gran reserva els rumors de suspensió o ajornament
i de le Conferencia, rumors que
1 no reposen damunt cap declara, ció oficial. L'únic que s'ha dit
; oficialment és la declaracie de
lord Curzon dient que la Conferencia havia d'estar acabada
abans de Nadal.
Allgurus delegats estimen que
la Conferencia podria r àpidament acabar els seus treballs limitant-se a elaborar les eläusu-

(

les essencials del Tractat de pau,
especialment les de carärter militar i territorial, deixant les ale
, tres clàusules d'ordre económie
' a l'estudi de comissions que Po
-drienposguirIltasque
una regada donada oficialment
per tancada la Conferencie —
1 Hayas.
ARRIBADA DE TXITXERIN
MAMIFESTACtIONS DEL DELE«
GAT RUS

Lausana, 2. — Txitxerin ha
maniteslat que la delegació russa s'abstindria de donar una roetestaciö a la nota dels aliats en
la qua) se manifesta que la delegació russa podrä intervenir
solament a les deliberacions en
les guate es tracti de la qüestió
dels Estrets.
Txitxerin ha esmorzat aquest
mate amb ls deiegats otomans,
—Radio.

invoquen ell trartat de Mescou, cessaris i organitzarà els 100.000 sabilitats al ministre deis Afees
mies el de Repello; en fi, s'impo- autoritzats p.rl traciat de Versa- estrangers, lord Curzon. T. irónie
sen. Han demanat rajornament Iles.
cament, demana si la recent tri+
fins a demä, dillune, de la dis- Per a constituir una sola fron- si ministerial ha estat provoca"
cussió sobre els Estrets i ho han ten, peró, cal que Polenta des- da per substituir la dictadura de
obtingut, Permute aquest termi- aparegui. Alernanya, segons el Lloyd George per la de lord Cut,
ni? Per a esperar Txiteeerin i, "Daily Mail", sial ho te acordat. Zoll. Sembla que el determini de'
sobretot, l'arranjament Cuno- Pere, fiad anule a càrrec de Rús- 'ruptura fott pres per aquest darTxitxerin.
sia... Creuen a Berlin que calen rem sense
Bocar
I ací ve la cosa alarmant: ron- deu anys de preparació per a ni informarconsultar
el Gabinet.
teca germano-russa per a tina terminar aquests preparatius de
Tampoc els feixistes aproyea
'Próxima guerra de revenja. El guerra de revenja. L'"Action els afusellaments grecs. El 'Pee
"Daey Mail", en revela lins i tot Française", tot hora a l'aguait, polo d'Italia" diu que ningú ne
els documents reeollits a Berlin pregunta: Cap on va Alemanya? recorda que mai en cap país del
i a Murrio. Es tracia no menys Cap on va Grecia? Pregunten món slagi afusellat en massa
que d'un acord concibe entre els diaris anglesos, Els quals, quasi sumàriament un Gabinet
Alemanya i els Soviets, de caräc- unànimement, deploren el tuse- enter per la voluntat d'un parte
ter militar, segons el eual un Ilament dels cinc ministres greca adversari. El procés fou irregue
formidable exercit rus protegi- i del comandant en cap de l'exer- lar i ni els acusats no tingueren
ria la frontera Oest del Reich. cit. En eanvi hesiten a aprovar Ilibertet de defensa ni ele testle
Per a aixe Alemanya curarä de la decisie del govern angles de monis Illertat de testimoniat ge
no violar el traetat de Versalles rompre les relacione diplornätizis fusellers del-Tatuneix,d
tot preparant la guerra i una gines ande aquell país. Segons el Tribunal militar revolucio nan 1
frontera única resso-alemanya. "Manchester Guanteen", alee su- podien haver mostrat la maten&
A la regada construirà una nova posa una excessiva interyencie freda valentia davant les tropel;
flota, poderosa, equipada pels imite' en els afees interiors d'un pais victorioses de Kenia!.
sos, que es prepararla per a la ami() i aliat. 1 "Dai'lv Chroniele"
Eta covards a la guerra han ese
guerra a la mar Bältica; feria e tampoc satistet per ¡l'actitud pro- tat "coratjosos" en un predi
una lleva sobre territori rus deissa
e en acinesia qüestió pel govern Civil...
milions d'heeneres ceue Ii sein ne- Lbritäuie. fa Mauro les respony. F011
ele

' pludiaetate Id, detreenbee 44) 1•2!
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rra ha celebrat una llama conversa amb el comte de Bugallal,
La
del
taquest li ha manifestat que des•n•n••••n--.
pree de meditar-bo mott tenia
que ter constar ad president del
',rabee, PEÄ.
# e iConsele tikeedee de0„ee m,oment La proposidiacusatbria al Govern de 1921, causa .
ALles set eia punt s'ha donae que la proposició acifeatörte de" 1 •r
- 4
Ii tatifica la confiança : Es
, per teatnite el pneett, sorpre, , regionalletes , tragues estat par- ue a crisi :-; unten u vauodncue41/0» en itkpenent
el
fin
-ele
el
presto:lefa
del
censíderitvg 1111 lora tició ndél suplicatori per it p.rocessar erVBerenguer
Govern i el dilluns juraran els nous ministres Corleen demanda l'autornebil, "lamentédi:45
de la presidencia de la Cambra.
puix
sempre
acostumava
del
Coni
a
quedala
seus
amics,
tanca
les
porla
crisi
—Podré
esser
Ilegal o ilegal
Sortirä O no
Ileu's ad l'extracte de la pro- d'acusar-los a ella 81 perseveren
(son d'aquesta tarda; acre co- tes a la proposicid del senyor dar-se a la Presidencia despat- aquesta proposició—deia En Bu-. posició de l'acusació del senyor cii Ilue propòsit. Si acusen, us .
mença el dia potaje arnb toles Gambó, el plantejament 'de les xant amb els sots-secretari, Os- gallal—, pere des de el moment Gambó. No so n'ha faeilitat el acusarem. Aixf pot, sintetitzar-se
que tingui estat parlamentan, jo text integre perque Es un docu- l'actitud dele capo Hiberabe Inles caracterietiques dels dies dels responsabilitats queda substan- ares de celebrat el Consell.
Sortf primer En Bergamln, li- no puc restar un moment mes a ment parlamentari quo encara no concebible "chantage" politle,
ciat definitivament al Congres.
grana esdeveniments.
mitant-se
a
dir que s'havien exa- la presidendia del Congela
Una votació de la majoria pos'ha autoritzat de Ilegir.
Eis domicilia dele capa de
que aeabaria per deshonrar la
En Sänchez Guera Ii lis demaamas parlamentaria han estat dria salvar de la barra els mi- minat una expediente adminisComerme, establint la doctrina, Concentració.
el
tratius
i
que
s'havia
acordat
no
nat
quo
he
medites
fina
dimarts.
tot
nistres
del
Govern
Allendesalaconcorregudfssims durant
Es compren el desconcert dels
segons la qual els Governs són
En Bugallal ha insistit en el responsables de les catestrofes concentrats, puix els ha estat
metí i pimeree horea de la tar- zar; perd prescindint de la dene- redactar nota oficiosa.
sou
punt
de
vista,
afegint
que
el
que
Ele
altres
ministres
guardagació
o
concessió
del
suplicatoTelefons,
da. La Central de
que s'esdevinguin el temps que arrabassat el banderl do les res(limarla ja no seria President del ocupin el poder, mentre no es de- ponsabilitats 1 es veuen altra vol.
es, amb la Sala do Conferencies ri, el Govern Sänchez Guerra, 1 ren gran reserva.
El president es concreti a dir Congrés.
del Congres, el centre mes actiu aixf ho reconeixia un significat
mostri el centran.
ta allunyats del Govern.
Allavors li Na maniNstat ell
de les murmuracions politiquee, ministerial, moriria per asfixia que slavia examinat al Consell
Com aplicació al cas concret
DOS AOUSATS
cap
del
Govern
que
en
el
Corleen
la situad() parlamentària creada
de l'enfonsament de la Coman
està envait de curiosos, dipu- moral.
Aquest mate estigué al minisque
se
celebrarla
aquesta
‚Sarda
per
les
diversos
acusacions
sedFora d'aquesta hipótesi, que
tate, periodistes i el chor de godància de Melilla, recull i ace,ep- tan d'Estat l'Ordóñez.
ta els cärrecs i les responsabilivernadors, dominats per la mes no es molt falaguera per al Go- meses a la Cambra amb motiu es tractaria d'aquest assumpte.
Contestant a preguntes dels
En
Fernändez
Prida
i
l'Ordóvern,
de
l'expedient
Picasso
i
que,
pertotes
les
altres
porten
al
anguniosa impaciencia.
tats que es concreten en els vea periodistes, ha dit que havia anat
El resultat de la sessió d'ahir mateix resultat; ço es, a la cri- sistint el president del Congres ñez, com ja s'ha dit, han confe- apartats del vot particular quo a conversar amb el seu company
• ha aguditzat la confusió que la si. peró a una crisi molt difi- i els ministres d'Eslat i Gràcia i renciat aquest Mata sobre la si. aigna el senyor Alvarado, i,
Prida.
Justicia en les seves dimissions tuació que els Ni crearla la pre- conseqüència, acusa de responsie- de Govern, EasiFernändez
en pasaste dies s'eusenyori de cil.
pensava
El triomf de-la proposició Cam per entendre que la situació que sentació de la proposició avisa- bilitat ministerial, en primer ter- haPreguntat
tole els perlita politice.
contestat:
lion procurat orientar-nos; be amb el procediment davant del sena creava amb motiu do les tória contra el Govern de que for- mo, les persones que ocupaven la
—No ho sé. He conferencia'.
hern procurat el contacte amb Senat significa una quasi imana- aousacions formuladas era molt marien part quan esdevingue la presidencia del Consell i els mi- amb En Fernendez Prida i ene
personalitats sortints. Un tots hi sibilitat per a dissoldre les ac- delicada, s'havia atorgat un vot catàstrofe de Medina, convenint nistres d'Estat i Guerra en el Gro- l'era posat d'acord per a adop:ar
alela Corta; pece a la barra de confiarme al cap del Govern. tots dos en que la seva situarle vern que ocupava el poder durant la mateixa actitud que prengui Ea
ha una impenetrable reserva.
era rnolt dificil 1 delicada dintre la desteta, i en segon lloc la resta
—Se'n va a casa seva?
Semblava natural que despres les personalitats mes sortints de
—elf, pecó aixó no vol dir del (overo, peChal, al comen- del ministeri en el cas que el Se- Bugallal,
de les manitestacions que ahir e, la nutjor i a, serien un instrument
ARRIBADA D'EN SANJUR.1 0
ear el Censen d'aquesta tarda, hat aprecies responsabilitat per
que. despees surti del meu domiferen al Parlament, catasen de Govern?
per a donar tota clase de redil- un acte col.lectiu de tot aquell
De Sevilla ha arribat el coreanNo s'obtlidi la formació de les cili.
litigues resalta la seva actitud.
dant.general de Larraix, general
Efectivament: En Sänehez tats sil cap del Govern, li han Govern.
No es aSzt. Uns contesten amb majories del •,arlarnent. Una dotanunciat
el
seu
propósit
de
preSanjurjo, amb el seu ajudant.
eufemismos; altres amb el so- zena de personalitats, de mejor Guerra, parlant amb alguna dels
EN SANCHEZ TOCA I EL SUPLIMulte caps i oficials Ii ban fet
corregut canvi d'irnpressions amb o menor relleu, seguides de pa- seria intime, ahans de pujar a sentar la dirnissió.
En
Bergantín
ha
sostiregut
la
una afectuosa acollida.
l'automebil,
ha
dit
que
aquestä
CATORI
rente, passants i contertulia. El
els amics. Unicament el senyor
La "Acción" segueix publicant
aexe de les majories parlamen- mateixa nit aniria a Palau per test contrària, dient que mentre
En l'últim número de
Csmbd ha estat explieit:
hi hagi a la Cambra una acu- nanciero" s'hi publica unan'El Fi- el capitel de descàrrecs del ge—Tot el que tinc de dir ho he tarjes no es l'ideal, ni un inte- a presentar al Rei la qüestió de no
e pinió
sació ferina i fonamentada era
sobre el suplicatori Berenguer, neral Berenguer davant les indit ja. Aqul està la me ya prom.,- rés general; es el parents‚ la confiança amb dl plantejament improcedent la dimissió.
dependencia, mes o menys dissi- de la erial total.
sici6 i els nostres vota.
que pel seu estil i la revista que culpacions del Censen Suprem
En
Sänchez
Guerra
ha
dit
que
Guerra i Marina.
Té con' antecedent la crisi d'a08 tracta, sembla deguda la ploNo he vist ningú, ni em pro- mulada, l'amistat particular.
eren
mea
respectables
les
opiAvui fa histeria de l'actitud
No es fácil que els grupa la queata nit, les converses celeposo conferenciar amb ningú. El
ma del senyor Sänchez de Toca.
nions
emeses,
peró
ha
anunciat
dels cabilenys de Tenseman i BeDiu aixf:
que vulgui l'efectIvitat de les res- contextura dels guata sigui annei brades aquest mata pel cap del que (toril que ja coneixia abans
ni-Urriaguel
com a conseqüen-.
xa resisteixin la prova d ven- Govern. Una d'elles, com hem dit,
No es pot donar una herelgia
ponsabilitats ja cap el cama
fou amb el marques d'Alti:lee- aquestes actitaids havia decidit, jurídica mes grossa en l'historiat cia de la perdua d'Abaran. •
re 11nrs celdilla a la barra i
—Autoritzaran des secciona la
un cop acabat el Consell, visitar
En Berenguer i En Silvestre
lectura de la seva preatosició?— compleixin estoicament delires mas, i Peltre amb el conste do al rei per a presentar-11i la qües- d'un poble com el d'aquest intenBu g allal. A mes a mes, el miratificaren Eacord pres a Sidihem preguntat al senyor Gambó. superiors als de la clien'el.la.
tat
processament
del
general
Benistre de Gràcia i Justicia esti- tió de confiarme. La prova de que renguer, general en cap de l'exer- Deis de no operar contra els ten—No es compte meu. AlX6 PA
AEA1SS DEL CONSELL
semans, en vista de l'enyeten.
pié aquest metí all ministeri ja ho tenia meditat es que ja he cit d'Africa.
cosa dele altres. Jo cree que si,
d'Estat,
conversant amb En Fer- vingut de levita des de casa per
El general en cap constitueix tonats que estaven els eabilenys.
despres del que han dit el seA un quart de sis de la larda
anar
des
d'aquí
al
Palau.
Poc després En Silvestre, en un
nyor Sänchez Guerra i el senyor s'han reunit els ministres a nändez Prida i ambdós coincidiEftwtivament; com ja /leyera una prolongado efectiva de la telegrama, considerava asseguren en que no es podia perpersonalitat del rei, qui, ates
Alvarez. L'opinió ens jutjar
la Presidencia, per a celebrar
dit,
En
Sänchez
Guerra
ha
anat
rats
el front i les cabiles de rerallongar la situació creada dintre
pela seus ministres restots.
n:rectal Consell.
a presentar al rei la ~alió de sempre
ponsables, té, pee la Constitució, guarda.
No sabem fins a quin punt
Ei ap del Govern ha arriba! el si del Govern. Ratificaren tots confiarme.
L'ocupaeiö d'igueriben no fou
ser certa la suposició del se- a . e.,, molt avis`, die: t ala dos el seu prophsit d'abandonar.
Segons les nostres informa- el comandament suprem dels
nyor Gambó que les actituds es- pernodiateS que' creta que la re- el Govern, en vista de la An ua- cions, el Monarca ha entes que exe cene ele mar, ,terre ¡sois en objecto d'autorització expressa
teran d'acord amb les paraules. unió sena' curta, per sser pos cie d'acusacions formulades cha- l'actuació d'F.n Sänehez Guerra, delegactó del rei e'exercita pele „per part de l'AH. Comiscare „enSerä quelcom mea 'que una con- cI5 a asumples • que havien de sant el Congrés. Eta dos minis- en presentar-Si la qüestió de con- generals en cap, immediatament cara que zigurat hacia autoritzat
al comandant general per a erentres visitaren mes tard el cap
testa pela seus contradictors po- tractar.
fiança era etorrectissinia, peró directors de l'exercit nacional; i
litice? Perquè, com diiiem 'cibal»,
--Es parlare de les tasques. del Govorn, a assistint a l'en-' creia que aquest hauria de con- auf, suposant que prevalgui l'en- dre totes aquelles mides eneafrevieta , En Bergamin. En la
del ge n eral ;en cap per minades a donar mes segneetat e
a l'hora que escrivim aquestes parlamenteries?
tinuar al davant del Govern, ra- eartament
d'En Sitnchez Guerra
una autoritat estranya que en cap al traed te Tensarnan. que poda
Hules, no hei ha Sal :deetaiá. EI
—Natueatmeht. Ilem de tr
ac- conversa
Lificant-li els poders en termes
cli
comte
de
Bugattal,
hi
ras pot iminiscuir-se en la seva veure amenaçat per Fenemic.
que no vol dir que d'equí al di- iar cte .:soles' aquestes coses per,laudatoria.
A aix6 respongne sens dubte
marta no s'adopti, si es que el dents a es lógic que partem del comeidencia d'opinin vera el • A les non de la nit, en arribar alta jurisdicció prepiati guina no
l'ocupacie:hguerlben, que coneplantejament de la crisi.
senyor Säncbez Guerra acunesdesenrotllament dels debate.
at set' dornicili, En Särtellez Gue- t'era la responsabilitat del . gene- gue pel telegrama del 7 de juny.
guelx deturar la erial fina al MoDesprés arribà el ministre de cr i s , e ütai ninis er r a/ 4 r e,.. ni: ha cridat per teléfon al oorn- ral Picasso i del fiscal del Cond'a 0 va rebre En Berenguer
ment de la votació.
Gràcia i Justicia, senyor Ordó" • te de Engalla!, al qua l ha donat sell Suprem de Guerra i Marina si unEl
telegrama del eomandant geL'ansietat amb que era esperat ñez, al qual fou preguntat soecmple de l'entreviata rueebraua el general Berenoner arribes a n,erpl queleann (tirria i en el qual
pida SOluCid+
prever la seva ineulpabilitat i
el resultat del Gonsell de minisbre si el Consell tractaria del
an 11 Res
sembla tornar al sen hnim ele
nocencia?
Sn a chez Guerra ha pre..sentres que se celebra aquesta far- projecte de lloguers.
Un Pusellal ja fia noticie,
De tan absurda heretgia jurí- desigs d'avançament i de reunir
da, no pot Asma mes justificada,
—Encara que diuen que ens tat la dunIssid. El RP/ ti ha na- per l'Argüan.ts, d a la aenists del
dica se'n deriva: que la facultat els elements per a tal nhjeete.
mal fonament amb que s'admet la desahucien, no se si serà el mo- tificat la confiança i s'assegura Coa , - 1 de ministres.
Aleshores parlava ja En Silvespossibilitat que els senyors Eer- ment de tractar d'aquest assump- que En Sänchez Guerra va a re,•1 t, e trobant-se 171 1. ts 'hez de destejar els generals en cap, tre de /a formarle (lema harca
orgenitzar el Govern.
radica en 'el rei, amb el seu
nändez Prida i Ordóñez, cucar- te.
Guerra molt costipat i no po- que
Consell de ministres, ha estat davant de les pea-letona avaneaEs creu que demà-passat, jutats en l'acusació del sotuer',
Arribà mes tard En Berna/n(11,
fer visites, ha cridat tele- transplantada
raran ei càrrec els nous minis, 1 der
"de rack?" a la Fis- des i de l'arribada de enntingente,
Gambó, presentan la dimissió.
ministre de Finances:
reten-amera
a
En
Sänehez
de
Todel Cortad/ Suprem de Gue- es:milita rebele per a ataran •
Ahir, quan un periodista ad—No porto res mes que expe- tres.—Havas.
ca i a En Mauna, als gneis ha doa calia
Annual. Al maleta t smps demana
rra i Marina.
veril al president do la Cambra dients—ha dit.
.MANIFESTACIONS D'EN SAN- nat compte detallat del resultat
autor:Unció per a organitzar noque el senyor Sänchez Guerra tedel
Consell
i
de
la
visita
al
Rei.
En
felicitar-lo
per
la
concossie
SOZHE
LA
PROPOSIC10
D'EN
vea forres indtgenes. ReservadaCHEZ GUERRA
nia en poder seu la proposició de la Legió d'Honor que li
A dos quarts d'onze de la nit,
CANJES()
meist. En Silvestre dóna compto
del senyor Gambó, el set: primer estät atorgada • pel Govern franEi cap del Govern, aeahat el EI: Sanchez Guerra ha rebut la
"El Debate" diu que, sense cine els i heni-said es
Consell, des de la Presidencia va -tila d'En Pinies i d'En Carlee
Impuls fou dimitir. No hauria cés, • ha contestat:
apel.lar a trärnits urgents, el 22 mellen a reraguarda. disposata
estat equ e st l'ilnie efecte de la
ha anat al seu domicill on hi Cañal.
--Sf, es igual a la concessió estigué mitja hora.
do desembre el Congres pot pre- tl rennir-se amb els rebela.
canaa per la qua1 el senyor BuCreiem,
haeant-nos
en
lee
infor
El general Berengner contesta
gallal es creta obligat a. deixar la que han atorgat al president del
Mentre eslava al seu domici- macona fidedignos que hern pe- sentar al Senat l'acusació del seaix6 que no el preocupa la .5;nyor Gambe.
'presidencia del Congrés: a la Consell i al ministre d'Estat, per li, l'ha visitat En La Cierva.
gut
recollir
aquesta
nit,
que
la
Si es va a mesures extraordi- Inerte de lee dime cabiles i afea
seva dimiOsió haurien seguit les la Signatura del Tractat comerEn surtir aquest últim ha es,
cial. La mey a te doble mèrit: el tat preguntat, revelant-se molt, reorganiSzarció del mieisteri ea näries, podria fer-se en una set- an‘ixt —Cree que Beni-Said, antb
"fl hls ministres bugallalistes.
reduirti
a
tres
carteres;
la
d'Estat,
dotze posicions i una en!umna es
Quin argument eagrimi el se- de no haver-la demanada, i no ein reservat i negant-se a donar els a la qual hi anirà un ministre mana.
Creu que es una ofensa per al med/ dif feil que pugui moure's
nsata' Sänehez Guerra perque remordeix la consciencia d'haver motius de l'entrevista.
non, l'actual director de Correus, Senat suposar-li
fet
res
per
a
mereixer-le.
parcialitat, mita amh intensitat. No obstant, deajornessin Ilur dedal() els amir,s
En La Cierva se n'ha anal a En Itodriguez de Vigurt; la de
—I de política?
del comte de Bugallal? No pot
casa seva, no podent-se esbrinar Gräda i Justicia, a la qual hi ani- no va a fer un debat parlamenta- sitjn tenir freqüents noves i si
V. F,. estima que la situarte adn, sine un judici
—Res; no passa res absoluta- res quant, a la seva visita a rà
eF,er altre que efl de la resolulambe un altre non ministre.
El que no ofereix cap mena de quireix cardecter series, que m'ho
ció de no autoritzar la lectura mena Pecó que volen vostes que En Sitrichez Guerra.
N'fsidor
Lacierva,
genna
de
l'exdubte és que el Congres rebutjarà
de la preposició del senyor Cani- passi? Estan preocupant-se d'uA dos quarts de non de la nit,
i la d'Instrucció, per a la fórmula dels concentrats, i, en ari Dlanneate perills es dena inna qüestió que es ben clara. Hl En Sernebez Guerra s'ha traslla- ministre,
no, o la de rebutjar-ta en el sala
null
serä
designat
En
Carlee
canvi, la proposició del senyor riehtehlement comide e Guerra 1
ló de sessions. Pero no Pe enti- ha un expedient, l'expedient Pi- dat a Patata en ha estat fina Canal.
Canee triomfarà si Ileialment la Estile rota es te l a arob tob,
a.idara que el 1,enyer Sänehaz casso, que el Govern ha portat pesar de les nou.
En
el
Consell
de
ministres
tu;
Guerra pugui complir el seu °te- al Parlament, perque s'esbrinin
En sortir, preguntat sobre el manifestat desigs l'actual de voten els concentrats arnb els
'le d e
17's (-18 771:t.tia y IP; lels2releeeionbnesr tes
les responsabilitats, si existei- resultat de la seva visita al Itei, Foment, senyor Argüelles, de re- matutina, cieevins, regionalistes i i -41
nme/d.
lea ~felona. pPr(S en m'este,
romanonistes.
El cap del Govern ha subserit xen, perque no n'Id prou azul el cap del Govern ha dit:
tirar-se del Govern, per trobarAmb el discurs del senyor Man- tinte-lee no reflertia En Silvestre
l'opirió del senyor Matira. Com demanar-les perque es declarin.
donat comete detallat
se
inolt
fadigat
i
necessitar
desopnsar-se amb els vota de la El Govern estä allunyat de tot Monarca de la del.liberackS ens- earle, peró En Sänehez Guerra li ita i la posterior acusació del se- Itu gravetat de l0 Siti(se3(8
En (bes aneeaajos Fui s.:tvAgt,majoria pian el eenvor Gambó es aixe i esté disposat, dintre la tin g uda al Consell de ministres, ha contestat que no Nadie, no nyor Gambó, els campa clan demes gran neutralitat, a que es que, com saben, versà sobre els devia, ni volia donar mes caten- limitat„ Els concentrats estan ,Inrh de la meran ute diversos
decideix a particar-la?
presos en llurs pròpies anexes. enr s i e rents de l'harem deneet
Pecó 65 que, abstinguts ~i- faci justicia.
debata parlantentaris i sobre fa aje a la erial.
nig.iAt ehat drda 1:titlhasceia..
L'acusació del senyor Gambe es ee
rt
iristpeintdareia nnueriitilt
r:ales i ciervistes, si les oposiHl ha alguna altea cosa? Perd situació errada all Govern per la
la larda es pie-mesa En exactament la mateixa que figu,
Domé
a
cions actuaven conforme a la cree que en toles les qüestions diseues16 del problema de les res- Sturchez Guerra anar al Palau per
p a rea flaca..
en
el
seu
vot
particular
i
es
na
d'Imita
Alai
les
ma
proposició del senyor Gambó, i cal procedir arad) conscien- pon cali hit ate.
a remetre al Itei la Dista del /loe veuen precisats per això a cotice- m a l raes?u fte s el 17 de bitio!, en
alai sernbla deduir-se de les pa- cia. lamina tots seguretat que
He presentat al Hei la dimis- Govern.
(70 tiarurt lloe el primer alee a
dir-li Ilues sufragis.
el (Jo- existeix responsabililat? Dones sió de tot el Govern i el Monarca,
canica del senyor Alvar
En cas d'esser aprovada, els
Pere, temorosos que el proce- Tenerihell.
ven podria ésser derr parla- a exigir-la. No bi es? Dones a despees d'escoltar-nre m'ha ra- nona ministres juraran el càrrec
diment dret els alluityi indefinimenläriament. Està c ar que dir: no es troba. Es que alter/1 a tilleat la confiardia.
dilluns al mate
dament del (luyen, han intentat LA CARTA CI 'FN 1 . AC I FRVA A. EN
Amb aixó reorganitzarä el (la- el El
s . rriba a aquesta hipótesi apu- emprar procediments diversos
president del Consten ha ra- esporuguir els senyors Maure i
ROIS ANONES
rant l'arguntentació, partint del dels que la Hei assenyala per a blutet per tal que el dimana pu- tificat, el seu premisa de pmlitt text c'e la carta que Ea Leeupesit que les oposic i ons actuin, aquestos casos? No. 1, sobre tot, gui presentar-me novament a les Rentar-se a les Corte el dimarts. (lambe, perque desistissin de lacuenteó. Un'? ,Amb ramoneo cierva va !remeten al comte
no con) a tala oposicions en un no podem subordinar nostra ac- Corle,
Alises entre al Sorna i despees
Roinanones el 8 de metembre da
orle general polític, sine con- titud a l'acusació dels que ponPreguntat sobre 112 conteren- al Congrés. En aquest es mant in
1991, coeteefant In del can Untee a que havia celebrat moments
cretament en: el cas plantejat,
sen d'altra manera. Miró no cm
drä l'ordre del dia que es fixti en
considerava el moment polític n!. que annest M'ir va llegir a
eonsonäncia ami) ,nas actituds sembla be, 1 el que principalment ahans a rasa seva amh En La l'última sessie.
gii,.snets:s1e del Congrés, es el sem'avisan/e malgrat In ratificació ta
adoptades.
cm feu mal efecte alije, ron que Cierva. En Sänehez Guerra ha
Al Senat es (Hendiré la amanEl senyor Alvaraz oferf els persona tan discreta com el mear ronfirmat la noticia de l'entre- sie:6 d'En Toruno relacionada de contienen a En Senchez Guevota de la Concentració per a la estunat amie Alvarez, diques al viste, afegint que En - La Cierva amh el supliratorl per a proces- rra.
Cree que poe hi fa aquesta ra- t e r'Fillittirnamdaill7inisine'nv7;e7a'he'al7i
havia anal a rasa seva cridat sar al general Berenguer.
proposicie del senyor Gambe, si Congres el que va dir: Si vosles
de poder, pule el dime- del 3 del eorren1 mese que he
no prosperava la ponencia del acusen aquest, jo acusaré l'al- per ell i per tal do parlar d'a.
En Sänehez Guerra es aman- tificaeió
surgir la (terrera gil s'eh molla atentliS. com mequeet assumpte.
senyor Alealä Zamora. Virtual- tre. No veig la relaci
ó.
sa intentar &n'II noves gestione eres tornare a
•
reix per ei esier de vostè 1 pel sen
erisl.
Ihn
manifestat
En
La
Cierva
• ment, aquesta- ponencia, encara
—Es qiiditie dc täetica—digne
prop dcl eninta de Bugallal per
No es limeta d'una diferencia contIngut.
que esté ineondicionalment al tal que Mili la seva dimissió
que no s'Ira arribat a la volacie, un periodista.
L'Alhenie em colicué lleglr l'arcostat del partit conservador.
està rebutjada. Faltan el requide presIdent del Congree, pecó interna de (overo, sine d'un phil
—Sf, ho seré, per6 jo no me
cense die res mes, En Shn- sentida que En Thigallal mantin- pura 1 eminentment parlamentare !tele ene Ps preparava a publicar
eit de la votació, hi ha qui asse- l'explico.
d'En
Camb6
linT,e
proposichl
al
"D'arta Universal" i valg proeher.
Guerra
ha
pujat
a
l'autogura que la Concentració no es
drh el sen criteri i que Altiva- drh, n1 sen judlel, uns 140 vote,
gar-li que no me'l Ileots. per.
El periodista, fent broma amb mebil j se'n ha anal a casa seva. ment
considerarla en el' ras de prescontinuarla
a
la
presidenEs creu que esté tota la Imene no N'olla que emh la meva
tar els seas vots a Pacusacid del En Bergantín, 11 ha. dit:
cia de lis Comben si aquesta, per
—No han de temer ola minis- gERSIO MINISTERIAL DE LA unanimitat, el reelegís en una no- portfocia de la crisi en els arti- letervencle previa es M111141108,
senyor Carnb6.
CRIS,
eles (111P ce publicant la "Corres- terjnent en temple que • ocupo we.
Aixf, dones, resumint la tova tres les responsabilitats, perque
va votació.
pondeneta Militar" cobre l'ao- Hieren Pe Ph qual les 111.-, - (cs eh!.
La gestació de la eri g e segons
prassió general, la anudó del no aniran a la presó...
ottelons amh el paf% ' eh+ l'eeer
Lema° D'EN ROMANONES fuerte dele elements militare.
—No diguin tant — ha dit el
informacions eminentment miGovern As aquesta: si el senyor
El comte de Romationes, amh
Aix6 II ntrihneix uns inusitada eit eón Inelndihtee.
ministre—; permite una cegada nisterials, es aquesta:
Sänchez Guerra, per a evitar la
..LI. yaig dir al eeher ee, en oteeel xneló, un hom no sap
Amical mal! En Senchez Gue- el qual hem parlat aquesta nit, i transcendental importeneite
itz
., dimissió del comte de Bugallal encelad

El Consell de ministres
n•n
..•••
•••
n—.

jal,Sinelleie914ami,presatalitlitilissiti,J4: 7,;
.reorganitza
rei

t
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on pot anar a parar. Vegin E04
xemple de Grecia.
Els altres ministree no han fet
mantfestaciona d'interes.
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4--" t

Marroc

8
‚te, que contenía Molt meditar
hve que fes en la campanea qua
ja s'havia iniciat, i tenia reper• emití en diversos perieditne par' que ele Inetitute mentas san cOle
lectivitate que mereixen causales.
' racione i narements fine en ele
- einstarais de desgracia i de hl m
sa. Vaig dir-li, Lambe, que en re; cordar-ho cm faig eärree de les
Indicacions de la seva carta, que
l'exereit es el primer en volguer
que es depurin les responsabeitate pels jets de Melilla, i d'aesa
tina preves eoneloents; perú que
aqueixa neeeesltat reclamada per
ni davant la mateixa guaruició
actual de Melilla en el meu recen'.
eviatge -en lee Sales de bandeaos dels Regiments situats a Mälega, no pot, sense peral per la
mateara justicia, per a la serena
investigada i depuració deis l'ele,
ecser complicada per la pacato
politice encara que la inspiri en
molt noble ideal. Bastaría nomea
que la eremita, la simple apariencia que reir a fins i apassionamente Utilitle9 PS 1110Via-3(111PSta
perquè ei sentiment de
dignitat que ara eorta a tote
l'examen d'aquella fets es corneetis en el natural de defenen eruna
coleeetivlat, que demanaria sec Lenguas la investegacid a anees
causes grnerals que en la vida
política i social d'Espanya han
pogut influir en els tristes esdevenimen
Cree que no pot inspirar desconfienea ni a l'opiata públie
patriota i imparcial, ni a l'Eximde per tal corn essent un home
modeee cree tenir titols a bnetament ame tel que tothom confií
la me ya bona vieluntat en la tasca
d'aixeear els esperits i aclarir ele
rete arab la vriil energia que de manen ele grane interesees nacionals.
Per ee m'ego atole els que dc
tal assempte em parlen que esperin er. el resultat dele riscos actes i de la meva geste', per aela
marea merma! dele afees d'Afrii vindrä aquesta dura carnpanya que foreosament l'arrasar
ele portee a cap i al nutteix temps
tour-urda fer a tots justicia precentant a la sanció els maneaznentte i al premi els artes meritorie, que tambe corlee que es
coneixin, i haurem fet justicia, al
meu judici tasca feconda. i podrà
examinar-se al Parlament i l'ora
d'eh ele feas, les seves causes i
els
io 1:21 al futur, esmenant
•eis erree de tot i millorant aisi
la vida pública espanyola, els
grane urguens indispensables per
. a la defensa i existencia. De
manera que el que vostè suposa
que ja he dit o penso per a evitar que es depurin els eedevenimente i es Miami judiear imparcialmeel tro correspongui al meu
veriteble prembeit i eepere quedare demuele-ate<
Parlar pee en aquestes cee- me- t ema:es detnana de totes le3
'merme forres i senceres energies
de la nieva voluntat,' perú el meta
pensameet no s'aparta en tan dificultee moment dele aspectes
lote del problema. Ja era per a
mi mete- grat que reconeixi eorn
els dereem que vulguin judiearme sesee paesie, que he pusat al
servei deis grane intereeos de la
patria gent seo i guaral, pur fer.
Queelme satisfet en poder-li fer
un gran servei de contribuir a
aquesta empresa de la pacificada dele esperits i al resols impute del progres nacional, encara
que fas t'altera i definitiu de la
meva vida que passi mes trampal
it !inste eompti sempre zunb el
Ileal afecte del seu bon
Joan de La Cierva."
EL GENERAL SANJURJO
el (enema! Sanjurjo ha estad :el
ministeri do la Guerra, preeen•tant-se als emes superiore.
Se li preguntes quants dice es' taria a Madre], contestant:
-No ha se, perquè nahe limi
a demanar permis sense asar-ta
° data, aeeeptant els dies que em
• donin.
-Put •ir-nos la im pressiú del
Marro?
'
---Nu pue donar cap noticia
d'interem perquè el rneu eärree
tes suballtera 1 no catee informal
:deis Projectes de ¡'alt comanda. ment.
Com es les observar a un cap
del ministeri de la Guerra la forma ambigua cum hacia contestat
el general Banjurjo, en pregun;
respecte la sa ya peral:anea.• eta a Espanya, acerca cap digue:
• -Si ha demanat una lacerada
¡ ilimitada, alzó significa que no
;vol tenme a Larraix. Es tracia' rä de fer-lo desistir, i si no s'aconeegueix pulsen s'arribarà a la
• oupreeere (l'aquella Comandäncia.
'11:ATENEI) DE MADRID A M.
DELS SANT8 OLIVER
A la sala d'actes de l'Ateneu
ala eelehrat Panunciat homenat, ge a helustre peligra( Miguel dele
Rente Oliver.
-Han pretridit En llenar do
.11faeztu, tesseria i Gallardo, lac'triu eenyerela Redondo, els eseriptors catalana Angel Ruiz do
Pablo i Benaventura It. Bassego' da, els germans Suda i Jueguen
'Alvarez Quintero i Andreu Gonzilez Blanco.
; En Ruiz tle Pablo Ilegf unes
• quarlal.les examinant la taeca
realitzada per l'Oliver.
En ~Mes Blanco dank lec' id" 5 un bell artiole de l'Oliver

TAT lerUiLLICITAT
cobre lea
lea curses de-brau, rublytt
daronies,
t'admita del teatre de la Goa
senyoreta Redondo, donä
a conèixer algunes coniposicione
catalanes da l'homenatjat, lee
quals obtingueren un clamorós
èxit.
Ea S'eral Alvarez Quintero; en
noni propi i del seu gansee Joaquita, Ilegí un interessant treball
sobre l'Oliver i diverses traducdone matellanes de, poesies daquest.
L'Oseern i diguó que
de les tres disciplines del periodierne, informació, controversia
i magisteri, fuu ¡'última la que
exime' l'Oliver, Fa una semblança
d'ea i En elaregate arnbdós idealistes que no menysprettien
realitat.
Parla de l'Oliver cona a politic, dient que era conservador,
lloró conservador dele que no eslaven parats.
Parlant del catalanisme del
poeta diu que alpe ha debla' que
realment fos catalanista, cosa la
erial va provee en els serie discursos i anheles.
El eatalanisme de TOliveiaea
fill eeclusivament de Pernee que
tenia a aCtalunya, sense odi per
ningú.
Iteeorda que un dia, passejant
per Madrid, l'orador va dir-li:
-Com es possible que tan( En
Manigua cona e-astil eseeiguin
amb igual perfeaci6 el casteltä i
el catalä
metete tenues.
'L'Olivé
enntestar-nae:
-Es perquè jo no he sentit mai
l'antaronisme de les dues Ilengues.
Tant-de-bo cap espanyol sentís cap antagonisme respecte a la
dualitat d'idiomes. Quant de
t'anee hent percha, tete , catalans
i castellana, en petites
Fa un elogi de la llengua catalana i diti que el problema del
regionalismo pot resoldre's mita
janeant la coincidencia d'ideals
Superiora en una mateixa comanitat d'amar.
Finalment, acabä l'acta llegad
cid a l'Oliver i a Mal:nuca, d'En
Ramir de Maeztu.
-.0-41,41,4n 411.

Jocs Florals de l'Arbás del Penedés-1922
VEREDICTE
Flor natural.-Poornes intime,
Lema III , Número 39„,
lenglantina.-Ofrencs. £ema V.
Número 114.
Viola.-L'erntita vella. Número t31,
PREMIS EXTRAORDINeellIS
Premi del Rei.-Verge pagesa.
Lema: Verge Mea i ! papalletealtiMella 115.
Pretil/ del bisbe.--U-Estámpee de
Mare de Deu. Número 13 0 .
• Prerni del governaddie - Pal.
eatge d'estire Lema': De l'aplee,
" Mies pele ches". Número 120.
Premi del diputat a Corts. Cant a la- viras-a. Lema: Salut, amaredel vi. Número 81.
Pedal de la Mancomunitat.-Sornni iruir fedrf do muntanya.
Lema: 11.1usions, Número 49.
Prerai.de la Diputació.-Cant
de l'adolescencia. Número 105.
Premi de N'Antoni Martinez
Domingo.-Els somnis del jardf.
lema: La nota entre flore. Número 40.
Prenü del conato del Asalto.Puentes da peseta. Lema: L'etern
amor. Número 102.
Peder the N'Elies de Molins.Ele ocells i l'agricultura. Lema:
1.1(eis i niestres. Número 89.
Pedid dEn Pieh i Pon.-La
doble !Manea. Lema. noble daurat sota del sol. Número 135.
Prerni d'En S. Palau i Rebase&
-Marina. Número 93.
PPOIlli de J. Prat i Prats. Aquareeles. Lema: Llum i color.
Número 72,
Prenai de Na Carme learr.-A
la laminada. Lema: Veus aquí que
una regada... Número 118.
Prerni del Baile Comercial dp
Tarragona.--EI treball, escolia de
virtuts eiviques i gresol deis rust i lfrid pupulars. Loma: El treball
cu l'atmosfera en... Número 67.
Priend de la Banca Janó i Cru- Files del camf. Lema:
Triptie. Número 75.
Premi ruMnim. - No s'adjudiem
l'edrar d'En Laurett Moreno
alorcillo.-Cant a la vinya Leusa: Es mon anbei cantar per le.
Número 132.
Promi do J. Reig i 'Pottleaus.-ea caneó da l'henil Frene. Lema:
Les vete de l'amor, Número 19.
Promi d'En J. Sold Suau.--Del
ineu Mece Lema. Lligament de
puntee niques. Número 98.
Prerni d'En C. Vida/ Par-Alada.
--Vea noguer. Lema: Fortaaid.
Número 17,
Premi de N'Enea Vidal i Ribas.
-L'estampa vella. Lema: Flor de
loa cambra. Número 42.
Carne liare, presidenta; Josep
Paradeda, prevere; Llufs Via, It.
Suriñach Senties, Roma do Sea vedra, Juan Amiguet Rossell, secrolari.
Barcelona, 25 de novembre
de 1922.
NOTES: La resta tindrà lloe
al toatre Arbosseno el dia 8 de
desembre, a les guatee de la tarda, lentesé) mandil, als autors
premiats la necossitat de cuneerrer-hi personalment a reaullir el
premi, o bé, en cas de torea roaj9r, Aeleaar-a un altre(

La eanalltzaci8 eldstrIca
La Comissie de Foineat en la
seva última reunió deixà damunt
la tarda fine a da s e va Próxima
Junta una aislártela de la Conapanda Bareeloneea d'Electricitat suelleitant pernifs per a Instal.lar als carrera de Mallorca,
Casanova i Villarrael, cables eteetries subterrenis de batea tensió
corrent -alterna, en substancie
deis de corrent continua installats adualment.
El motiu de d'ajornament feo
la importància de Cassumpte i
el desig de la Comissió de retira
informes dele vetas afectats pel
dit canvi de cerrent que fatalment farä variar instaleacíons
lote els que usen Velectrieitat
per a Torea, calefacció i huna
A pagar
L'oficina muhicipail de -recaetaeid (liellafila, 3, principal), fa
pablic que fine el dia 10 da Caelual tindrà a disposiciú dele interessais ele rebuts diem-emoliente als següents conceptes per
l'exercici econemic 1922-23.
Construcció de clavegueres,
autos de trae i cotxes particulars (segon trimestre), autos de
plaea (maje, i juny), motocicletes, autos d'indústria (primer
trimestre), anuncie provisionals
(abril, maig i junyi, instaleaVide, 2dilleacions, construeelti i
conservació de pavimente, exhibida de mobles, abeuradors,
do !'escut de da ciatat, improvistos, aninibus-ripperts, tramvies,
muters; electrentotors . peir a l'exercici 1921-22 i obertura d'e.
taba/atenta pele exercicis 1920-2
i b922-23. • • e. , .
Despees de In citada date, els
rebute seran duaats a . l'Agencia
executiva per al seu cobrament
per la via d'aprerui, amb (es coasegae.iis recàrrecs.
El nadr6 de pobres
Scgors estadística facilitada a
l'Alcaluta per la "Jefatura" de
l'Institra. municipal de Demografla, han ingreesat al padre de pobres durant el propassat mes de
novembre per a rebre asistencia del Ces medie municipal- 436
families, classilleadrs cona segueix: Bareelonins, 61; de da
resta de la regid, GS; valencians,
75; murcians, 130; aragrohasos,
30; balears, 3; tedien-extremehys, 83; eastellans-Ileonesces, 29;
gallees, "I; estrangers,
El cénsol chtälla
Ha complimentat ad senior alcalde el cónsul d'Itädia eenyor
(luido Sabetta per a preseillar-li
el riegit de la e-01(MM italiana senyor Antoni Caleagno•que es fatb. °arreo del Consolat
del que ho és en • propietat,
l'arribe
visitat ul professor
Hermana NVints.
•••

Fets Diversos
Esfondrament a la plaea do Catalunya
Alar a la tarda s'esfondrä un
troe (le terreny de la plaça de Catallinya, , prop de la P.ambia
Canes/des.
(• ausa de lee obres
que ocian realitzant -per al Me-'
tropo
Berteeament no hi liagiscren
desgràcies personals.
Un cobrador atracat
Alar, a dos quarts d'una de la
tarda, En Josep Grañana, cobrador de la Fundició Núria, S. A.,
tornava del Balar, d'Espanya, portara, 2.000 pessetes en argent
dins un segun i 2.000 mes en
ballets a la cartera de Perritilla.
En esser al narren de Pere IV
li va sembear que el seguien dos
individus, i al arribar al d'AhBey, e,antonada al de Llacuna,
gairebe al davant de la Fundició
Neria, Ii barraren el pas dos
subjectes, mentre aquells dos altres que ed seguien li robaren el
saquet que contenia les 2.000
pessetes d'argent.
En Josep Grafiana, aleshores,
denianä auxili, pera els atracadore li donaren un cop al cap amb
la culata d'una pistola, a l'ensenas que li arrabassaven als ballets que duia a Vermilla.
Ele guatee atracadors fugiren
engegant dos trate. Quitra hi acude la guärdia civil ja ;havien
perelut de vista.
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M NICIPI
ene a Comlesid
Foment .
Davant la própia Comiseió Aren formulades les segtents Mocione;
Del sdnyor _Matons; perque
s'estudii la manera de que sigui
empedrat ea tres del cerrar de
-Muntaner aleenne e GaridW en el
trajeete cuma:he:entre
i Vidal i la placa de la Bona-nova„
perquÓ s'instatli una bolubeta
alertriva a Pertereuament deiscareces de 'rabeen i Marc Antullí. •
Dele senyors . Canead] i Duran: perquè se destinin 2.000
pessetes a la urbanitzacia del
carrer del Dr. Bebé.
Deis seuyos Marjal, Matons i
Tueell: perquä es procedeixi a
l'afermat i a la cal.locació de voreres des de la pfaea de Mont al
Viaduete de Vallearea.
Del seeyor Roure perquè es
construeixi un urinari subterrani
a le plaça de da Igueltate

lee

~pe de Dependente fet 0.1 le
SABADELL.--,tue s ta impur(out entitat va celebrar la setmana paseada reunió general extraordinärie de socia per a (alear compte deis treballs realiterais per le pemenela Peo.gssat
-1 lució anib da Cambra do ataijordoms i . Contramestres. 8 'aprovaren els dos dictar/11ms propostila per la dita ponencia i
des d'ama es poi, dir que ja da
un fe!. la federaehe de lee dues
entitats i l'adquisieiú del Casal
conegut per Cafe Cruz, de la Plata Mejor.
El presideut del C. de D., seeyor Meetres, aprofità Vevinenteca per a notificar ate reunits
l'acord pros per la Junta directiva de gestionar i obtenir de les
entitats patronals l'esta completa per a la dependencia el dia
ele Sant Sebastie.
•
Exposició.-Per da Puriss:ma
.s'obririt a l'Acedernia Católica
una exposició de pintura, escultura 1 ceräinica, dele artisies eabadellence Clapes, Barderi i Ca,
1
sadenrant.
Vetllada: - Numeres passat,
fingiré lloc al Circuí Republicà
Eederai una vetllada dedicada a
la memória d'En Francese Laya
ret i Pi i Margall. Hi perlä, entre altres, el diputat a les Corte
d'Espanya, senyor Companys.
Labre nou.-Està -a punt de
sortir un1 ibre do proses del coegad, es e 'arte sabadellenc Sellares Ca eles. Va iLlustrat amb
dibuilos d'En A. Vila Arruara
Un cantoral.-La achola Canterma posara aviat a da venda
un neu labre de divulgació litúrgica. S'anornenarä "Petit N'esperar i entitindrä el més necessari
¡acequie el poble prengni part en
el cant de vespres.-C ,
i.

ndi

REUS. - Per al proper dilluns,

die. 4, este anunciada la celebracid d'un miting Pro-presos i d'afirmeeid sindicalista, a la Casa
del Poble d'aquesta ciutat, en el
qual parlaran Juan García, Erancese Martínez, Eusebi Garba i
Salvador Segare
- Diumenge anirà a Valle ha
juear un partit de campionat, el
primer equip del Reus Deportiu.
Per al dia 8 s'anuncia l'encone
tre del Reos Departir' arnb el
Tàrrega le C. (campió de Lleida) i per al dia 10, el Club Gimnästic di, Tarragona. Tots dos par
tits e3 jugaran al eaum del Reus
Deporte'.
- Fa dies al C.:Urce& Lechera. cl etergue Pere32en havi
-de donar una couferencia,
quat fou suspesa per ordre superior 2 instàncies d'elements clericals (raque pel'filli! en aquella
tribuna hi havia parlat En Pestanya feia pece (Ifee. Aquesta
suspensid ha donat znoliu a forts
comenteris i ara darrerament els
diaris locals han publicat una
!letra oberta dirigida a l'Excm.
senyor Cardenal Arquebisbe
Tarragona, protestant riel fet dele
(las elements.--C.
1930NTRLNCH. - Estan ult
//leal -se els preparatius per a la
celebrares*/ de les fires i restes,
que cerner/varan el vinent dimecres, dia 6.
Ultra els firal a de best iar, rine
prometen veure's eoneorregudíssims, s'anunden grane restes,
que han cridat p oderosa:neta l'atenció. La vinguda ile rEebert
Catalá de Dansaires" sej'k un
gros esdeveniment, aixi ceiuu eta
partas da futbol que el E. C.
Montblanqui ha projeetat ..inb la
Unió Esportiva de Sane, per assistir als guate lii ha una gran
demanadissa d'entrades.
A la "Joventut Nacionalista" hl
actuarä una companyia de comedia catalana sets la direcció d'En
E. Torres, que posarà en escena
"Els hipócritas" i "La taca (le rafe". A la mateixa sala d'especiaeles una tarda dele dies de tires
lii donare un concert el benemera - Orfeó Montblanqui".
Creixen en gran nombre
ele rètols i establiments que
anuncien en catea. Aquests dies
sebre tot, hom ha pogut veure
ostensiblernent aquest canvi.
Dentá el primer equip del
E. C. Muntblanqui es trasiladarä
al vei poble de Picarnoixons, per
a concertar un partit amb el primer d'aquella localitat i el 'metro 'infantil sustindeä la Huila
contra l'infantil del Vimbodí F. G.
OLDT.-Durant lalltirna quincena salan registrat 4 monte; 4
naixements i 6 matrimonie.
e- L'hospital munieipal ha
rebut en pocs dies 1,q50 poseete de diferente almoines.
La casa de camp "Costa
Roja", de la veina vila de Tontea:e ha estat completament cremada.
-- El mercal del passet, diParas coligué niolt coneorregut,
encara que no mol/. animat en
transaceinns.
El partit de futbol illgat
el diumenge a la larda entre el U.
D. de Girona le. g. fou airea interessant, notant-se un joc
(•xeessivament dur per part deis
gironins, el que motivà que el
píllale invadís el camp, produintse un fort aldarell, El resultat fou
de . 2 a 1 a faaor dels de Girona.
aalus eajorirat el tempa fina
al din 4 del proper desembre per
a presentar les Mal/moles per a

eplaP ele premie def"'Netial det
pobre", establert pel nostre cerapatrici s,nyvr Rovirola. Les S[15)-U111Ciee deuen presentar-se a te
secretaria de l'Ajuntament.
L'Associació de Música,
dartérament constituida, ha inaugurnt la sera actuació amb un
seleete concert, que tengue !lec
dissabte al vespre al sale d'autes
del Casal Català, enearreganf-se
l'execució del programa a l'eminent pianista polar. N'Albert 'Vedlewski, que digne pulcra i aterrada
ment escollides obres de Schumana, Beethoven, ßeriabine i Alna ns, obtenint nodrite i sorollosos aplaudiments de la selecta
concurrencia. Nu.etra felicitada
a la novella Asseciació, a la qual
desitgem forma eueert i ¡larga vida per a fruir de música e.,co,
Mida.
Eh diumenge l'Orfeó Gana
l'Estada de Música i la Banda municipal celebraren diferente actos en honor de la -seva palto-ea,
Santa Cecilia, que es veieren unímadissirns. Al metí hi bague (Arel solemne a la parroquia], exee
cutara la capella la Segona Mesa
Pontifical de Perosi, pred i carmt el
digne ecenum mossèn Carles laical.
Despees hi bague audicie de
sardanes, estrenant-se "La nada
del Gorg Blau" i -En Sareallanga", originals de moseen
f all'6, que limen aplaudides. Al
vespre hi tragué coneert per l'Orfeti, dedicat a l'excel.lentis:sim
Ajuntanient, essent mott ardendides les composicions interpretades.-Caeas.
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ge passat tiumgué Hoe, a la sal
aekcentre Regionalista, la use(
eonferencin histórica organite.
da per la C. D. de l'Ensea anea ey.
talana sota el tema "Jaunte ty
Gdruperiden 1 .2t t 1276)" a 4.
ree oTa. Pau Romera.
Amb gran 'lignosa de deta%
akplica les gestes d'acuda aai
rei catea, la seca inlervenee
des de jove en els arene gua1.
namentals, les sesee coligiesen
de expedicions a Näpote, Siete%
Mallorca i Valencia i tot el cm
feia refereneia, no a la SeVa per.
sena, no sois com a guerree, ea
corre a cap d'Estat.
Les proaeceions l'oren terna
oportuníseimes. La t'embate
coneorrenda eseellä amb gratia
teres.
Per al amenerige vinent, die I.-1
tindre Iloc la tercera conferencie
a cärece i'En Tomas Ideara
"Pene VE .-1 gran" (.1276 a 128a,
- Pe- al diumenge vinent ee.
tan anunciados a la riostra es.
glesia parroquia] solemnes reata
tedeums en celebració de !'asa.
bament de les obres de reteje del
gran retaute de l'altar major,
obertura i rol.locació deis des
grans finestrale. esL duce millores eón dandiseutible convenible'
cia. La Junta (l'Obra ha convida
al nostre 9.We/re Ajuntament,
aixi com a les autoritats, entia
tate i pereonalitale !peale.
- Conseqüència d'un doble:
part, En France3c Juvany peen
per la pena d'haver vist morir la
seva i virtuosa esposa, Na Josefina del Castillo Jansana.--e,

OLOT.-El Coesell provincial
de l'ument de Girova, te anua-

Darrera hora

date diversos concursos de besliar avícola, entre elle un time
ha da celebrar-se a la nostra
eiutat el dia 11 del mes que som.
- La tradicional l'ira del die
de Sant Andreu, gräeies al bon
temps, es vele molt concurregoda 1 animada, principalment
en transaccions de besaar boa'!.
- L'Ajuntament celebrà sets-,
sa3 ordinaria de segona convocatória, aprovant-se asumptes (le
trämit general.
-Diumenge tindrä lloc e: primar partit de campionat de faite
bol del grup B d'aquesta provincia, Iluitant el Famas Depore
liu contra l'Olot F. C.
Hl ha gran alteres entre els depurtistes.-C.
•

DE L'ESTRANGER
MANDEL, DIMITEIX

París, 2.-M. Mandel ha dais
gi l a el. Leygues, president de la
Comíseló d'Assumptes estrangea
la seca dimissió de ponent del
projecte de llei per a la rauh,
cació derls acorde de Washington.
El diputat per La (lironda es reserva exposar a la tribuna le/
ramas que motivaren la seva das
Inissió.

La Comissió es reunirä avui per
almenar un nou ponent.-Ra.,
dio.
• eiNDICALISWE FEIXISTA
11 Roma, 2.-Avui ha començat e
wb+inur 2tb a,,aciaesta e.ayd.e,ot,
printée - &oil' del 5intlicalialui
feixista.-Ha -u -as.

171OL4ET. ,--,„gt . ,nostre . A j u rte
&rimel/L . 14 medalla 'del rpizt
sempre catalanista, i quina boa*
administracIdillarite bonealiedfifi
ha portal a la poblad,), comenait
en la suela d'ahir l'amortitza- VAeA D'OBREAS FAAFtIT1MS A
cel de lämines de l'empreetit unie z : •
AMSTERDAM
ficat de l'any 1914. Correspon- e Amsterdam, 2.-Ele obrers alagué Parnortització als números 1 ritims han acordat no tornar a
al 10 de da primera serie.
embarcar-se Merare no es denDesprés dele resultats guiri lesethoves tarifes de salara
°Mitigada darrerament pnr al acordades pels armadors, tarifes
riostra Oftib de futbol, pot donar- que els obrers judiquen perjudia
se per perduda ton esperarme cials a lates interesaos.
d'asser eampions ded Valles.
Els obrers merabas han solHan començat les classes licitat l'ajut deis obrers dele molls
dansenyament de gramatica ca- i deis obrers de transports,-lla
-vas,
talana per a senyoretes, eseent
en bon nombre les que acudei- ELS PRELINIINARS DE LA CONxin a les Illeons.
FERENCIA DE B3US3EL.LES
blalgrat les presione eisle
Londres, 2. - Contentara el
demente terroristes de Grano- "Daily Telegraph" la reunió de
Itera. sols acudiren a l'assemblea Londres, preliminar de la Confede da Unid Monàrquica cinc vejas rencia da Brussel.les, diu que
de Mollee no representant cap aquesta reunió, encara que prevalor polític dintre de la nostra
liminar, no (idea d'esser una re.
unió de primers i per consegüene
El dia de da Purfssima, a de les autoritats més competente
la sala de l'Ateneu, hi haurä una de l'Exitosa. El tracas de les susresta pomellesta, u ceerce del
dites converses tindria a AlePomell de Joventut. "Tot amor". manya, el mateix que a Fraga
g
que
Sembla
aesistirä molla i a Itälia, greus repercussions pelitigues i financieres.-Radio,
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CONCERTS

Pelan

Musica

Catalana

DItimengo, 10 desembre...ei
g gft Jefe .Si g .,ef1n15 er l .4 . ea; 1 ¢1, Je4
reata A la
F RANCESC COSTA, violinista
TraiLl VENDEELL, tenor
CLA1 NET, pianista
Localitats i programes: M a gatzem do Música Crió Musca!
ErOanyOla 1 1 3 Portal de l'AnCondicions e gpecials per als
senyors socis de l'Orted Catala.

Ila rcelon a- Abada.
Avenç -Uniö Esportiva.
Badatona-Martinene.
.4tletie-Torraisa,
Jilpiter-Espanya.
en ml,
i
Cg rop dels an
omets
m

ii . 'hiffiNakin 184,

lidiefehl• Atlahht Oaifikdél1btit, 'dä ff0 e I' 4' de'ii a '8,
al carral: Fortuny. Per a1 5 demés.
partas, al camp de joe el matetx
dia.
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S. Antoni, 62 a
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iiteta y me di a conocer al antiguo
triado Mal conde.
-;_inaud--ie dije evo preámbulos—,
veces leabeni tisaistu en vuestros lira
z . e5S i 1.1/41._, ski conde P.ortque. Vos ju1". t bats eme el Mixo„ al que amabais oun
Li ni,vysir ternura.
O notasteis, pues,
Oil su persona alguna cosa, una
Sedad._ sea eiralcia-... que le partieuEirirat
--;,1:•nat le gal? ¡Una ci eatr iz 7—d ijo
G rlaud. repitiendo me palabree.
¡te repente Yens5ru1rentadamente pi
Irio y rxbil le ua serde ¡cunde.
1,Qui miserable soy-i—exclan16 --. La memoria me ha fallado... yo
he dicho oro aso el eroceso.
-1(101 ¡Que es lo que halaste
tlei vea presa de tuna
--eadauie
thu?
fra cs:ida mayos asin iris la de i arq'te^
te.
,ba habl:ido de la señal que el
V v els cobee devana en el bra zo. - lis,
41ri okidarlo asa leinguhartelad.. Vuese
Iras paabeas etespiertaa s4 reraer;
dos.
trtral? • En que hrazot---dijo
to g;etido las
minina de eriraud.
— 11en el tarpnerde, eneitna del codo,
tina ereta!---reeptellaiit/.
Laani un grito: Alitals no inc halita
Irogs ogarraeaj ia, tienda lianla *sao la
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verdad; en realidad, era ya ducho de
un secreta poderoso y terrible.
Desconsolado, Giraud quería volver
a París y hacer una nueva dedaraeliin,
lo que impedí que hiciera.
En otro tiempo Labia sido- rechazada
su declaracia, 4 nueva lo hubiera
sido tanihiän intitjicmiuuiite, 1,trgo,
sólo e I Couocia al existencia de esta se-.
fiat, el su:o pudia afirmar por »remen.:
to haberla visto sobre la persona d.tt
l i jo del conde, y el Parlamento hubiera
desechado tosta prueba que no habla
dado a su tiempo.
Yo mismo nada ¡Jadia, ;mies que no
salda nada, sino por medio de Aldah,
cuya maravillosa tiarración hubie7a,
sido tratada de impostura, y se me tin,
tijera sin duda acusado a mide 5ortile4
e 1 conde pudai a su vez aeu:ar
a Girand suposiiiiunes calumniosas,
y. erneizts al favor que guaaha, hacer
condenas cado calumniador al peltre
armero.
eomprendió todo el valor de
Mis palabras, y me prometió no hacer
gesti•ón utlatuna sobre (lile particular,
euarciar sileueio y esperar.
Desatinado, devorado por ta
Ved o la necesidad ele adquirir nuevas
;atletas de /a infalibilidad de la cien-

CAPITAN LA CILESNA3h.

soma galantería el permiso de ofrecer
a mi bija aquella prenda de la amistad
que había existido entre ambas familias
,y oue deseaba se estrechase mas aún.
Di las gracias al cunde y permití a
Aldah que aceptase.
Entonces ye joven se despidió de t'OS,
otros,asegurando que no pasartan muChile tilas Sil cine volviese a presentar
sus obsequios a la hija del antiguo ano,
go de su padre.
Apenas hubo salido, volviandose has
cia Aldub, la hico dormir.
sonembuta estuvo pronto dispues4
ta a contestarme.
Ortvias al anilla del pone)" iba a re'
viilarrne la verdad...
Et.1a verdad fue horribtr.., -e91ninitoe
gia• m:e hombre que salta de mi Sellen,
esi‘ hombre reconocido por el hile, del
conde y do Bbinca, ese bombee que llevaba un nonibre noble, que gozaba da
la etmsideracitin y de la estimación da
lOti0e, Pies hombre ent un Infame..., un
bandido de la mes odiosa PspPele.
De repente, Aldah se cubrió de rubor
y ge puso a Unid:dar.
Yo la interrogue vivamente.
Me ama---dijo con VO4 desvarado,
ra--. Are ama y mete amor Irle espanta,
Al ponere en presencia de ese hombro,
u

n
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Queilä como herido de sorpresa. Nunca hasta eillonres se halita engañado
AMA en su surilo magnetice y sin fin-.
bargo, esta vez so engahaba.
—,ffluintos años hace que obtuvisteis esta respuestat—puegunt6 Martos.
—Tres abos—respondió el Indio.
El joven reflexionó.
—Tres años ateas me hallaba, efee-.
•,tivamente, en ldria—dio.

Xl
AL ANILLO
Decidido a proseguir el experimento,
entitinun el narrador, hasta que me fue.
se demostrado que hable mido el juguete de una tvana esperanza, confiando en la ciencia. o que Aldah me retetase un nueve misterio, le interroga'
Con ardor.
Sus respuestas, cada vez más ved.
eas y. claras, me sumergieron en na
pielage de idean confusas, y no sabia ya
si ml propio elpIritu habla perdido su
looides
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en los más minuciosos mine-

fa no' habla jugado con ese medallaa
que le recordaba ii la mejor y Illäs tierna de las madres, que esta joya 'halda
estado siempre presente en su memoria, y me (lid gracias con una efusión
oj na a su varíele r cero y jcio:
Yo tenia la prueba de que mentia.
Printo hiee venir a Aldah, que le pre -c
acató como hija mía...
La belleza de la simpática niña irn-•
preeionú Misia el niki alta gradd
ronde, suyos ardientes ojos le arrojaron miradas abraaadoras.
Aldah su lla ri papel que debía repeasenlar en esta esrena•
Mientras contestaba a las pulabra3
que le dirigia el cunde, fijó obstinada-.
nienin AUN hermosos ojos en Un allithi
que il e llevaba en el dedo.
El joven notó la mirada y quitándose
la sortija, presenhiseal a la joven para
que la examinara. si tales eran sus de-

cia.11Pi... a Iban y ! p e dirigí a amione....
A la tnilad lii varilla() encontré a 1:no
de los crizulos del conde y 'supe que Ai te
Se hallaba en I l arfs y retrocedí.
El conde d.. 1-Ornar me reeibió can
e-a fria aniabalidail que le era habitual;
1 >el ' o l ine o nle importaba 311 frialdad,
easi hubiera desafiado s u di•saqi.

JIL CAPITAN LA ClICSNAYB
Ruin',

rmrea sobre el joven que vela, deeia
ella, en plana • luz.
Describiónie el país en donde se encontraba (ella qut :maca había Sospechado la veEelación de las comarcas;
'orientales, ni su Jaspean Parli('illar),

con Ja mas rigurosa exactitud.
.
Sigui6le en el desierto; pintó con vi,
vos coloree el reïrato de Mi Peraelle.•••
En un, los nombres de Mareos y de Ismael se escapar on de sus
la Wos.
— Lo s nombres que yo Ilevut—exclaaló el joven.
—Vuestros nombres — respondió el
Indio—. Esta vez vacile en mis dudas.
El hijo del cunde se llamaba Mareos
Enrique y sabia que desde su infancia
se le habla llamado con aólu el primer
mimbre.
La mas dolorosa alternativa tortutriar por mi espíritu.
Aldali der la verdad, el hijo de
Blanca, el nifio por el cual había jua
rada velar, andaba errante, sin amigos,
•in familia, entre peligros y privado(l ec.

Watt no pudo responder a mis pee.
guatee. Sus tuerza, estaban agotadas y
d itordinuar Me hubiera expuesio a matarla. flettivieme y IR 4e4perUi urea a de
la ad4 viva eamieide.

Aldah quedó exlasiada contemplando
la joya. v, 'no la gratia de un niño
tundo,
pasó por su dedo, mirando el
efecto que producía en iq y la dovalviu
en seguida al cunde, ahogando a medías
un suspiro da pesar y de codicia.
El señor jis Berlina exclamó que no
podria tomar lu que tan bien sentaba
a una tau linda mimo, y me pidiel con

414

:E! conde, imitado por mí a pasar a
Mi morada, bajo pretexte de entregar•
le un medallón que había pertenecido
a su madre, y que yo poeiifa, viáse precisado a p eder a mi súplica.
Vino... Babia vn re,ueltu hacer una
prueba uites Ir ponerle en comunica.
ción con .Ablah.
El medallón que habta quitado del
ru.illo de la erg uiema era de oro liso, so•
gún ningún trabajo. El que entregue al
cund o era d i' Oro cincelado; rodeado da
un círculo de diartiantee.
' El conde podia no babor gua talado
ningún recuerdo de esto medallóti; pf. ra
sin este recuerdo exiatta la diferewiii
entre el de la condesa y el que yo la
preserdabe era demitaiaile grande, de.
miel:rulo notable para que pudiese en,
unfieree.

.

Y, ein embargo', apenas hubo victo /3
joya cuando empezó a besarla con ex.
treinada enlacian, declaran-lo quo 13 re,i
conocia * perteotamente, que en su in*
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Folletín de LA PUBLICIDAD

Tre, d(es seguidos renovó la misma
operaCión, tres veces obtuve lita Mis!mis reapetestas ron los mismos dota _
rada din, y radio die mil a precisos.
U y hecha. entre otroe, me impresionó
sirgitlarmentr y e n te hecho, puramente
itiWerial. no me permitió ya dudar de
la veracidad de In ciencia.
Al descubrir minuckesamenle al hombre que vela ei los desiertos de la Si
tia. al !razarme hasta en ene menores
deleites y sin mós ligera vaei!neiön
reira!o del hijo del conde de Denme.
Ahlah de una s ella! que el verdadero heredero del conde llevaba en el
brazo izqnierite.
Esta señal. trazada con la punta se
II I/ pufial y hecho endeble gracias a U MI
composieión química, de la que recordaba haber dado el aecrelo en otro
tiempo a mi mejor am i go, delia . NOTAN
las indio:velones de Ablah. estar roloütt la en el brazo izquierdo un poco más
arriba d e l iinehnif1110 del codo.
Ignoraba rompletamente esta particularidad y darai • le el proceso, ninguno
ti . loa testrins la habla meiniionado
Queriendo edesenterir a todo trance e1
ixirref1d M'Atarlo que nie rodealim partí a toda prisa para Raen, como va hP (Del " habitaba Girand en calidad
de arquero del prebistazgo de aquella
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CALÇATS
I GRAN FABRICA DE
AL DETALL procedent

OU Lía ianes, 642, de 2 a 4. Canica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

I

eel

I Saldem molt barat extstèneies do calçat

Idols nostres mostruaris qua renovem continuament I
pettts doi- ectes de fabrloació

FerN.-Pedir3: D2CariCi(1

e

53al

ti1!, 4-Tel 4315

oaaus 1-1 TREBALLS 0'157IL

So curen de os modo perreolo y radlcal y so
evitan por completo tomendo

Lo' sinromas precursores de estls enterrnedades:ric•lores de cabeza, rompa o calambres, 200:Indos de oídas, folla de td .cia. iwrmigucos, rododas (4-A..5,11cm-s., , modorra, penas frecuentes de
d.srrur, perdida de in memoria, irritabilidnd de
raräeter, ccigestiones, Aemnrrogks, varices,
' dsiores en la esnalda, deOliad, etc., dcssparer
ccn con rapidez usando E.nol. Es recomendado
por erninerc ;as médicas de varios paises; suprime
el peli&ro de ser a in-1mo do una muerte repentino,

Calçats

amb

Calcats per a Senyora de z de 3'50 pesseta;
,,
13'00
Senyor
99
1f
9_1
8'00't
,,cabreta priniera
99
Carrer LLULL, 21, darrera e/ Parc

ANU7iC4S, ROTULS, FAÇANES I

4 Anglos de peoho.-Vsjez premeent . a y
dms
3s elermcdades originadas por la Artertnesolarasla e lilporteasten
Tp
•

Bicarbonatada, ealcIt05-

D ornicili.sotia l , Rambla de
Catalunya, 15 - Barcelona

1 INFEbELITAT WEMPLEATS
AVALOT O TUMULT POPULAR

5:2I1L-YeNdfflenlnel.,Ieleränn.vne•C.,..././1.

Es ctOr t ados

a.—
%
Es OnIssUna 1 railadulrs
com la CO Aver..rirts. °e
Doran! l'estiu reEulta delactosa bebint-la Iresea att

NANAMTIAL 111RALLES

CURA LES AFECCIONS
DEL FETOS, F1ONY009,
E.....:701nLAC, INTESTINS,
etc., ele

de Segurs contra incendis
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ES LA FZEINJA IDE LES AIGÚES IDE TALiL
la de. la VALL DE SANT DANIEL Girona
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no per;udica mirto por prolongado que sea iu
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las pr:meras dosis, cinliauaadr, la mejor:a hasta el
total rrstablecimiento'y ',agrándese con el mismo

una exiitencia bro con una saland envidiable.

14, Barcelona.
4 i VENTA Sagalk, Ramb:a Piares.
Esp.,,i,s, PCr11:ga1 y

I y ri,:itc:iisina farmaccas de
(ç A.nerices.

.itrncion prelor.ada co cl
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loeiar ena reja para con•nuare'de tilo.
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c:c pard, 85 centimetres
iaffl.s, quo cstä funcionant.
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RAMBLA DE

Grudiós assurtit

71)

Pr

PER A NENES
Aisortit immens, models novissims, es ¡robaren a les cases
RAMON
Portaterrissa, 16, 1 Consell de Cent, 339, (entra la R ambla de Catalunya
i Passeig de Gräcia)
Fla

1 ROBUSTE 1

FRANCAS

RonJa de S:int Pere, 10,
wil mru 111ZEItan.221;i1ZIK11.4/215151115JellnEllliEIMERIMEZ1111

eAll'Zi&t;511tICgaMlittä tetilititSittiliattlitilaUttätidellekäät4C3

CATALIJNYA, 15

confoccions de gran novela'

u

espicialtunt en abre i jaquetes ultima creació

CORT5 CATALANES, 624

Conitinuamnt glicies C rci.n

NOTA: Primera fabrica d'Espanya de curtits i tintorería de tota classe de pelis fines.
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VOS, AlACIORIALIt'VA
que cnyorásou un diarl integrnfment nactonairsta, ja tenlu
"LA PUZLWITAT"?
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Ma g istrat crracit.1
ALEKANYA
que obtil avui I
m s t upend
Es deiia ii prova,
ser:Se coolproruls
Ningú colorir' irense
veure-la
Agent excluslu:
orto STIT.ELTBERCEN
Casa contrC.I: po r!iir, 10
Sucursal expositid: Petai, 5
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poderós anlisiqatie.193:11/Mb!
.rant balsäinie, d'agradable gust,
que n.o perjudica l'estönme C.fut-i
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jtldicacions generals: Refredats,
Catarros, Pronquitis, Grip, Pneu1nonie3, afeceiuns d'. 3 les vites
respiratúries.
Farmärics i centres dlespecifics
i a la de :l'autor: P. Sirera i Poat,
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Magnetos
i bugies

LLURIA„ 125-127

BARCELONA

Splitdorf
n131111311BIKEr

ezredlEMEMBiElhähráfirtlEil
AUTOMOBILISTES:

l'Esmortuidor liartiord ha fet que
La perfecció de

s'imposes rapidament per tot
el mon, de tal manera que avui
en dia un auto sense Esmort'AM« liartford ja no resulta de bon to, ni te l'aire de
cotxe modern. Cuidi vostè

de fer-se installar avui
mateix el

Esmortuidor 11

RT

Estalviará enuigs i despeses,
veient allargada la durada de
les molles; trobará que el conjunt dels organismes del cotxe
estan molt més ben conservats
i, sobre tot, que el cotxe ad-

quireix

una

suspensió

ideal, que fa insensibles els

accidents del terreny. Pel seu
reduït cost, be val la pena de
gaudir d'aquests avantatges
ben preuats.
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