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emainfflimmo
lista de l'Espanya gran no té dret
a apel.lar a la voluntat de Catalunya.
Això explica que mellar rdstin
astorats davant l'aparent contradicció deis italians, per exemple,
i en particular deis feixistes. La
Entre bota el erits que abans d'ahir a la tarda enlataren al Itälia sostingué una guerra arnb
edagré.a espanyol, només un ens ha corprès. Es aquel que, des de l'Austria a mitjan Segle passat,
b tribuna pública, liançà una dama: "Qua haveu fet dels nostres per tal de reivindicar la integritat i la Ilibertat total de la nació
fills?".
italiana i aquests mateixos naciolleu's aquí el crit viu, el crit de l'anima. El Marroc és l'actual . nalistes, un pie constituida la
ostra engolidor de la joventut peninsular. Es barallen els dipu- Itàlia una, esdevingueren centraats i els ministres davant el problema sinistre de les responsa- listes furiosos. Inconseqüencia I
bilreats pel desastre d'Annual. La baralla, en e/ seu aspecte poli- diuen alguna. Lógical responem
*, co cns interessa gens. La intervenció important que En Cam- nosaltres. Que te que veura la inbd hi ha thigut no canvia el seu aspada essencial de baralla aspa- dependencia respecte de
avala. Els fills desapareguts, el jovent malmès, la riquesa llan- qualsevol altra nació estranya
el regim intern de la Italia
ada als rocs vermells: aquests caires de la tragedia són els que amb
constituida? Són dos problemas
ofeeten ni poble. Les trztvetes polítiques, les combinacions de pas- distints, i si be es mira, el cas
arlfs parlamentari, les maniobres i les contra-maniobres, són les especial d ' Italia aconsellava
gesticulacions grotesques deis polítics espanyols i dels espanyo- &tuesta conducta. Una nació seItUats damunt la piràmide dels den mil cadàvers; •
cularment trossejada, anda el pb'Que haveu fet dels nostres fills?" Oh, dama, el destí d'Espa- sit històric del cantonalismo irle
np és aquest: portar els fills seus i els fills dels altres a la mort l'esmicolament en republiquetes
inútil! Les mares d'Espanya tenen dret a fer la pregunta acusa- 'que havien lluitat manta vegada
do
dora. Paró el tenen amb major motiu encara les mares de Cata- elles amb elles per rancúnies
i ä avien estat, per això,
huya. Els espanyols que han caigut al Marroc han estat víctimas veinat
instrumenta inconscients (le les
del propi Estat i han continuat el curs de la própia história. Han baralles dels forts que de fora es,
Iza t a morir per una política equivocada, llenara i folla. Els cata- tant les dominaven, necessitava
sus hi han anat, simplement, per una política d'altri!
una tongada Ilarg,a de regini uniPer aixó el plet de les resoonsabilitats queda al marge del tirador i centralista. Era ei ma mara interès nacional. No és cosa nostra. Ens ho mirem de Cata- trix postulat nacionalista qui ho
haya estant. Som espectadors del drama d'Espanya, tal com ho exigia,
It. VESPELLA
va del drama de Grecia. La tesi d'un nacionalista català no pot
onsistir en l'acusació dirigida als governants espanyols per la
Lanera de dur la guerra, sinó en el greuge que representa per a
Catalunya el veure's obligada a donar sang própia en una guerra
deis altres. Encara que la campanya del Marroc estés perfectamant portada des del doble punt de mira politic i militar, els nacioPER A LA REUNID D'ACCIO
nalistas catalans hauriam de protestar de la participació a que els
CATALANA
obltga el règim actual.
S'esta circulant Pi srglient carta:
estigui
gaire
ora
horas
d'ara,
Cambó,
que
En
creiem
No
Barcelona. desembre de 1922.
piles ni garra satisfet de la caiguda del Govern. Nosaltres guaiBelvolgut consod: Com saben, ha estat
Guerra
Sanchez
d'En
convocada reunió general d'Acció Catatea amb la mateixa indiferencia la caiguda
que la pujada d'En Garcia Prieto. Paró no veiem el guany que per lana per al dia 9 del corrent, a l'objecte
ele regionalistas representa la crisi ministerial. Sempre és bonic de ferse l'elecció del Consell Central.
La forta i assenyada tasca realitzada
el tenir aquella traça de "tombeur de ministere3". que ha estat durant
els mesos de període constituient
fespecialita.t parlamentària d'En Clemenceau. Si En Camle6 ha- de la nostra Associació ens ha dut el congués -jet caure el Govern atacant-lo en el terreny de la qüestió venciment que els membres del Consell
tatslanä, el cop podria CJSSer pea o Molt avantatjós per a Cata- interí que l'han impulsada són els mis inluya. Peró En Cambó ha aconseguit el gol en un partit que no dicáis per consolidar-la i intensificar-la,
mantenint, de passada, aquella continuitat
cl 1:ostra. Per nosaltres, catalana, tot queda igual. 1-1i ha, peró,
en les campanyes, aconsellen els 'lasä gran lliçó del decaiment espanyol. iii ha la profecia de próximas
tres Estatuts.
crisis peninsulars. La nostra feina interna porta pressa.
MIDITORIAL.

e Catalunya estant

distintiu dc l'homo
r:v11.!/:.t és ej, poder de frenar els
tconts provocats per una

violenta, almenys en la
cdi relució. Aixf i tot, doregala . 1 inoviinent s'escapa abans
›ufocat pel manament
urthd • • p i. Això As el que ens pass vegadcs en f.- entir que
llorn ,• :floreta 'enemic do • Cal an el regirn centralista i
(a .paraules "centralisme" i
'
CS prenen corn_a
In

•i!queS.

o aqup sta qüestió puntuaIkz.p I..; tes hi p es, car el ronce-

calala COM a

ta:a ,ri del eentralisme, trac ix
tr.a •o logia antinarionalista.
Li
aonalirne i el conlraliss nIn sistemes antagGnies,
tc
tiiriG r u aviat concepcions pera ord r es d'idees cometetaiss,t listints. El nacionalismo
fs rl polític que afirma

que e..da nació natural té dret a
eitatir arnb plena Iliberiat, sense

d'altri, el grau de llihenal n d'unió amb nitres en que
ha (le Piare, sonsa que Färea a qua
i edir, a la saya facultat d'elecaló
tugui 1 , ssér delimitada per cap
tça pròpia ni estranya. Centralima o regionalismo lo autonostas) són sistemas política que
deterrdnen la manera com han
le ecnviure les distintas parts
duria naeih—regions, comarques,
Curur tfl5 un pic establert el fet
de la ilibertat nacional. El enlata, doncs, es refereix al periodo
entei . ior a l'assoliment de la indep endencia, 1 tracta d'aconsegu ir-la o de condicionar-la d'atord amb /a voluntat del /roble i
lflib 1^3 sa y as convenitncies del
42000 r9it, reservant-se sempre el
eet de modificar la posició es'
k nida. El Bagan es refereix
raomtelt en que la nació, havent
°Val per la indepandencia nies o
tterrys absoluta, l'ha atesa en el
Itr as liberrimarnent elegit, i tracia de formular rEstatut pel qual
Bla de regir la sa y a vida talar4a. El contrari dei nacionalismo
d.11.a ssimilisme, o sia l'imperiaa
hstne duna nació que vol domiUr- no una altra; el contrari del
c'ela ratisme es l'autonomismo o
te gisaalisme , la materia 11•1:411a1
són nacions, sinó parta mes
intny s extensos d'una mateixa
O

hae;ü.

P odria, donas, donar-se ei cas
he un nacionalista catalts, el mes
rad
a, ¡cal, el separatista, ros ensems
'!"-tr alnita; creues, ço Oh quo

la Catalunya independent batirla

de governar - se per un regim contralitzador. 1 podria donar - se el
cas, i es duna sense dubte a Espanya, qtr, un regionalista astil
"Debate" o Mella, fas assimilista
espanyol, tractant el problema de
Catalunya con-) el d'Extremadura
i proclamant el fet de l'imperialisme peninsular de la !lengua espanyola. Io n'II em vist exemples
recents?

Es per això que es mes de doler; la confustó que a aquests problemas porta la denominad() de
"regionalista" adoptada per una
part del nacionalisrne catalä. Es
indubtable l'espera genumarnent
nacionalista involucrat en molts
corsos sota aquest qualificatiu, i
que la seva adopció ós solament
un recurs d'estrategia per a for
pascar a Madrid com a bona la
p ostra doctrina, alta esserteialment heterodoxa; però potser
rnolts no han parat ment que,
ultra no euganyar gairebd ningú, els pocs enganyats prenent la
nostra qüestió com un piel exclusivament regionalista, en
treuen la legitima conseqüencia
que Catalunya es una regid aspanyola i que per tant la llengua
espanyola tó aquí drets innato a
la sobirania, podent, 'lomea, tolerar l'existencia de la catalana,
a titol eI protecció d'un menor,
o de mania deis catalana, o do
curiositat pintoresca, corn el bausa en porró o el fer la castanyada. Pero respondre que aquesta es
la ideologia que he trobat en tots
els espanyols coneguts meus que
simpatitzen amb Catalunya.
El regionalismo, si es pren com
el sistema de govern interior de
la Catalunya lliure de demà, es
compatible amb el nacionalismo;
si es pren, pede, com un sistema
espanyol, prenont el mot espanyol
en el gentil. pollita internacional
qu té avui dia, hi és absolutamea!. incompatible. Itecordo ara
quo llavors que es discutia al Parlafnent l'Estatnt de l'autonomia
de l'any 18 i es demanava l'apellactó a un plebiscit catali, alguno
espanyols replicaren que el piebiscit havia de fer-se extensiu a
tot Espanya, per tal corn—deien
---eas a tot Espanya que interessa
que Catalunya sigui o no sigui
auTenoma. 6ota el punt de vista
regionalista espanyol, en 'que tot
Espanya forma una nacionalitat,
i en el qual s'havia certament
plantejat el problema, aquests espanarela isnien raó. Un regiuna-

c- an de l'artista immoral. Es
produeix la valla controversia de
la moral i de l'art. Caldrä, pesó,
que no barregem massa les coses.
La conviceiö que En Pujols Os
Al regidor Duran-Reynals un borne immoral, a través del,
seas escrils, ha dut, una reacció
unijat moral es ein fet. Penh no contra la seva obra. Es sabut que
es m'ida que al feixisme liagi
Catalunya els prestigis es fan
inscrit en el seu programa que la
es desfan amb tina faeililat deprimera cosa a defensa r es la liciosa. El 'creador genial" del
unitat? Es que hi ha la por d'un "Concepto General de la Ciencia
desrnembrament? Si aquesta des- Catalana" veu rom minva räpia
"Vincul.lació ha de venir per obra danient 1a seva fama i com 'la sadeis regionalistas italians, que ya glörias va a la posta. Ningt1
són quatre galo, o per obra dels no podrä dir, pern, que En Puescriptors partidaria 'de donar a jota sigui un eseriptor en deca,
Itälia una solució federal—que al dencia.
nostre modest entendre seria la
Es just, justissim, atacar
solució mes ben trobada,—que no nafres esnirituals d'un borne. les
Es
arriben a (matase, els autors del just el fervor neófit d'En Junny
programa feixista no haurien in- que clama contra els elogio e'rfsistit sobre el desig de la unitat. tics d'En Pujols sota els quals
Aclimata regionalistas i aquests
veu menyspreu i odi.
no
escriptors no fan mes que parlar ens apressem massa. TotParó
aixd vol
de pergamino i de precedents i el
tot el .més qua En Pujols
seu fort es l'epoca etrusca i la es un crilie rehnit jable.
solució política etrusca, que sePer amirst carni de la valora.s
gons diuen era molt semblant a ció de l'artista segons la soya
la solució -política actual de Suis- moral, arribarharn a l'oxees d'a,
sa. Això no ens estranya gens ni quell professor que &xara Shasmica, parque coneixem els histo- kospeare amb el qualificatiu de
riadora i ele saus copa amagats. "Penh de ensturns abjectes".
El que explica aquesta anomaEn .Francesc Piiinls
un ras
lia es que els historiadora ita- palológic, es veritat. La es
seva cona
lians no poden compaginar l'arri- enlució de la moral es condem.
bada de la sintesi i de la pau ofi- noble, sobretot per tal sr om trascial representada per la unitat i ptca ronstantment en la seva
la sobrevivencia dala metodes an- obra. Per6 no 43 mes interessant,
teriors—oscil.lació de la vida ita- des d'un punt de mira literani,
liana entre dues pasions politi- veure ei el seu astil es tambti
quea donträries.—Seria una inge- corruptor?
nuitat explicar aquest fet parlant
SIIIP-BOY
de la Iluita de classes, que a 111lia ris esporàdica i exclusivansient
Un atar voluta de les Publicarimis de
pro-luida per les hiela de la indus- l'.4. P. de E. C. Is la biograPa dr Pi
trialisme. L'anornalia té arrels
M'argotl escrita pel vivo,. F. Roca i
mes profundes. Haurem un altre Roca.
dia de completar aquesta nota
— A La Nación, de Buenos Aires. ha
parlant de Eranaa, país d'unitat
pastada i definitiva, es a dir: pala aparenta un extens article d'En loan Torrendell comentant l'obra de Mn. Costa 1
concentric.
JOSEP PLA Llobera.
Mili, deaembre.
— ' Sembla que, mere1s a la generosa

Llnifárisrne i federalisme

Materialment la unitat d'Itàlia „S un fet. Naturalment que si
s'estiren les coses, i sobretot
aguardes de l'irredentismo, no
s'acaba mal De bota manera
dificil que mai Firredentisme sobre les ternes il.aliancs que són
avui provinaies franceses vingui
assegurat i eostingut per un plebiscit favorable. Clemenceau, en
eta dies del Tractat de Versalles,
prevetent la reivindreació dels
drets d'Itälia sobre els Alps-Marídiriem), ordenava setims
cretament plebiscit, 'entre els
habilants del departamena Els
resultats eran aclaparadors i Cleinenceau tenia un brillant ¿mit
presentant-los (lavan' de la dotegació italiana. Tothom volia contiraran essent trances.
Aquesta interessant anecdota
no serveix pas per demostrar quo
la bona fe ha estat sempre la base deis referéndums, sind per dir
que aproxiniadatnent la unitat
material d'Italia es un tel.. Aguasla unitat material ha por t at la
unitat moral d'Itàlia? Existeix la
unitat moral, es Italia una nació
una?
Aquesta pregunta es d'actualitat no solament pels darrers
esdeveniments do Sardenya, no
solament pesque semen° -el "Mezzogiorno" es un "problema", no
solament per la qüestió vaticana
que un dia o altro s'haura de re-soldre, ni.per la sort do les minories lingüístiques (eslaves i austriaques) que flanquegen a Ilevant i al nord de la Italia sort ida
de la guerra i que no voten harcisiar-se amb Felement 'latí, sinoi- que aquesta pregunta es l'actualitat continuada, el problema
central d'aquest país, el mes profund. .malgrat d'una evident proocupació general per la no .posieiaS ,del problema i pol ae14
nrtnic(14El gran forra germànic que hi
-Ira a la'OnTlaira d'Itälia d'avui ha
Per aquests motius, ens permetem de pee produt aci una mena de traciagar-vos que miguen acompanyar-nos a dista de política i ele sociologia
ratificar la confianea al senyors Bofill i barrejat d'historiador hegelia i
Matas. Nicolait d'Olwer, Rovira i Virgili, aprioristic que redueix tota la
d'Abada', Jordl i Cervera, que integren història d'Itàlia a una .mena de
el nostre Consell ('"rural interí, votant- batalla entre dos elements antalos per al mateix Consell ami) carácter gónica (el güelf i el ghibeli),
elJfinitin i amb plenitud d'autoritat.
semblant a la batalla que en la
Vostres ates. a. i c., que us saluden
filosofia de Itegel mantenen la
P. Vidlit de Llobatera.—J. M. Pi i
tesi i l'antitesi. Per aquests esSnavsr.—Rafel Clesas.—Marti Esteve.
criptors J'enorme massa de les
—Ventura Gassol.—Lluis Massoh—Carrevolueions italianos, dones, ha
les Soldevila.—Jos^p Puig i Esteve.—J.
oscil.lat sempre entre la passió (le
Barbey.—M. Mascó i Llorens.—E. Duran'
Reinals.—J. M. Bassols.—R. Coll i Ro- dos partits, i aquesta óscil.lació
la Unitat, deducció
dés.--Lluis Guarro.—Clauli Ametlla.— s'acaba amb
de la "baruffa" inacabable, de la
Mlmed Raventós.—J. V. Foix.—Baldiri
mateixa manera que PoseiLlaci6
Rahola.
entre la tesi i Bantltesi de llega
"LA ACION" DE BUENOS mor a les platges Ilargues i
AIRES
de la sintesi.
Ea un dels mimerns arrihats (farrera- , Aquesta mania d'explicar els
ntrrt del diari La Nacin, de Buenos teta per les idees i aquest gust de
Aires.--nn deis importants rotatins tirar la planeta als esdeveniments
mundials—s'hi pu!dica, a gratis litulart i futurs valent-se d'una princia ola columnas, un artiele d'En !ose!, Ro- pis extrets de la reducció del pasca i Rara, sota el m'Ir)! de La campafia sat a formes fòssils, es tipicade decid Catalana.
mera italiana i, a mes a mes, tiEn orinest artiele, el popular periodista picament germànica. Prescindint
catar, hi dóna compte de la twist-rica d'ade si aquesta manera d'escriure
questa Associarid de patriotes. explicant- la histeria respon realment a la
detalladament les fases 'ah sobresor- filio i sed d'objectivitat que ha do
tinta, rota eón els Mes de I,
justificar tots els moviments de
nitat, amb la consegiient ronslitueió de la
l'historiador o al gust innat en
minoria addicta a Acci6 Catalana, l'arder
llnotinc dè donar a la vida un fi
de [M'oil la conf ertncia d'En Rovira i
per fer digerible la tragedia d'aVirgili a l'Alean!, etc.
mein, havem do dir pesó
Tata la informarió traspua ftla bella quest
que Hegel arriba a les seves consimPalia. tala d'agrair al velera publicisclusions aprioristiques, reacciota cota al gran diari que l'ha acollida.
nant sobre una reatitat diversa
"EL GERONES" que la que fa ésser aprioristes els
El periddie bisettnanal nacionalista d'a- historiadors italiano. Italia es ponom inaugura en cl sru darrer nú- liticament la nació antitatica a
mero diles secciono, que el faran encara Alemanya. La tragedia de la pomi-s miel? ssant.
lítica alernanya sembla ésser la
L'una secció porta la denominació de sera uniformitat, la impossibiliGazetilla i 1,1 una diversa i interessant tat que sorgeixi mai una oposiameni,at.
-ció. La tragedia d'Alemanya do la
Latina, porta l'encapcalament be res- sintesi, la conformitat, la unanitranger i la signatura de Martí de Palatt, mitat. En la histeria apriorlstica
ei qual hi alza breus noticies deis sensa- de Hegel la descomposició d'aCiJIW:S triuselloatrats d'Atraes, del movi- questa unanimitat en factors diment ultra-nacionalista aletnany, de la
versos i contraria es un desig
Confertucia de Lausana i de les dame- per tant, quelcom que amb pores f in '.peties del Govern d'Espanya,
ques ernbranzides es converteix
DENtarIA en realitat—en realitat il.lusòria
Per suPosades iithlries al Rei ha esta ben entes.
denunciada la COlif erhcia que el senyor
La tragedia de la politica itaSerrano Batanero dona darrerament a
liana, en ranvi, sembla éstes una
l'Atenett EncirloP.Mic Popular.
irnpossibilitat dirferii fisica que la
CONFERENCIES AL C. R. gent s'ontengui, que elements diversos puguin vieira en un amDE LA BORDETA
Això
Dijosts, dia 14, a dos quarts de deu de hiera:. do pau 1 tranquilitat.
porta el clesig (le l'arribada (le la
la veCla, conf eriacia per En Mas Bertran i Pijoan,dissertant:"Catalttnya cla- sintesi i parió eta historiadora
italiana, quan arriben a la unitat,
van! el eta i les Escotes Catalanes".
Len la mateixa cara de satisfacció
Aquesta confertncia sera amb Peaje-cque si els arribes un parent rio
elan:.
ja
Dijotts, die 21, a dos quarts de deu de d'Arnerica. La unitat material
la 'peina, conf crincia a arree d'En Ven- esta feta—dèiem al principi. Es
tura* Gassol. Tenia: "Les Escales i la Fa- per alzó que la unttat moral, que
da una pura il.lusió, es converteix
milia".
Dijous, cl:a 4 de gonce de 1923, a dos essent Goal do un deeig, en una
realitat —que es il.lusòria, com
quería de den de la valla, cabferAncia
pes En Pau Romeva. Tetna:"Co VI* han la realitat germänica.
Tutlumn a llalla Grau Que la
desase lea Estoks Catalanes".

LA POLITICA

dciondlisrne 1 centrdlisrile

NOTES [D'ITALIA

Full de dietari
Cal triar una mica
IIi ha a Baret-lona una il.lustre Junta
de Dames. digna de tots els respectes.
llar d'entretenir-sc a organitzar festetes
insubstancials, organitza cada any una
tanda de conferencies. Aquest simple fet
representa im progrés enorme. Pecó ja
ho deja En Verdagner:
El cor de l'heme és una mar
tot Funivers no l'ompliria..
Trobern be que organitzi conferéncies;
en principi, trobem millor la conferencia
que el te d'asma i la (unció benefica.
Peró no n'hi ha pron. La nostra ambició voldria que les conferencies fossin toles de primer ordre.
1 no ho són. Al costat d'En Joan Alcalaes. En Miguel dels S Oliven, En Josep Carner, En Jame Bofill i N'Agusfi Calvo, han fet o faran conereneies sota el bell patronat de la Junta de Dames
U713 quants scnyors del tipus Cabestany,
de la Reial Academia Espanyola, o del
tinas Coicoechea, ex-ministre matiri.
No cal tenir un sentit mine massa fi ni
cal tampoc sentir-se dolçament intoximar de passió catalana, per comprendre
que alternar els scnyors de la primera Ilista amb eis de la segona es roes moler entreteixir la seda de Lió amb
borra.
Si la Junta de Dames creti indispensable da combinar les conferencies dels iniligenes amb les deis orasters, no seré jo
que li'n aci cap mena de retret. Al contrari ; el meu nacionalisme va entremesclan amb una aguda afició a les llaminadures exótiques.
Peró, cal triar! No es poden estar de
fer venir un prestigi espanyol? jPortin al
senyor Ortega i Gasset. Desitgen sentir
una veu rancesa? Portin En Maurice
Barres.
Dic aquests norns i en podria dir malts
d'altres. Peró, Goicoecheas i Cabestanys,
no, per l'arnor de Dial
CARLES SOLDEVILA

intervcarid d'un patriota. les publieariont
de La Revista podran enriquir-se, d'acta
a dos o tres meso:, amb uno Antotoria
pactes catalans modeltis que respotilui •
una justa visió de l'actual panercnga
les castres llares.
— La Fundació Bernat Metge ssnit„
dintre por, „na bella realitat. lione anuaeh; per al vinent genes l'aparició
me. voluta: De La Natura, dc
tradvit pel professor Balcells.

Arte d'Afirrnació-Nacio-.
nalista. Radical, a Granollers
Demä, dlvendres, dia £1, a le*
del mati, tindrà Il ec a GranoItera un miting d'eflemaci6 naolonadIsta e n el qual pendran
part ola oradora senyora hora.
Josep Pou 1 Sabates, Riera 1
Punti, Duran 1 ti gresa, Antoni Rovira I Virg/II 1 Francesa Macla,
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D'Anglaterra

La sessió de la Cambra dels Comuns
La resposta al ntissatge
de la Corona

Londres, G.—A la sessid relea
brada abir per la Cambra dota
Comuns fou rebutjada per 267
vota contra 52 l'esmena presea.
lada por Lloyd George a da resposta del missatge del Tron, en la
qual cernena es dernanava que
el Govern obsta una informació
por tal d'establir una Itnia da
conducta polltica capao de donar
a les indústries agricodes les sea
guretats, l'estabilitat 1 la defena
sa eme necessiten per Ilur ple (tasa
CARNET DE LES enrotIlament.—Ilavas,
Londres, 6.—A la sessió
questa tardst de la Canibra
LLETRES
Comuna, el camarleno del rei .
Mr. l'acidas, ha Ilegit una carta
i la moral del sobira, expressant e ll sets
a g raiment pel missatge tic la
Un escriptor apassionat, En Cambra
de Comuna, contestant
sorprès
fa
una
J. M. Junoy, ha
discurs de la Corona.
seu
públic
amb
el
quanti; dies
Responen a la pregunta d'un
una acusació violenta contra
Francesa Pujols, al (Piad bateja diputat, el secretari del "Foreing
Offiee" ha manifestat que no ea
(le "cas patoltigic d'elogiftlia".
Itealment, els elogie que ha na- exacto que la Legació d'Angtatera
rra la ploma barroca d'En Pu- ra a Atenas tina( demanat la res.J
jols són tants 1 tan inflats, que titució de documenta ritats en pl
preces deis ex-ministres.
mereixen la indignació dele boA una altra pregunta el sacre-.
rnes de bona fd. En J. Id. Junoy
qualifica les lloances pujoliarres tari tia Marina ha contestat que
de "suo corrosiu inhumr, i les nil arenes Calipso fou enviat a
Ateneo en un moment en que co
creu produides per una "sobreexcitació de l'orgull, del cinisme temia per la vida del prinetee Ana
&ea. El viatge li costa al Tresoe
i de la timidesa".
naeionatt 1.200 lliuress—iladie,
Ene trobein, • mala, davant

2

"' LA PUBLICITAT

FINANCES I COMERC
SESSIO DE BORSA
del 6 desembre de 1922
601181 MATI
•
Bala
Obertura Alt
63 63
69 75
Nords
1 9'6o
69'5,
A lacants 1,93 o
1 90"
56'so
Andalusos 50 93 brou
BORSA TARDA
Dele
Obertura Alt
70 ( g53
Nords
69 7s
68.5
Macants es co u Lo
Andaluses 505 .75
Coldhtals 6013

Tan ea
6975
09 35
5590

-

.

Tanes
69-7o
6.'55
5,75

65*75

Cotització oficial de la
Borsa de Barceloaa
Die 9 de Corambre Ce 1922
DEETES DE L'ESTA f
Interior
6 0/0
Deute
Exteriur 4 %
•
" An.hle. 4%
%
" Amlole.
ube. Te. V/. 1 Juliol 1922 S. A.
r%
S. B.
•
4 jener 1924 s. A.
•
B.
•
•
1 lebrel. »• S. A. 10930
P
•
u
B.
•
•
AJUNTAMENT8 I DIPUTACJON3
7025
Vente mutile/pa/ 12. 1903
7:1•23
1909
7923
1905
1906 Ser. A.
7883
1908 Ser. B
1908 Ser. 11
1907 Ser. D
1910 Ser. D
1912 Ser. B
.
1912 Ser. E
73,05
1919 Ser. O
1918 21t. B
1918 Ser. 11
1017 Ser. B
..,
7705
1918 Ser. B
7773
4919 Bar. 13
"
73-'35
1940 ter. 13
91-05
1941
Denle E/zar:apta E.* 1999 4 1/9
, u
e
» 1907
• 1913
•
'
8065
" 19CS
Zona Reforma
Dept.. Barna. EmplIt. 0.000,900 P.
e
•
6.01/0.ueí
"
13.090,0 (4 0
...
72'50
IllanDandanital Cc faena E.. 1914
E.* 191)
0S i.4
e
"
t' yerta crean comerlo
58'85
0131 25. Pon bi,rna. 4
DBLIGACI008
/Parda 1.. Ser. naciona..11a1iee
•
38'73
▪ 2.. Ser.
5815
" 5.. F.er.
•
4.. Ser.
• E. , Ser.
60110
ereelals ?empiema
6123 i
'Prieritst Barna.
Be htla Medina
&Melosos 1.. Ser.
3750
"2.. Ser.
abre. 'iclenota Torra . 10/1. •
78' 10
•
Adh3.
8303
n 57 0 3
U. S. A.
'
n
•
2.
611 3
e e •
go
64 03
• • l• E.. A.
• B.
ee •
76 -113
. • • • » C
•
v.
• D
,
•
P ee
tar 5
¡ruleta 1064
60'09
" 1678
•C•P
1'7.4709.ea 4 0/0
7.500
"
50/4.
e
9190
Fer ocerrne _da Catalunya
COMponsia general rencis. CaUtlmla 26'941
COurpany:a baree/oneaa rlectricIta%

P

,

› g

.

g

9.

p

,

BORSA DE MADRID

Mercat de Llotja

comptat, L905.
litem fl de mes, 0000.
Ainotlizable, 4 per 100, 90'50.
litem 5 per /00, 8480.
Exterior, 8605.
Baile d'Espanya, 58900.
litem Espanyol de Credlt, 13300
Idem 11111 de la Pla3a, 23900. •
litem HIspano - AmerIca, 29400.
Tabes, 23600.
Sucreres preferents, 6050.
litem ordinarios, 3350.
(Adules, 1975.
Nords, 31700.
Marants, 3 4700.
Francs, 4580.
•
;
'Lliures, 2948.
Interlor

rIUUNCIN
Ptee

Gran foro
78
Mensa "
70
Blanca extra
60
Corrent
83
Superfina superior.
130 I 81
corren1
59 1 80
Varona arribats: Nord, 9.
"
Alacant, 4.
linpresid: Segons novaa, tenlm enits
Que les autorltals loca/s van a remire mides perquó els naquers abaixIn el preu del
Pa, Ja era /lora de que prenguessin &Juma
determlnl 1 el noble de Barcelona aplau•
cura tal Iniciativa.
Contluan arrivant vagons de fuina del
exterior 1 atan porta /a balsa en eta
• preus . la retenció deis compradora.
L'opin10 de persones coneixedores del
negoel de farines, creuen de q ue motto
de les fabriques petate que es varen entablIr durant el periodo t'e guerra en el
Interior d'Espanya han de desapareixer
formosament, pilig no han de (robar cap
ventatge en Ilurs negoels venen la Tanta
als preus ruinosos que 110 fan.
Aleshores es cuan el nos-oca de fariseo
lornar3 a la normalnat ore ea que
0 -Obigen t'abracen/e, eornerelants 1 corredors.
CENEALb
EE. UD. irme
28
4850
Camote Terme
Blat de moro (Plata
non
:S 1 :0

PARIS 1 ANCA
Canvls sobre Londres. 011'177.
Irem Belgtea, 9209.
litem Espanya, 222.
Idem Holanda, 07150.
Idern /Villa, 7110.
litern Nona York, 14315.
Idem Suecia, 397 7 0.

•Idem
Suissa, 20950.
/dan Noruega, 26825.

blem Berlin, 0175.
Idein Viena, 0021.
Praga, 45 •30.
DESCREO TANGA
Lijares, 6V95.
Pesseles, '2-29 50
Llees, 7110.
•
1)41315, 1.131.
Frases soissus, 289'25.
Mares, 017.
Corones, 0901.

al ida

"
Ordi

LONDRES - SANCA

83

reta

31
33

Pral
N.:enetir

FaNe4

CAdules areentines, 99 3/4Exterior. 77100.
n'anea, 6570.
Nova York, 49425.
Espanya, 0944.
Su ssa, 2112.
Holanda, 11452.
ltdPa, 91 7 5.
Suéels, 10800.
Argentina, 4519.
Portugal, 2:5.
Montevideo, 4173.
Chile, 3800.
Berlin, 3750 9 .
Cop.umague, 0:,0.
Yokohnma, 2143.
EA/rica, 70'cs.
Noruega, 01355.

13

•
Peleona Mermes
•

Jerez fina

Vetes

de Sarilla
Vera
recatee Sevilla
Pstrenger
Comarca
•

i

coun

Extremadura.

vT,1:

Se
43

860

SOIS arruests orees
Im'r 100 quilo
j p er mercadella sobre carro.
31
Garrota negra
"Mataren
33 •
Portugal
II
Rola
£.3
"
Ibira
"
Macorca naves
28 1/9
DESPULLES •
27
Farinee nürcer0 4
t
Ofaor,a
leterree
(3.artae
18
Preus per laca de 60 quilza
Pe's
Menta,
17
S‘gunel
141.'2
Se n
13
cgons arribats: Nord, 1 de monl. /
Alacant, 1 de cleada.
ANROB
Berna Flore!.
114
malo 52,
•
103
" • 10.
105

1 TORA CERW1AN3
Canguera .
BITLLETS

Francesca, 45 per ten.
A.nglesos, 29'15 pessetes.
It;IlanZ 31 per 10.1.
Belues, 4110 per len.

g

Sutssos, /21'10 Per 100.
Portuguesos, O't 5 ressete3.
Alemanys, Oil per 100.
Anitriase, 0019 per 100.
holandesas, 445 ressetet
Seecta, ve, pessetes.
Noruega, 1'09 pessetes.
13:namarca, t'00 pessetes.

53

BenPneh O.

143n/te,
58
Mensa!.
52
Vagoils arribats, Nord, 6 de blat.
Alacant, 19 de 15131.

.
Estats UnitS, 640 résteles.
g
Argentina, 209 pessrtes.
g 5 negrezca.
Inanunia, 1 per 100.

(Mmtl . 015 pcsseIrs.

CIGRONS

s::cr nazi. St,

ru nals,
Xileno. 0'70 pes3ens.

Era/ultra, 0 • 69 reggetee.
norvians, 1'33 pesseteS.•
PeruLnx, £0 pessetes.
Paraguais. 010 pessetee.
Japonesos, t280 ',cese:es.
Murelina, 44 per 100.

ier ( i

•

t.

•

•

»,

170
430
112
144

Pelee.
14014GETE3

e0

Amenontlina.
COCO rats.
Prat 130111,

•

Ee!ple, 1000. pessetes.
:2 r5 peaßete1.

4r3 I

,

Canal (l'Urgen
n Yll InGaelrlal

an
Etat. Gra/. Telerons.

E9

00

Obertura 911

Ba1a

vencirnent 1
Tronca

de

gener

de

1923

!

" ."'"eneZZenearenre
a..a14138112=1322=3121:8=131=ea=

pl!11111411 1 41111 1 131111,

I
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Anuncis Oficials

DELS EsruDis, 13, i BONSUCCES, I

NegociemelscuponsdelsDeutes
INTERIOR, EXTE'RiOR i AMORT ITZABLE 4 per 100 i Tresor 5 per 100

Nord LiA5

g

C3ANQUEIRS

LNOSIIISONS41921

j

El Consell de Foment d'aqueixa ,provIncia va celebrar sessió
mensual presidida pel Comissari
Rei, En Leonci Soler i March.
S'aprovà l'acta per la qual el
Consell designä N'Antoni Vélez
Fernändez de la Torre per a ocupar la vecera que es produí en el
Consell Superior per la mort
d'En Joan Francesc Gascón, i
l'informe donat en el prec del
Sindient Agricol de Meterá i sa
comarca perqué sigui declarada
d'utilitat general la importació
do 400 tones de Ilevor de patala
anglesa de la nore.enada Royal
Kydelneee
Es quedä assabentat dv diferents cornunicacions rebudes del
Servei Agronómic d'Almeria, Consello de Foment de Tarragona i
Valencia, Eetació Enolágica
nequena, Sindicats Agrícols de
Caldos de Montbuy, Sant Joan
Desoí, Alella i Ple del Penedès,
Sindicat Central d'Aragó, invitant
a una assemblea bladera, i Associanió general de tractants de
hestiar del Ilegne interessant al
Censen que faci propaganda pel
Concurs de gallines ponedores
que celebrare armella entitat i del
qual en el Consell es donaran teta
classe de detalle.
Es comisionä a l'Enginyer
A rónom, En Jaume Nonell, perrepresenti el Consell en el
curset que sobre entornoiogia
dona a l'Escota Superior d'Agricultura el professor Sylvestri, i
s'aprovä el presupost per -acabar ami) les plagues del reme, coresponent a l'any 1923, que s'enviarà seguidament a l'aprovaei6
de la superioritat.
S'ha reunit la Fed ració Agrícoy a Catalana Balear, 0113 fou
presidida per En Pere Mir.
S'nernamen les gestiono que
ha fet la Federació per designar
al senyeer Vidal Barraquer, arril)
el 11 que foemi part de la Junta
Coneuliva del Laboratori General d'assaigs (1U0 Crea la Maneomunitat de Caatunya; de la represe/meló que en son nom ha de
formar part de la Junta Asseseora de la F:ra Oda' de Mostees
de Barre:ene, i de e'escrit que
s'aderiesa senyor Ministre de
Finances pe1qt25 cl eompleixia
hitegrarnert la Llet d'Alcohols,
erigons s'acenlä &manar en el
Congres de Sant Sadurni deNoia.
Tenle s'ecordä adherir-se a
Feecrit qua tía dirigit al senyor
Ministre de la Governació ElesCha Agriecl Català do Sant
dre per a quo es denegui la demanda fila per l'Asseiliblea
salsitxaires arnb el fi que co pr:vi
a m'anea de ponte durant els
,eoesos de j,uny, juliol, agost i seternbre.

BANCA, v.r.L.o13, CARVI
Teléfons 12e0-1231 A
Rambla del Centre, nt'imero 6

SOLER LTORRA
RAMBLA

" Peninsular iorin
31. • Arncrici C'ElectrIoltat.
1111 0 13C3 ESTRnfaCERE8
Frans, 45'40.
.
Idem ainkaos, 12 l'a°.
litem bel g as. 01'90.
Il Orez.ti 95
1.1res. 3945.
Limara, 880.
Mares, 012.
Coroues, 0•0150.
COR31 1111T

Consell Provincial de
Foment

75

Me/Jorre.
V nui,1 Valencia.

dignes Ge BartelOna 4 0/0

74'45
Cataiana G•ti 1 Eletist. Ser, E.
7410)
F.
Itnersla Sh orea. de Catar . 5 0/0 85'90
O 0,4 95'2;
e
"
eccletat Productora Portes Marino 8025
COMpanyla general Tabaes Elimines
ACCICNS CG3IPTAT
Catalana Gas E:ce:ricas/

DIJous, 7 de desembre de 1322
Numen...

..7.12311513111111112111131EMMITEIragglingirillillinTiliniii.ei

CANAL DE LA DP.ETA DEL FIR.1
LLOBRECAT
Per acord del Sindicat del Canal es treuen a pública subhasta, en sis lots, 210 lalans, 182
oins i cine Iladoners, importante
en junt, 17.420 pessetes.
Aquesta subhasta lindrä Iloc el
propvinent dia 15 del mes que
som, divendres, dc mili a den del
metí, a iles (d'hines del Sindica!,
casree de Balines, 25, pral., priinZn ea.
Els plees de condiciono a que
han de subjeetar-se els licitaders
podran ésser examinats a les diles ofieine.s; aixf cona lambe a
d'Administració del Canal (a Sant
Bol de Llubregat) i a la secretaria de Eljuntanieet del Prat, tots
els el:es feinere, de deu a dotze
del mala
Barcelona, 5 do desembre
1922.--Pee A. del S.-El secretad, E. Maynes i Gaspar.

.

9uccessora
d'Ev.lrist Arnús
F-- unclacia en 1846

6-4 ä

CASA MATRIH
GASA CENTRAL
Passatge del Bill4>tgo
Plaça 4e Catalunya
Te,:triras: tO 1`..112, 10-13 1 4G29
Telóf.ms: A G3'1, 17/G 1 1777
APARTAT DE CORREOS: N.* 4 2 5
SUCURSALS A MANRE.2.1, VIC11, ITHGA,
I SOLSONA
••-•-•-•-••
• • ..-

Ncglciern els VIDTIS Cd1clincnt 1 (13 gzner elecn1 dcls 1)211113 4 per 109 lalsilor, Em1erLer Ilatu:111zable, ObligA t.ens Trzioi• 5 p2r 10) i Ceiules
Wpctecerles ergEnties, 6 per 100 :-: Tan-13 negociem el
cupó n.° 7 th.: ieS accions ordinàries 59Ciet (3zaera1
d';i1giles d Barculunu
COMPRA I VENDA DE VALO1t3 AL CDNIPTAT OBRitlIENT
otrair, Ame Ela.BANTIA DE vaLorre.
CONIPTES
CAIZVI
DE RIONEDES
oRDREs DC Elii3A
XEC3
TRANSFERERICiES tE.LEGRAPiQUES 1 EARTE3 DE cFeEerr
017,0EIT DE VALGAS Cf Cf.f,rODIA
00191PTE.S. COri tENTs EN MONEDA NACIONAL I ESTELVIGERA AN10 ABONAMENT
RESSOS SUEUCRIPVIC A ToTs ELS EfilPRESTITS
1NFOR..
I EACIONS FINIt.FiCIEZES
•

p

C-7_2
ton

aes.
lee

K72

CAIXES DE LLOGUER £033m a la disposició
ial púbU es =pibe dilErso3 p rete i installats a

DiRecuoL:LLORANCA ITLLEFONICA:"BANCARNLS"

.

un Rascó d3
gi
td
alleuja a lacto F ULI0J'Je lo
i guareix rMelameld, sense perjudicar L'El:ti-Off:Alti
FARMACIA LICEU. C. Sala Pau, 1

NOU CATALUNYA
Montera, 7.-MADRID
Módtques pensions per a viatjants i famllies.

PRENEM AL. NOSTRE C,RREC L'IP.6PO3T SOESS LES CA!XES A
NOM D'UN SOL. TM:Lar-1
••=47•10n.n.s•

.

•••M•I•MM••••IMnl•Cl•Ir

nostra CAMBRA CUIRASSADA
gholommoloweemorlocas,

vw...,L1, e. t..
Per acord del Consell d'Administració es convoca junta general extraordinäria, per traetar de da refornia dels estatuts
soeials, q*e se celebearä avui, dijous, din 1 1 del que som, a les
sis de la tarda, a l'estatge social.
Barcelona, 5 desembre de 1922.
-Ecrraa Cortés Riera, secretad.

W.11 TOS
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111W-2[•••••••nn•7•••n=n••

ran

e-7-3

GAS ETA LOCAL
OBSERVATORI Ir rrEORO/oGin DE LA
UNIVERSITAT De BARCELONA

Ala 6 de desembre de 1522.
Ho p ee d'o 44444 aló: 7, 13, le

Barómetro a o graus i al nivel! de la
mar, 7691; 167'2; 7648.
Termómetre sec, 6'o; 13'o; 9•2.
Terruómetre liumit, 4'6; 9'0; 7'2.

n N .;

ma.
Velocitat

del vent en metres per segon,
6; 6; o.
Estat del cel, quasi scre; nubolós; quasi seré.
Classe de núvols, cirrus, stratus; timo,
stratus-cúmulus; cirrus-stratus.
Ten reralurra extreme. e l'ombra

CAMISERIAl

Ilinima, 57.

Mínima arran de terra, 36.
Oscil.lació termométrica, Iro. Temperatura mitja, to's.
Precipitació aquosa, des de les 7 hores
deldia anterior a les 7 hores del dia de la
data, o'o milimetres.
Recorreent del vent en igual temps, 73
quilómetres.
Observacions particulars, boira.

PUBLICITAT

LA

PRE03 DE SUBSCRIPC10
Barcelona: Duce pessetes al
mes. Provfnetes, 7'50 pessetes
tres meses; 15 els sis ídem; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Les conferencies organitzades
per la Junta de Domes a la Sala
Mozart, han estat ¡hades per
als dies 15 ¡18 el el mes que som;
la primera a eäTree de Na Catarina Albert (Victor Ca(alä.),•la
'nona a N'Antoni Goicoechea i
la tercera ea En Damian Peres.

SANS
Boqueriaj 32
Crea assodil ei

Vi tien e ,

Ana

083

amp. lib.
RIARISTAN't

L'Ateneu Enipordanés ha traslladat per a el dio 9 a les deu do
la vetlla, l'audició de santones
que tenia anunciada per a el dia
8 a ti tarda.
L'audidá va a càrrec de la coba La Lira, de Torroella de
Mont gel.

,

Ir/.

I

eiäquines cusir i
fer mitja,
egulles i peces. CARIBE, 4.9.
),Is 1 M'2UoJflIIR de

JOIES VERITAELE OC=0
I otkjec ..ca utats do tetes classes
Peco fix. Tallers, número 41

;

Demä, a la tarda, la Secció P.
de Propaganda del Centre Autonumiela de Dependents del Comere i de la Indústria ha organitzat un interessant festival pels
infants, lii miele part el gran
ealusionista senyor Grau i Pae
traceiö "The Llivir and C.*".
El nutari d'aquesta ciutat, dort
Isidre Lluís Riera i Gel( ha instaLlat el scu despeix al career
Salmerúa, 107, principal.
Sempre elegants, sempre distingidee, les Joles de Brillante dci
Brasil. Les trobareu leeítemes i
amb rauntures d'ur de hei a la
Casa Cota (anliga de Cots i Durban), Hospital, 11 (prup de la
Rarabla;.
Saogr

Tel. 1472 A. pan

Drle

P e la', 11

Diumenge, dia 10, a a nit, audictó de sardanes al Centre Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria, per da cobla La Lira, de Torroella de Niontgrf.
JOiES

ILANOVA Uäl0, 6

L'Aeadérnia d'Higiene de Catalunya celebrarä sessió pública
aya, dijous, a dus quarts de deu
del vespre, en el seu local social,
carrer de Santa Anna 26, primer,
en la qua( l'inginyer industrial
N'Alfred Ramoneda i Holder, donad/ una conferència sobre el tema: "Barcelona les seves clavegueree".

PERMANYER.

1 Gran assortits de torrons
de totes classe
Espcenlitaz en el te:n.6 de
croma 1 neutes de nata
P sse g do Colon, 2
TtilCiri 2826 A

a l

La Comissió organitzadora d..
SindicaL d'Empleats i °brees de

la Catalana do Gas i Eleetricitat,
continua aetivament eJs treballs
preliminars per l'Assemblea general quo tindrà !loe el proper
diumengo a l'estatge de Ial &ocietat Iris Park.
Jutjant per l'important nom-

r

„.A
r,liö

pij u ,„

carliale;

Al Casino Regionalista de la
Bordeta, divendres 8, a les qua,
tre tarda, tindrà Ilec una !esta
escolar dedicarla als pares dels
alumnes i commemorant tla inane
guració de la Sovantut. "Nou Es.
din". III haurä canto, rítmica 1
gimnàstica i es cantaran "Els See
gadors". Diumenge i0, al mati,
hi haurä un partit de futbol
putant-se la copa Cuyäs entre la
Penya Aspit i la Joventut "Niel
Esotra". A leo cinc de la tarda
del mateix dia, es bailaran sardanes que executarä la coleta Ei.3
Montgrins.

Pastilles Lax e nts Prats
Són cl mlllor purgarte

CARTUJANO
Cellers

b F fü
Le

LLET
pin i i i 4
IOCIM113 LI l'Ugd

•

Humitat (centisimes de saturació), 79;
SS; 73.
Direcció del vent, WiN /V.; W cal -

bre d'adhesions de tots els see,
veis de la Companyia Orts ara re4
bucles, i laer l'entusiasM2 entre
obrers i empetiats de la matein,
es segur que l'Assemblea del eei,
menge serä un veritable hit dele
organitzadors.
Aquests ens preguen que tere
Ansiar, gree la iniciativa de
e-e:instituir el dit SineÚcal o ASSOs
eianió pertany óraeament i
elusiva al personal d'aquella l'ere
panyia, sense que elements anees
hagin tingut intervenció rt ot cap
mena, en allá que es refereix a
l'acte anunciat.

RESTAURANT ROYAL

sa;i5 do Te

cada dia té dansant de 5 a 2/1 de
8 i diner a l'emericana dt 9 a 1L
A la sessió pública que cele.
brarä avui, dijous, a le s set del
vespre, en el seu estrago social,
Roger de Llúr:a 13, la Societat
médico - farmacéutio de Sant
Cosme 1 Sant Daeä, el doctor
Perez-Bofill desenrotllarä el lee
ma: "Les injeccions intramusetia
lars de 'lea a les malalties dols
ulla 30 casos pràctics)",

LA LELA DE CUBA
PLAÇA RE1AL, 12, I VIDZE, 3
Gran n arietat en Mes i reltutges

de marques gardntides. PREU FIX
Per al d.a 10 del corrent, l'Ese
bart Folidore de Catahanya esta
prepara:st la inauguraci5 de la
seva delegada de Gavà, suara
constituida; en aquest acte, ele
Ira cels elements nmb que compe
la a Barcelona l'Eebart, hi pena
dran part els elements de l'ese
mentada delegaciá.
Han promes la seveassistena
cia a l'esmentada f-sta un boa
nombre de personalitats i entitato cuiturals i patriótiquee de
Catalunya, ed que fa esperar que
el dit acto anirà revieetit d'exe
cepcional importància.
Oportunameut donaxm mes
detallo.

MCNT A In1' A

Vi nee.. 075 arnp. litre
Cellers ABRO & MARISTANY
91/edice-Farinacäulle
celebrarä sessió ordinäria die
Iluns, a la qual el doctor R. Tera
res-Carreres desenrotllä el sea
tema: "Epitelioma de l'amigdala
amb adenopatia anguli-maxilae
curat arab raigo S. des de fa un
any i mig. Presentacii de niae
tan". Exposà delalladanmal la'
histdrfa elinica del matan amb!
diagnóstie histolágie i quantitat
i intensitat de les irradiaciones
que féu per obtenir aquest exile
prometent publicació tre nous
casos. Intervinguaren en la (lis,
missiö els doctoro Santiiiä, Cara.,
Ila i Vidal Fraxanete
S'ha publicat el "Eloc-Bonä4
via, Galeadari Manclic" per a
1923, que, cuna cada any, contó
una lectura força ag-radeea,
dominant-hi la nota edmiea a
qué ens t2j acúetumats el propi
autor d'aquest bloc, nobtre amis
oil llibreter Salvador Benavía,
dastacant-s'hi a l'enceras la poca
sia lirieo-patri6tiea, avetada
amb firmes dolo nostres
eseriplore vuilcenlisten i noU-n
" alistes . Un 1)411 article d'Ea
eantiago Ruiild dóna el 1);3u4
vos-guard als leclore, i unes
canoas catalanes amb la CON
responent solfa, van, puhlicadel
en tras els
de l'any.

SI

tr.:; 1 6"2 4. FARL\GOL

IlemanenJo a loe tamuNetes 1 Rda. $ aa i
Pele, 30. Iar131.n Ma ardid.

?detentes de la Pell i
Ball"
Universitat, 5, pral., de 4 a 5 i Je 6 a 8*
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INSTITUT DE MASSATGE DePillacióelctrica.
Massatge
Exclusivaraent
per 0 0"
riyoreA, Ranfllla dgl SeinIfe, 7, principal,

p_av

em7M-35."
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DE MUSCA
Venes sei el programa del concert 'que se celebrarà a l'Orfeó
Gracienc demà, divendres, denla
de la Purfssima, a les cinc de la
tarda, ainb motiu de la visita de
germanor que al metete efectuani la secció choral del Foment
Martinenc:
Primera n "A la nostra senyera" Gaya; "La festa de la
vila", Voltee (F.); "De boa metí", Clavé; "Ele tres tarebors",
Morera.
Lectura de poesies patrietiques
per elements del "Grup Arltstic"
de la Seccie Choral.
"Himne de l'arbre fruiter" 1
"L'arbre Sagrat", Morera, per la
Secció Choral del Foment elartinene.
Sege7/3 part: • Voitent la Senyera", Balzells; 'Solee de l'om".
Morera; "Caneó de l'espade",
Samper; 'Ele fadrinets de Sant
Boi" i "El maride!", eeerez Moya: "La sardana de les monges",
Morera; "Les ginesteres", Balcells; "La sardana de la Pätria",
Morera, per l'Orfeó Gracienc.
• ••
L1 diumenge vinent, din 10, a
les cinc de la farda, 1' Orfeó Gracierienc celebrare un eremererepäs, dedicat a Ilurs socia protectors. er e! qual s'executarà el
sege e re pregrama:
Primera part: Per l e e tres seccione: "Voltea la Senyera", B a lcells; "Canee de l'espadr, Samper; "F.stiuenca", Morera; 'Cano de bressol" . Lcmote de e:rifaron; "La Sileta", Cumellas Ribe; "Ccellada", Janneeuin; "La
nostra bandera", Balcells.
Per 13 secció d'hem o s: "L'emigran!". Vives; "Himno de l'arbre
•
fruiter", Morera.
Sevona part: Per la serme
d'Infant: "EI cirerer". LIOngtlera5; "Pt01/ i fa sol" i "Arre arri,
avallet", Cernellas i flibe; "Caneó d'hivern", Morera. i "Les Ilelees", Mas 1 Serraran
Per les tres seccione: "La costra verema", Morera; "La 'arte
de Den". Nicolau i "La Pàtria
nova", Grieg.
Andes de la Mtlelca
'Associació d'Amics de la Me,enea anunc i a per al presea! mes
de desembre, dos nona eoneerts
que tindran 'lee, respeetivament,
ale divas. 20 i 28 ( I P TS corrents.
Persistint la direcció .l'aquesta entitat en NI criteri ep donar
e les seves seesions musicals,
junt ami) un mexim alter e s una
certa coordinació educativa, ofereix en el seu cinquè concert
.(primer del present mes) un nou
recital de 'Heder" per entendre
ene la • canre. ultra sser potser la forma més pura i exciteElda de la música, no és encara
prou estirnsda del nostre públic
72f prou conreada pels filtrarmenies "amateurs" de la nostra
Urea.
Igualment ele Amtes de la Milalca, insistint en una altea de les
seves finalitats, tal com la de
tevelar al públic l'obra dele compechare catalana mes distingits,
efrenarä en ed eoncert del dia 28
una seeeió "Frederic MompouEduard n'Idee", dedicada a la
primera audició de diversos Cieles musieals d'En MOMp011---11/1
dels cotnpositors mes representatius de la jove escala musical
catalana---i a l'estrena del Cicle
musical de N'Eduard Toldrà—al
notable violinista i eompositor'"Sis sonets n a Violf i piano",
quo li acaben d'ésser premiats
en el coneurs Eusebi Petxot i
L/agustera.
Els m'Urdes encarregae e de la
Interpretaeiti d'aquests dos concerts seran. respectivament, ultra
el propi Eduard Toldrà. el pianista trances F. Motte-Larroix i
tia rantatriu Gabriella (tale, que
tindrà com a collaborador en el
piano. a En Iltai Net.

--CRONICA tSOCi"ALt

tet de l'obra 18, o ele el de la
Malenconia, per a pasear, despees, als grane romänties Schubert i Schumann; del primer, el
quartet en do, ara póstuma, i
del darrer, el número 3 do l'obra
41. Les tendències modernes fletaran , brillantment representades per IKvel, amb son quareet
en fa, "mirad:, de gräcia 1 de
tendresa, admirable joiell ponlenie", cornae qualifira Releed Manual; Goosens, potser el mes personal dels joves compositors anglosas, del (mal es reproduiran
els "Dos bocete" que ens donaren
a conèixer anteriorment els mateixos artistes 1, finalment, la
primera audició d'una obra meit
suggestiva de Weldo Werner,
l'eminent concertista de viola del
proeil 'Quarter, titulada "Rotllana de fades" suite desenrotllada en l'ambient de llegenda i
ensomni que son titol evoca.

nrönicajudiciäria
Arla TENCIA PROVINCIAL
Vista da causes
Privan! de la Secció primera,
ha comparegut ed processat Victole Baufi Taalion.etti, el qual,
en el mes de juliol va rehre
don fienat Calvo dos partirles de
pells per a vendre-les a comissió.
les quals varen ésser-ho per el
preu de 2,330 pessetes de les que
va entregar al senyor Calvo 1,200
quedant-se les denles. El fiscal
va demanar per a el processat la
pena de guatee meses i un dia
d'arrest majar.
A la Secrie guarra van pree e nte; -se PIS proeessate Pere Cenecorta Chorli, Eusebi Torné Sugranyes i Malean Surinvach Belrelee els quals en la mal:nada del
dia 4 de gener de 1920 penetraren violentan! la porta en el magatzem de teixits de le mea
Oningle Gerrnans, establerta
IR Granele Diagonal, i varen apoderar-se de generes velbrades en
2.212'50 p ess e tes, que varen ésser recuperades.
El Jurel va en'etr llfl ver/s
la Sala-iPotednpbla
va absoldre als proceeasts.

Palea da la letealca Catalana
Apeles Metres. el 'aterre delicti! poeta, es presenta eme a nulsic en el cana que s'anuncie
per al diumenee a la tarda, al
Patea de la Música Catalana.
"Caneó de taverna" és el Uta
d'una caneó que cantarà el notabillesim tenor Emili Venderle en
la segona part del programa de
,dit mermen. Ultra do diverses
cançons dc lieethoven, Schubert,
Brahms i \Volt eantarä tambe la
deliciosa caneó de Toldrà "Maig'
i donarà la primera audicie
l de Lambert, "Una caneó terairé".
La primera i tercera pie del
programa, eón a (Itere() dat viohuiste Enfrenes Cuete 1 de, pianista Blai eta.
AanoolacI6 do Música de Camera
Una ben distribuida varietat
d'autors i d'èpoques Una un especial inteees als concert que el
faxriós "Quartet do corda de Londres" dorterä a l'Assoclació de
Música da Camera, els dies 9 i 12
del corren!, els guate han despeetat un grandide interès entre els
habituals concurrente a les sessions de, dita entitat.
Veiem, en primer terme, a Mozart, amb son bellessim quartet
ea do, 2ssenyalat arnb el flamesaetera; segueiz,
ro 17 !'edició
a
, per ordre cronológie, el coleta
Jentheeiepo emb el erres quar-

ALDARULLS A SANT
GARLES DE LA RAPITA
Faja dies que es venia notant
agitació entre els obrera de Sant
Carlee de la Ràpita, dedicats a la
cärrega i descàrrega al port, a
causa de la insuficiencia dele salarie.
Dissabte acordaren eanar a la
vaga general, per no haver acceda, els patrons a la demanda de
les minores que formularen.
En vista d'afee, l'alcalde demanà auxili, sortint de Tortosa forces de la guàrdia civil.
Abans d'ahir al mate a Sant
Carlee, en arribar alguns carros
d'Amposta, maneta per esquirols
i custodiats' per la guàrdia civil,
els esperaven un nombres grup
en actitud hostil, que apedre.:ä
els carros i els seus guardiane.
La gaärdia civil intentà calima
elle grups perquè deposessin llur
actitud; perd no ho aconsegue
Aleshores féu foc, resultan! greuroen! ferit a l'ingle Josep Sänchez Matamoros, a conseqüència
d'un tret de mauser, ultra sis farits 111.3 de cope de sabre.
L'alcalde, senyor Mural, feei estoreos per a restablir la tranquillita!. L'ordre no ha torna! a torbar-se- peró els änims segueixen
mea e;reitats.
El ferit fou portat a Tortosa.
Ha ingreeeat a la clínica del doctor Sabater.
Miaus d'alee muelle es trasIladä a Sant Caries de la Repita
út tinca! coronel de la Comandäncia de la guàrdia civil de Tarragona.
Ei Jutjat municipal instruetx
les degudes
SIND:OAT UN:C DZ SERIEZIS PUGLICS
Aquest Sindicat ha dirigit un
meintest a tole els cumpanys
rara, dient que cal mostrar a tolhout, espeenelment ale Lure'eees,
q ue els sindicalistes no sen ni
assassins ni mativats, sine> uns honres que tenen ganes de legalitzar-se i liudar noblement pal seu

As3ENYaLatTEr473 fl Ert AVU1
AUDIENCIA TERRITORI1L
Sala primera. — Sant
Deehence M . Poràs, contra C.
Baleelle. — Pareetoneta: Menor
amanita. M. Castanyé, contra L.
Crenay.
Sala semana. — Audiencia:
Menor guantee Meria Horns,
contra Mute Soler.
Sala tercera. — Santa (Moren:
Menor guardia. Josep Vilarella,
contra Josep Revira.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sedó primera. — Les Drassae,
nes: Tres orals per atentat, estafa i lesions.
• Secció segarra. — No té aseenyalament.
Sedó tercera . — Hospital: Thlbatori. Jaume Navarro. Jurat. 1
un oral per avala peiblie.
Seció quarta. — No té asse-.
nyalament.

Secció Marítima
Vatzells entrats
Vapor espanyol "Terra Nova",
de la mar, amb peje. Amarrat
mol( do Llevant. Consignatari,
S. A. de Navegada i Pesca.
Vapor- espanyol "lerancleco",
de la mar, amb peix. Arnarrat
mol t de llevan!. Consignatari,
S. A. do Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Marqués del
Turia", de Gijon, antb carrega
general. Ameerat rauh l d'Espaaya. Consignatari, Companyia
Trausmed iii rränia.
t Vapor firlandes "Suomen Neito", de Glasgow, amb carlee
Amarrat moll dc Ponent N. Gensignatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol "Canosa", de
la mar, amb poix. Atnarrat mol'
de Llevant. Consignatari, S. A.
de Navegad(*) i Pesca.
Vahaells despatxats
Velen espanyol "San Sobastiän", en liase cap e \Inane:.
Goleta espanyola 'Comercio",
amb càrrega general, cap a Sant
l'elle.
Pa glebot espe nyol "Ramón
Freixas", amb càrrega general,
cap a teutadella.
Vapor espanyol "Aragón", arnb
càrrega general, cap a Melilla i
escales.
Valstella sortits
Vapor espanyol amb
càrrega general, cap a Ilavana i
recaba.
Vapor eepanyol "La Guardia",
amb cärrega general, cap a Tarregona:
Vapor espanyul "Tieso", amb
eärrega general, clip a Cartagena i escale.
Vapor espanyol "Neenrod", en
llast, cap a Berrueo.
Vapor sueo "Mongolia", en
Ilast, cap a Gibraltar.
Vapor alemany "Siracusa",
amb eärecga general, i triensit,
cap a Wanda.
Vapor espanyol "Mallorca",
amb dirCIMI7 ,a0norK can a Palmad.

Din que s'ha d'Eduear el trebailador perquè se eäpiga f
cervee amb tots els seus detalle
dais problemes de la distribuciú,
del canvi, etc. -1 per a le —af e
geix—cal que el Sindicat curi
preparar mestres tecnice en totes
les meterme, crear escales, agrupacions i periódica; repartir pruepectes que mullir de quelcora
pràctic i real, que asadollin el
sindicalista arte nostres ideale
humana i generosos, /yergue lea
secretarias dele Sindicaas ese,vinguin centres d'informaeions i
d'estadieliques i, finahnent, fer
que tete senteeessin i sàpiguen el
perque del seu pos en el muní de
la vida."
Acaba dient: "No volein caure
en des errors pasades. Prou cara
ens ha costal la teme"
ELS BanmEns
El Sindicat entic de Barber
assabenta a lote elle seus afiliar e
que L'actitud en que s'ha collocal la Comissió Patronal i Obre_
ra obligant a cumplir una cotazacie i, en cas de negar-san, ocien. al pateó que acomiadi els
obrers, els obliga a dir alle treba'ladees que si aizó succeeix passin
jici Sineicat per a rebre orientadas i que no faciu cas del condal.
ELS XOFERS
Aquesta seccie del Sindicat
únic dcl ram de Transporte celebrarà una assertiblea, nomenant
la Comissió informativa.
Les liares d'inseripció eón do
set a vuit i de nou a onze cada
die, al seu lomee Sant Berta, 8.
ELS LAMPISTES l ELECTRICISTES
Els lampistes i electricistes celebraran aquesta nit una reunió
general al local de la Joventut
Radical, cerner de l'Hospital, 131.
ELS v z quEns I LLETER3
La secció de Vaquees i Lielees
del Sindicat únic del rara de leAlimentacie, dernä, a les deu de la
nit, celebrarà una assemblea general per a llamear la Cumisea) de eeccie.
SINDICAT UNIC MERCANTIL

Aquest Sindicat convoca tole
ele museos i caradors a una reunió, que tindrà II oe avui, dijone,
a dos quarts do deu dc la vetlla,
al seu estatge suciul, Beis de

Sant Pere, 63. S'elegiran elle componente de la Comieeió Lecnica
del ram.
L'ESCOLA D'ESTUDIS
7 MARXISTE3
La primera lamí del cicle de
conferencies organitzades eerteAgrupació Comunista, tindrà
avui, a les deu de la nit, al primer pis del flamero 20 del carrer
de Ferlandina,
nisTractarà del tema "Manifest
comunist a l'A. B. C. del comuMITINO A RIPOLLET
Convocat per la Comissió reorganitzadora del Sindicat únic,
el vinent diurnenae, a les tres de
la larda, se Celebrare un miting
a Ripollet.
L'acte thidrit 'lec 'al cine Faro
hi pendran parte els senyors Artal j Pevones.
ASSEMBLEA A MATAF:0
A Mataró se celebrar una

assemblea de Juntes de Secielats
obreres, organitzada per la Socias! de Generes de punt, Ram
del Vidre, Ram de la Pell, Ram de
l'Alimentació, Ram de la Metallurgia, Ram del Carleó,
i Impressors, So y a Societat de
Barbees, Societat de Paletee i
Itam de la Fusta.
ASSEMELEA DEL sinDICAT UN:G DEL NANI
DE LA-1107.1.L
En la reunió general que celebrarä aquest. Sindicat es prengueren ele següents acorde:
Primer. Fer tot el que sigui
posible per a ulliberar ele comPanys presos.
Segon. Enviar un telegrama
de protesta al Col.legi d'Advocats
de Bilbao pol tort que la erta
agrupació ha fel a t .:la yout, Bar-

enffli •••••

BOXA
Una vallada bonefIca

Poca gent assistí a la reunió
que amb motiu del benefici al
Sport-Boxing Club s'havia organitzat diniarts a l'Iris Park.
Ileu's acf el restan dele diversos
combate:
Cantero-Blanco: vence aquest
per punts; match fogós,eiropi de
debutante. A Cantero el sorprengué el "gong" a terna, altrament
és probable que haueia esta! vengut per k. o.
Catalä-Sarrion: aquest darrer
feu una debil exhibició; es inútil
dir que resultä guanyador l'altre,
per punts.
•
Barnils-Aragones: el "ehique"
fuu tan descara! en ambdós, que
l'àrbitre decid( suspende° la continuació, desqualificant-los; el
senyor Casanovas es feu aplaudir
per la saya energia.
Aracil-Torellti: lambe sota lameneare de desqualificació hi trague manera de fer-los "treballar"
quelcom, pelee, dit sigui de pas,
s'acontentaten a fer una exhibicid més o menys disfressada. Ven
ce N'Arad', per punts.
A contintració tingueren lloc
dues exhibicions en dos rounds
entre els germans R. i F. Alls amb
el negre Al. Baker. Seis aplaudí.
El darrer combat: Villar-Stevenson, ja tingue un calce distint
de tot el precedent, i en cene moments fou d'una gran duresa;
científicament és millor En Villar, el qual, pera. no tengue pas
un dele seus minore dies. Per
buscar el cap de gràcia, es deseobrf amb freqüeneia, permetent
seu adversari "marcar" alguns
cops precisos. Deu convenir-se
que Stevenson es mostrà lude pehiles del que hon esperava.
Aquest (Meren comba! treie el
real efecte que els anteriors
vien peoduit en el públic.

L'actual templó es tn Solana!
i En Gargallo el "recordman" de
la preve; pel fort entrenament en
que es troben ara les nostres arre
meres figures, da d'esperar que la
Multa serä formosa.
Els premie eón nombrosos, en
objectes d'art i en metàl.lic; es re
cerda que la preve es-reservada
exclusivameni als sede de FE,
C. C.
La sentida oficiosa serà donada
front al local social, neutratitzant-se fine a la carretera de Ma-,
taró, on allavors serà donada efe+
cialment, seguir.! ele 'routiere"
cap a Santa Colonia, Mollee Pa,
ras, Llissä, La Garriga, Granoe
Ilers, Culls de Porpes, Argento-.
na, Vilassar, Masnou, Badalona 1
fins a l'Are de Triomf, on es trobarä la fita; prop d'uns cent quie
linnetres formen la totalitat de
l'esmentat trajecte.

• • •

El governador i la
Ilengtia catalana
Prut..,ta de la Unió Juriclifa
Abir migdia una comissió de la
Unió Jurídica de Cetaluitya, integrada pele senyors Raimon Abada!, Maluquer i Viladot, Anguera
de Soja, Maspons i Anglasell, Noguer i Comet i Masferrer, visite
el governador civil senyor Ardanaz per a protestar del retomo de
talad del presiden! de la Maneoinunitat perquè esteva Caer'', en
catalä.
El general Ardanaz en comen rar l'entrevista es mostrà intransigen!, negant-se a donar
noves explicacions. Despees que
la convereaís'entaulä, eigovernador digné coses edificante:
manifeetä que en retornar l'oftel
no hacia voleen ofendre lee pereones ni 'la Ilengua catalana, aleeint que reconeixia el ¡Ira que
tenen els catalans de parlar-la i
d'escriure -la. No obstant mantingué el eriteri que les comunicadone dirigides a la seva autoritat
havien darían escrites en l'idioma
oficial espanyol, mentre el govern no dieposes el centrare
Invità a la Unir! Jurídica a dirigir-se al govern en aquest sentit, i aleshores fou eonvingut que
aquella redactarla un doennteut
en el qual protes t aria del releen
de l'ofici i reivindicarla per a lee
aidoritate catalanes el dret que
tenen dc dirigir-se en catete a
lea auloritats de l'Estat. Aquest
doeurnent el egneral Ardanaz l'elevarà al gavera.
Matera! que abir PI governadar rebe ale periodistes no els digne una paraula de la visita de
la Unió Jurídica.

Associació Protectora
de l'Ensenyança Ca-

talana
Atenent a que ea, molen les persones
•• tete a les °fichas de rAsseeiarió Protectora de l'Ensettyanea Catalana
&manara les classes dc catalä per edulte.) eue funcionen, es patea ene totes les
er celee i eutitats que en tinettin d'estael,rtesee comuniquln a la lira Frote-ea
, Arcs. r principal, ese.cificant les Lorcs de te e i arete de matricula.
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CONFERENCIA d'En

Rovira i irgili

Avui, dijous, a les deu de la vetlla, l'eta e it
publicista N'Antoni Rovira i Virgili
donarà la seva conferència sobre

La imposició de la llengua
en

ELS ESPORTS

l'ensenyament

A l'Ateneu Empordanès, carrer del Pi, 11.

Els organitzadors de la A. E.
pensen sotinetre a En Ricard
Alts a una dura prova el vinent
direarts, oposant-lo a Sirvain,
que a Parte vence al trastee campió per punts. Si l'Alíe, davant
d'En Sirvain, fa el que clavara
Baker en la seva exhibid& tindrem que reconeixen que el seu
desafi a En Valle pel tetol de
campió, no es pas una temeritat.
FUTBOL
Federatives
Entre nitres acorde presos en
la reunió saciarte( del Comité
Provincial figura el d'adjudicar
els punts a l'Europa, pel partit
jugat diumenge darrer contra
l'Espanyol; a mes datares coses
no tan interessants, s'avisa als
Clubs corresponents de la decissie del Comité de Madrid perque
es trobin en brea a aquella ciutat
els jugadora dad, selaccionate
per a formar part de l'equip d'Espanya en el match contra Portugal ¡que ha de jugar-se a Liebre
el vinent 17.
Els jugadora escollits eón: Zamora i 'elontesinos (espanyol).
Estruelt (Sabadell), Sweater i
Aleäntara (Barcelona) i Pelad
(Europa).
Laque definitiu del Cornee espanyol no quedarä nomenat fins
desaires dele partits de seleccie
que es faran el die 13 a Madrid,
segons bendita.
CICLUealE
La cursa do regularitat

Per duce voltee consecutives
Ira tingut de suspendre's aquesta
preve de 1E. C. C., a causa del mal
temps; els organitzadure intenten
novament provee fortuna el vinent diuMenge, dio te, en quid
dia es d'esperar que finahnunt
podrä tenir Boa.
Sen fine ara en nombre de 110
els inmutes. La surtida, que es
donarä a les set del inati de la
carretera de Matarte a • l'encrettament de la litera d'llorta,
ata intervale d'un matute promet desee inagnifiea.
El cima eseollit és per Sant
Adviä, Santa -Colma, Carretera
de Mollee Coll de lampes, Granollers, La Roca, blontornee,
Santa Colonia, i final a l'Aro de
Triume En total 60 quilemetree
de recorregut; me ea, que el primer llame d'arribar a los once
i filtres, blICCOSSiVe meya, rada
minut, si ea 111.1i) seta conservat
Ini regularitat, objecte exelusiti
la preve, la qual, pi Aseen la primera veteada que es fartt a la 'matra terra, ha causa! unänim interés.
De tots els detalle d'organitea •
cid n'ha pres cura la infadigable
E. C. C., arnb el ecu entusiaente
traditional; el el tisnips no torea
a oposite-81i, es d'esperar, dones,
una bella manifestaciú cieliela
diutnengc vitiont.
El Campionat de l'Esport
Ciclista Catan%
Per al dia 21 s'anuncia la cole-

to:flete del tradicional Gnmpionat
d'aquesta entitat i que titS1 constituir una de lee relee fortee contpeticione del vulant. Enguany no
en serä Ca momee tenia( en cumpla que entre ele corredora inscrita
figuren el notes de Solanas, Grua
gallo, Armengol, Monten, alegre, TimitorraN e19d.

La prova por a equipa

Per a aquesta cursa que orgne
nitzada pel Molo Club tindrä lloo
el diumenge, dio 17, hi haurä
controle de temps, fiaos a les finals d'etapa I a la cegada, en diversos Hoce de l'itinerari, essent
fecultatiu del Comité establir-ne
algun allre d'adicional.
Els controle prestaran servei
el temps necessari per a anotar
el pas dele concursante, la velocita! deis guata no sigui inferior
a 25 quilemetres perehora.
En el recorregut hi hauran
també controls secrets, castigantse anda la disminució en mig quiIbmetre de la velocitat promitja,
a tot aquell en que un dels concursante e'avenci vint minuts sobre ehorari marca! al pas de cada
un dele controls secrete establerts.
No seran permeses velocitats
anti-reglamentàries -en el terma
municipal de Barcelona ni en el
dele pobles de pas, guanyant-se
la desqualificació Lote aquells que
en el termes municipal pasees a
altre equip, de no esser que
eaquest es trabes detingut per
avante.
Han estat nomenats comissaris
de la prova N'Andreu Bresca,
N'Enric Pujolar i En Josep Casamit jarra.
En el cae d'empat entre dos o
mée equipe, es resoldria a favor
del que trape guarda! mes regularitat al pmesar pels controle secrete.
L'arribada estarä situada a la
caseta de Consume de Sant Marte essent condició precisa per a
classificar-se que els concursante
arribats a l'esmentat ladra, continuin a velocitat moderada fine
al local del Moto Club, un deuran
de firmar la fulla.
Pedem assegurar d'altea banda
que la prova ha despertat gran
expectació entre la notara gent
del motor.
ATLETISME
Primera volta a Badalona
(marca)

D'acord amb la F. A. C., la
Seceiú d'Alletistue de l'Alerte!:
Obrer, de la venta ciutat, organitza per al die 17 del eurrent la
primera valla a Badalona en Mar-.
xa Atlética.
El recorregut serie d'uns vuit
mig kilernetres, en un circuit
compres pele següents carrera:
Relee Creu, Pava!, Montroig,
Roger de Flor, Indústria, Sant
Isidro, Sant Joaquim, Prat de la
Itiba, Retal, .Print, Rambla, Prat
de la !liba, Rejal, i repetint-se la
%olla.
Setetabliran demos classificae
done: indiselual i social, per a
equipe de cine marzadors. Podran
aspirar a la classificació social
toles lee societats que es classifiquin cinc u mes atletes. La puntuarie s'establerta concedint un
pullt al primer classificat, dos al
segun, etc.
Avancem més rotund als
organitzadors d'aquesta mandestació atlietiva, coneixent l'entuehtsme esportiu de la joventut
eadttitedea,
AVIACIO
Una nova entitat

El preppassat ditunenge os vi
l'estatge de l'Aerl
Club de Catalunya un non grup
teentueiastes do l'aviació, quo aolutträ meta el nom de Peine ta de
l'Aire.
La nova %n'upada es proposa
de desenrotllar un activa testa ea
pro de l'aviació en general i ese
pecialment en el Bou aspecte ese
porta). Es una terma garantia de
la realitzaciú de les aoves entes,
siästigucs iniciatives els noms de
les persones elegidos per a formar el Consell directitt, entre les
, male os traen els tres pilota eie
vile catalana que actual:mora es•ii
tan en actiu. Formen el dit Corte
eell els senyors següents:
President: En Mute Foye (ciega
dele pilota eatalans);
dents, En Jofre Riada I Ett Jaume
emana (enginyers); tresorer,
N'Alexandre Conetantino (avia-.
dor) ; vocals, En GuIllem ?Cuele
(aviador) 1En Manuel Trilla (obeervador dateroplit); secretari
P erra!. Ell kaci2 Calläuilwa (»MI.
dur),
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Munich. .6—EI patit nacional alemany
,efectua sorolloses manifestacions demanant que els Governs de l'Imperi i de
Baviera deneguin les satisfaccions exi-

gida per 'Tutela resume detz incidents
de Passau i Ingolstadt, per considerarhumiliants per a Alemana.
.

Segons el "Wiorwaerts", eél president
t del Consell baveres accedeix a signar la
• carta d'excuses deinanada, pecó es nega
'a que les susdites ciutats paguin els 500
'rnilions de mares de multa que es demana
cadascuna.
Res no pot dir-se en definitiva fins
ter-miela les converses OTIV7CSCS re4ferents a l'assumpte pel cancellcr arnb els
,primers ministres dels Estats alemanys.
• —Radio,
• Berlín, 6. —eons els diaris Governs
Sdcl Reíd, i de Baviera pretenen que 'es
e stimes reclainades per la Con;erencia
i d'Ambaixadars a titol de mita imposada pels incidents produits a Pasati i Ingolstadt no poden esser reunides ni pel
tnitja tic nous impesstos creats pels
Ajuntaments ni amb l'ajut els Governs,
per la qual cosa ambdues ciutats es negaran rotundament a pagar aquestes multes.—Havas.
Berlín. 6.--Han prosseguit les deliberacions del canceller de l'Imneri amb el
president del consell de Baviera i dels
demés Estats alemanvs.
El presicnt del Consell baverés. atebentse a les instruccions aue ii f oren donades abans de marrar de Munich. es
snosträ intransigent d'una manera obstinada.
Els demés presidents. en canvi, *es deben més ciar comete de la situació i es
'fan carrec dela gravetat que tindria una
Contestació pardalment ne gativa a les reclamacions de la Conferencia, d'Arnbailcadors.
Arnb tot, es creu que la resposta dcfiiaitis-a a aquesta nota es nosarà de manifest (me sembla excessiva al Govern del
Reich la multa que la Conferencia d'Ambaixadors exigeix sigui imposada a les
Ciutats de Passau i Ingolstadt.—Iravas.
EL PROCES CONTRA ELS AS1 SASS1NS DE SCHEIDEMANN

:que

.

Leipzig.—En la causa se,guida
tontrr els assassins (Iel senyor
ScheidYnann els processats han
estat coademnats a deu anys de
Ireballs forçats i altres deu
privació de 'Hure drets civills. —
Hayas.
MATCH INTERNACIONAL

CACS
Viena, 6.—El match international d'escacs ha acabat amb la
Vietória del polonès Rubinstein.
Prengueren part en el match,

¡catorce campions de diferents
paisos, entre ells el rus Alekchin.
i---Hava s.
UNA MANIFESTACIO
CONTRA L'ESTATUT D'IRLANDA
Londres, 6.---Quan el "Speeaker" es dirigía, acompanyat del
seu- seguid a la Cambra deis
Lords per a comunicar la signatura de l'Estatut d'Irlanda, un.;
Individus situats en el trajecle
desplegaren una bandera vermecantaren himnes revolurionaris, negant-se a descobrir-se,
Foren perseguits per la politia i detinguts.—Radio.
EL COMERÇ ITALIA A RUSSIA
CL GOVERN RUS FA PRESSIO
DAMUNT D'ITALIA
Rige, 6. — E1 Govern rus ha tantas i segellat a Odessa 0'1 docks
d'una important companyia italiana de navegació. A més a mes.
li ha confiseat tres vapors i una
gran quantitat de mercaderies.
El Govern deis Soviets anul.la rk aquesta confiscació finan Italia aixequi el segrestament que
pesa damunt dels dipúsite pertanyents a súbdits russos i garantirä als representante dele
Soviets el dret d'efectuar operacions comerciats en condicione
de normalitat.—Havae.
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La qüestió

D'Aleinanya

El Canceller baverès
es mostra irreductible
en la qüestió de la I
reclamació
aliada
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Pròxim Orient

La Post-Guerra

Es cipria més
Continua a Lausana la discussió del iutur règirn bula
a les converse

deis Estrets

Declaracions del delegat francès
El projecte presentat per l'Entesa
M. Barrère
Els turcs abandonen Ilur persistent mutisme i sembla
que la situació va aclarint-se
La protecció de Constantinoble

La tivantor de relacions entre- Jordi II i el Govern grec
Lausana, 6.—Els plenipotenciaris da les tres potencies aliados es . reuniren ahir a la tarda.
En aquesta reunió fou aprovat
el projecte únie exposat el matí
pels périts.
Ea el projecte, en el qual les
proposicions franceses serviren
de base a la discussió, les potencies romanen fidels a les proposicions generals contingudes
a la nota interaliaila del 25 de
setembre., mostrant-se unànimes
a. reconéixer erl principi de la
llibertat deis Estrets pels vainene dc cornerc i de guerra.

Consideren que ila llibertat
la navegació comercial per les
mars do Märmara i Negra .implica una certa Ilibertat de la
navegació militar. I a aquest
efecte, els tècnics, després d'haver proclamat el principi de la
llibertat absoluta ile la navegacid comercial, mantenen pela navalis de guerra el dret de travessar els Estrets ami en temps de
pau corn do guerra. Admeten,
amb tot, una reglamentació d'aquest dret segons fiiteriors disposicions a discutir, una de les
quals serà que el pas dele dits
navilis sigui limitat segons el
lonatge o segons el nombre d'unitats que intentin travessar els
Estrets.
Una comissió en la qual hi han
rä , representante de les gratis
potencies, de Turquía i dels Estats riberenys de la mar Negra,
tindrä el control i assegurarà la
llibertat deis Estrets.
Per hit im, les grans potencies mantenen en el projecte
demanda que sigaiin desmilitaritzades cenes zones adjacents
als Estrets,—Has-as.
LA . TESI ROMANESA
Lausana, 6.—Romania sostingué dlarament en la CEinferencia
la solueid d'interès internacional
de la llibertat dels Estrets, en
oposició a la test russa que lendeix a fer de la mar Negra, una
mar taimada, la clau de la qual
estaria, de mornent, a la butxaca de Turquia.
La delegació romanesa expos à
la solució que milicr asseguraria la llibertat efectiva dels Estrets, en interès de totes les potencies, inclós de Turqum, que
un dia serà potser la primera de
felicitar-se que no se l'hagi
Il p ixat en els Estrets cara a cara
amh Rússia.
El delegat romanes ha manirestat que no pot haver-hi intran
sigencia absoluta sobre els detalls
referente a l'execucid pràctica de
la internacionalització dels Estrefe proposada per Romania.—
Rädio.

obligar a armarnos o a capitular. Nosaltres no hem d3 capitular mai i per tant ens armarem.
Lord Curzon protesta del projecte plantejat per ell i .aceeptat
per tots els alliats no pot considerar-se dirigit contra Rússia.
El delegat de Franca, sonyor
Barrero, es declara partidari
la llibertat dels Estrets que considera com l'únic carni per a arribar a una pau sólida i a la Ilibertat comercial. Fr-ataca ha demostrat esser protectora de la
pau. Han de concedir-se salva guàrdies legitimes per tots. Demana als Vires eme s'adereixin a
la proposició dels aliats.
Ismeb- paixà es reserva contestar fins a conèixer més en detall ell pila deis aLats.
Zis perits aliats consideran
que en el pla prssentat per lord
Curzon s'ha arribat al mäximum
de les concessions que poden
ésser ofertes als turcs.—Radio.
LES DEOLARACIONS DEL DELE-

GAT FRANCES
Lausana, 6.—En les declaracions que
feu aquest matí a la sessió de la Conferencia el delcgat tfrances senyor Barrére, proclama que la llibertat de navegació
es una de les més essencials condicions
pel desenrotllo de les bones relacions entre els Estats Units i afegi que, per consegüent, aixt5 és un dels mitjans millors
per a conservar la pan.
Recorda que en temes passats els esforços portats a cap per a establir regions
de navegació en els Estrets, responien a
consideracions de caracter polític o militar, motivades més per circumstí'mcies
de moment que per un interés permanent.
Afegí que França, on tan arrelat
troba el principi de llibertat, desitja que
les di ferents nacions es trobia sense la
menaea per a cada una d'elles el dret de
salvaguardar Ilurs liegiima (Iras.
França estima—din desprésque s'ha
de conciliar aquest dret amb els interessos del mar Egeo i especialment ami) tots
els pobles riberencs que al mateix temps
tenea predomini sobre ambdtzes ribetes
dels 1,.strets.
El delegat francés Uti després aLltrie
als projectes aliats i declara que tenit

l'esperanct, la prudéncia d'aquestes proposicions sera enra yada per tots els Governs que sincerament desitgin que s'estableixi un regim veritablement literal i
paciiic.
ha arribat el moment, afegi després de
defugir tota qüestió ile caH.cter &eurasiana]. Uns, per exemple, reclamen avui
que es tanquin els Estrets, i pot ésser que
aquests matei:ms demanin el contrari (lema, per no convenir així als seus
so aquell moment.
Aixf dones, seguí dient„ la delegad.",
francesa insistí molt particularment en
qué els demés delegats, sobretot els turca,
que tan interessats es trohcn a l'arranjatnent aquí efectiu i durader de la Miestió, s'uneixin a les proposicirns que acaben d'ésser pronunciades a la Conferencia, puix que en elles sem tingut sen
compte, tots els interessos Ilegítima que
es discuteixen, i per aixó no podem deixar (le contribuir al restabliment de la
Miestió d'Orient, així com a la consolidació d'aquesta pau, que ée tant d'Orient
com del món enter.—Davas.
LA REUNID DE LA TARDA
Lausana, 6.—Els perita navals

militars de totes les nacions representades, es reuniren aquesta
tarda per tal de donar facilitats
als palcos no aliats, perque - puguin enterar-se detallailainent
projecte inter-alfat, concernent
n1 räzim dels Estrets.
Es formularen imites preguntes, sobretot per part dels rasaos 1 dels turcs, els quals soluble que quedaren satisfets de 123
contestacions rl:budes.—Havas.
L'OBSERVADOR ANIERZCA

Londres, 6. — Telegrafien
Lausana quo Mr. Child, observador americh, celebrà anit una
extensa conferencia amb lsmet
Paix3. — Havas.
Lausana, 6.—EI Comité de judisperits està estudiant un sistema que permeti garantir la protecció efeciva de Consantinobte,
segons està previst pel projecte
inter - aliat presentat recentmen'..
Aquest sistema entranya la sogüent alternativa:
"Neutralització i Constan t inoble-o garantia per a la protecció d'aquesta capital, mitjan-

cant una reglamentacid especial
te caräder internacional.—Havas.' • '
lLA TWANTOR DE RELACIONS
'E:71THE EL P.EI DE GRECIA I EL.
GOVERN
Atenes, 6.—En els cercles polities s'assegura que les relacione
entre el Rei i el Govern que presideix el coronel Gonatas, no sön
molt eordials.
Sernbla que Jordi 1,1 ha demanat al Govern la dissolució del
Comite revolucionari. S'afegeix
que ha amenar,at amb abdicar
si el Comitè revolucionar' que
presideix el coronel Plastiras
deixa do funcionar imruediatament.
• La noticia no ha estat confirmada. Amb tot, el descontent
existent en els cercles militars
que han apoiat la revolució, serntala indicar que han sorgit disrrepäncies entro el ftei i el Govern.—Havas.
SERA CAXVIADA LA RESIDENCIA DKL GOVERN TUC?

Paris, di — Telegrafien do Lausana al "Matin", que els representants de les potencies aliades
han suggerit als representants
kamalistes la conveniencia de
traslladar la seu del Covern litro
des de COnSlanlinOble a 1/na altra chalet, per tal de protegir-lo
contra qualsevol sorpresa.-11avas.
GENERAL STERGHIADES
JUTJAT EN REBELD1A
Alones, 6.—El Comité revolncionart ha acordat que sigui j'irjai. en Consell de Guerra. el que
Alt Comissari de Grecia a
l'Asia Menor, general Slerg,hindes, al qual s'acusa de tenis gran
part de les responsahiliiats amh
motiu fiel desastre de l'e:cerca
liei.lèn in.
Zorn que aquest general /A
fugit del ternitori grec. serä ron

demnat en rebeldia.—Havas.
LES RESPONSABIL1 -773 A BOL
CARIA :-: EL PROCES CONTRA
ELS MINISTRES DL GABINET

11 n111,33LAVOV

Sofia, 6--E1 Tribunal encarne-

LA PREMSA ESTPANGERA
"Cosi Dio ei assista" ••. Crispi, Cardueci
Mussolini .•. Dos cents lladres convoca',
pels teixistes i obligats a canviar d'ofici
Molt tipie, molt

"Cosi Dio ci assista", fou la ciencia, els materialistes de la
ciaren frase del primer discurs política, els joves de de les elespronunciat a la Cambra italiana ses altes, viciosos i araibistes, el
REUNID DEL MATI
jovent dels partits extremistes
A les onz edel mati sha reunit la Co- per En Mussolini. Sembla que els
diaris anglesos i alernanys la dis- que li semblaven sords a l'amor
missió d'assumptes territorials i militan,
cuteixen encara aixf coila aquella patri o que interprets rigids del
per a continuar les converses sobre la
en la qual es referí al tracto de marxisme, exclouen tota potenqüestió deis Estrets.
cia
idea, del sentiment i de
Comença la sessió fent ús de la paran- favor que otorgaría a la retligió
notar que la pa- la voluntat.
la lord Curzon, el qual contesta a les ma- católica; Es fa
Si l'invocar el nom de Déu en
niiestacions fetes per Txitxerin en el dis- renta "Déu" semblava laudejada,
curs que pronuncia el dilluns passat. per tradició dels discursos dels un discurs no de singular encara
italianas.
homes
d'Estat
Que
la invocació sigui feta per
Lord Curzon critica la fórmula russa soSegons el "Secolo", no -es la En Mussolini, ho és en canvi la
bre el regim dels Estrets, que diu que és
pensada d'un agruparrient comarconträria als principis del dret interna- primera vegadabque aquesta pacional, puix són exclosos d'ella els es- raula es pronunciada ni la idea cal feixista al suprimir el robatrangers. Les potencies aliades no poden divina invocada, en discursos Inri. Per a la qual cosa han conadmetre l'hegemonia de Turquia al mar d'estadistes italians dels temps vocat doscents 'ladres i els tut3
Negre. El regim exclussivista rus podia recents. Fräscesco Crispi, per obligat a canviar d'oflci. Aixo
,solament aplicar-se quan el mar Negre exemple, en el diseurs de Näpfde
s'esdevingué, segons el "Corrietenia les costes pertanyents solament a (le 111 setembre 1891, es recorre della Sera", aixf:
Róssia i Turquía, pecó no ara, que exis- dat encare per molla d'italians.
El Feix local trameté ale llateixen abres nacions interessades.
La invoració a Deti del ministre dres d'ofici una circular convoSorgiria la idea que la garantia
cant-la,
sota penes severfssimes.
siciliä Ungiré aleshores una rere circulació pels Estrets nadia ésser en- pereussió enorme , Diu el "SocoNo n'hi macà cap. —i,Perqu;s
LA VIGENCIA DE LA CONTITUmuomettimut cussnuol em e rpnwanoo
en honran aplegat? pregunté
la" que tots el diaris Hallaras apaC10 D'IRLANDA
de control o b ea la Societat de Nacions.
Iladregot jovenfssim. I un MLondres, 6. — El Consell pri- El regim proposat pcls russos is mira. regueren, durant aquells dies, un
ire respongué: —Per a (er-uns
violenta i
vat de l'Imperi britänic s'ha re- rnent exclussivista: no així el pla presea- plena de comentaría
sindicar. —O per a afusellar-nos
unit avui en erl patea de Bulkin- tat per les potencies aliades, que estableix polAmiques diverses, segons el — diE,md sir!
terç_.
tarannà de cadascii. Recorda, soghan sota la presidencia del Rei, un regim de completa igualtat.
bretot, un d'entusiasta d'Edmond
No. el discurs que seis adreeii
signant aquest la proclama per
El delegat nordamerica Childe ha fet Searfogli.o. titulat: "Amb Dén i
(lela, si fa o no fa, aixf:
Cla qual es declara la vigencia de ns denla paraula, manifestant que sense
"Us havem convocat per a dirla Constitució del non Estat conixer el pla dels aliats havia ja coinci- amb el Rei", que aparegué a l'ehdemit
dels
discurs
i
que
donä
nou
vos elarament i decididainent el
Lliure d'Irlanda, aixf conael no- dit amb ell. Els Estats Units són partiintitule
a
les
polärnique.s.
que voten), aixó As, que no hi haznenament per governador gene- daris del regim de Porta Oberta, de comPoca dies després de 'Crispi,
gi entre nosaltres cap més robaral d'aquest Estat a 31. Ifealy.— pleta Ilibertat dels Estrets, tant pels valrogué
romí
gran
poeta,
Carducci,
tori . 1 ha d'Aser ala!; ja ens co
navas.
xells mercants rom pels navilis de guenovamenf l'opinió i renovà les neixem 1 (luan volem una cosa no
EL GOVERNADOR nENCRKL DE rra. Creu que pels vaixells neutrals ha rontrovércies amb la seva conreparen) medis. No ens fan por ni
de quedar oberta sempre la circulació,
L'ULSTER
fessi6, oberta, de la divinítat. els vostrea pnyals ni ele vostre
àdhuc en can de guerra.
Dublin. 6.—Segons rumors que
El delegat servi manifesta aleshores Fou pel erntenari de la RepAbliea revólver- e. Si voten la guerra, l'ae
circulen a Belfast, el càrrec de que s'adhereix al pla deis aliats.
de Sant Marino (30 set. 1894). eopfarem amb totes les cense
primer governador general de
Txibtarin s'aixeca aleshores
El diaris italians contraris al qubricies, 1 com que som ele nuls
l'Ulster sera roncedit al due d'A- en termes bastant vius declara ministeri feixista, troben la in- forte, vencerem. Si preferiu rebercorn.--Rädio.
que cat deixar a Turquia mn- vocació al hfusolini a Dén ultra cord, podrem discutir anda cene• UN REGISTRE DE LLEVORS
ni dels Estrets , Afirma la tendèn- fora de lloc "singolarrissima". nilat. 'aDint endavant queda proParte, 6.—El ministre d'Agri- cia pacifista cfells soviets, perd Per aix6 el "Seeolo" releen Cris- hiba el furt. No es poctrh viure
cultura, M. Cheron, ha sotmés a
afegeix que el tancament dele pf Carducci. D'aquest darrer din més r c hant. Caldrà treballar hola signatura del president de la Estrets és mitjà d. posar que, desil.lusionat dele vells i na nest am eilt.
ReptIblica un projeeto creara un una barrera entre les aspiracions comprès dels joves, aixecava el
Diu que aixd va esser aplaudit
registre geneológic de llevara se- angleses i les russes, i evitar ai- erit perquè es tornós a un ideel„ pels Hadres. Diu que l'un darrera
'ieecionade 1 estabtlint el control xf possibles conflictes.
a una fe; 1 pensa al ressucitar upnutche .15559 EA 9X113 011b ntq
per tal de protegir als agrien! Acusa a lord Curzon d'haver Dén i al Ilanear-lo a les noves ge- l'altre varen prometre de trebators contra els frans que moll ideal un sistema contra Rússia. neraeions desproveides d'ideanllar... No ho crelern. Molt Urde,
lovInt eón objeote.—Radia,
Amb aquea
istema &n'u vol 141,, contra ala materialistes de la encara; molt italiä; molt feixista.
l'II' la

gat de judicar els miniätrès del
Gahinet Radoslavov ha acahat al 3
seus debats. Les deliberacions
duraran prop d'un mes, després
de les quals es dictarà sentencia.—Havas.
Sofia. 6.—Els ex-mini.etres del
Gabinet Guetxov, Danev, Malikov
i Kosturknv han esta, traslladats
a la presó de Txumba.
Els motius del trasllat t'oren
la necessitat que eis debate del
;Tribunal no fossin pertorbats
per les passions politiquee. Es
prengueren les convenients mesures per a garantir la segurotat personal dele ex-ministres.
Responent a una pregunta d'un
diputat a la Sobrani4. el ministre
de l'Interior, senyor Daskalov, ha
declarat que el trasllat dels exministres no tenia cap renació
amb ele esdeyeniments de Grecia.—Havas.
ELS NAC1ONALISTES MACEDONIS A BULGARIA
Sofia, 6.—Una nombi•osa partida de nacionalistes macedonis
s'apoderà de Kaustendild, noblecid situada a uns cent quildmetres de Sofia i intercepth les comunicacions amb la capital.
Tan acial cona es tingué noticia del fet, una torta columna
sota el comandament deis ministres de la Guerra i del Comen: es dirigí a Kaustendild, oro
pant-la novament sense res i sthicja. — Jhu vas,
EL PRINCEP ANDREU CAP A
LONDRES

Roma, 6.—EI prínrep Andreu
(le Grécia ita sortit actuaste nit
.le Roma, on hacia arribat aquest
nah, amb direcció a Paris, des
l 'ein rearxarh a Londres, on pen( enser la seva residäneia.—Räno.

QUESTIO DELS REFUGIATS
lt CONSTANT1NOBLE :-: UNA
MESURA DE PROTECCIO AN-

GLESA •
Londres, 6. — Telegrafien de
Gonstantinoble a l'Agencia Reuter, que les trines britàniques,
mi-lb una secció d'ametralladores,
han ocupat les oficines de la Dt:ta
na per tal de protegir l'embarcament dele refugiats i indigente
eristians que abandonen aquella
capital.
Aquesta mentira PS (lela a que
la policia turca nega validesa als
passaports greca i exigeix el pa-

de Londres que a
Conferència de
Brusselles
Londres, 6.—Es indica en gorrzi
la Conferencia de •Lndres és en stz,'
mes important que la de Brussetlelx,
tris i es tren que durara més de les
hores previstes.
En efecte: es a Londres ea va a
!er definida la línia de conducta fez,
deis aliats des el punt de vista de lean,
paracions i a BrusseLles els Governs
l'Entesa podran, sensc cap dubte,
sentar als alemanys els prin cipis d'a2
aconl dcgudament fixat.—Radio.
LA RGSICIO DE GELCICA;
Brussctles. 6.—Es creu que el Gmt-x
belga no accedira en l'entrevista (15 le,
tires a una moratória sense garandi
tr iases, d'acord amb Franca, huí s'atrith
a cap saludó favorable i si, per (dts,
s'inicies la qiiestió de l'ocupació del
sembla probable que la tesi belga em.,4,
tiria en propasar l'ocupació de la mera
regló per tots els aliats.—Radio.
EDRAR LAW IICL ANA 7: A 71Z.Z.
SEL.LES; EN CARVI, LC euz.
ZON NO PERSA ANAR A 141.

DRES
Londres, 6. — Segons nolfe!i
d'origen °t'elite, el presidente,
flan Law es proposä d'assistle
personalment a la Conferéaciad)
Brussel.les—Havas.
Lausana, 6. — Lord Curzon
té per ara intenció d'abandere
la Conferencia per a trasliadar,
se a Londres per tal d'assistir
la Conferencia que ha de Mebrar - se en aquella capital, prepa
raldria de la de BrusseLles.-111,
vas.
UN NO UVOLCA A ITALIA?

liorna, 6. — Telegrafien
Potenza (capital de la Basilie.
La. S. d'Itàlia) a "la Epoca" qui
des de fa alguns dies hi ha oberti
a uan de les pendentS de la mut.
tanys de Toretta, dos grana
dels quals surten llames i
densa tornera, produint-se a tea
serme sorolls soterranis.
Els habitants dels pobles veles
amb gran pänic, han abandone
Un

Ilur cases, fugint en díStintes

reccions.
Es parla d'anvlar - hi sense des
mora una comissió de savia per
tal que vegin si es tracla
voleä.—Havas.
LA CURSA CICLISTA DE SI3
DIES ALS ESTATS UNITS

New York, 6. — Els 16 equipi
que prenen part a la carrera Oel3
sis dies, continuen en pelele.
Han cobert 358 milles.
Els corredors Rutt (alcmany!,
Grimm (nordainerica) Vac NI.
mara (australià), han sokrt raipides sense gravetat, continuad
la carrera (lepra d'una bree pa.
rada—Radio.
UN FUSELL SH_ENC103
Bucarest, 6.—Un oficial raya
nés anomenat Giurgiu ha inventät
un fusell silenciós. Aquest
calfa proveit de dos aparen,
eautni que serveixen per a
rapada lenta dels gasos i oteguc
perfectament el soroll. El Gavere
francés ha oferit un milió Al
franc per Pinvent, pecó l'oficia
s'estima més oferir - lo a la sen
Patria. — Radio.

MORT D'UN GENERAL RU3
Nitm, 6.—Ha mort a Villattani
ehe-sur-Mer el general rus Vai•
siliev. — Radio.
LA CONFERENCIA ENTRE

es.

KRASSIN
SOLINI I KRASSIN
RARA DECLARAC7ONS A LA
PREMSA
Roma, 6.— l'estranger han d ir.

nat, segons sembla, exageran
impnrtäneia política a la conferencia celebrada entre els senyon
Mussolini i Krassin.
Aquesta entrevista es dcsond
7'00111 en termes de gran eordiv
lita 1 versä principatment Stleri
deis asSumptes de naturalesa
mercial, segons sembla (babee,
se de les explicacions
sobre del particular en els cern
elens italians.
A mds a nade, d mi possibil
que aquesta mateix.a ritt e o
aelarit Passumpt e poi mantf
Krassin, puix aquest ha ritat
periodIstes per a parlar ene ellß
—navas.

gament de determinada auantid
tat pels passaports toros.
Afegeix el despalx CLIC S 'bi
s saicd
o radl pdraovii sRioelittal
entre la Comissió aliada
a blaart
PaeinT deper
Palié,
m
t rfeinls'ern
d'ahir, lacró la qüestió de pro'
eipis no ha estat SoluciOnatialibl
cara.—Havas.
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CONFERENCIES
Segueix la tramitació de la
crisi ministerial espanyola
El marquès d'Alucemas te l'encàrrec de
Eis conservadors no l'ajuformar govern
daran : Opinions i comentaris: Ministeri probable :: Els concentrats encara no s'han
posat ben bé d'acord
marques d'AlhuceMes 1 Pelan,
' El marques d'Alhucemas
estat encarregat de formar Goten'.
UNA PROPC3ICIO PREVIA
Despees de conferenciar els
'tepe lliberals, En Gareia Prieto
be ejornat senearredar-se del Poder fins que En Sänchez Guerra digui si, comprometent-se a
enstenir al Govern, votarà la ponencia dels Ilib erals en l'afee de
les responeabilitats.

,Lts GESTIONS DZ L'ALIIUCE-

SIAS
L'interès del matí eslava en el
tinguresin
les conresultat que
ferencies que cl marques d'Alhucemas, c3p de la concentrad() llil'eral, al qual el Rei havia donat
l'encàrrec de formar Govern, celebres amb els prohorns lliberals,
per a saber si a la fi es resignava a acceptar el poder, o renunciava de nou, amb tot i les
raons que t'eta Ir va donar el Rei
per a decidir-lo a acceptar el po-

der.
El marques deelhucemas s'ha
eleat dejorn, i telefemicament ha
demanat hora al comte de Remezones, per a viseear-to.
El comte da Romanones l'ha
Citat a tres quarts d'onze del mate
Dl marques d'Alhercemas ha
eonferenciet breument amb el
eornte de Romanones.
En sortic d'a que st a entreviete. el senyar Garcia Prieto s'ha
enostret molt reservat, encaneeant-se a sa casa, on tenia cu
tate a les onze els guatee cape
estants que amb ell integren la
concentra ció.
En efecto, a les once del matt
?len arribat a casa del marques
d'Alliticemae, els senyors Alvarez.
Alba. Alcalä Zamora i Gasset, que
han reservat ls sena judicis-sobre eel moment pdttic, fins que
deliberessin i adoptessin una re'emitid&
• Arreb tot„ algun d'aquests cape,
dels mes caracteriteats, canosava la say a sinerra epinie conträafta a raceeptació del Porler,etnuii
ciant que en ageest sentit s'expressaria dintre de la reunió.
—Ja veurà com no Id ha al're
remei que acceptar—li ha dit un

eepdrter.
— Ja veurem re que passa—s'ha
lireilat a contestar el personatge iliberal
A un quart de dotze ha arribat
al ecu domicili, el marques d'Alhuremas, el qual tornava de caSe del cnmte de Romanones.
— No ces puc dir absolutament
res—ha exelemat, saludant els
periodistes que l'esperaven a la
porta de cesa seva.
—Ha vist ei comte de Arenarones?—ha preguntat un periodista.
—Si; hrm parlat.
I com veies que ele periodistes es quedeven al portal asperent que acabes la reunió que
teanava a celebrar, el marques

d'Alhucemas s'ha girat dient:
— Encara no bella res i es ináfil que esperin llene perquè jo
no dire cap cosa fina que vagi
al Palau i conferencil amb el
Rei.
A les dotes ha ahandorat el do anicili marques d'Alhucemas
el senvor A l ea! Zamora.
--Que ens conta? —li han pre-

guntat els periodistes.
— Que abandono la reunie—ha
contestat ei senyor Alcalh Zainora—perque haig d'essistir a dues
visites.
—Per& irle 1 3 reunir)?
—De la reunid poden dir que
en reeeerr i el es t ern d'erord.
EL QUE DIU EN ROMANONES
El remite de Rornamenes, despees derever-lo visitat el senyor
García Prieto, ha rebut els pedodistes.
—Com vnetee han vist—ha dit
—la conver e a en prou reines ha
miente.
durat
Aix6 prova que ja eethvem d'acruel i (pm minnt eff dein que jfe
cnnepirava, l'acusarle era cerda,
puix jo esteva ficat en conspiracions amb el marques d'Alhucemas.
El Marmies no ha fet ay o! altea gestife rote acuesta.
he ofe rt al meennee d'Alhu eemae to s a clases d'aje per
la formarle ministerial que es
D'oh), arrh robjecte dr. reeoldre
egiusl p l et, no:" rom mes 'liberal
sigui erh. millor.
La me y a inuereele es que
nemi es constituir') el Govern pre
eidit pe) mnrqui,g d'Anmeemag,
i coro que el problema mes tupe 15 11 el d'anar al Parlament,
el dimarte eere allf ei (envera
no preeerfanf -se atiene perque
'el efeendree ee die festiu.
1IN GARCIA PRIETO AL PALAU
. A un quart d'una ha arribat el

deixant reunits a casa seva els
concentrats.
Ha sortit a tres quarts d'una,
fent als periodistas les següents
declarecions:
—Despees d'haver canviat tun.
pressions amb els anees elemente
lliberals, he dit al Rei que creiem
que, havent creat aquesta sanacid ets conservadora, haurien d'es
ser ells els que e3 donin solució parlamentària.
Per() que si alai) fos absoluta-,
-ment impossible, en el nostre
deure de monärquics i de patriotas i sense desconèixer els genvissims inconveniente que tindr'a
el presentar-se davant d'unes
Corte en les guate 48 evident que
ens trobem en minoria, encara
ens hi avindriem, sempre
que sens donessin seguretats 1
garaeeers ele que era aprovada 13
proposte del seneor Alcalà Zamora, puix tot el qu e no fos arrue
fa eoluel6 ene 8er/eh/aria quelrom
de comedia i que dl cap manera
estàv e m disposats a prestar-nos
a aix(). i ben entes se,mpre erre
la reunió de Corte hauria d'esser írnmediata i tan sois per a
resoldre el terna de les /Temeneabilitals a amtelime Camhr e e I
ei proiecte dc Ilet ja aprovat al
Congrés, sobre la dissolució de
les Juntes militars i meterle dasceo sos. •
El Rei ha quedat en crier
senyor Sänehez Genera i donarme despees la col-desteche sobre

aix6.
—Tornarà al Palau?
—Ah. no ho sé—i el merefiee

deelhifeemae tornh rl seu Inmteili. reprenent la reunid arnh ele
;filtres concentrels, als guate (Ineorunte de la seva entrevista
amb el Rei.
EN SANCHEZ GUERRA ViSiTA
AL RE1
Ha produit gran sorpresa entre els periodistas que esperaven
a la porta del Palam veure arribar a la una menys vint minuts
el eenyor Sänchez Guerra.
En expressar-li aquesta sorpresa, ha dit el president dimissionari:
—No se parqué eIs estranva la
releva visita. Es tracia d'u n . arte
de veritable protocol. Es costum,
roen suban vostès. que el presid e n( dimissinnarl sigui eridat pel
Rei, per a donar-li compte del
curs de la erial,
A la una ha enrlit el senvor
Sänchez Guerra del Palau i s e' nse aturar-se, ha dit als periodistes:
--No hi ha res. Com vosrea ente
ben, el Rei ha encarregat al mar
ques d'Alhucemas la formació del
neu Govern, a la qual cosa sembla que el Marques hi posa alg unes dificultats, per la situació
parlamentària, leer a poder ("der-.
minar-se,
El marques d'Alhucemas ha
dit que depèn de la contesta que
vostè doni.
—Ara vaig a cas del marques

d'Alhuermäs.
—I creu que aquest haurà
d'encarregar -so del Govern?
—Jo cree que si.
Des del Palau el President dimissionari s'ha dirigit al domicili del marques d'Alhucemas.
Es tractava en aquesta corleerencia de resoldre si el conservadore ajudaran la coneentracid
per a la fórmula parlamentaria

proposada pel marques d'Alhuceroas al Rei.
A la una i vint minuta sortia el
senyor Säneliez Guerra de la casa
del cap de la concentració Iliberal.
—Jo crec—ha dit solament—
que aquesta nit hi haurà Govern
Iliberal.
—.Anirà el marques d'Alburamas al Palau?
—No ho sé, ¡regué te avui a
casa Seva una reunió dels con-

centrats.
—I el eovern que hi hagi el
presidirä el marques d'Al/lucernas?
—No hi ha altea possibilitat,—
ha contestat el senyor Sänchez
Guerra.

REUNIO DELS CONCENTRATS
A tres quarts de duce ha arabat Ia reunió deis cape de la concentrad() que havien celebrat des
de les once del mate al domicili
del marqués d'Alhucemas.
Per les paraules deis reunits
es dedueix que el menyor Sänchez
Guerra no Mena Injuria que l'hi
havia soleicitat el marques d'Alhucernas.
El senyor Alvarez (don Melquiades) ha dit:
—No pot rissen. Cap partit
pot encarregar del Govern sense
abans Lea ir la seguretat de que es

pot resoldre al Parlament l'assumpte de les responsabilitat.
—Dones el president badil que
avui formarà el Govern el marques d'Alhucemas.
—Sap mes que nosaltres—ha
replicat el senyor Alvarez.
Es (heil que de moment no torni el marques d'Alhucemas al Palau.
PARODIA DE SESSIONS
Per a complir el precepte reglamentad de flegir la comunicad() del Govern donant compte
do la crisi, s'han celebrat a totes
dues Cambres sessions que han
durat breus instante, sense que
es registres el mes petit incident
i sonso assistir-hi mes persones
que les que per necessitat havien
d'acud ir.
EN SANCHEZ GUERRA 1 LA MAJOMA
El senyor Sänchez Guerra ha
reunit les personalitats més sortinte de la majoria per a donarlos compte de les seves converses
amb el senyor Garcia Prieto.
Si be no ha terminat les seves
gestione, el president dimissionari per a poder autoritzadament
oferir al marques d'Alhucernas
l'ajuda que sol.licita per a la Iramilaci6 dele assumptes pendents,
la impressió general es que. lidiare en el cas que el senyor Shnchez • Guerra tos autoritzat per a
o feri r l'ajuda parlamentaria sollicitada, una recnmanacid seva a
les majories perque votessin les
responsabilitats no seria atesa.
En el cas que el senyor Sänchez Guerra no pugui eomprometre's en els termes que exigeix el
senyor Garcia Prieto, es considera segur que el marques d'Alhucemas formaria un Govern dissolent les Corta.
LA MANIFESTACIO DE L'ATE-

NEU
La manifestecid projectada
pele elements ateneistes per a
exigir responsahi/itats promet revestir gran importància.

Els organitzadors asseguren
que l'acta s'efectuarà el diumenge
vinent. amb o sonsa autorització,
per més que esperen que, com
que ja aquest dia esteren en el
poder els Iliberals, no presentaran cap dificultat, ja que siin els
primers en exigir les responsabilit at s.
Han m'ornes la seva assistèn-

cia nombroses organitzacions,
societats obrares, clerecía i militare, que s'han compromès a figurar entre els manifestante vestits d'uniforme.
L'AFECTE FAMILIAR D'EN

GONZALEZ HONTORiA
Lea ministre senyor Gonzidez
Flontoria, que formä part de red-

tim Govern Maura, feu anit passeda la següent declaració:
"Jo tinc rompudes les meves
relacione personals amb el senyor Cambie, pel fet que estigue
eet mesos al rneu costat en el
Govern, ami) la reserva mental
de que el cap del Govern anterior, el cognom del qual porten
els meus filie, era culpable i mereixedor de càstig; però, com que
no vull procedir com ell, he de
declarar que jo, com el senyor
Cierva, vaig combatre la seva
proposta relativa al Baue de.Barcelona, però seria injust no reeoneixer que aquesta era absolutament correcta i inspirada en
'enteres general."
UN "HIDALGO" CONTRA UN

DIPUTAT
Anit, a última hora, quan el
diputat socialista senyor Prieto
es trobava en un cate pròxim al
Casino de Madrid, se li va atansar una persona desconeguda i
preguntà si en efecto era don Indaleci Prieto.
Contestant afirmativament, demand a si era cert que havia proferit a rherniciele del Congres les
frases que se li atribulen.
El diputat socialista es negà
rodonament a donar cap explicacid.
Allavors el desconegut pedengue que el senyor Prieto surtís
al carrer i lambe es va negar.

le inalment pretengué remetreli una tarja que el senyor Prieto
rebutjà lambe.
L'incident no va tenir nitres
conseqüències. •
LA CARTA D'EN MAURA A .EN

carea°

El senyor elaura ha dirigit una
carta al senyor Gambe, que despees transmitim.
Al mateix temps els ex-ministres marques de Cortina, Mallos,
Cuello de Portugal i Sitió, que
pertanyen al Govern Manea, quan
el senyor Gambó desemeenyava la
cartera de Finanees, han visitat
al senyor Gambó, exposant-li Ilur
aulhesió i consideració cota a resposta a les paraules que ahir pronunci a pl senyor Cierva.
31cii.t: carta del senyor Mauna diu
e
"Exceelentissim senyor don
Francesa Cambet.
Estimat amic: Per a fixar amb
plena certesa els teta, segons voste ho desitja amb dret indiscutible, no trobo que calgui reunir
els nostres companys del minis ten d'agost de 1921.
La instancia verbal d'una comissió aribada de Barcelona ndoe
.bligä a suscitar, Corre yaig Sdbül.•

ta n; en Consell, l'assumpte de les
normes procesasls per a les suspensione de pagaments de comerciante i societats mercantils.
Per de prompte, el que es va
acordar fou encarregar una ponencia als senyors Sitió i Mallos.
Quan aquests varen donar compte del seu treball, deliberé, en vista d'ele el Consell, i acordä que
el projecte s'havia de sotmetre a
la Comissid general de Codificacié en ple perquè proposes els
terminis definitius del mateix.
Efectivament: reunida el 6 de
mere la Comissie, el text apeodat havia d'esser el projecte, perd com del maleta mere ceeelt
aquell ministeri, va correspondre
ale nostres successors tot el curs
parlamentare fIns que la hei fou
promulgada el 26 de juliol.
Mai em partit vasta particularment de tal assumpte, ni de
cap altre relacionat amb el Banc
de Barcelona. Sobre aix6 no va
penden vostè. en Consell, cap
iniciativa.
•
Al que-acabo recordar estan reduits els tete i em compiase en asseverar-los.
El seu afectlssim. — A. Mauna."
Datat, ß desembre da 19'22.
EL 3 CONSERVADOR; NO ADMETEN LA RESPONSABLLITAT
DELS SEUS EX-MINISTRES
Coeli hem dit abans, a primera
hora de la tarda el senyor Sänchez Guerra ha reunit als primate del seo partit amb l'objecte
de comunicar-los l'ajuda que el
marques d'Alhucemas havia sallicitat dels conservadors i el que
aquest havia exposat al Rei en
la visita d'aquest mati al Palau.
Els primate conservadors han
Ungut un petit canvi dirndress'ene i • despees d'haver-los donat compte el senyor Sänchez
Guerra- de a conferencia que havia celebrat primer amb el Rei
i de la visita que havia fet al
marques d'Alhucemas, aixi com
dels termes en qué totes dues
entrevistes s'havien desenrotllat,
els primate conservadors han
acordaft negar Hur ajuda a tot
govern que vulgui exigir les responsahilitats als tres ex-ministres del partit conservador.
El senyor Säuchez Guerra ha
quedat encarregat de comunicar
aquest acord al marques d'Alhu-

cemes.
EN SANCHEZ I EN cz n cia

Despees de l'anterior reunió,
el senyor Sänchez Guerra ha rebut -en el seu domicili, la visita
de don Menquiades Alvarez i de
don Natal Rivas i dels 'ex-ministres senyors Calderon i Cañal.
Ha parlat amb els dos primers
i els ha donat compte de l'acord
que acabaven d'adoptar els primats del parta conservador.
Prop de les eine de la tarda el
senyor Sänchez Guerra s'ha encaminat, acompanyat dele senyors Carlee i Calderon al domicili del senyor Garcia Prieto,
amb qui ha conferenciat per espai d'un quart d'hora.
En sortir ha dit alls periodistes:
—Aixd s'ha complicat una mi. ca; per& en fi, vaig a ter algunes visites i despees entré al Pa-

lau.
— ni ha d'anar algun personat
ge ahans que \diste? — ha preguntat un periodista.
—Ningü —.ha contestat el senyor Sänchez Guerra.
quan anirà coste? — ha
insistit el r3porter.
— Dones, aniré al Palau per
alta a les sis de la tarda.
UN PROFETA
Diu un periódie:
"Tant convençut esteva tothom quo la vida del Govern seria
efímera, incluís el propis censoIlers. que un deis que ho es per
primera vegada, digué en sorbe
el dilluns del Palau:
—Acabo de jurar 61 rneu di r-

rec d'ex-ministne.
ELS EX-MINISTRES DEL GOVERN MAURA PER EN cameo
El senyor Francos Rodríguez
ha visitat aquesta tarda al senyor Gambe, associant-se a la
protesta deis restante ministres
del Govern Mauna contra l'acusació del s3nyor Cierva.
Amb el senyor Francos Rodríguez As la tolalitat Govern la que ha expressat la seva adhesió al senyor Carnbö, cen
suran ha conducta del senyor
Cierva.
REUNID DE DOS SANCHEZ
Eir Siinchez Guerra, affaire d'anar al Palau, ha conferenciat
.amb En Sänehez Toca, que estaba all seo despatx presidendall
del Sonat des de les primeres hores de la tarda.
Ja havia esposat la seva opinió ensesa en dies anteriors contráela en absolut a que es roennegues la res ponsabilitat deis
Selle POPretligiefliiriS.

LA DESCOMPOSICIO CONSERVADORA
Cota a prova de la deseempoBici() dele conservadora, dirime
quo el marques de Lema, an t icde lista, gendr3 d'En Sänehez Toca, ha ofert la seva fulliessió 4
En PUYA.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALSdiatament o es TM ajornar el que
convingui aguaste resolució.
Ara be, per tal que es formi uta
Govern 'liberal, els vote conservadors, amb segura garantía, han
de cooperar efectivament a qué
ciencia.
se substancii el problema de les
Comte do Romanones, Etsat.
responsabilitats.
Miguel Villanueva, Gracia
COMENTARIS DE LA PREMSA
Justicia.
"El Liberal, comentant la ce:Alcalà Zamora, Guera.
si, diu:
Lluís Silvela, Marina.
"Du nostre comentan i a aquest'
Pedregal, Finances.
Chapapeteta, Instrucció Pú- parcial incident de la general batalla
es que es pot lamentar la
blica.
Malqiades Alvarez, Presiden- caiguda del tetó, provocada pel
president fugitiu.
cia del Congres.
Tal com es desenrotilava freeCal advertir que el senyare
Sänchez Guerra havia ofert els pectacle que presenviävem st
vots dels seus andes ineondieio- Congres podicm esperar que 'launalment, per votar uniänimement ree arribat el moment de la sin,
ceritat i anävem a pr e sen c ia
al senyor Melquides Alvarez. si
s'obrien les Corte, paré tambe va queicom nue va quedar sempee
fer avinent que de cap menara exhumat de la convinguda feral,
votarien al senyor Villanueva, per parlamentaria.
Despees de la sessió tempee.
entendre que la seva conecta
durant els debate parlamentaris tuosa, queda damunt del tapet !a
amb motiu de la ponencia del se- eiiestió de les responsabilitats
nyor Alealit Zamora havia estat el país espera impacient que 0.4
faci justicia, teta la' justicia que
inqualificable.
s'ha de fer.
El Govern que e'encarregui de/
EN SO.NCHEZ GUERRA TORNA
Poder no pot demorar per cap
AL PALAU
concepte aquest compromis d'hoAquesta tarda, a les sis, ha nor, ni deixar de servir immediatornar a Palau E nSänchez Guetament aquest desig de ränirria
rra. La visita ha durat maja hodel pals.
ra. A la sortida ha manifestat: Diu "El Sol":
— He dit al Rei que despees
"Quan l'escàndol alls passadisde conversar amb el comte da
sos del Congres i al salé de conBugaliall i amb En Sänehez de ferencies sernblava que degeneToca, com a presidente de les
raria en coelisió, un senyor rriott
Cambres i d'acord arel) la meya ben
portat i el nom del qual no es
própie consciencia, he dit que conegut
de cap dels habituals coa
ni el partit conservador ni jo pocurents al Cunees, deia en alta
diem ace•eptar la proposta de faveu:
cilitar l'aproveche de la ponen—No deia el comte del Grove
cia d'Alealä Zamora.
que no pasearla res? Dones que
No podriem ni votar-la perquè
vingui
ara el comte del Grove
seria, la negad() de la doctrina
resoldre anee."
que hem • sostingut, ni abstenirEn altea parte, afageix:
nos juegue essent encara menys
"El !loe mes a'propósit per a la
impartant seria igual.
caiguda d'En Sänehez Guerra era
Tambe he dit que ni jo ni el el munt de procacitats Reinadas
partit conservador podiem for- ahir al Parlament. —
mar Govern.
ahir al Parlam'ent pel seu ocasioe
—Aleshores es descarta defl- ival aliat, En Cierva.
consernitivement una solució
SIC sito .preocupat en tot el
vadora?
debat de les responsabilitats da
---Sf, se dennitivament.
la "jefatura" del cenit conservat—elindrä aleun personatge dor.
a'questa nit a Palau?
En la seva 'nhabilitatecreie que
— No ho cree.
ele diputels s'avindrh n ahir a quo
la magna qüestie de la acusecie
EL QUE Dlti EN GAN130
contra el president de la Cimbra
Un redactor de la "Corresponpugnes convertir-se en un vet do
dencia de España" ha pardal amb
contienen. P ere les comediee
s'han acabat.
En Cambd, i' aquest li ha dit:
En Ciefleva tambe esté dominar.
La me ya opinió no pot ésser
raes clara ni mes senzilla.
per la mateixa obsessiú de la "jeFi Govern que es formi no pot
fatura", i ahir, alliçonat pele
retrassar un sol moment l'anee apta:Mímenle de la majoria. es ea
lentä de cap i arribé a Iteneae
al Parlament i liquidar desseguida la qüestid de les responsabiliimproperis en el paroxeyne de la
feria a En Gambó, per; acorde de!
tata. Una altea cosa seria insenGovern, en els uaIs figurava el
sat.
‘de r runpi %ere
el phn(PiaMent de la crisi?
ELS CONCENTRATS SEMBLA
—Ahir En Sänehez Guerra va
fer una cosa que no podia fer, QUE NO S'ACABEN D'ENTENDRE
que no tenia derit a fer en un asA (farrera hora stinbla que han
somete com el del Comte de Busorgit inconveniente en
gallee convertint-lo en una el tanteig que s'emth fent per a
qüesti6 de Govrrn.
la formacie d'un overn de con—Quina serh la seva actitud
centració lliberal, encara que es
davant el nou Govern?
creu han de solventar-se demh.
—La meya atifitud sobre que?
OficIalment encara no ha adee
'rot aixe rstä condensat a da a la lantat el marques d'Alhucemas
qiiesti6 de les responsabilitafre i que estigues encarregat dc (orPil o que. es refereix a la liquidaruar Govern, de modo que tots
cid d'armestes la mey a actitud no
els treballs que ha fet no pasean
pol oferir dbtes, perque de tots es d'ésser provaturee.
roneenda.
Se suposa que demä, un ele
Amb Fo Camele estaven reunite snrti del Pelan i declari que ti
alguns deis serie amics políties irenchrreg del Ret de formar un
que cementaven els ineidents•de
Gabinet de concentrad() !liberal,
la jornada d'ahir.
es medran salvar aquestes dificultats a que es feia
EL PARER D'EN ROMANONES
aquesta /Patinada anda referencia
El cornte de Romanones, para l'actitud en que PS suposa collant del plet politic, ha dit el se- local no sois el (mente Romanogiient:
nos, sind també els refermistes.
Je els hi he dit aquest matt que
CUESTIO PERSONAL
la conversa amb el marques d'AMadrid.—Es diu que la gimeIhricemas i jo havia durat cinc lié personal pendent entre els
in inuts.
dos lieders, que tingué 'loe al'
Realment el marques d'Alhu- Congres, va quedar resolta destaremas no hauria Ungid necessipan unes guantes ampolles de
ta t de veure'm, per tal com estéchampany LION, que de el prevem de perfectissim acord des do ferit dels politice.
fa mes d'un mes.
Del discurs que vaig pronunLa que tió del Marroc
der al Circo' Iliberal Ungir() coneixement anticipat • el marques
d'Alhucemas. Ilauria estat inno- UNA AGRESSIO A UN VAIXELL •
cent sostente jo que s'imposava
DE GUERRA
un canvi de politice sind tinques
Ceuta. — Es coneixen detalls
seriosos fonaments per a mented'una agressió al guarda costes
o ir el rneu acord.
"Wad-Ras", aneerat en aguesh
Si el canvi de politice s'hagués
port,
ful abans que es reunissin les
Feia uns dies que el "Wad-.
Corte, no rehrturia produit aquest
Ras" realitzava en servel d'exe
cottflicte parlamentad.
ploraci6 al Harg de la costa.
Per la qual cosa jo afiernavit
Quan nave gava entrout de Goe
que aquestes Corta no es reunimara, vora de Punta Pescadores,
nen.
Ii feren una torta descärrega.
Ja ella pogut veure la rae poCom el vaixell mueva vorejant
derosa que abonava el ineu
la costa els trets feren Nene.
teri.
Un va atravessar una de les
La coincidenela entre En Garcia Prieto i jo ha estat completa. canoes de salvament, atine desEm comunieä que el Rei li ha- feu l'aparen de telegrafie sense
via enearregat la formacie d'un fils 1 el restant deis projeetila
Govern do concentració 'liberal, caigué en el case.
No hi Itregueren baixes a la tel.
amb el comte do Romanones.
Jo Mire ofert en hit , i per tot
Deseguida el comandara del
ii secundar-lo i coleriborar en
"Wad-Ras" obrf frie contra terra
rubra que s'emprengui.
Segueix creient que la set mana i durant tres horca els rancies ti¡m'exima es presentar& el (-limera raren contra els aduars coiters.
Els casorios i les embarcacions
a aquestes Corte per a substanciar räpiclament el problema do rifenyes foren destritits.
Des del "Wad-Ras e es vete als
les responsahilifats.
Aleshores haurä arribat el mo- moros que promueven retirar el
ment per la mejoren o le minoría bestiar more i ferit.
- El "Wart-Ras" torné a Ceuta.
que obtingui la ponencia 'liberal,
El comandant fan felicilat per
que es la que ha d'aprovar-se, si
l'Alt Cognisearir
lea Ceurte han tic slisoldeeee ÁnimaEL VIINISTERI PROBABLE
Salvant possibles modiecacions
avu les donava la següent
bucee de carteres:
Marque d'Alhucemas, Presie
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SESSIO

EL GOVERNADOR DE
A tres quarts de sis f sota la
tires/denda de l'aleaba', senyor
BARCELONA I LA LLENenarques d'Alella, va començar
GUA CATALANA
/a sessi6, que era ordinària i de
El secretare dóna compte de la
eegona convocatória.
proposició subscrita pels senyors
Lana vegada fou lkgida l'acta, Maynes, Massot, Esteve, Duran,
senyor hará da Viver dernanä Nadal i Blajot, que diu aixf:
que constes el seu vot en contra
Primer, que es declari urgent;
elefl dictamen de les aigües, apro- segon, que l'Ajuntament de Barbat a la darrera sessió.
celona faci constar la seva proEl senyor Rocha insisteix lam- testa pel fet, que considera ofenbe en ta petició teta per 01 a siu a Catalunya, d'haver estat reles darreres sessions, de que ea tornada al senyor president de la
Ji dongui a coneixer la rasant de -Mancomunitat pel senyor gover¡a Plaça de Catalunya i que es nador civil de Barcelona un ofiporti al Consistori el dictamen ci de cortesia redactat en llengua
el cap de serveis en el (wat s'es- catalana, per aquest sol motiu i
ltableixen lee dades exactas de la permute fos reproduida en l'idioma
kisateixa.
castellà; tercer, que l'Ajuntament
de Barcelona faci present al preDESPATX OFICIAL sident de la Mancomunitat la seHorn ene compte al Consiste- va plena adheside en tot el que
tl de diferents oficie releas per signifiqui defensa de la !lengua
EAlicadia, d'entre els guata es- catalana 1 del dret dels catalans a
usar-la en tots els moments i
tractem ele següents:
Comunicació de la Societat ocasione; quart, que es comuniAnónima Armes Carl participant, quin els anteriors acorde al segn representació del Grup Barr- rian' governador civil i al presieare que va adquirir l'edil' da dent de la Mancomunitat de Cala Societat General d'Aigües de talunya.
El senyor Carrasco presenta
Barcelona, que accedeixen a conuna addició dient:
cedir una nova prórroga, que ex
Que l'Ajuntament implanti
el 28 de febrer de 1923,-piraä
en el pitee fixat per a l'adquisició l'es de la llengua ¿atelana en tata
de les 15.000 accione de Pesmen- els actes i documente de la vida
tada Societat d'Aigües i per a la municipal i que es rotulin exclueenovació de l'acord referent a sivament en catale, tete els caEadquisició del restent del ca- erers de Barcelona i les dependències de l'Ajuntament.
pitee en les condicione fiadas.
El senyor Alaynée defensa la
Una altra-comunicació del ree
gidor En Llufs Guarro sol.lici- proposició, i com a firmant de la
tant 30 dies de !licencia per a mateixa diu que no pot acceptar
l'addició del senyor Carrasco,
desumptes particulars.
perquè l'exclusió sistemàtica de
la Mengua castellana en teta els
•
DICTAIYIENS DAalUNT LA
actes i documente de la vida muTAULA :: LA LLENGUA nicipal implicaria per la dita (lenCATA LA I`JA
gua la mateixa desconsiderad()
- Es posa a discussió un dicta- que pel català representa l'acte
en de la Comissió Central que del governador civil senyor Ardanaz.
proposa la modificació de CaraEl senyor Carrasco diu que les
ale 29 dei reglament d'empleats
eu les paraules que ciaren "saber paraules del senyor elaynés aún
leer y escribir correctamente, y les d'un regionalista autèntic, i
eompnender el idioma catalän", que ell s'acontentaria amb qué
itubstitiaintales per: imposant l'Ajuntament de Barcelona dones
; porn a condició indispensable per a la llengua catalana la mateixe
ingressar al cos d'ampleats de consideració i preferencia que li
l'Ajuntament, ultra les que s'e- dóna la Mancomunitat.
El senyor Illassot determina la
gigeixen en l dit article, "saber
de Ilegir i eseriure el catalä i posició de la rninoria (1—Acciei
Catalana" en ço que fa referenpi cast.ellä*.
El senyor Rocha combat al cia a Pedid() del senyor Carrasco.
Diu que la minoria que repredictamen dient que no teas els
Catalana saben el catalä que ha senta esta absolutament d'acole!
Imposat Finstitut d'Estudie Ca- amb Pesperit i la lletra de l'aditalana o sigui' el de des Normes ció, perquè respon a una de les
e segueix parlant amb Lo de mee més essencials reivindicacions
etyspreu per la !lengua catalana. del nacionalisme. De cap manera
El anyor ta a ssot li contesta pot oposar-s'hi qui d'una manera
reoordant al senyor Rocha que, viva sent Fünperatiu de la seva
Malgral totes les seves salvetats, conciencia nacional. Afegeix: Pepurament verbalistes, en !leer de có, nosaltres que—com he dit—
la llengua catalana, s'oposa eme no tenim cap inconvenient de vopre a tela proposició o dictamen tar l'adicidi del senyor Carrasco.
consistorial encarninats a res- hem de fer present a aquest see
tablir el verb de Catalunya al nyor que seria un mitjà més adeele° qua Ii pertoca de dret. Per quat de portar a la pràctica l'esalzó avui, arribant a trencar la pera de la dita addició fent-la pas
primera feta pel senyor Rucha sar en forma de meció a les Coque alta on hi ha la firma duri missions, a la jurisdicció de les
company seu hi va el seu vot, guate afecta (a la de Foment pel
combat, per la seva pruija de que fa referencia a retolació de
Combatre tot el que es catalä, carrers, a la Central per elle que
iel dictamen que s'està discutint es relaciona amb el regim adacordat per unanimitat de laeCo- ministratiu interior de la casa).
miesió Central i Lambe igual- D'aquesta maneja record de l'Aenent informal per la Comisen/ juntament sobre l'adició del sede Reforma del Reglament de la nyor Carrasco no fiera una declaqual formava part un represen- ració platónica, sine que tindria
tara de la minoría radical, arrie un abast i una transcendencia
baut a amenaçar amb que si pràctica. I Maareveixo a propoaquesta es converteixi en majo- sar el que he dit, no per posar
• ala revocara l'acord que avui un expedient dilatori a la caletanitzacie de la vida municipal, si• prengui IPAjuntament.
Abre, senyor Rocha — ate - ne, al revés, per activar-la, que
aquesta
caealanització, tant o mes
eix l senyor Massot,—consiltueix una ofensa als electors ea- que el senyor Carrasco la desitja
4alans que el varen portar al Con "Acció Catalana'. 1 a propòsit
g ieteri i a tete els ciutadans de d'abre he de dir que el desig
Barcelona, en ea immensa ma- d'"Acció Catalana" no s'ha limijoria catalans, car privar-los de tat a obtenir declaracions plaque tinguin el dret d'esser in- tenientes del Consistori, sine que
formats en catatlä o de veure idha traduit en una tasca consrescates en catalä les seves ins- tant 1 intensa, els resultats de
l.ancies quan acuden al Muni- la grial estan perfectament a la
cipi, es considerar-los ciuladans vista.
D'ençà que presideixo la Cod'una casta inferior que veurien
consagrat en la pràctica aquell missió Central, de la qual forretrat que sovint es fa junta - men part dos estimats companys
sent a l'Administració Pública de la minoria d'Acció Catalana
espanyola, quo el ciutadà es per —els senyors Esteve i Guarro—
al funcionari 1 no el funcionari la tasca de catalanització a que
per servir ols ciutadans, cona abludia s'ha traduit en fets i la
bauria d'esser, demes que el Gaseta Municipal per iniciativa
*pe ha dit el cap de la minoría nostra surt redactada exclusivaradical constitueix un greuge al ment en la nostra llengua; avui
ho aprovat un dictamen de la
pobla de Barcelona.
Central perque es modiI araba, despres d'aclarir un Comiese)
fiqui el Reglament , d'Empleats
dubte suggerit pel senyor Bor- en el sentit que aquests hagin de
das, demanant que es voti el
eoneixer pencetament el català;
dictamen per aconseguir telaf i en la propera sessió de la Codonar un pea més per la cabila- missió Central té de discutir-se
nazache de tota la vida munid- una moche dele aludits companys
Pat.
i del que us parla, encaminada
S'aprova el dictamen amb el a que la Dengue catalana pugul
'rol en contra del amper Rocha. usar-se en la major para dele acTot seguit eón aprovats altres
tes de la vida municipal. Ja veu,
Biethmens dele quo hi havia da- dones, el senyor Carrasco, que
munt la (aula; d'entre els guate Acció Catalana no es limita a
;ni ha un referent a la
.fer declaracions platelniques, encara que esta desposada a votar
111001FICACIO DE LES
toles les que el senyor Carrasco
••
vulgul.
•
ORDENANCES RIUNICINo n'hi ha prou amb fer dePAL8
elaracions; no n'hi ha prou amb
D'atore( amb et metete eón mo- dir íes coses; les coses s'han de
dificats dos adietes de les orde- dir i s'han de fer. El senyor Carnances municipals en el gentil. de rasco es mea aficionat a fer de'qua s'autoritzl als propietaris de claracions, a proposar que es
cases situados en carrers de més prenguin acorde, pene deixant als
vint metres d'ample per a alzo- altres la feina de realitzar-los,
par-les un pis nidal.
Perquè quan un estima t company
4 Queden alguna dictàmens sobre del senyor Carrasco
formava part
t ia
Pe/14044 U. 4iacueki4.
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passat, no se li aeudf de catetenotzar la Caseta Municipal? A
ell no se li acudf ni so li acudí
lampee al senyor Carrasco; perla
a nosaltres se'ns acudí i ho hem
fet, ho hem fet selenciosament,
sense cercar un èxit de galeria,
perquè entenem que en fer aquestes coses ro realitzem cap gesta
extraordinària; fern, senzillament, el que entenem que es el
nostre deure.
En resum: Si es posa a votaciei l'affiche del senyor Carrasco,
nosaltres la votarem, peró porque aquest acord no es limiti
corn tants altres a una declarad() platónica i cense eficàcia,
anunciem la presentad() d'una
proposició Incidental, en el sentit esmentat.
El senyor ellaynds elle que el
senyor Carasco, com sempre, lo
que preten amb la seva proposició és que el poble cregui que
ell es mes nacionalista que els
altres. Referent a la cooficialitat
de la llengua, recorda que quan el
senyor Carrasco va presentar-se
a oposicions a Madrid per a una
cätedra de la nUiversitat de Barcelona, va presentar Pinstäncia
en castellä i si l'hagués obtinguda, avui explicaria l'asignatura
en castellä. (El senyor Carrasco
protesta.). Diu que el senyor Carrasco ha presentat la proposició per a arrivar a la discusió i
si aquella s'aproves ell mateix
17endemä ja no es cuidarla de si
es compleix o no. Segueix dient
que per acceptar lo proposat pel
senyor Carasco es podrien pendre
facultats que are tenim. Nosaltres, dones, seguirem en el Municipi escrivint i fent en calalä
tot allá que poguem sense que
per alzó creguem indispensable
Pacceptació de l'addició del senyor Carasco.
El senyor Junyent s'adhereix a
la addició del senvor Carraeco i
diu que els tradicionalistes la
votaran Integra, i acaba sortint
en defensa de la !lengua castellana a la qual — diu — que té el
mateix respecte i estima que a la
llengua catalana.
El senyor Carresco rectifica
breument.
El senyor Romeu combat la
p roposició i l'esmena del senyor
Carasco, i després d'un discurset
i unes guantes inconveniencies
que ningú escolta, diu que la minoria d5Unia Monärquiea votarä
en contra.
El senyor Rocha diu que s'extranya que ara es protesti
l'acte del governador, el qual ha
vingut a portar le pau a la flirtee i no va protestar-ne la Mancomunitat quan el Comete de
Salvatierra va fer lo mateix al
pendre possessi6 del seu cärerc.
Llegeix uns päragrafs deis senyors Giner de los Rios i Sol 1
Ortega, Comenta la tasca d'Acite
Catalana i fa un nou reclarn —
que ag.rahim — a LA PUBLICITAT. Din que els radicals valen
l'autonomia i que per aixó troven molt acceptable lo que ha
dit el senyor Maynés. Fa esment
de l'ieplec de Berge i diu que anirà sempre eri contra la politica
d'Acció Catalana.
El senyor Junyent intervé novament fent remarcar que el senyor Rocha s'ha apartat de lo
que es discutia o sigui l'addició
del senyor Carrasco. Creu que el
obtenir el reconeixement da l'oilcialitat de la llengua es el primer
Pas Per a assolir lesaspiracions
de Catalunya.
, El senyor Carasco rectifica i
aclareix lo dit a nteriorment, insiitint en que si per cas tota
proposició passi a la Comissió
ree responent. Contestant al senyor
Massot, diu que es necessari que
les cosses es faeln, pelee que lambe es dieuin, puix si no sen parla
no es fan,
.•
El senyor Illassot reetifica. Dirigint-se al senynr Rocha Ii diu
que la posició d'Acció Catalane,
que Ós per a ell una obssesiö, ha
estat sempre clarament definida
i senas equivoca Sempre hem
seetingut el match' programa:
sempre hem aixecat la mateixa
bandera.
No pot dir el mateix la minoria radical. Aixf eom en el Govern de l'Estat Espanyol lii havia el toro pacific de dos partits
monàrquics, en la direcció del
partit radical hi ha el torn—potser no precisarnent paeffic—de
dos esperits absolutament anteMies: un espanyolisme a ultrança que coincideix amb 0il capdillatge d'hornee de significaci6 arre
ticatalana com els senyors Giner de los Rios i Rocha; una cordial simpatia amb les coses de
Catalunya, quan la minoria radical al Consistori ha estat dirigida per hornee com l'EntiVä
Iglesias i En Mir i Miró; simpatia que en homes del partit radical, com en el senyor Gambils,
ha arrival a vegades a les manifestacions del més intens nacionalisme, autoritzades, segons ell
efirmava, per En Lerroux.
Els hornee d'Aceite Catalana
partem ben alt 1 ben clar 1 diem
el mateix per tot arreu. Afirmem
el dret de Catalunya al propi Govern, sonso altres limitacions que
aquellos Imposades per la própia
y_olug tAt_4011 eltalanwin OfflOila
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L'AJUNTAMENT
en una solució cordial del nostre
plet, com els regionalistes.

Creiem que el nostre problema
s'ha de resoldre per la imposició de la voluntat dele catalans.
A on eón, senyor Rocha, les ficcions que s'han do destruir? Quines són les coses que s'han d'aclarir? Quin dret té el senyor
Rocha de parlar coro ho fa, formant part d'un partit que no mes
revolucionàriament pot obtenir el
seu objectiu, i ha deixat pasear
inaprofitades tantea ocasiona da
trasbalsar el regirle?
El senyor Rocha parla faquínttirialment de desautoritzar en el
Consistori les nostres campanyes.
Nosaltres no creiem que ningú
sigui tan insensat per a fer-li el
jec, pecó si a aleó s'arrives, nosaltres continuariem igualment la
nostra obra aqui i fúra d'aquí.
) El senyor Rocha rectifica dient
que Os radicals s'oposaran sempre a les campanyes separatistes
deis d'Acció Catalana.
El posa a votad() la proposicite, entaulant-se un llano i animal debat sobre si l'addició del
senyor Carrasco s'ha de votar
despees de da poroposició o be
entre els extreme - tercer i quart
de la mateixa
Finalment s'acoraa que es yoti desuda
Els tres primera extreme de la
proposició són aprovats en votació nominal pels senyors següents: Gabarró, Anglada (S.),
Anglada (E.), Blajot, Bremon,
Nonell, Tusell, Barbey, Nadal,
Tusquets, Duran, Vilaseca, Can..
rasco, Sabater, Junyent, Maynés,
Cararach, Plajas, Estere, Mas-.
set, Tries, Bordas i t'alcalde.
Total, 24. Han votat en contra
els senyors: Olivella, Domenech,
Reune, Caeajoana, Canales, Rocha, Capdevila, Romeu, Arquer,
Naves, Benítez i Palau. Total, 12.
Tot seguit es posa a votació
l'addició del &anyor Carrasco,
que es rebutjada pels regidora
següents: Olivella, Gabarre, Dornenech, Anglada (E.), Blajot,
Nonell, Tusell, Casajoaea, Nadal, Canales, Tusqueles Rocha,
Capdevila, Romeu, Vilaseca, Sagatea Maynés, Cararach, Arquer,
Naves, Plaja, Benítez, Palau,
Balite i President. Total, 25.
Han votat en pro els regidora
següents: Anglada (J.), Bremon,
Barbey, Duran, Reynals, Carrasco, Junyent, Estere, Massot,
Trius, Viza i Bordas. Total, 11.
Finalment es posa a votació
la proposioió incidental anunciada pel senyor Massot, que
diu abres:
"Que a fi de que es tradueixi
en fets l'espera que informa
d'addició del senyor Carrasco,
passi a les corresponents Comisione, per tal que li donguin la
tramitad() que calgui en cada
ces. — elassot, Estere, Duran,
Barbey, Tusele Anglada (E.)",
que és aprovada per 26 vots contra 10, i d'extrem quart de la
proposició, per 25 vote contra
11.
DESPATX ORDINARI

Son aprovats tot seguit ,nombrosos dictamens que hi havia a
l'ordre del dia, la majoria dels
quals fan referencia a ssumptes
de tràmit.
PROPOSICIONS

Soltunent son presenta una,
signada pels regidors de la minoria tradicionalista, demanant
que l'Ajuntament deixi plantes i
ornamente per a una festa que
ha de celebrar el dia 8 l'entitat
tradicionalista "Crit de Pätria".
Es aprovada.
raocioNs, PRECS I PREGUNTES. LES SUBSISTENCI ES
El senyor Plaja fa tis de la Pa-

raula per a rependre la interpelació sospesa la darrera sesee!,
sobre les subsistencies. Exposa
els trehalls que ha fet la Comissió d'Escorxadors i Mercats per a
normalitzar els preus de la carn.
Porta dades per a demostrar —
contra lo dit pel senyor Olivella
la darera sessid — que hi han
mollee ciutats a Espanya on es
paguen les carne mes caree que
a Barcelona. Diu que des de fa
!non tenme esta estudiant aquest
problema, balara arribat a conclusions definitives, perú que no
ha presentat encare el dictamen
al Consisten! per entendre que
els moments actuals no són els
mes propicie. Acaba preguntant
si la minoria radical té algun
programa a abaateixementa
El senyor 011vella rebat algunes manifestacions que ha fet el
senyor Plaja i es dol que aquest
hagi rertet una convers particular per a argumentar les seves
manifestacions. Insisteix amb dados que Barcelona es una de les
ciutats d'Espanya on es paga la
carn mes cara. Segueix exposant
fets i retreient converses parteGuiare per a combatre al senyor
Plaja.
Ilavent trascorregut les quatre hores reglamentàries, l'alcalde pregunta al Consistori si acorde prolongar la sessió per una
hora. Ale( s'acorde..
El senyor Maja diu que el see
mayor Olivella va dir en certa oca!lió QUA 4o. stol.1419rnia amb
'

Comissió d'Escorxadors, si no es
procedia immediatament a la
construcció del nou escorxador.
Segueix desfent molla càrrecs
formulats pal senyor Olivella.
Aquest rectifica novament en
un Itere discurs, acabant el deba!.
VOT DE CENSURA A
L'ALCALDE
El senyor Buró de Viver agraeix

la cooperació de la minoria radical en la sessió avant paseada al
demanar que feos llega l'article
36 del reglament. Diu que se'l va
atrojellar en el seu dret i pregunta en que es fundase l'actitud del
senyor alcalde donant prioritat a
la proposició del senyor Mayues
havent demanat ell abans la lectura de l'article 36 del Aglament.
Formula una protesta i afirma
que les minories no poden continuar en aquesta situaci
ó. Diu que
l'alcalde s'ha constátela en esclau
de la majoria. Segueix dient que
si be As partidari deis alcaldes
populars, en aquest cas no pot
esser-ho. El Consistori—diu—ha
de manifestar si aprova o desaprova la conducta de l'alcalde en
aquella sessió.
El senyor Rocha diu que ja
aleshores va censurar a l'alcalde
i segueix censurant-lo encare per
haver negat al senyor P.umeu el
dret que té tot regidor de demanar sigui llegit l'article 36 del reglamente ande el qual fet Válcalde
va inferir un greuge a les minories, can aquell article del reglament constitueix el dret de les
rninories.
Fa avinent al senyor Baró de
Viven que si ell formula un vot de
censura contra l'alcalde la minoria radical l'apuiarä.
El senyor Maynés defensa l'actitud del senyor alcalde dient que
no feu mes que complir amb el
reglament, dones la proposició
incidental fou presentada i votada amparant-se en l'article 30, el
qual va donar-li la prioritat, car
do no haver estat aixf, un sol regidor podria irnpossibilitar durant molt de tcinps les tasques
del Consistiere Afegeix que va
obrar - se regtamentäriament
dones l'assumpte s'havia discuta
amplement.
El senyor fiará de Viver insisteix en que aquell acte foil un
atropell ben determinat i afegeix
que presentarà un vot de censura
a l'alcalde.
El senyor Rocha insisteix en
les manifestacions tetes anteriorment.
El senyor Alcalde diu que l'uneix amb el senyor Bate') de Viver
una amistat de molts anys i que
si amb algú havia de tenir atencions i diferencies hauria estat
amb ell. Diu que l'article 30 del
reglament es ben categ,erie, no
admetent-se mes intervenció
un debat que la de l'orador que
està en l'ús de la paraula i res
mes.
Respecte a les paraules que ha
pronunciat el senyor Bare de Viven de qué soc esclau de la Lliga,
puc assegurar-li que encare que
estigui identificat amb la Lliga,
ni la majoria, ni tot el Consistori en pes em ferien res en contra
del dret de ningú.
Dites aquestes paraules l'alcalde senyor marqués d'Alella es
retira del saló.
El senyor efaynes es dol de
l'actitud adoptada per les minories i justifica amb paraules molt
eloqüents la conducta observada
pel senyor marques d'Alella.
El senyor Bar6 de Viver presenta la següent proposició incidental: Que l'Ajuntament acordi
haver vist amb disgust que la
presidència d'aquest Consistori
no comíais lo disposat en l'artiele 36 del Reglament, en la sesee/
del 22 de novembre próxim pas sal, vulnerara el dret de les minories.
El senyor VI= fa avinent que
la minoria tradidonalista no volarä el vot de censura contra
l'Alcalde.
El senyor Rocha rectifica i diu
que deepres de les manifestacions que s'han fet i com sigui
que els única que volaran el vol
de censura seran els radicals i
la minoria d'U. U. N. que ell la
retiraria.
El senyor Ear6 de Vlver assenteix a lo que ha proposat el sesen Rocha i retira el vot de cen-

sura,

A les onze, no havent-Iii muts
assumptes per a badea s'ajen
la sessió a les enze i eins minuta.

Notes

¡normatives
Boy es alinlaclons do
carrera

Al Negociat d'rabanitzarie i
Reforma ele Foment estan exposets els projectes, un de noves
aliniacions del cenit de Can Piqué i un altre d'allargament del
carrer de Sant Ildefons.
Oposiclons

La Secretaria de la Comiese!,
municipal de Oovernació anuncia
que per l'Ajuntarnent es comíaca a oposicione lliures per a proreir cinc places de cap d'equip de
l'Institut municipal d'higiene,
dotados amb cl ealari de 53 pes:solea aehnonala.i4elinstingiell ea

presentaran durant el ter mini e
vuit dies ad Registre General t
Secretaria.
;.Distribuoló dels capees
del Comitè Emana

L'Alcaldia ha disposat la 44
peüent distribudó de les 4eee
pessetes que per a la beneficeaa
municipal ha rebut del Comité
del!:
Hospital d'Infeccioeos, per
matalassos i l'anemia 7.5e0 pee
setes; per atencioas gener
5,000o01.6n ies escolars,
eehdiaer, ,5A
6 0.i0u000nOt acpnea:neste
utit:
Escola
ntcese. esco
escalarrde
10.000. Comissió mun icipal e,
beneficencia, 11.500.

de la grajee
urbana
Ha
Ha prestat durant el mes de tu,
vembre 5.676 auneis:
Entre aquesta n'hi tijera'
per ferides; 1 per dispar d'ares
de fue; 35 per fina i rebatiere e
per estafa; 4 per expendre rea
neda falsa; 57 per ordre sapo.
rior; 2 per actes contra la nea
ral.
Ha acompanyat a Dispensara
Cases de Socors i farmäcies ,perqué fossin auxiliades, 815 persa
nes; ha recollit a la via pública
116 menors i 23 vells extraviats.
Han estat conduits a la Comie
Baria Municipal de Beneficencia
56 hornea 40 dones i 19 menea.
Da prestat auxili en 18 incendie.
Per infracció de (es Ordenan.
ces Municipals ha reconvingut;
703 persones; 16 rectors o pro,
pietaris de tramvies; 45 d'auto.
m6bils; 73 de. motocicletas; 68de
bieicletes . 359 de carros; 87 de
carreteas ': 46 de cotxes, (5 decaí',
ros de mudances.
Visites a l'alcalde
Ahir visitaren al senyor alcal,
de el president del F. C. Barcelo,
na per a invitar-lo a qué presen.
cii els partas internacionals da
futbol que es jugaran al seu cana
els dies 24, 26 i 31 de l'actual i
1, 6 i 7 del venirle gener amb la
cooperació dals Clubs M. T E. de
Budapest, Amateure de 'Viena i
primer F. C. Nuremberg. Al propi
temps li han sol.licitat que seis
permeti col.locar el corresponent
anunci a la plaça de Catalunya.
També ha complimentat el se,
nyor alcalde el eúneol general deis
Estats Units d'Amèrica a Barca.
lona, Ralph James Fotten.
El preu del becalla
A proposta de la Comissió d'Ese

corxadors i Mercats, el senyor ale
calda ha firmat un decret perque
en el succesiu s'expengui el ebacallä extra" amb la rebaixa de
025 pesetes quilo en relació ante
els preus que actualment rosa,
aren.
Sec: bacallä sencer eseollit. a
3 pessetes qui/o; bacallà sena e
corrent, a 275; morro escollit, a
3'25; morro corrent, a 3; penca
ventresca. a 250; penca cua. 3
2'25.
Remullat: morro escolle, a
250 pessetes quilo; morro ce:rent, a 2'25; penca ventre.sca, al;
penca cua a 175; trossos, a pretil
convencionals.

PALAU DE LA
GENERALITAT

—
Biblioteques Populan
Havent aparegut un error ea
cópia en les Bases inserides el
Bullid( Oficial deaquesta provincia, respecte al Concurs obert
la Mancomunitat de Catalunya
per a la coneceeee de Isibtioteques Populars, a"continuacie
publiquen novainent les Bases VIII i XI tal ecau han d'enteedre's redactades;
BASES'.
VIII. Si els peticionaris
sin els Ajuntarnents, no pedrea
ésser admesos a Concurs, si no Pv
troben al corrent d'obligacions

amb ea Mancomunitat de Catetenya 1 anda la Dipulació respect i
-vaielsuofrimentshau
d'haver estat aprovnts en sessiii
i ratificats per la Junta de VO4
cals Associats.
En el cas de tractar-se as natel
poracions o particulars, (lome e •
de trobar-se els Ajuntaments dele
Municipis un es trobin donde:.
Hala al corrent d'obligaelone anee
la Mancomunitat de Catalunya I
amb la Diputasió respectiva, re'
ferinient haurà d'eseer leealitzat
en (legada forma i garantit per
mitjà de dimesit u altea furnia
equ ivalent.
Xl. Confirmades les conceee
simas, la Mancomunitat de Catee
lunya consignarä en els setia
pressupostos anuals des quanta
tata necessäries per a la instale
tecle i organitzaciú de les Hilillo.
teques concedides, seguint re.
rosament landre que s'estableixe
sempre 1 quan els Ajuntamenie
respectius es trobin al corrent dál
les seres &A igacions amb la da n .
cornunitat _
s amb l Diputació rbe

•
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tres dragona.
portar a rescen' a lírica la popular capotara cavalleresca d'En Senil Pita, fri "El castell dels tres dragues" era escanesa aastant arriscada, tant per al liaT•
ra cela pet al masía. Calia alleugerir !a
' apiada" del seu atapeit bagatge bufo.
resc, reduint-la, mea o menys, a la categoma (latn llibret of fembaquia, scnsse des.p,l`rn--la de la sena gracia grassa, i
anuaa, cucar per a la música un to atrae catalanesc que traduís en sons
gräcia i ensems la bigarrada i grop s-t color-cana escénica de la cornada'
Eaaete s a semblant suposava trcball in
ai mata i x cafre de l'abim. Iluitant amb la
fantasma de la xabacaneria, sempre a l agoa en rquest ganare, el mé s difícil Ir
a un músic que vulgui mantenir-se arnb
¿ L it •a nPr. ea! tcrreny arth
rrestre Morera, acompanyat del dis it Franeete Pujada, era l'irle
cempositor capae d'emprendre una tanca
sem bl a nt amb probabilitats d'axit. i si bé
—diguent-ho sincerament—la seca novia
partitura és ressent dcl defecte de no esrer bastant madurada, assaonada com
hauriern desitjat, no obstant, l'inspiren
!misia ha aconseguit sortir-ne airós escrivint una música Remera, agradom. ama
na ments de saborós regust catalä i que
cementa n subratlla sovintejadament les
fiases i situacions cómiques de robra amb
gracia i enginy ben propis de la terna nostra i del sastre ambiento
La nova obra d'Entic Morera serä discutida parquè són molts, moitissims, els
punts de vista asa) els quals es vol enfocar el teatre líric català_ peró s'ha de
reconèixer que el compositor es tot respectuós anta la simpatica humorada teatral d'En Pitarra i que aquesta queda
ben estructurada dintre de la sera novena
forma musical, servant tot son interés
cómico
Sobresurten en "El castell elds tres
dragons" del primer acta: un bell auca en
el qual s'inicia la cançó popular "La Nadara", escrit amb trata i desenvoltura.
Tenor i tiple A veieren obligats a cantarlo tres ne gadas seguidas); un graciós tercet i el final de l'acta.
Al segon, el compositor s'anima en la
grotesca fasta que dóna el senyor del castell, recorreent novament al folie-lore i a
la deliciosa inspiració rítmica ten personal de l'autor; un curt i mrlealias fragment de tenor: 1 el quartet d'Eta Cualtero
1 els tres criats que fou hisat, igual que
el namaro esmentat anteriorment.
De l'últim acto el palia féu repetir un
reduit i sarna- concertant. El mestre Morera es vale adarnat en aquesta escena,
reclamant -se la saya presència.
A ma de les escenas comentados, cal
remarcar mita detalla encertats de
l'orquastra, en els manis el ma s ic comenta
destranant la corniciett del llibre.
En lírica generals ,c1 mestre Morera ha
escrit una partitura agradable, ball adaptada a robra d'En Pitarra, ben sentida ;
pesar la valor tematica no es multé sein pee a ca matraxa alcada, pera s'ha de tenia rs compte que la naturalesa de rargurnent no remara al músic una gran volada melódica. L'amaestra rhattriem dcaijada de vegades mis animada i sucoca.
Lauter

fou ackmaat al final de tots cls
actea ara, grans aplaudiments del nombras paalic que omplia la gala.
La interpretació fas, bona. Emili Vendad' esta fct un actor. S'expressa amb
clareslat i es troba sempre ben situat a
l'escap a. Cantä, cona ~pea, rnolt bé, repetint alguna fragmenta.
La senyoreta Begatto ens agrada' mes
en "El castell deis tres dragons" que en
el "Dan Joan de Sarrallonga". Estigué
molt encerrada cona a cantant i cm a aceita en cl seu papar de "Donya Flora".
El barann senyor Sagi-Barha potser un
ala fara de son arnbient en aquest ganare rómia: pal damas, exceLlent.
Dé, o discretament IX, la resta d'actor,
aenyors Berges, Pedrola, Sirvent, Janau,
5etcetera.
El mestre Lambert dirigí l'obra amb veritaale interès; al final llagué de surtir
al pala escanic jata arnb autor i artistes.
"El castell deis taca dragona" fou preaentat rornh luxe i propietat; esmentaeie rn alguna patita Mexactitud d'apeea,
pera en una "gatada" no cal mirar prun.
L'obra alaingué en bon ixit ; suposem
que e; raantindrä al carnal tot el que resta d'atan . i quelcom Inés.
E M. F.
ROMEA
La immillorable interpretada i la fastunsitat en la "misa en SCrne" que de bell
comen.: ha logran la infantil rondalla "La
Ventafocs" iba arribat a la nao representada, que tindrà lloc asna dijous, i per
a solemnitzar aquesta data felia en els,
anals del teatre català, després de "La
Ventaf ami" s'astrenarà l'escenificada
d'una pagina viscuda arrancada tic la malitat que el scu autor, En Josep Maria
Turres, ha batejat amb cl saga
gastia tito! de "Les cedida:facies de Niwatt", que constitueix un veritable proski de tendresa alienta

POLIORAtlIA
Per a ami a la tarda i en matinée es' pedal s'anuncia en aquest bunic teatre
la inaugurada riel tcatre per a infants,
estrenant-se el anafe popular en tres artes
1 7 quadros d'Ea Josep Maria Ealch i
Torres "La pobre Cenicienta" (La Ventafocsa, traduit al castellä per En Josep
Barren.
L'empresa presentarà l'obra amb tot
laxa i propietat, havent fet pintar un artistic decorat en eta taller, deis senyors
Lulbena i Giebel i confeccionat un rk i
lutx6s vastuari a la casa Perialva.
No dubtern que aquest esdeveniment
atraurä un nombrad públic.

•

MANIFESTACIONS DEL
GOVERNADOR

CÁTALUNYA

Comed d'Itarbi
VALENCIA—El diart concert deis
Organitzata per la Filharmónica, anà a
carne de l'eminent pianista valencia En
Josep Iturbi.
S'omplenä de gom a gom el teatre Olimpia.
Un públic distingit que admira forart
a Itttrbi acudí a saborejar el seu art.
El programa el formaven: la "Sonata
en mi bemol, op. 81",, de Beethoven;
"Lesghinka" (estudi en l'estil de Balakirew), del simfonista rus Liapunow; "Humoresca", del rus Rachmaninow; "Islarncy" (fantasia prientall, Balakirew.
L'última part eran: "El Pelele" (de las
"Goyescas"), de Granados; "El viejo
castillo moro", dcl cultíssim crític musical de Valencia E. Lapez Chavarri, 1 "El
visita dele interessats, dient -ion sito", tema popular i variacions d'inque no calla fúcar als carrero el
fante.
cartel!, parque havien parlat amb
Iturbi imané de repetir algunas n.011
i ja no ho creien conve- posicions ,que el públic celebré moltissim.
nient."
Probablemeat el r3 o 15 donaré un altre
Acabé dient hue la crisi no esrecital.
lava solucionada.
Confrrincia d'En ('alentí Cape
Es troba a Valancia des de fa algttns
-55.4n445..
dies el disti e eit publicista En Jaume Valentí Camp. Sembla que la seva estada en
Universitat de aquesta la motiven assumptes editorials
Considat pel Centre atala dora el dittmanga a la tarda una ennefrancia, el teBarcelona
ma de la qual era: "L'esforç dels intelEl Factor ha signat títols de batallar lectuals catalans en la cultura cap:rayarla"
ta' or de Pera Jalisacs i Roviralta i
Fati la presentació del conferenciant el
N. a tsi Asend i Caselles, de l'Institut de president dta Centre, En Francesa !laEs veltna
nado. qui rememarà eis anys d'estudi uni— Ha e s tnt enviada al director d'ehversitari passats a Barcelona junt a Vasenyament palmad referent a l'escola no lamí Cama, glossant després la sena inoficial de Riells del Fay, la qual es trot
tel.lizancia i vasta cultura pasadas al seren males condicions.
val d'empresas que enalteixen a Cata— Ha elevat a la superioritat ama lunya.
peoposta per a metges de guàrdia de meTot seguit En Valentí Camp passa a
dicina, cirurgia i toco-ginecologia de la desenrotllar cl tema de la sena confarènFaculta de Medicina.
cia, dient que les tres figures maa im— Pan visitat al Rector el director portaras de les lletres espanynles i iharilEacola Industrial de Terrassa en mies són precisament atarazan, Xenius i
arrlar de Madrid i el doctor Rubia i Alamar. de llengua catalana.
Lit1C acomparmant el director de l'InstiIndica aix6 la maturitat cultural a qua
tut francas, M. Bertrand.
ha arribat Catalunya, vivint i deaenrotliant-se la !libertar necessaria. La Maneomunitat en els darrere anis, ha impulsnt
la cultcra catalana fins a tal punt, me
ama Catalunya as un palta> retirant enorNoves
m a ment sobre el nivell cultural deis ala
Avui: Sants Ambras i Urba, biaba i tres pobles ibérico.
En aquest sentit /aun ha dc donar a la
confessors. i Santa Fina.
Quaranta horas: Asna l'església pa- Maneornmitat tota la glaria qua renorta
aquesta creada de cultura. Es la af ancartan-oda/ de Sant Cugat. Hoces d'amarais
L e dos (marta de ru ft dcl mati a dos munitat la que cns patanes gandir dam
• espectacta de cultura tan varamant sagmanas j'e sis de la tarda.
! a tr..‘sa 'avui: Vigilia de la Immaatt- gestiu cama el que ofereixen totes les institucions creadas per ella.
lada ( encanció, color blanco
art de Maria: Asma Nostra Dana
Analitza, ami, prou detenció anaelles
la Font de la Salut, a *s Mínimas, o al institacians i dii que al costal de l'acció
benefactora de la 'Mancamunimt havia de
Sant Eam rit.
Adorarla nacturna: Avui, toro del Sa- posar-se la dalo partículas- e. A Ras- calara
existeixen les editorials més importants
grat Crr dc Jes ú s.
Vct110- sufragi de les ànimes tul de la Península i is a Catalunya on sita
Parpatori: Ami, a la scva cartelas. Es- ducal 'a conèixer mas prom n te el pansaanda!. ta.5 (Gràcia). Torta deis Do:ora de nunt deis inteLeIctuals castellana. N'hi ha
proa arah dir que la lablintrca Minerva,
Id ra
per exemple, ha putalcat &asna que cap
1 ,n/emires. dia 8. l'Associació de lea
altra, les obres de Maczeu i d'aliad; escripde Maria, amb motiu de celebrar la
leata anual daidcada a la sena excelsa tors d'Esnanya, que són el bo i millor de
lltm "élite".
patrana la Verga hm-tamalada, tindr3
misaa de camania general a les vida oni)
Acabà la sera conferencia En Valenti
Carne) raccomanant al nombra, m'a-aja que
pr ; i”.ta preparatória, que faná el doztar
rescoltava
que influís en l'amhient valenManuel Pi-mira, prevere, rector.
A les dau : Ofici solemne, cantant-se a cia per a la creada, d'una Mancomunitat.
veas la Missa del Papa Pies X.
A dos quarts de cinc de la tarda , tes
fitemblea del partit republicd
del Sant Rosari, altim dia de la Novena,
El partit (ríanla Re publicana Autonosermó que dira mossin Miguel Angla
mista, me funda En Vicens Masco Ibaprevere, vicari i besamans a la Sima.
iiez, ha estat a la ciutat sobretot la
Ve-,e7
{orca politica de mes prestigi i de més
A N.ts els actes anunciats la masa capacitat per a l'acció. Henal, per aquest
choral de l'Associaciú, sota la (Breada de partit es produiren a Valencia tots els
amasan Antemi Sentis, mestre de antela, mnviments passionals de fa algans anys.
cantar äcsepllits moteta marians.
Ama, malgrat un cert escepticisme que
sin encomanat a tots els republicans de
Deis Actes d'Afirmació Valancia, i malgrat no tetar els aspaostas el majar interés a htllugar-se, el parNacionalista
tit d'Unio R epublicana coman% la maEssent diversos eis Ajuntaments que jada municipal de la ciutat i els dos prima ra loas de la diputació a Corta.
brovent acordat Ilur adhesió als actas d'
Val a dir que a la provincia el sea
Urrnació Nacionalista i aprovat la declarado aernanada pel Centre Autonomis- prestigi i La seca organitzaci6 són prou
ta de Dopendents del Comerç i de la Im exigües.
Des de !a Solidaritat, el partit republida‘aria, aa han trames encara a aqtrst
mi es francament antintacionalista. Els
c:s dita acords, la Secció Pennancnt
Propaganda Autonomista del mateix, or- seas firmes recorden de tant en tant que
gaaazadara deis esmentats actes, vaga san federals i que és una bona COS2—(11als A'untamants que es trobin en amtast cara 1--ei programa d'En Pi i Margall.
Pera en traes les ocaslans concretes de
can. Ii arman tot sama: la corrraponaai
eran:amada, oficial d'adopció dala ea- valancianietne han falsejat a Pi i ?Jerga!!
i s'han pnsat harbarament enf ront
morat-ts mmrds.
La ma'e ixa Secci(3, per tal de flaer qualsevol patita rcivindicacia.
Es indubtable, paró, que comencrn de
naa data definitiva par a la recepda da-di:asiles 2:S esmentats actea i r fas rectificar. Primar l'alcalde, En Ricard
trt atta tal te exacte del resultat de la Se.- Simpar, :tatua en un sentit de vegades
va iniciativa, ha assenyalat tot el mes in francament valencianista, usant i tot tergene, %Metut per admetre encara aquastcs minologies del nacionalisme. Després
adhesions Al 3 1 de ganar, donas, ce tun- la Prernsa i en eis actea pública ea notaeara la liada i es fui raLludit reden-s- ra un to de comprensió i da tolerancia
qual as (aran públiques las dales que mai havien tingu t . I en l'Asaranblea
t'.
que acidara Nostra Parla al palatt de la
•esaltin.
Diputad& durant cl mes de jurad, ocadiren les personalitats mas remarcables
nSaLf&4:12ES3SBEIMMEEMEeiLlet.-del partit republicà, fent tras ells doctaracions d'amor a la nostra llengua i d'airreació dels st- us drets, que produircn esclats d'entusiasme.
Aquesta noca significació que sentblava
LA
Imanare el partit republicä autonomista
no ha estat confirmada en l'Assemblea
DE
ame celebris el diumenge per a aprovar les
bases organiques del partit. Quan els diPER
rectors del republicanisme es dirigeixen
als seus partidaris els parlen amb aulaA. Rovira i Virgili
mismas. No °Halen dir els quatre tópica
prchistórics ami) que taren prosee
laisme. Perú amaguan tot alié que passa
NI 25 cütims
dins de la seva äninta i del san petisa-

Ahir al migdia, el senyor Arcianaz rebd els periodistas:
Després de manifestar-103 que
la situació social continuara amb
tranquil.litat 1 que haViJ. rebut
un telegrama del ministeri de la
Governació donant-li comp'e de
la dirnissid . Oel Clovi rn, diKed que
havia aparegut un elide, a "El
Radical" titllant-lo d'enanito de
les Ramblas. "Aix6 m'ho diaen-afegt—perque no vaig segellar un
eartell que presentaren els que
protesten de qué s'obrin les Rum.
bits " M'admiren aquests periödies'que ataquen amb tanta lleugeresa. SI jo no vaig segellar el
cartel! es parque vaig rehre la

religioses

ELS CAMINS
LLIBERTAT

CATALUNYA

ment.

Da venda, als quioscos, a los
Oficinas d"Ace16 Catalana"
(Trafalgar, número 14) I a
LA PUM-1017AT

COMIC

Avui, dijotts, a la nit, Templen ha
combinat un programa extraordinari,
format pel drama social de Fofa Igarbide
" El Cristo moderno" i la tragicomedia
cat alana "La monja enterrada en vida".
Dissabte vinent s'estrenara rinteresbant drama .paational ea Cine ames "El

7

LÄ PUBLICITAT

TEATRES GOVERN CIVIL

TIVOLI—"EI oastell dels

▪

tiatmo beso" (La acusada de un crimen),
otra de gran emoció.
Li cerapanaia Rojas-aparó ha sstudiat l'obra amb gran musekjacase, &aguantes vis brülaat ex*

En la declarada de principis que alune
varen en dita Assemblea es renova la fe
en el programa de Pi i Margall. Es fa
amistar que als republicana no els separa
dels valencianistes res mas sisé la República. Sobre aquest punt es fetz un poc de
deba!, cense entrar en el fons de la qüesti& Quedé aprovat tal cornis va redactar en el primer moment.
Deduim d'aquests fets que eatä operantse Una transformació del partit republica.
Molt contra la seva voluntat, les coses
porten una direcció de la qttal no poden
separar-se. Abel mateix teta eta altres
partAbs mida gg u p tatlecisió RiabLult.

MATAR0.—Al camp de joc de I'lluro
S. C. jugaren, en match de campionat, da
primen equipa d'ell i del Vilasarenc F. C.
de Vilasar de Dalt. El partit resulta molt
interessant en la segona part, puix a la
primera convençut Illuro de la seva superioritat, no fiu gran esfora.
Fou el resultat du 5 gols a favor dels
nostres per o els vilasarencs.
— El primer equip del C D. Mataré, va trasladar-se a Calcita, per a jugar
tia; mateix partit de campionat. El triotuf
fou per als calellencs, per 6 gols a r. Segons referancies, el públic es mostré parciatissim i cl retar& no gaire cclectic.
— El segun equip de
va vancer
3g
ols
cl a z categoría del Vilasarcnc per
— La Seccia Dramática del Circo!
Cat6lic, amb un ple a vessar, ha posat
en escena "El rottre centenari".

tre a vuit els dies fdners i d'onza a una

gran sentada. El loe desenrotllat per bato
dos equips fou molt igualad, notant -se cc
petit domini de part dels nostres, per bé
que la falta d'enmanta en els t'aumenta
decisius els priva de marcar cap gOl;
canvi els de Santa Colorara, que aprontant
totes les ocasiona se n'apuntaren tres: uel
de molt remarcable, un altre aprofitant
un dstig en que les dcfensms badaren i un
tercer, que el públic, correctIssina l'aseenyalä cona a panal. El jutge de camp podia haver cstat mes imparcial

els festius.

'
— A les Escotes Pies s'han celebrat
lea fastas de Sant Josep de Calaaans, amb
enllumenadons, concarts, actea religiosos
i una escallida vetllada co la qual orengurren part distingits alunmes i l'Orfe6
Popular. Hi assistl norubresa concurrencia.
— Durant el mes de novembre la sucursal de la Caixa de Pensiona i Estalvis
mgressä r78,585 pessctes; pagä per reintegraments i pensiona 155,666, i deixä
obertes 32 Ilibretes novas.
Els préstecs eta ins a 20 del mateix
mes pugcn a 308,5oo pessetes, de les guata
t57,239 corresponda als actualmcnt en

GIRONA. — Ei doctor Salvada Vives,

metge-director del Manicemi de Salt, ata-

de publicar, acuradament impresa, la
documentada conferencia que sobre "Preservada. 1 lluita contra les malalties mentals" va donar a l'Ateneu Baroeletai el
dia 25 d'abril d'aquast any.
— Degut a les gestiona del diputat a
Corta senyor Pla i Daniel s'ha concedit'
im lot de taules bipersonals a l'escota de
Sant Martí Saps- esa.
— Han estat convocadas alecciona de
regidora de Foixà per al dia 24 d'aquest
mes.—C.
ba

cure.

Els dies 30 i 31 del que som el dit establiment restar tancat al servci públic, a fi
de poder onnalitzar el balanç anual.
— Diumgnge actuaré al teatre Priacirial la canadriu Pilar Alonso.
— El partit de ftttbol del campionat
del grup B de la provincia gironina jugat
el passat diumenge entre rOlot F. C. 1
el Dcportiu Earnés fou presenciat per una

Confer?ncia agrio ola

GANDESA.—A la nau central de l'immens edifici que posseeix a Gandesa cl
Sindicat de Cooperada Agrícola, davant
un públic devot i nombrosíssim, riera el
passat diumenge la sera conferancia
anunciada En Joan Miguel i Coscó.
El conferenciant, després d'unes breus
paraules de salutació, tracta de la manera
legal de convertir les cooperativas de producció en magatzems de diplasit de produdes agricoles, ara d fi el mobilitzar
la valor del producte dipositat. "El fruit,
digné, vetas aquí el factor, rala al voltant del qqual gira tot el nostre pla
de regenernció agraria ; coloquenylo en
condiciona que el signe que el representi ofereixi la maxima garantia al capital i financerament, halaren: resolt el
prohldna del crèdit agrícala, mobilitzant
una riquesa immensa, la mas important
d'F.spanya, que as-usi no te mas valor que
el preu de venda". Explicà desprès el que
és el paper de cradit amb garantia agrícola (warrant agrícola) que té tota la valor i la foraa del concixament mercantil,
voltat del maxim de garantics perqua
reennomia mundial raccepti cona a una
valor d'indestructible solvancia. Fu mig de
gran exprctacia el senyar Mantel anuncia rapariciú en mol: brett terma, d'aqurst parten que molan:zara les valors mí¡tintes dels produptes agramles.
Al volt del con ferenciant s'agruparen En
Josep M. Serras, president del Sirdicat,
qui féti la presentada; En Francase
Gruart, vemprasident; En Baptista Mona
secretad; N'Antoni Vidal, tresorer; En
Baptista Soler, comptador; En Josep Lloris, vice-secretari; En Miguel L'hable, En
Joaquira Costa, En Joaquín/ Salvador, En
Joaquim Pedrola, vocals, i En Josep
Campo. secretad d'administració,
ARENYS DE MAR.—Amb cancorrancia cada dia mas nornarasa tingué lloc
al Centre Regionalista 'la tercera conferencia d'história de Catalunya, amb
projeccions, organitzada per la C. D. de
La Protectora de l'E. C. i a cauce del
competintliatoriador En Tomas Iduarta, sola el tema "Pare II el Grana (t276
aA
r2ign5b).grin riquesa detalla explica les
principals gestes d'aquell gran rei, les sublavacions dels nobles i rempresonanent
dels contrates Foix i Pallars, intervandó a Sicilia. casatnent amb dona
Constanaa, inftuanaia de Joan de Prócida,
&Trota de !'esquadra francesa, Roger de
Llúria, desafiament a Bordeus, traició de
Carta s trAnjou, pas del coll de Panissars,
projecta de corma/asta ele Mallorca, malaltia i mort del Rei i son enterrarnent a
Santas Creus, finant una apoca dc grandesa.
El conferenciant fou molt fclicitat i
aplandit.
Pul diumenge vinent estä anunciada la
miarta conferencia "Guerra dels sagadors", a carree d'En Tornas Roig Llop
Par al mateix dia esté anunciada al
matriz es t atge una conferancia a carree
de l'il.lustre arenyenc mossan Josep Paloma, sota el tema "Joma Pan Camelagratia a la cort del rei Caries I d'Anglaterra".
Aquesta conferancia, que ha organitznt
la Joventut Nacionalista, as esperada amb
intarés parqué es tracta da la vida i histeria d'un fi:1 d'Arenys, par molts desconegttda.
— A la sessia darrera laAjtmtament
acoraa fer constar son condal al d'aqueixa capital per l'última catästrofe dcl
port.
MASNOTL—Diamenge el primer equin
del Club Deportiu Masnou ci traslada
a Mongat per a jugar l'anunciar partit de
catnpionat ata l'equip da! E. C. Mongat.
Els mongatins són forts i voluntariosos i
usen de tota mena de täctiquas, paró la
sana valor no es proa per a cantrarrastar
el joc deis masnottins. De mas a ntí:s, cal
afagir que el C. D. 111. tingue una bona
tarda.
El rastiltat fou de dos gols a zero.
L'un fou de penal, que mareé En Baiandas, i Puitre renta, d'un ortíasim xut
En Pare Villa.
— El proper divendres, día ass, ale
jugadors qun integren el pritner dada
del C. D. M., acompanyats de tnolts aficionats masnouins, sambarcaran cap a
Mallorca per a jugar dos partits amb l'equip de la ciutat de Palma.
— Els pritn e rs reds ja salan fct atmtir, havent-Iti Itag,ut alguna gateada, penó
acuse causar perjudicis a l'agricultura.
SABADELL. — El proper dilluns, dia
Ir del corrent, tindrä lloc el tercer concert de l'Associació de. Mú,ica, cl programa del qual Im estat confiat a l'excelent "Quartet de Curda de Londres", el
qual interpretarä el quartet op. 29, mimo
de Schubert la "suite" "Rotllana de fades", de Watelo Warnbr i ei quartet op. 18
núm. 6 de Beethoven.

OLOT.—L'Ajuntammt

celebré el dimarts sessia ordinäria de primera convocatória, aprovant-se diversos assummes
de gnu trärnit.
— En la proppassada setmana torro
registrats quatre rnorts i tres naixements.
Acabadas les obres de reforma de
la Biblioteca Popular, scrä oberta al
bite a les hoces de costa% o sigui de qua-
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acto. cunrnEre .— Demä, tarda,
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Teatre Cata/ä Romea
eran esdavanlment teatral
Avui, dijous, a les 5 do la tarda
Espeotaeloa per a Intaats
i
2 obres d'En Jos^p M.
Turres
LA VENTAFOC3
i esircuia de
LES CONFIDENC1E8 DE NINE7A
Interprcts: la monissima nena
Cuscolla i les senyores Maria
Morera i Angela Casas i N'Antoni Entrame. 421• 011A populista Es

despatxa A aorapteduria,

la Purissima. A dos guata.» de
U n c ir °, El apuro de Pura i
reina do tan praderas, axil monta,
mental. Nit, a tres quarts de deu,
Que es gran Ilarmslonal i La relna de las praderms, creació
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Avui, dijous, tarda, matinee especial. Inauguraci6
del Teatro per a Infanta

amb l'estrella ,IM oonte es-
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cenio popular
LA PODRE CENICIENTA
(La Ventafocs)
ene 3 artes 1 7 coradros, de
don Josep M. Folch i Torres, arranjada al castellä
por don Josep Dorna,
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Avui, dijous, 7 de de- Qi
al sombre, a dos quarts de A
o sis de la tarda, (i97 audi- •
O CIA). Gran Concert Extra- Ei
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• ordinari, prenent-bi part
l'eximia
arlista, sopran
Ileugera

CECILIA COSTA
la qual, acompanyada per gi
ti
rj F. LONGAS, cantara escor Pides obres de Proch, Pa1 nono, Ver-dl, Buzo, Grieg, pl

Grans partits internacionals
ERSTER FUSSBALL CLUB PFOR

ven"!

farnds • equip campió del Gran
Ducai de Baden (Ademanya),
CLUB DEPORTIU EUROPA
Dies 8 i 10 desembre.—Camp de
l'Europa. — 2'45 tarda
Per a entrados i localitals, estalgo soc'.31, carrer de Salmerón,
húmeros 25 i 27, principal srgon.
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Longäs, Auber, Echerr i
mi Thomas, completant el pro ni
grama amb l'audicid d'es- n
ast
.
collides obres en Piano- ea
Fa PIANOLA de mis i al Gran a
r-uo
AEOLIAN.
wi Iiintacions,
o
.
cona de costurn.
• Direcció artística: E. Lona
gäs.

R. C. DEPORTIU ESPANYOL
Nou internacionals!
Camp de l'Espanyol. 2'45 larda.
Dies 8 i 10 de desernbre
Localitats: Estatge social del
C. D. E., Casp, 12, primer, Lletra A, de 7 a 9 del vespre.
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Rosselló, 206, davant

Avni, printrril, dr. Els ames de
la mar; El milhar postor; En nona
de Ja Ilei; El barmet d'E.dgar;
La promesa recuperada. .
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Schumane. Exelnsi y a•
ment per als SOCIO. .
Nota.—Els fonreris corneprarati a tres
do/ • al lenlY,
PALP.0 DE LA fOUCICA M'ALADA
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Obres de Mozart, Wa1.10,
Will114/1/, Beethoven, IbaTe], GOdarna.
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Les mes modernos lämpares
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• LiONe..1.
Aparells per a afeitar

Etni a de
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LOT

Els millors models en prismàtics
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redimas (le pins
al tren titulan de 5 pe.setes.
Timen eseomt de primera
qualltat perque no ¡la estal
mal explotada.
El bese esta situad a25
qulltiMetres de Saragossa,
a otr de l'Ebre I tot en camt
d Arendual per al transport.
trann st pins rennetn condictons per a trwnses de ferrocarril I la resta
fln

O do ,

er
5101u,
yo

En el paseo, la elegancia.
la agilidad ca cl caminar
son el rdlejo de

una

4

buena-salud.

e s

Firmartem contracta per a
aricar-lo rcalitsat ell 1111
termita! de dos anys I extel.
rival un Illurament al comp
tat de 25,000 pessetes.
Per a detalls 1 Informes,
Saragossa, Santiago, 5, tercer.
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Algunos comprimidos de
• RHODINE tomados en un
peco de agua aseguraran Vds esa
distincion evitändoles. laqueus, Reu
calisizos, Fiebre&

`t ,r-e•

roe Dupout. Tonlonse. Mma.na escultocs sobre

frem'a

P e r a rol lacar vuassIssos.
Preus wtonúmtes I treball
trold. Anger (le Flor, In1 ,

LOT
Cogerles cluntif arias, bisuter7a
de qualltat, JAVA, seicazionals articks per a viatge 1
camp 1 clectricitat domér,tica

1

M "de N 11 C.
GRAN FABRICA DE CALÇATS
Salden, molt barat existimelas da calçat AL DETALL prooedent
dcls nostres mostruaris que renovarla continuament i calçats amb
petits dafcctes co fabricació

Calats per a Senyara de; de 2'50 pessetes
Senyor „
17
13'09
,,cabreir. priera
8109
Carrer LLULL, 21, ciarrera el Pare I
7,12.1-2-n1,1.•3^7n01•11••SW-7,....11C11-

ranssuean.32esszssazissitaisissimma.;:isa-sminszentleactealsN4

Pare, 15

SOCIETI-3 GENERALE
de

Xeviots, Estams, Gabardines i altres géneros per a
wstite i aunes cte senyor.
Cainusses per a abr:cs sa
nyora i generes per a vastas jaqueta

1

RHODINE

sen5o Dador a den ral3 rernanala.
Eta°. Nava • Itorr
quiosc de brodato.

• Gran assortit en Mellons,

110, Gotperin, Kreisler, BocheriMa2atC em de música Unid Musical
ESpally010, 1 i 2, Portal de d'Angel.
Condicions espeeials per als senyors socis de l'Orfeú ('stall,
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Motorets mesuts arub piles

J. Mlit 'VIVES, s. A.

VENDHELL, tenor

de Sant Daniel

Depositan: JOSEF PAGANS, Ponent, 28

18,Plaza Nialufid.18

LO T

Carrils eläctries última novetat

PANYOS

ELA1 NET, pianista

Banque pour l'Etranger et les Co!onies

5ucur3a1

Earcelona

P :ava de CataIzznya,

Meltort a 23 pts. c3rte
Estatr.s 43 „
Abrics 3J ,,„
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CAIXES DE L—LOGLJER

Verld3s a i'anz,ris i al [13:111

,: fro Ti n 4

VE rus ras a casa nao.
l'ElttPS. Restaurant especial.
Pea. OtitrCa I IllariScOS, Quintana, 7,

AfITÍCI.t'S FFT: A PRFSENT
Plomen esVilegräfiques

11•••••371.11,-1.9n•n•••••ne

Dinmenge, a dos quarts de cinc
la larda, Concert a cauce de
FR:17:GESG COSTA, violinista

Programa: "Sonata", d'Ilaen
d.•I, viiìli i piano; "Xacona" de
tu•h, violi sol; Cançons de Bu,:bo y en, Selauberl, Drabms, Wolf,
Lambed, Toldra, Apeles Mestres,
obres per a ;dallo i vittlf, de Desplariez, ltinisky-Korsalioff, 1 'iori-
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masca
asca MOETA

dr

[MILI

VOS, NACICTiALIETA,
que us heu lamentat de la poca
premsa catatana, que heu ényorat
anys seguits un diari integralment nacionalista,
JA sOU SUESCRIT A
"LA PUBLICITAT”?

Bali Dimoni i Tururut
Entrada i seient, 1 pesseta.

Palta' l'yluica Catalala

la de la van

••••nnnammom•

Varietat en evites 'luminosos

44 1'4I RIA"

Dissable, 9 de desembre.
Dimarts 12 de desembro

AL CONTADO
PLAZOSYALQU1LER
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DIVERSOS

Assuctaci:i MUSICa Camera
A

Diana-Arzentina.Excelsiar

Molí indicats per a imlúsfria o magatzem i per a edificar. Les guatitas són interiors. Di 110 39 metres de
fatxada. Adreçar -so PUBLI-CITAT número 5,015.

Es la reina de les aigües de taula

Casa fundada en 1870,

.

CECHIE KARLIN, do Praga.,
contra

ICARISTANY

66.000 pams deis
quals 20.000 edificats

Esdeveniment esportiu
S. A.

Sublime marca

31 rar3r . [13 S301113E13

Partas popnlars: Dia 8 de de
sombre: F. c. Barcelona (resol.va)—F. C. eadaiona.—Dia 10 de
desembre: F. C. Barc e lona (re-
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serva)—F. C. rtnartinerm. Camp
de Les Corts. A les 250 tarda.
Preus:_ Tribunes, 2 Mes; Pre=
feréncies, 1 pta; gols, 050; entrada general, i pesseta. L'abonament serà reservat als socis
fins a la vigilia del partit, a les
vuit del vespre.

2e,,2 fino a 0000 bugles
.Agg: de les PliAt =

DELUERDAScaumois
CON MARgODEHIERRO

Avui, dijous, tarda, a les quatro en punt,`dos grans partits de
pilota a cistell. Nit, a un quart
d'onze, interessant partit a cistoll. Vermells, Barrenechea i Mär
tin; blaus, Mazo i Salsamendl.

e4renes.
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les set a dos quarts de den i de
les dotze u les quatre de la nia.
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REGALS los els dimnrts i divendres
sabates cusides,
9110
vettut per a senyora
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K‘ 75

1, Plaça do SE.:nta Anna,1
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Mals de la pell. Vies urinäries. Raig X. Corts

r. BOAu ;1 laces, 612, de 2 a 4. Clinica de Sant Pau, 44 de 7 a lo

atiallinliatAistiozzomotevirral.
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ELS MONJOS DE MONTSERRAT la casa J. FONOLLEM SERRA de Barcelona
tan avinent que l'únic licor elaborat en
el que es ven per tot arreu amb el no
rn de eD) "%I 52E9
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CASA CENTRAL : LONDRES

-.• CAPITAL I RESEM ES: Mes de Lliures esterlines 13.090:000

!Manis: Earcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao,--Vigo. Sevilla. Valencia, Paris, Nova York (319:13i3), Bradford 1
Manchester
24 SCCUCHIS

a t'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai
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