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BON SENYAL

Fullejant els periódica que hi ha damunt la nostra tanta de
sentim ben sovint una íntima satisfacció. Veiem a la
prensa de Barcelona a la de les comarques catalanes una atetad()
sostinguda per la feina del nostre diari i per la propaganda del
postre ideal. tina part considerable dels comentaris periodística
estan escrits a la vista dels articles del nostre peri6dic i dels discursos dels nostres amics.
Peró aquesta satisfacció nostra no ens ve de la vanitat personal o política. Ens ve de la conprovació quotidiana que el nostre
ideari és avui a Catalunya una vivissima actualitat i que l'atenció
que mereix la nostra obra demostra la influencia que aquesta té
en el moviment nacional del poble català. Atacs descoberts i atacs
insidiosos, lloances sinceres i reserves de dubte, observacions nobles o baixos insults, tot plegat constitueix per a nosaltres un
bon senyal. Agraim les lloances amb tota l'efusió del nostre cor,
amb un mig-riure irónic agraim així mateix les censures i les
insolències.
Aliar mateix tinguérem a les mans, successivament, dos diais de Barcelona i dos setmanaris comarcals. En aquests quatre
exem p la rs hi havia altres tants articles contra nosaltres. Es doera la coincidencia, profundament significativa, que els dos diese barcelonins més extremistes davant la qüestió religiosa, l'un
de l'extrema esquerra i l'altre de l'extrema dreta, atacaven violentame nt la nostra posició en aquest terreny" L'extremista esqueriä —"ElDiluvio"—ena presentava com a homes al servei de
sent plutocrätica i teocràtica, vientre que l'extremista de dreta
—"Gaceta de Cataluiia"—suscitava, amb una intenció que no té
res de cristiana, un inoportú problema d'ortodóxia; aquest dares diari, no sols ens al.ludia a nosaltres, sine) que també dirigia
els seus trets contra el nostre col.lega "La Veu de Catalunya".
Per la nostra banda ens limitem a dir que considerem com una
assenyalada honra el tenir d'aqueixos problemes un concepte distint del que en te el dit periódic. Es coneix que per a aqueixos
originalissims católics, la religiositat consisteix a manjar la famosissiMa "sopa". Nosaltres ii cedim de bqpa gana aqueix conrepte de la moral i de la religió. Cedim així tIllateix a un altre confrase d'extrema dreta—"El Correo Catalan"—el seu concepte de
la sinceritat religiosa, que alguns senyors saben fer compatible
amb determinades intervencions municipals.
Bon senyal és, amics, el dels atacs correctes i fins el dels atacs
incorrectes. Dels dos periódica comarcals a que havem fet referencia, l'un—"Empordä Federal", de Figueres—publica un desfogament plebeu, model d'aqueix anticlericalismo que no3altres
harem rebutjat; estàvem acostumats a llegir en aquest setmanari treballs més nobles, i esperem que l'article del seu últim número da una excepció que no correspon aus vera sentiments dels
redactors del periódic nacionalista-federal. L'altre setmanari—
"La Veu de Tarragona"—publica una contesta interessant als
nostres ataca als regionalistes autèntics, contesta que ha reproduit, sense fer-hi cap comentare "La Veu de Catalunya". Pel
seu fons i per la seva forma, aquest darrer article mereix una
réplica cordial i més llarga. No creiem que hi hagi cap mal ni
cap perill per al catalanisme en la necessària distinció de dos
conceptes essencialment diversos, com són el del nacionalisme i
el del regionalisme, ni és sobrer el discutir noblement el problema que la confusió dels mots i dels conceptes ha plantejat.
Ens plau que la nostra posició, on batega orgullosament la
bandera de la pàtria, sigui punt de convergencia d'atacs, de
lloances i de comentaris diversos. Aixie ens posa dins un ambient
de combat civil, que no sols coincideix amb les preferències del
rastre esperit, sinó que és altament útil a la causa catalana. Si
algun encoratjament necessitéssim, ens el donarien tant les paraules amigues dels companys com les burxades del enemics.
Benvingut, el bon senyal!
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Notes ditälia

El partit republicà sofreix una esciatant derrota electoral

Merav'ellis de l'aperialisine

Full de dietari'
El culte dels picaportes
del correr de les Corts,
l'itinerari A i de l'autómnibus, tocant
a una adrogueria important, hi ha una
rasa que cridd N Incoa atenció atb una
forro insólita. La sera arquitectura is
tranqua-lament vulgar; els ¡rus ratadatas no realitzen rap arte extraordinari;
no ti ni el mes petit nieta de misteri....
Peró eis picaportes de la entrada estan
nit i dia curosament anbolicats en paper
de diari.
Es una mesura adoptada pel porter sota la sena responsabilitat personal i amb
la practica Mimad d'estalviar-se la frisia
de fregar fins obtenir la il-lusdria brillanto r de l'oil Es una providencia ordenada pel propietari?
Sigui com sigui, d propietari és en definitiva, el responsable d'aquesta insigne
bestiesa. Un propietari gasiu té dret de
fer els picaportes del pitjor metal, que
trobi; te dret de comprar-los venturero
i té dril de no posar-ne.
No es tolarable, pera, que els emboli-

EL I, ROXIM ORIENT

Núvols que tornen
El acetre cqmpany encarregat
de la informació telegräfica estr aneeira ja pot tornar a treure
del celaix els seus suggestius titol meleorológic.s referente a la
orientad. l'horitzó tor, ser fose, per aquella bart
da.
tempesta amenaça. No\ ae-e• nt venen de Londres verIens pessimistes sabre la situae
di 6 a Conslantincble j als estrets.
E s moit dificil de dir si els proneslit slondinenes tindran aguase
trepada una confirmació mes
,• zacia que en ocasione anterior&
N e e eempossible que deeprós del
grop ombrivoll, les clarianes
quexin altre cop la nuvolada.
El cas es que s'ha reproduit
al preocim Orient la tivantor perill osissima entro els turcs 1 els
an gleeee . L'exigencia turca d'una
evac uad(' immediata de ConstanU ncirle pele contingents aliats,
ha estat causa d'un agreujament
'leía si lenció. De qui es la milpa?
bine la Premsa francesa 1 ane l esa trobem versions i parers
dive rsos. Mentre que "Le Temps",
Per e eemple, atribueix les dificuetals Muele al fet de no haver-se
ee S e el at els preliminars de pau
a eon tinuació de l'armistici de
Mu dänia,
carrega a la Gran
Lr etanya laaixí
culpa deis efidevenimele e 31 "Journal des Debate"
fa rie lar que l'encoratjament
nat als turcs per les complaen-•
ces
les falagueries oceidentals
ha piortal
una accentuació de la
xenefeibia turca 1 de les pretensi ens del Govern d'Angora.
Le veritat es que la situeeiö
pr esein
es més inquietant que la
d'un
Sonora, quan alterna`e n ames
l 'Orient próx:m ele dice
ksee
s i els dies clara. Ara s'ha
a rri bat,
en certa manera, al fans
°ele pro blemes plantejats allí,
el
,
re, Pfn
produe4g l'obre

TALLEBBVIMPREMTA
oáRitea De gamella. gt lti.--Tistitr. 131 5

BARCELONA, dijous, 9 de novembit de 1922

postrer DE GRACIA* 1MECOS.--TELEP f 4Sf -A.

qüestions secundàries. La destilució del Solide., decretada per
FAssemblea d'Angora, vtl a fer
mes crua la incompatibilitat de
la política de elustafä Kemal i
la del Govern de Londres. A mes
el nou Estat turc ha manifestat
formalment que té per nuls els
tractats, convencions i acorde
signats pel Govern de Constantinoble, m'uf dimissionare des del
18 de maig del' 1920.
Sempre havem ceegut exagerada la turcofflia d'una gran part
de la Premsa francesa. Tenim
per segur que, en un esdevenidor
no gaire llunyà, Franca s'haurà
de penedir ded E211 tureofilisme.
La política britänica re,specte al
próxim Orient ha estat en els darrers anys una serie d'equivocaMons. Soria molt lamentable que
ara comences a equivocar-se el
Govern de París. Si aquest no es
mostra prudent i clarivident, no
serà tan sois Anglaterra la que
sofrirà les conseqüències de la
resurrecció de l'imperialismo de
Turquia i de les ambicione otomanes. Franea té mont per perdre en aquest terreny.
Es interessant le reacció que
en algunos esferef franc3ses es
manifesta contra iles excessives
tendencias turcófiles d'aquests
Ultime tempe. Tenim a les mans
el clarear número de "Le Journal", de París, el qual publica en
lloe preferent un article amb emplee titulara donant el erit d'alarma contra les ambicione dele
vencedora turcs i contra Pesperit d'intransigencia que es minifesta a Angora. Els reallstes de
"L'Action Eraneaise", a despit de
llurs pretensions profètiques,
s'hauran equivocat una vegada
inés ea l'apreciad(' de la realitat.
a R(éVLSÄ I VIRGILI
.
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El triomf dels ' demòcrates constitueix la sanció de la política de Harding
El resultat de les eleccions : Contradictòries noticies sobre l'abast del resultat de la Iluita : La
victòria demócrata es considera com una protesta
contra la Hei seca
París, 8 .—TeIegrafien de Novä
York al "New York Herald", que

a les eleccions actualment en cure
constitueixen un triomf resonant

com si fossin objectes

preciosos.
Un hom ha vist moltes invencions
cales per estalviar diner o feina. Peró
toques arriben al gran assolit per aquest
senyor que acabo dat -ludir. Seguint pel
cami que ell assenyala, no trigarien a
t'aíre embolicades amb draps les escultures de pedra artificial que decoren ()latines fatxades i les barones de metall
daurat que Iluen en oigan: balcons de
¡‚seis.

La riostra riutat que ofereix tants
exemples d'avaricia tnesclada amb vanitat, n'esdevindria el primer musca del
món. Els estrangers hi vindrien expressament per riure 1 comencaría de seseguida a crear-se a despeses nostres una
frondosa literatura satlrica.
CARLES SOLDEVILA

CARNET 1 E LES
LLETF ES
Enquesta a l'entorn dels

jozs Florals
En Joan Estelrich Iza dit, resPonent a
la nostra nigua:N:
"Cree que ',arnés han de subsistir uns
loes Florals: els de Barcelona.
Els prcntis haurien d'ésser adjudica::
a reculls de proses o poesies.
A tnés a Inés, caldria que les ‚sastres
Corporacions destinessin premis impontalas, de 5 o ro mil pessetes, a un
curo de novel-les in?dites".

C 011-

avantguardista, J. Salvat-Papasseit.fha pronunciat
"Voto per la sopressió dels Loes FioEl pocho

rds".
El Barcia poeta Joan Arús, s'expresso tal casis segueix:
"El mal is evident. La causa tambe.
La causa de l'actual desmoralització,
decadMria. del: Loco esta en els preis-As
en inctal-lic. Les pessetes han malejca
els ¡‚ocies—no rota a portes, sitió con:
a simples especulador: d'una mercadt-riai rls po etes han despfestigiat els Jora
Fiarais.
Davant dolió, s'ha de recomanar el
r.-torn als objectes dar!? AixtS no. Quan
tina cosa s'ha deis-al per dolenta no s'U

per a els dernóerates, els quals
guanyen gran nombre de Hoce especialment a la Carnbra de Representants
Londres, 8.—Comuniquen de
Nova York al "Times", que el
4enyor 'Copoland, demócrata, ha
estat elogit senador per aquella
capital, derretant al candidat repuledieä Mr. Keller.
A Xicago els demócrates vencen als republicans en la proporci6 de dos a un—llevas.
Nov aYork, 8.—Ha estat elegit governador ede l'Estat de Nova York, el demócrata Smith, en
substitució del reptiblicä Miller.
—Hayas.
Novii 'York, 8.—L'èxit obtingut
pels demócratas a les elleccione,
generals, es considera en els cincele polítics com un fracàs de la
',búa de conducta seguida en
aquests darrers temps pel presi-e
dent dele Estala Units, Mr. Haro
ding.
La majada republicana dad Se
nat ha disminuit en nombre. pere amb tot, tant a l'Alta Cams
bre com a la Cambra de Representante. els republicana conser
.sien encara la majoria pariamene
•
täria.
Els adversaris de la dita "Ilei
seca", que prohibeix la fabricad& venda i consum de l'alcohol,
han guanyat bastante llocs en dis
verses localitats.—Havas.
Nova York, 8.—Degut al re-,
sultat de les eleccions en les
guate els demócrates han obtingut un rotund exit, la situació
política interior- nordamericana
ha canviat d'aspecte. La situad('
del president Harding es farà
quasi insostenible i en els eere
des política s'opina que trobae
rä tale dillicultats en la seva gese
lié, que es veurä precisat a dimitir.
El resultat definitiu de les
eleccions es el següent: 219 de-'
mócrates, 214 republicans, 1 socialista i 1 independent.
Mr. Smith, quo te un gran
prestigi, ha inelingit una derroe
la *sensacional al governador de
l'Estat 'de Nova York, etiller.
El regim sec ha rolen una demola complerta, puix tots els
enndidats humits han resultat
si riomfants.—Radio.

de rehabilitar encara que olla que serví per a substitttir-la fracassi. Dones,
qmé s'Iza de fer? En primer llar, continuar fati Loes Fiarais per tots els indecir de Catalunya, car no podan sacrificar la festa deis loes Fiarais am i .
el pretext d'haver-li un-sil una taro. Han
d'atacar aquesta tara: tumest és el ‚lastre deure. Hem de mpritnir, dones, el,.
Imentis ei tnctal-lic? TamPoc. Son; partidaris dels Prensil en matäl-lie i no participem de eet-tes apreciacions que sobre
aquest punt fan alunas esperits sims ¡lisies, fent dependre la major o menor ir
tensitat poética de ¡‚opció o el refús d'una
quotaltat per part del poeta.
El que rol combatre i acatiär d'una vegoda, si la possible, són els ntals instilas
de la cobejança, la nzanca de serietat i
d'escrupulositat general cutre nosaltres,
el favoritisme de capelleta, els compromisos lies reciprocitats, con; també el proteccionisme de pobk o de barriada, en
fi, tot airé que conslitueix avui el deserMit i la vergonya de les nostres festes de poesía.
Reconeixer el mal i no aplicar-li el remei necesari Is ahornen, condetnnable.
I el remei esta en nosaltres. Tots hem
de fer un esforç en favor de la serietat
i la puresa dels ¡oc: Florals. Que d'en*
surtin premiats, no els autor:, no tal: o
quals nonts, sind avienes obres que en
estricta justicia ho mereixin, siguin de
qui siguin, que aix6 no ho han de saber
els jurats, ni ningti, abans de l'hora.
Sois aixi lograra» que els loes siguin
encara uns eina eficaç de justicia i de
consagració de les moves generacions po2ligues ttn mitja pel qual fem arribar
a la nzassa del nostre poble les repercussions dels esperas seleetes, encomemantli el gust per la bellesa 1 l'amor al sastre
Input idioma.
Si airé no Ir posswe I (el nostres

coneupiseincies no poden is ser refrenades en :Tm d'aquests ideals, ni eis nam
del deure que a tols ens imposa, fiasen
~ni diosa1 el sabcr-nos col-labora-

Balls durant tota la nit passada. Trenta deis supervivents han
estat portats a l'hospital en estat desesperat. Durant beta la
tarda i la nit d'ahir, s'agruparen
en torn de la mina les families
deis obrera que hi trebaqaven,
demanant arob angoixa noticies
de llurs parents.—Radio.
MUSSOLINI I ELS EXCESSOS

FEIXISTES
Roma, 8 —.Mussolini ha declarat que lamenta vivament els incidente que acompanyaren el
viatge del comte Sforza. A prop6sit d'aixó ha ordenat als reistetes quo s'abstinguin de tata intervenció en els assumptes del
seu govern.
Ha ordenat tarribe la detenció
dels feixistes responsables dels
successos de Ginossa, perquè havien infringit la seva prohibició
d'exigir la dimissió dels cansellers municipals.—Radio.

(Del ilustre enviat especial)
Bolonya, novembre.
A Freno el feixisrne ha tingut
sempre una "bona preinsa".
Els diaris poilties,excepie els
socialistes i comunistes — han
atabal .sempre el moviment, i
Daudet a "L'Action Francaise" ha
popularitzat l'organització militaresea lele mètodes de les es-

quadres sie Mussolini. Potreen eh;
únice diaris politice francesos de
dreta que han vist el feieisaie
amb una certa aprehensió, han
estat els inspirats per Ciernenceau o abs seus ambas. Val a, dir •
el "Journal des Debats" i "L'Echo •
National". Clemenceau, malgrat

l'esser unit a Itàlia per leudes
familiars, es considerat com el

polftic francés mes italiefob i els
Hallarle el Lenco per una mena
do dimoni.
Aquesta posició general de la
premsa francesa davant del feixisme, palesa ja de temps, s'ha
confirmat i accentuat en els dies'
del cop d'Estat. Bainville ha dialtat la manca sobre -Roma com si
es tractés de la cosa mes recomanable del món, fins i tot ha:
teoritzat sobre l'anomenada Nova
Itälia i ha semblat que es compilen les profecies. Pelee heu's
aquí que Mussolini arriba a f r -,
mar el ministeri i a Frença hi ha'

primer un moment d'expectació,
despres un instant d'acusat resol..
Vindrà—diuen els diaris — una
exacerbació del problema adriätic, de seguida voldran els nae
cionalistes fer valer els &ele
d'Itàlia gran potencia mediterrà-

nia, després, potser, el problema
de les reparacions-donarä lloc
L'APERTURA DEL PARLAMENT sorpreses. Mussolini china una
interviu a un redactor de "Le.
BRITANIC
Matin" i din, preguntat sobre la'
Londres, 8.—E 1 Rei obrirà el manera d'enfocar les relacione
Parlament el die 23 del corrent. franco-italianes del gabinet feie
—Havas.
xista:
—La primera cosa a fer es eise
UN DISCURS 077. MR. ASQUITH ternatitzar amb Freno el proble-.
Londres, 8—Parlant. eir. As- ma de Tunis. Després vindrà la
quith en un mfting de Londres, segona cosa...
—I quina cosa serie aquesta?
ha explicat als seus electora que
la constitució d'un Govern de coa —pregunta el periodista.
•
I Mussolini, rient, amb el sc u.
boté era justificable en circumstàncies excepcionals en les hores posat Ahorno "trilante":
de perill. Pene fosa de les esmen—La segona cosa no es pot
tades ciroumstäncies no és pee- dir...
sible admetre l'existkcia d'una
Aquest diäleg, tan petit, ha fet
coalició.
canviar de parer tota la pedieseAfegí l'orador que mal farä francesa amiga del feixisme. I
negociacions amb altres partits ara, tot són invocacions a la pruper a assegurar als Iliberals in- dencia i a que tothom estigui
dependents una majada ad Par-- seu lloc per si de'cas es preäulament.—Radio.
tes alguna edificultat. El primer'
en invocar Zs Bainville, naturalment. Bainville, precisament, el'
que creia que amb Padveniment'
Les obres del port de Tánger del feixisme es cumplien les proDimissió de la Cambra de fecies. Gosar parlar de Tunis!—
diu el definidor del realisme
Comerg
ternacional francès. 1 desseguida:
Tänger.—La Cambra de Co- qué voldrà dir Mussolini quan
mere francesa ha dimitit en ple parla de la segona cosa?... es:
pregunta Bainville entre indignat
a conseqüència del ajornament
de la subhasta de les obres del i preocupat.
La lile(' es aquesta: aquest
port.
• ••
perialisme i realismo que predica
' La subhasta de les abres del "L'Action Francaise" i que ha
port de Tänger anunciada per a pres mes a l'estranger que a
demà, dia 9, ha estat ajornada Frezase mateix, algun dia es torCONVOCA= DEL CONCRW
com a conseqüenoia de les ne- narä contra França. I is estimats
AMERICA
gociacions seguides pels repre- senyors, que eimperialisme, els
nacionalismes estatals, eón una
• Washington, 8.—E1 president sentante de diferente paisos.
veritable meravella. El feixisme,
Ilarding ha convocat el Congres
ebans d'ésser al poder, era per als
e nsessió extraordinària pel die
diaria francesos conservadora
20 de l'actual.—Havas.
una magnifica cosa, perqué mantente el front burges a Bestia
NOUS RESULTATS
d'una manera admirable. Ara que
Nova York, 8.—Els darrers re-.
Padveniment d'un govern neciosultats coneguts relatius a les
nalieta a Italia introdueix un eleeloccions permeten saber que els
El nostre mot omite (nom d'un instru- ment en la politice internacional,
demócratas han guanyat 29 Hoce
ment de música) ve del mot llai órganum, fins avui quasi absent, el necio,
onze Estats ner la Cambra
nalisme trances munta la gitäre
que ha donat órgano en espanyol (com
Representante,
dia i Franca forma el (medro,
El senador Hitchcock, demee de orphanus, en espanyol huérfano, prevé Heu's acf la veritable S autentica
orfe; de raphanus, en
rébano,
crata, ha estat derrotat en el neu prové Orgatto, enespanyol
espanyol, té al- lògica animal.
districte.
I no-gens-menys Itälia té dret
accepcions, per exemple en órgano de
Per a obtenir majoria ala Cam tres
a quelcom em sanable! E- una
vista ,e1 diario X. órgano del partibra de Representante, els domó- lo
nació
de 47 milions (D'afeas idee
do Y, etc. En català parlat diu en aquests
crates han d'obtenir aproxima-, casos órgano, i res repugna evidentment Tú un g ebrant enorme de pobladament 80 llocs.—Havas.
de reemp/açar aqucst 3rgano per erguir, cié a coleocar. Té melles mes de
TI
LA CATASTROFE DE SPANOLER de dir per exemple l',orgue de la vista, necessitats que Frenen.
mateixos drets. que Franca sobre
un diari orgue de tal parit. El hiende
HAN ESTAT TROBATS 03 CA- que die orgue simdficant l'instrument de Tunis i sobre lOrient próxiire
música, mina organe per a les altres sig. L'expansió italiana es basa Bebe°
DAVERS
nificaciuns dcl mot espanyol órgano; ço un fet autèntic que es la potene
Spanger (Pensilvània), 8.—E1 és ,per a aquestes significacions, cwIloc cia demogräfica. L'expane ió frannombre de cadàvers fins ara ex- de recdrrcr al seu antic mot orgue, ha cesa es basa sobre un eforisme 1
trets de la mina on ocorregué preferit d'adoptar el liad érganutn sota una hurocrecia, simplement...
l'explosió, arriba a 83. Hi ha tam una forma menys fortamen franccsitra- La "Coto d'A g ur" i la Sevilla eón
be 32 ferits mes o menys greus. da. Ara bé ¿no seria convenient que imi- terres 'non me italianes, que
téssim el francés eil aquest punt i que moltes torres diles redinlides que'
Manquen encara 13 minaires.
Cm d'esforçar-nos a donar al mot or- Itälia te en el sen poder amb conSpangler, 8—A la eatästrofe egue
tetes les accepcions del mot espanyol
sentiment dc Frenen. Bolean°,
de la mina Reilly moriren més órgazto
etts decidissim a adoptar al costat
exemple. O es que mime tede 50 hornee. Dls equipe de so- de orgue i corresponent frances «- per
Ilesa (Ira a la vida els francesos
eorsos prosseiguiren Hure tres gane un luso mot órgan tret de órgamun en
equest mime
mitjançant la simple cl.lisió de la desi.
L'adveniMent de Mussolini al
nencia nadita com diefen de. diaphanus? poder porterä segurement caneedar.: en tina obra d'enaliintent nacional Nosaltres som de temps partidaris de qüencies a la política internaciol'adopció dcl mot Órgan i ens platt de po- nal, Que tothom penal que
&shorts, abans que tolerar la continuader consignar sei que la Secció filológica hi ha a Bestia una força que de
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OsellJacIA termométrica, 63. Tennmnche quart, de la Ilel reguladora hauran angmentat les despeses ratura
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-dir a la snheerireiú solantent free ce ne,t) i1tvtee do ntlroe, paf- nyanert, k
les demandes
mill denayen ordre a armelle pafde milloreeeNconómeques pel pro-. sangr ä Tellai1eii712 A. 83 :grit
amb 281 rnilions.
Aixl churre, queda demneteat Fle vo'relro pes a rles fent aixi fessorat.
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seu valor en relaci6 raturalment
traoretinhrie deme, a des nertlet‘
amb el era f re or.
tronzo de la nit. al local del
, Quan la enfeuda de Lloyd necee
Cfreol Iliberal, careen de Tresen la sense precedents
ge, en tito cerelee financiere S‘PaBits, número 3, principal.
NOU CATALUNYA
perava un relrnees de la lliura
LIQUIDACIO
Montera, 7.-MADRID
eeterlina enlacie ninti el freno,
malerat la eitimeid clara de les
Mediques pensione per a vialdels rnagatzems
Vi negro 0'76 amp. Idee
financen ane!eane: poni no fall jants I (ami/ice.
aixi, el releneee fon tnn migro,
Cellers ARMO
MARISTANY
que no trague iimporfäric f a 1 sela
r
guarir
h
a
evit
gnidament eonfinne la Ilinre el
Sahrierón - 71
seu cure aseendent. I es que les pel DOCTOR eeereSALLACK LI1FAYANS CATALA
monedes sanejedes han d'anal' breeles I autor, Petayo, núm. 40.
'••

GASETA LOCAL

de
de
`lona

CA MISERIA

SANS
Boqueria, 32

COMENTARIS
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Aquest anc a la seva Cenird i a la
Sucursal numero '1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda dé Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació .de Fulles de cupons i Revisió de
tes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota mena de valors
1

' • se 3,AM'
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-
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de retorn d'Alemanya s'ha enearregat novament del edu despaLt
Dr. Br
Raizs X. Catre: 44$1inio, 46, die guaira • ele
- „,
en, o

TE DE MODA

a preu regala

MONTANA

Splendid Bazar
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BAH BE BARCELONA

efe

Corta, 613. 7.13tea taile

-M'ab

SOLER i TORRA
BANQUERS
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RAMBLA DELS ESTUDIS. 13, i BONSUCCES, 1
111 1 11111 111 1111 1 11 111

VALORS - CUPONS - GIRS - CANV1S
istursmenewis
Negociem el copó del DEUTE AMORTIZABLE
5 per 100, venciment 15 de novembre
eilIMPEIMMMIMeM0

La Pinacoteca

Entrad libre
Exposició de effputats anides
-altres objectes d'art propia per
presents,
Corte Catalanes, 644
El Casal Oironf (Tallers, 22,
principal), de Barcelona. ha oreanitzat una eetraordinäria vetliada n profit dele joves 'ocie
d'aquella entitat que es troben a
l'Afrira. que tindrà lloc el die 12
del que som, a dos quarts de cinc
en punt de la tarda, sota el següent programa:
Primera part.-T. "Le Preyschut:" (fantasia), C. M. Weber;
IT. "La Cegueta" (revela), recitada per la benyoreta L. Bee-

Rebufas grans novel:di
en objecte., d'art, fantasia
serveis de /aula.
Especialitat en nombre
miras per a bodes i balde
Presentaciú emite-sida.
A ForraZon de Panniversaire
de la sIgnature de l'Armisticte
le Cunee! Generad de France 1564
na heureue de reeeveir ase e,oul,
pateietes au Coneulat 'Generan
Placa d p Catalunya, 20. le samedt
11 novennbre e diz beures
maten.
n•n••••

111 tarde mal d•
col' efe;
111!
Ilemaneu_lo

FA RINGOL

Pero, 94, tarinlkela Ntrar la 1 Rdt

• 01Jous, e

LA PUBLICITAT

RIS

Lucerna, 8.—S'ha inaugural la
Conferencia internacional d'horaris, estant representats en ella
vint-i-sis Estats.
Espanya i Portugal, encara
que han estat invitats, no han
enviat representante.
En discutir-se la qüestió dels
boraris, s'han aprovat les propoIlicions dels representante reatovierte suissos, mantenint en vigor l'horari actual des del dia
primer de juny de 1923 al 31 de
, mata de 102.1.—Hayas.
V ANIVERSARI DE LA REVOLU-

i

CIO ALEMANYA

Berlin, 8.—El Comité central
Sindicats berlinesos ha inviaat als seus associats a no integrompre el treball el dia 9, aniVersari de la revolució.—Havas.
EL NOU PRESIDENT DE BADEN

Carlsruhe, 8,—La Dieta de Baden ha nomenaa president de
l'Estat al senyor Rammele, que
era anteriorment ministre de Fintenor—Hayas.

31. BOURGEOIS, VICTIIVIA D'UN
ACCIDENT D'AUTOMOBIL
París, 8. — L'automóbil que

portava al presiaent del Senat,

M. Bourgeois, ha topat prop le
Montparnasse amb un altre retrae.
al. Bourgeois ha resultat feria
encara que no greument.—Radio.
Es inscrits maritims decidel•
xcn reprendre el treball
' Marsella, 8.—Aquest matt els
inscrits maritime han celebrat
una important reunió per tal de
resoldre er que es refereix a delXar o continuar la vaga.
Desaires de sotmés l'assumpte
votació resulta decidida per
ama majoria extraordinaria la re
presa del treball.—Havas.

Seinola que els turcs ja n'han trames un als aliats :. Els anglesos es prevenen i
Un
L'actitud del mon'musulmä davant les decisions d'Angora
fortifiquen
discurs de Bonar Law en el Consell de Ministres
Constantinob:e, 8. — IsmedtPaula quo arriba ahir a Cunatantinoble, ha estat convocat avta
pels alta comissaris aliats, ele
guate Ii remeteran un ultimé•
turra recordara. a Turquia robservacid deis termes de rarmisLci i posant-la en guardia contra el perill de crear un fet consumat.—Radio.
s. s •
Londres, 8. — DI corresponsal
del "Daily Chroniclo" a Constatetinoble comunica qua els kernalistes han assenyalat als altas
un termina de 24 hoces perquè
abandonin la etutat.—Radio.
Constantinoble, 8. — Aquest
matí es rebé un despatx del Govern d'Angora contestant a la nota verbal dele Alts comissaris
aliats.
DI Govern d'Angora insisteix
en la saya demanda de lles tropes
aliados evacuin Constantinoble i
que s'allunyin de les aigues toree
els navilis de gurarra aliats, puix
declara que la presencia d'aquests
i fraquells és absolutäment incompatible amb radministració
kemalista a Constantinoble. —
Hayas.
Constantinobla, 8. — En ço
que es refereix a l'evacuaci6 de
Constantinoble reclamada pells
kemalistes el fa notar eme segens la nota dels aliats de 23 de
satembra, les trepes aliades ro-.
mandan a Constantinoble fine a
la rabaneta del Tractat de Pau.
—Radio.
UNA

Segons han comunitat al "Tintes", de Constantinoble estant,
¡a abans de fer-se pública la decisió de l'Assemblea d'Angora de
destronar al Solda i d'establir que
el Califat sigui d'ara endavant un
poder exclusivament espiritual,
Refet Patxä, governador kemalista de la Tracia, havia tingut una
entrevista agitada amb el Soldé.
Refet Palié havia avisat al Gran
Visir Teavfik Patxä de no acceptar el convit per a la Conferäncia de Losana, i Tewfik havia respost que Refet hauria hagut de
parlar d'aúna amb el Soldà, el qual
•
desitjava veure'l.
Raid pel Solda, Refet comença de descriure la situació d'AnaAleshones el Soldé inteTrompa, bruscament i digué que
esteva euficientment informat de
la situació d'Anatedia, que allò
que li interessava saber eren les
intencions d'Angora en ço que
es refería a Constantinoble i a la
Constitució. Refet Patxa li respongué que celta que cessés el
dualisme i que el Govern de Conatantinoble havia de dimitri si no
es volia una ruptura completa
amb Angora. El, Solda digne que
ell hauria fet tot el possible per
afavorir la fusta dele dos Governs, però que el Govern de
Constantinoble constituias l'autoritat legitima.
Aleshores el Solda s'interessa
per les intencions del Govern
'd'Angora en ço que es refereix
gl , 8oldanat. Refet Patxa li respongue que Angora era partida-,
ria de l'abolida del Soldà i de
reIeceió del Califa per part de

SUBLEVACIO A LA
SIRENA ICA

Roma, 8.—Comuniquen delengazi que eh indtgenes s'han sublevat a la Sirenaica. Ha estat
cremat un camp pertanyent a les
missions.—Rad.o.

ELS ANGLESOS ES FORTIFIQUEN

Constantinoble, 8.—Les trop
angleses han emplaçat ametralladores en el , cap de p ont de Ga.
lela.
En els tome estrategies han
estat emplaçats canons automóbils blindats.
Aquestes mesures tenen per
objecte impedir l'accés al band
de Pera, que sera defensat a iota
costa contra els kernalistes en
cas aquest • intentessin perletrarha—Radie.

ELS GRECS ACUSEN ALS TURCS
París, 8.—La legació d'ateocitats de Grecia ha declarat que
els tures incendiaren el camp de
presoners de Cesärea, matant a
tots ells. També mataren a lote
els cristiane de la poblada i afusellaren onze oficials grecs.-.-.Havas.

WARRIGAF/A A ABOLIR EL DEUTE PUBLIC TURC?
Constantinoble, 8.—El Govern
d'Angora ha ordenat als funcionaris de Duanes que telas els ingressos siguin entregats al Govern d'Angora en !loe de ser-ho

la qüestió no podia ésser resolta
entre ell i l'Assemblea d'Angora,
tractant-se de qüestions que
l'Assemblea. El Solda replica que
afectaven profundament els interessos de tot l'Islam. Només era
possible una discussiú entre ell,
Soldé legitim i Califa, i el món
mahometà. Una resposta seca de
Refet Patia talla la discussió en
aquest punt, i el Soldé torna a dir
que el Govern de Constantinoble
havia de romandre fins que el
Govern d'Angora no llagues entrat a la capital. Alealtures Refet
Patxä adverti al Soldé que no
eren moments per a insistir.
LA

Es un mal procediment, alega
insultar a aquells als quals es
vol convencer.
Posa de manifest el primer ministre la situació actual, que ea
.verdaderament greu i es defensa
d'haver contribuit a ella, com rescentment ho ha daixat entendre
Lloyd George en els seus discurLA CRISI FINANCIERA 1 COMERsos, afegint que no as e ert el que
CAL
ha manifestat aquest, que la daConstantinoble, 8.—Els esde- rrera crisi a Orient, els seus preveniments han provocat una agu- paratius bèl.lics a Constantinoda crisi financiera i comercial. La ble, l'oreja els que salvaren la siBorsa esté tancada i la moneda tuaci6.
Seguí dient Bonar Law que,
turca ha baixat. L'alça de les divises estrangeres s'accentua. Els contrariament al que venia hm,'
comerciants anulen Hure deman- ceint durant els dies que duré la
chita els Alts comissaris aliats
dee.
L'aplicació immediata de les a Constantinohle i els generals
tarifes duaneres, que quintupli- es mostres abaolutament estrequen els drets ordinaris, ha pro- tament unas per a prendre meduit el desordre a la plaça. Les sures que els esdeveniments a
mercaderies no san relmades de Träcia exigeixin.
El cap del Govern acaba el seu
la Di/ene.—Radio,
discurs amb aquestes paraules:
LA
QÜESMON
NIUSULMA
1
EL
La clau de la situació a LleTIO DEL CaLIFAT
vant no as Constantinoble, Binó
Londres, 8. — Augmenta la Londres. Parte i Roma i la idea,
consternació entre -els musulmana dominant a la nostra ' política a
davant de t'actitud d'Angora Con' . que havem de treballar de comú
tra el Soldé, actitud que afecta no acord amb els aliats si no volem
tan sols al Califat, sima a tot lis- q ue regni a Europa un esas ablam. Les protestes eón nombro- solut.—Havas.
ces i de caràcter violent. Ara, Kemal es tractat d'aventurer i se L'OPIMO ANGLESA I LA SITUAC10 a ORIENT
lt retreu lobrar per instigació do
, Londres„,8.—En els cercles poRússia.
t
diplomàtica ha preauit
Elles
i
que
El "Daily Telegraph" diu
Txitxerin s'ha apressat per altra fonda preocupació 1 ..I rt'd del
part a felicitar al Govern d'An- Govern d'Angora.
S'assegura que els Governs de
gora.—Radio.
Parts i Londres discutiran aviat
ELS NACIONALISTES EGIPCIS roportunitat de implantar la Ilei
El Cairo, 8.—En una entrevis- marcial a Orient i han acordat
ta entre la delegació del partit ja concedir plena Ilivertat a Hure
nacional egipci i el representant representante a Constantinohle
del Govern d'Angora, aquest da- . per a l'adopció de totes les disrrer ha assabentat al primer que posicions que creguin necessäel Govern que representava no ries.
reconeixia a Angiaterra cap si- 1 La "Daily Chronicle" afirma
tímela> privilegiada a la Vall 'del que els Governs atleta han resolt
rebutjar la petici6 del Govern keNil.
La qüestió ha d'esser resolta mallete - relativa a l'evacuada de
de eonformitat A.1 un pacte con a u. Constantinnble ner les trepes
•a
receiwiat pel partit nacional egip- aliades.—Havas.
ci, el qual reivindica cense cap Londres, 8.—Comeritänt la sic ondició la independencia CM- tuació a Orient, escriuen les "Daipleta de la vall del Nil, i demana Ii News": "ens complavem en fer
que la defensa del Canal de St.leZ constar que davant el desenrotsigui solament concedida a Egip- Ilament de la situació a Constante, 1 no admeti cap negociació tinoble no hi ha motru per a dubamb Anglaterra fins i tant aguce- tan de la unitat aliada".
El "Daily Telegraph": "Es nela no hagi reconegut la independencia completa de la vall del garä ara que Turquia ha oblidat
la
seva
tropa.-11aper cornalina que fou vençuda a
Nil i retirat
la gran guera i que va a la Condio.
fereneia de aLusana amb l'espeEL
PROEL. GOVERN.ANGLES I
rit d'una potencia victoriosa? La
BLEMA D'ORIENT -:- UN 131Ssituació es greu i incerta, per
CtIRS DE BONAR-LAW I UN AL- no dir crítica. Amb tot, AS posTRE DE LORD CURZON
sible que les proposicions d'ahir
Londres, 8.—Al Consell de Mi- sobre l'evacuació militar i la Ilicelebrat
ahirael
president,
nistres
bertat dele estrets no sigui mes
Mr. Donar Law, digué que la se- que "ballons d'essai" per a saber
va politice no era politice d'inèr- fins a quin punt catan d'acord ele
cia i rebutjà vigorosament les aliats sobre la qüestió de l'ocua
afrmacions de Lloyd George
paca& de Constantinahle".—Raa
Chamherlain respecte de la polí- dlour
tica oriental, reprotxant a Lloyd
George l'haver atacat l'anterior MUšO UNI AN1RA A LAUSANA
Roma, 8—El diari "La Tribuconferencia d'Orient entre Tura
na" diu que el president del Conquia i França,

•al Banc Otomà. 'Pote els fuazionaris del Deude han robot rondre de cessar en Hure funciona.
Aquestes mesures impliquen
rebotica:S de la comissió financiera i san considerades com la primera etapa cap a rabolició del
Deute públic.—Radio.

LA PREMSA ESTRANGERA
LA RESISTENCIA DEL SOLDA

•

Eis aliats remetran un ultimätum a ilsmet Paixä,

seva resposta ala Comissió de Reparacions
Berlin, 8.—La Cornissiii de Re' paramons ha ott una liarse exposició del doctor 'termes sobre
Ja qüestió de les remeses de Partió. Hau fet us després de la paraulla alguna industrials alemarrys. La Comissió de Reparacions ha demanat una merniiria
escrita mime l'asumpte. El Govern alemary ha 'delibeiat durara dues hores sobre la
resposta que cal donar a la nota de la Comissió. Es declara que
els oferiments positius dels financiers estrangers que es troben aetualment a Berlín, permetren al senyor %ar ia% donar una
forma concreta a les vagues sug
gestione de la derrota nota aliada. Es creu que avui sera tramesa la resposta a Alemanya.—
Radio.
Berlín, 8.—El Govern, despres
de discutirla tot el mati i tota
Ja tarda ha Ilin ee. e np 81 tard la
seva resposta Comisó de
Reparacions.
Aquesta emprenclera el seu re' gres a París cierna passat, diven•
•
dres, a la nit.—Havas.
tit CONFERENCIA DEL HORA-

De França

LA QUESTIO D'ORIENT

La Post—Guerra

ha d -:›nat 'finalment: la

nemembre de 164

TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

El Govern álemany

de

QüE3T1O TURCA

Segons Bainville a l'"Acti3n
Française", la situació turca ha
canviat d'aspecte de vuit dies en
aquesta part. Els turca que han
destronat el Soldä, que exigeixen
que Constantinoble els sigui retornada i moltes d'altres coses, ja
no san nacionalistes. San fanatice revolucionaria. Es impossibis do Ilturar-los una gran ciutat en el qual els ínteressos de
Frença san considerables i on el
prestigi de França hi da apareHat. L'asietisme i el fanatisme
salan emparat de l'Assemblea
d'Angora. El mateix Mustafa Bernal slii troba sotmès. L'Assemblea dicta les ordres mes extravagante als seus delegats i aquestes ordres san absolutes: qui no
obeeix esdevé un traidor.
nA Turquía a horas d'ara no hi
ha cap responsable sind el poder
confús i capriciós d'una Asserhblea molt Ilunyana, un Govern
Traolat
primitiu alub el qual

seria precari i que ha oblidat
totalment que Turquia en 1918
era en derrota. Pel cana que van
les coses, es probable que els hbmens sensata i cultivats del kemalisme, començant per Mustafa-Kemal, hauran de condescendir a tetes les follies dels amos
d'avui, tot esperant que siguin
desautoritzats i destituits. Fine
a nova ordne caldra acollir les
notes d'Angora com els actes d'un
Govern que no té prou tranquila
litat d'esperit per a negociar.
Separas el corresponsal a Anglaterra del "Temps", la nova
crisi turca és considerada a la
Gran Bretanya corn a paaticularment greu. Es té-la impressió que
el Govern d'Angora vol aprof itarse del canvi de Govern a Anglaterna per a assegurar la realització deis adietes mes importante
del pacte nacional. Cal fer notar
que per be que es digui ropini6
anglesa no es turcbfoba. Els es-,
devenimertts han demostrat que
la politice. de Lloyd George era
dolenta i que no tenia gaires defensors. Cal estranyar quo en
aquestes condicione els turca hagin presentat demandes tan arrogante com l'evacuada de Constantinoble per les trepes aliades
i la limitada, dele navilis de guerra a les aigües dels Estrets.
Hi ha, d'altra part , . inquietud
sobre l'arribada do contingente
turca importante a Lampsaki, davant de Gallipoli, cosa que sembla confirmar el rumor que els
lames pensen amb un cop de mä
sobre la Península.
Horn creu, però, que davant
unanimitat dels aliats en repel.lir
Hura demandes canviaran d'actitud. per ahrb hi ha qui fa notar
que Hamid-Bei ha presentat la
seva nota oom una simple roques-

ta de manera que Turquia pot acceptar el refús dele aliats sense
sentir-se ferida en el seu amor
propi. D'ací que el "Times" recomana fermesa entre els aliats,
i diu:
"No es tracta d'una nesturtat
envere els turca ó Hure reivindicacions ndcionals legitimes, sind
duna força nova i poc familiar
que ha surgit a Turquia els actes de la qual i les seves tendencies demanen per part de tots ele
aliats una gran cura i
Aquesta nova força no va Iligada
a cap trhdici6, ni tan sets a la de
l'Islam i és-contrària a les regles
acceptades per la civilització oca
cidental.
LA

CAMPANYA ELECTORAL A
ANOLATERRA

El "Journal des Debats" situa
les forces electorals segons
aquesta Hiela: 444 candidats
unionistes, 408 treballistes, 339
lliberals, i 138 nacionals Iliberals,
això és, Iloyd- georgiana, i 60 6
60 candidats excèntrics que no
pertanyen a cap partit, a excepció de cinc declaradament cornunietos. Tot alié representa 1,400
candidata per 615 Hoce, 13 dels
guate pertanyen a la representada del Nord d'Irlanda.
Els unionistes m'erren segur
Ilur èxit. Els Iliberals veuen amb
gust Hure probabilitats d'augmentar; el Labour-party, al contrari, constata que els seus
ven i els lloyd-georgians estan
bastant abatuts. Tot abre) de cala situada. La tenracteristic
dencia dele electors anglesos es
actualment hostil a tota mena de
regim personal i netament a favor d'un retorn al Govern de parta.. Ea per aquesta raó quo el seGeorge nsi araba can-.
a:izare

e

seta senyor Mussolini, assistira
a la Conferencia de Lausana,
acompanyat del marqués de Garruni.—Havas.

VENJUDICIAMENT DEL MINISTERI GURARIS
Atenes, 8.—La Comissió investigadora ha tramés al Comité ree
volucionari el seu informe sobre
renjudiciament dele ministres.—
navas,

CONSTANT1, HOSTE MOLEST
La Haia, 8.—E1 rumor que el
rei Constanti s'instal.larä en el
castell de Moosbergen ha estat
mal acullit pels habitante d'aquella pobaació.
Aquest rumor no ha estat conf irmat encara, no obstant, es treballa activament en el castelt a
la instaalació d'aigrfa i electricitat
Els velos de Moosbergen ;re i
que , si l'ex-rei de Grecia s'instala
la en el castell seré prohibida
l'entrada del palio en el pare i
a l'estany, en el qual patinen els
veins de Moosbergen durant rhivern.—Havas.
LA

QUESTIO DEL DODECANES

Roma, 8.—La resposta del mi-

nisteri d'Afers a la nota anglesa relativa a la qüestió del Doa
clacanes demostra la plena Ilegia
timitat de l'acta del Govern que
denuncia l'acord clos entre Italia i Grecia.—Radio.

L'ESQUADRA SRITAN1CA TAMBE ES REFORÇADA
Londres, 8. —Han estat enviats
reforços a la flota britänica do
Constantinobre. Una esquadrilla
ha arribat ja als Estrets.—Ràdio.
El. SOLDA A BORD D'UN NAVILI DE GUERRA ANCLES

Parte, 8.—Telegrafien al "Petit Parisien" des de Constantinoble, que gl Solda s'ha refugiat
a bord d'un vaixell de guerra angles ancorat en el Basfor.—Ilasi
vas.
LA POR

ALS KENIALISTES

bConstantinoble, 8.—El capitä
Cocher no regressara a Brussa
Mas que per a recollir a la coa
Iónia francesa composta especialment de fabricante de teixits
.de seda i comerciante que temen
romandre mes tnmps sota el poa
der dels aemalistes a causa de
la falta de seguretat i del moe
viment contra els estrangers.—
Radio.
UN

M.

-----

Poincare declara

a la- Cantra
que no
_

la ocupació
de la regló del Rhin
s',giXecara

Paras, 8.—A la Cambra de lea
putats, després de la discussió
del pressupost, M. Louchem, arfa
pliant els discursos pronunciats
per altres diputats, digué 4tie
França havia d'esser pagada i
obilidar que fina que fessin satis.
fets els dits pagaments, no as„
via de cessar el control militar
a Rhenänia.
Expressà el seu fervent desig
que no torni a ocórrer el aa
pasea el 1914, i si be Frailes
perd actualment milers de mi.
tingui, quan mesura, la pan
assegurada.
Li contesta Id. Poincore dieta
que era necessan complir isla.
gralment el qué fou estipulat en
el Tractat de Versalles, el qua
no preveu l'evacuació de la verera . esquerre del Rhin fine que
quedin complides Lotes les obla
gacions contretes per Alemanas.
Afegt que les dites obligacions
no havien estar complides ni be
serien encara per molt de temes,
1 que per tant, el Govern haya
de mantenir aquesta ocupació.
(Grans aplaudiments a toa
els banca, excepte en els deis di,
petate comunistesa—Havas.
LA VAGA DEL GAS CAP

A LA

SOLUCIO

París, 8.—Sembla que la situa.
entre els vaguistes de les iäi
briques de gas, milloaa.
Gran nombre delle esimoa.
D'ea' disposats a rependre el tre.
ball i la Confaieracia general,
entisfela d'haver vist °beata la
seva consigna, els hi deixa tota la
Ilibertat d'acció.
Pera s'afegeix que aquest me,
viment no té un caracter defina
lb i que n'hi hauria prou aria
el mis instaniacant incident per,
qué tornes a produir-se la vaga.
—Radio.
eiö

LA COTITZACIO DE LA LUCRA
A PARIS

Parte, 8.—La lliura anglesa rebassä ahir tarda a la Borsa el can
vi de 69 frenes.
La cotització mes alta que ha.
via aconseguit fou per l'abril da
1920, la de el'45 francs.--Na
dio.
LA

CREU DE, GUERRA SERA
UNA ORDRE

París, 8. — S'ha repartit als
membres de la Cambra un pro-,
jede de hiel encaminat a crear
per ate titulare de la Cree de
Guera els graus de Cavaller. Oficial i Comendador, segons
nombre de les citacions obtingudes.—Radio.

L'ASSEMBLEA DE VITICULTORS DE MONTPELLIER

CORREU FRANGES DETINMontpellier, 8 . — L'Assembles
GUT PELS TURCS
,de Viticultora ha votat una me.

Constantinoble, 8.—Un soldat
francés que portava el correu da
Brussa a l'Alt Comissari, a Cons
tantinoble, ha estat detingut i
empresonat pels tunas, els quals
volien apoderar-se dels plece,
pera no ho aconseguiren —Rae
dio.

cid protestant contra el projecte de reduir la circulada, de vas
de vuit graus- per avall .
Tambe ha emes un vot a favor
de qué els vine que siguin des,
tinats a les tropes del Marroc siguin exclussivament franceses 0
argelins.—Havaa-

que tindria rajut del Govern . Ea
realitat, el seu propeait és crem.
parar-se del poder tirt assajant
d'immiscuir-se en les atribucions
del Govern. Cal dir que aquests
moviments són perillosos per
l'Estat. A Italia el poder del Ga
vern era massa feble davant els
partits d'extrema esquerra. Pere
a Hongria, la situada) és diferent
i el Govern es prou fort per a ÍD.>
pedir tota nova evolució o real.
lucia.
Sembla que aquestes paraules
del ministre magiar han produil
una gran impressió. Es la pri
-meranifstcóoleb
EL FEIXISME HORCARES
l'existència d'un moviment fea,
Donàvem compte ella' de la aleta hongarès.
La "Humanad", estabtint un
sirnpatia amb que una part de la
premsa honeresa havia rebut varenga entre el feixisme i el CO'
rascensió del feixisme italiä al monismo, diu que era de preveie,
Poder, sobretot ¡per alta que té re que l'exit mussoHniä suscita.
de nacionalisme imperialista. ria imiladors a Testranger. Ja
Apropbsit d'aixe, telegrafien al dio que els reialistes bavaresos
"Temps" algunes dades sobre un preparen un cola d'Estat a la ina,
nera italiana i que entice gene,
autentic feixisrne magiar:
L'adveniment al Poder del par- rals de l'Imperi, com Lutiwa r I
ta. feixista dalia. ha donat ocasió Elirardt, es posen a la disposicid
al Govern hongares d'expressar dele futurs insurgents. Tarebn
el seu parar sobro el moaiment França es proposen els dretistes
feixista a Hongria. El ministre a proporcionar el capitalisme als
de l'Interior, Rakovsky, ha pro- guns "Mussolini" a canvi de tea
nunciat un discurs davant els riosos sacrificis pecuniaris, i att4
seus electors, a Nyiregyhaza, en geix:
Qui ,gosara negar els rapo
ch qual explica les diferencies entre el feixisme italià i el feixis- progressos de la idea de dictame tal com el eoncebeixen de- dura i d'un cop de mil? Lee
terminats personatges politice ses en Huila es disposen a assal'
hongaresos. El ministre, despras tar les barreras legals i arree del
d'haver donat M seva opinió so- mara aquest estat d'esperit anula'
eia greus pertorbacions civils.
bre els feixistes italiana, afead:
"El moviment feixista hongo- Franca els esdeveniments es Pa'
res pretén soscavar el poder del den precipitar en aquest sota.
Govern 1 pertorbar la disciplina Els partits politice es trobe n la
de l'Estat. Els feixistes hongare- plena disgregada. Tots asquea
sos pretenen que una fracció del un mètode que a darrera hora a
partit governamental unificat reconeixen impotente per !le
s'adhereixi a Iba organització,

didats i que el senyor Chambeelain, Lord Birkenhead i Lord Balfour, no han pogut convenver el
partit unionista de mantenir la
coalició.
El corresponsal de la "Humanité" classifica els candidats anglesos en aquesta forma: 441
conservadors, 413 treballistes,
339 lliberals d'Asquith, 138 lloidgeorgians, 2 comunistes, 11 unjonistes 3 partit nacional agrari, 2 nacionalistes, 1
sin-feiner, 1 antiseparatista (Irlanda) i 1 comunista independent,

DiJeus, 9

de novembra de

1922

LA PUBLICITAT

CONFERE.NCIES
Peticions d'Ajuntamcnts

peses earceläries, s'interesa del
Govern fasi is immediat de l'autoriteació de la Ilei de pressupostos de 28 da julio! de 1922, per
a eximir ale Ajuntaments de la
ieet de la (medita d agua. en

Conclussions de
_ isfresetit any económic i (Iel
l'Assexiblea'
.." !. restant mal següent.
•

Una represenfadid ltele AfeaQuarta. Que es «¡recoden/
ternints de la provincia dc >ala-' mistad als Ajuntamanca, acompanyada pee alcaide mente per a tota clase de servese
de Madrid i representante dels que es relacionin amb els lateroAjuntaments de Barcelona, Be- .sos de l'Estat.
ba°, Toledo, Burgos, Zamora,
De persistir el regim de suIllescas i altres, ha visitat al pressió de franquicia establerta
president del Consell de minis- per la disposició segona de l'artres a l'objecee da fer-li Illura- treta 14 de la llei de 29 d'abril
mera de les conclusions aprova- de 1920, l'Estat abonarà als
des a l'Assemblea datjuntaments Ajuntaments la indemnizació quo
currespongui.
celebrada el 22 de setembre.
Tarnbe ee ooncedirä als AjunLes conclusions presentades
teniente exernpció de tunbre o
iGovern són les següents:
reintegrament
en lote els (localPrimera. — Que a fi de que
que afectin alls sfervebs de
pugui esser incorporada als ped- mente
rEstat.
a/me pressupostos de l'Estat, es
Cinquena.—Interessar aei Goporta a efecte la reforma de les vern
pagament als AjuntaHisendes locals sobre la basa de menteelmili
regu.aritat dels cd'respectar ads Municipis quans
Municpals i participació del
recursos els concedeix la vigent mees
trenes
per
cent
les quotes del
Bel municipal i la de supressid Tresor en urbà de
i industrial.
dels eupus de consuma da 12 de
Aquestes quantitata, /miran
juny de 1911, quedara cense efec- d'ésser
liquidades 1 satisfetes ale
te fes suspensiones t'aliene fita
per trimestres dintre
pel Retrete octau da la Ilei de-des Municipis
del" mes seaüent a la terminad()
presupostos de 28 de desembre de
cada un.
de 1914 i posteriors respecte a
Corn a mitjà degue d'evitar
l'aplicació de l'articea segon de aquests
retardaments, convindria
la dita llei de 12 de juny de 1911. que els recaudadors de contribuAl terminar l'obligació de pa- cions ingressessin directament
ar C augment de 20 per eient rels Ajuntaments ço que aquests
dels bens de propis, tota vegada correspon, liquídela a fi de cada
qua aquestos interessos són igual trimestre.
a la renda deis bens de propia
Sisena.—Que es liquidin i aboy o enagenats.
nin immediatament als Ajunta . Ea la reforma de tes hisendes menta els premie de formació do
Iones es concediran ale Munid- matrIqules i empadronament de
pis nous recursos de positiu ren- cédu:es personals que deu l'Esdimana amb regles de fàcil apli- tat.
ca ció en la exacció, centre de la
Setena.—Que tenint en compte
més àmplia antonomia, i ep mo- que la majoria dels serveis a eäsetemrrec dels secretaris dels Ajuntadificar ed R. D. de II
bre de 1918, en quan a la fórmu- menta són de caräeter exclusivala de repartimant general d'utili- ment nacional i es realitzen a fatate, establint bases de tributadó vor de l'Estat, tads com els dal
mes justes i equitativs, sense Reemplaç de l'exercit, Contribuexeneions per a determinats funcions i impostos. allotjaments,
eionari so merases i un proce- rifes, Sanitat, Subsistències, Es.
dirnent breu i senzill per a le-. tadIstica i melle (retires, es eaI tisfacin els sous des esmentate
zecueió.
Establii l'absoluta funcionari per compte del prosSe-ona.
separació de les hisenda,s llocalls i twodst. de l ' Estat.
.
al aix6 no fos possible en la
del Estat i de la provincia.
seva
totalitat,
reestablire
Es practicaran amb urgenci a gació per part de l'Estat de conTes oportunes liquidacions entre tribuir amb el cinquanta per
cent
l'Estat i els Municipis i l'impost del sou del secretan.
dele credlts en pro o en contra
Vuitena.—Que el Govern 8'01Berä portat als próxims pressu- cupi amb la urgencia possible de
postes de lEstat i municipals.
pr eparar un projecte de hei d'auEs crèdits ja reconeguts per 'tonomia municipal, per' a sotrne
l'Estat deuran sser tete electa» tre'l a les Corta aixi que aquesves immedialament, amb cfirreg les es reuneixin.
a la consignació actual.
UNA VISITA
Tercera. — En la reforma de
Ha visitat al ministre de Fules hisendes ocals deurà figurar
necessariament la supressió del ment, una Coniissió dels Ajuncontingent provincial, que delia - taments d'Avila i Salamanca, sol rd de gravar sobre als pressupos- licitant q a terminació de les obro e
tos niunicipals, essent les Dipu- del ferrocarril de lee ,, tes protacions munes directament re- vincies i que es ea
ció al troe acabat.
captin Hure recursos.
Tambe s'elimina aits AjuntaJUNTA D'ALCALDES
me nte del pagament de tole ale• Segons ha manifestat Calcalserveis que com els de primera de de Madrid, a/iir es reuní a l'Aensenyança, sanitat i altres deuen juntament la Junta d'alcaldes que
eSSar (uncid de l'Estat, quedant 1 ainb el de Salamanc a . han vingul
a cärreg deis Municipis única- a gestionar certes millones re ment aquella cärregs que són de ferents a les Hisendes tocals.
caràcter purament local.
Acompanyats del comte del
Aixfsmateix deurà eximir-sels Valle de Suchil acudiren al mide l'impost sobre persones jura- nisteri d'Hisenda, on conferendiques, del de 120 sobre paga- ciaren amb En Bergamin.
S'acordä deixar les conclusions
mente, sobre consum de llum
elèctric i altre a que graven els per al seu estudi a i 'alcaide
Madrid
coro a president de la
pressupostos municipals.
Pel que es refereix a les des- Comisiö permanent d'alcaldes.

CATALUNYA
FIGUERES.—L'Ajuntament ha

acordat sol.licitar de la Comissió
d'Educació General de la Mancomunitat que vingui a donar tres
'conferencies públiques sobre Higiene Individual, Social i Vicie.
— Finalment sembla que serà
una realitat l'empedrament de les
carreteres de l'Estat que atravessen aquesta població. Per como-

nicacie rebuda d'Obres públiques,
TAjuntament.sla assabentat quo
han estat consignades per al dit
pbjecte unes 90.000 pessetes del
aressupost d'obres públiques que
enguany s'ha fixat per a la "provincia" de Girona. Amb aquests
diners i una quantitat igual amb
que hi contribueix el Municipi,
sembla que aviat es procedirà a
la subhasta de l'adequinat de la
Carretera de Madrid a França en
el seu pas per aquesta eititat. Re,
ferent a la carretera de Besalú
a Reses, hom ti l'esperança de
veure-la lamba adoquinada abans
del 1926, segons protnesa feta a
Obras públiques.
Earä uns guatee anya jAjuntarnent va contractar un Emprasitit de 1.000.000 pessetes amb la
Calza Comunal de Cradid de la
fean contunitat. Amb aquesta
q uantitat, entre atines obres urbanes, va procedir - se a l'empedrat de diversos carrera. Pere les
pr incipals vies encara romanen
leerse emuedrar pel motiu de figurar emir a traçat oficial de les
diles carretones que mes amunt
hein esmentat. Es aqueixa una
obra que correspon realitzar a
all-41-4 Per* i'Matment ha

ofert contribuir-hi amb el 50 per
cent, i al dit objecte té ja en catea
una quantitat superior a 200,000
pessetes. Sembla que l'Estat s'ha
adonat finalment de la necessilat d'aquesta millora, i va a ferha pel que toca a la carretera de
Madrid a Freno, bo i donant esperances sobre l'altra carretera.
Amb aquesta reforma respecte
urbà de Figueres quedarä notablement millorat.
TARRAGONA. — L'esposa de

nostre ferro company En Joan
Pedro! ha deslliurat ande teta felicitat una xamosa nena.
Mere i filla seguoixen en perfecta estat.

— Fa uns guante dios que fa
Hit la esposa de nostre estimat
amic En R. Remedes Mundo, si
be la malaltia no revesteix sortosament caràcters de gravetat.
Li desitgem un prompte i letal

restabliment.
— El nostre han ande En
Actual Elostabella, en els exäinens
relebrats a Madrid per al ingrés
al cos de Contabilitat d'Ilisenda,
ha estat aprovat.
Felicitara coralment a l'ami°
Costabella.
— A les .oficines de vigHtincia
municipal han estat dipositats
un abric d'honre, un moneder de
dona i una clan de enäquina d'escriure.
— Han passat per nostra ciutat, en direcció a Mora, unes ROOciorts del regiment de Dragons de
Montesa.

pepels s'yema debutara lu

LA SlTUACIO POLITICA
•

En Sänchez Guerra i la concentració- Iliheral
En Sänchez Toca contra els governs hompgenis : Els rumors de crisi :. EI Senat i el
processament del general Berenguer : Els
ex-nnmstreF responsables del desastre d'Annual : En Bomanones diu que encara son
verdes : El govern, jutge i part

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS:
Si aquesta is la enlacia del
Govern i de les forces parlamentäries en les qua!, s'arada, semblarà justificada l'alegria que
regna en els dilatats campe de la
Concentrad?' (liberal. Per a una
superficial observació, si; pene...
Ahir, en ej banquet al senyor
Aura Boronat, en un dels discreleigs entre els cape lliberals, es

creuaren aquestes parautes:
—(tus, combe, governaremaviat
—Encara eón verdes — repita
comte de Romanones.
concentrat reir:
—Timba m'ho sembla a ml.
Abans de no/mitres s'intentaran
tetes les combinacions imaginables perquè durin aquestes Curte.
Per l'autoritat da les personalitats que mantingueren l'anterior Malee, Hura permutes tenen
el valor d'una conjetura cele ha
dc tenir-se preeent al discórrer
sobre dl moment pera
tamp,oe s'ha d'Olida r que aquestes Cortes, lb vida de les guate
es vol prolongar, són Corte conservadores i que tres dels seus
mes caracteritzats Mimes van cami de la barra.
cd el

Sobre el seny o r Sänchez Guerra es pro- rra apareixeria millorat en terç ' i cinque,
jectava la sospita que, com corresponden- per que si el senyor Sinchez,Guerra pot
cia a les facilitats que ha trobat en l'o- acudir al Congres 'amb major confiança
posició !liberal, estava disposat a reme- que en l'ulterior etapa parlamentaria, en
tre el poder a la concentració IliberaL lapoi dels grups concervadors i dels maEn la destitució del general Martínez
teixos Iliberals, tampoc es tan agut C0111
Anido no poca conservadora cregueren es diu el esig-cle fer-lo cauce.
acure el propósit dcl cap del Govern
Que pot aut, zar els rumors d'una
netejat d obstacles el tutti als
próxima crisi, dones?
Que pot jutificar l'ambient d'intranContra aquesta sospita ha intentar reacquil-litat que s'observa a les esteres oficionar el senyor Sánchez Guerra. Per ai- dais i a l , centres ministeriais?
x6 d'una quants dies ença tant el propi
Per Ventura, la ponencia del senyor
president del Concell corn e1 sexi orgue Ak4lä Zamora sobre l en „sponsabni.
oficios posen un singular interés a ritosUnits tuts els conservadors
tats del desastre da Annual i el suplicatrar al Govern com decidir a resistir vis tori per a procesar el general Berenguer¡ podran troncar l'oposició dale
assalts Uiberab i romandre cl banc blau
Personalitat notable del propi partit Iliberals; pelee de la unió a la soamb la pausible finalitat de fer aprovar
lidaritat amb els acusaba, no hi
conservador deia ahir a la tarda:
diversos projectes de Hei importantissims,
ha mis que un pas.
—No s'aclareix la situació en gire es
resolent problemes cm el furoviari.
Jutge i part, el Govern i la matreta cl Govern atril, que el senyor SánEs veritat que el senyor Sánchez Guejoria, produeix una situació maschez Guerra pugui apareixen al Parlarra no ha arribar a dir que per a con- ment o ajudat, per convicció o per egois- se airón/ab parqué sigui base de
tinuar en el Govern en tingués prou amb
me, per tots eis conservador,. El partir rea que pugui durar.
el doble d'un vot de majoria, com digné
conservador es troba en una situació
XISTOS DELS POLITICS
arrogantment el senor Maura ; peró si ha tràgica. Pot abandonar els scnyors AllenAquest matí estigu6 al minis:
manifestar que no li bastard una petició
desalazar, marques de Lema, ves-comte teri d'Hisenda el titular de Grisdel poder a la manera amiga per a abro.
d'Eza i general Berenguer?
eta i Justicia senyor Ordóñez per
donar el Govern.
Anem per parts.
a consultar amb En Bergamin alEl senyor Sánchez Guerra- ha declaras
El suplicatori per a processar el ge- guns extrems relacionats amb un
que el que el vulgui trenne del Govern neral Berenguer el concedirà el Senat. El projecte que té en estudi sobre
hattra de dir clarament el per que i per- mateix general demanará que es conce- nultualitat judicial.
que se'l vol substituir.
debci. Peró ¡quina situació no es proA acemiadar a l'Ordóñez sortf
Ha aconseguit el senyor Sánchez Gueduiria si entre el Consell Suprem de En Bergamin fine a l'avant-desrra fer esvair la sospita que les seves ‚Guerra i Marina i el general Berenguer pele i en veure als periodistes quo
concomitäncies amb els Iliherals de la
'interposés el Senat negant a l'alt trifeien informació en aquell centre
Concentració tenida com a finalitat el fer bunal un pressumpte culpable, quan per els digué en to do broma:
rendir: la fortalesa?
les mateixes causes són diversos els caps
—Que consti que erra queda diSon massa arnagafs els moviments dels
i oficials que irremisiblement han d'ésser ner per a setze mesos.
bornes político per a poder comestar a
condemnats?
I dirigint-se a En Lerroux que
aquest interrogaut
Concedit el supliqgtori per a esperava desee rebut, afegf:
No gosarícm pas assegurar que- el processar al general Berenguer,
—Ara que em trobo aquí tan a
senyor Sänchez Guerra hagi esvait to- apoiat en la majoria conservado- gust voten treure'm i jo no me'n
talment la sospita ; penó, encara que així ra, per a salvar de les responsa- vaig.
Lis tot just restablerta la confiança, si bilitats que e'assenyala en la poAl que contestä En Lerroux,
es que alguna cegada la tingué, deis grups
nencia del senyor Alcalà Zamora, també amb to hurnorlstic:
conservadora en el cap del Govern, sor- earregaria amb les conseqüències
—Ja set) ;tosté la dita que hi
geix una altra dificultar per al cap del de dir al país i a l'exercit: "Els ha a la nostra terna: "Per a trguGovern.
governants que presidiren el ver- re un mort manquen guatee
El president del Senat. com st u c ogonyós desastre estan nets de to- vius", per tant, per a treure a
rregués pressa fer pública la seva ac- ta culpa; per a elle ni la més heu un viu figuri's els que eón netitud, en ocasió tan poc propicia al cas
saneió moral",
cessaris."
com en el panegiric de don A pri6s SalEs maese sviolenta l'actitud en
vador, proclami el filias dels Góverns
el par-. LA JUNTA D'INFANTERIA HA
homogenis i la necessitat que es congre- qué quedava el Govern 1
PRES RESOLUCIONS D'IIRPORguin els afins per a constituir Governs tit conservador davant de l'exerTANCIA
cit i davant del pafs, perque puque, a judici del senyor Sánchez de Toca,
Entre els militare s'assegura
gui fer-se aixó per a salvar de que
han estar eficaços en la nostra política.
alee
va
reunir-se el Gomil'entredit a !res correligionaris.
Es clar que, malgrat las reiterades mata de la Junta de l'Arma d'Incas
senyor
Poseas
el
centrara
ei
nifestacions del senyor Sánchez Guerra
fanteria, discutint quatre
a favor dels Governs hemogenis, per ell StInchez Guerra, despees que el,
general Berenguer quedi sotmés i havent - se pres resolucions d'in'
no havia de quedar la formaeió d'un Goportäneia, la forma d'execució de
vern de eoncentració conservadora, sem- al Suprern de Guerra i Marina,
les quals traurà de determinars'avé a que caigui una mandó mo- se
pre i quan naturalment, el presidís ell.
en una aova reunid celebrada
ral sobre els s enyors Allendesala- avui.
En la seva conitició de sospitat d'intelligencia amb la Concentració, i amb zar, marqués de Lema i vescom--HOSTES CATALANS
l'adhesió freda dels conservadors que es te de Eza. Pot presumir ninga
que
el
partit
conservador
sobreEntre les visftes que ha rebut
troben poc en harmonía amb les circums
tà n cies a l'atual Govern, tal i com estä visqui a tanta heroicitate Aix6 avui el cap del Govern, figuren
•
serla
la
divisió
de
la
seva
males del bisbe de Lleyda i el senyor
constituir, és evident que el senyor Sänchez Guerra podria afrontar la batalla joria; el trenquin Mes d'alguna Dartrinä.
grupe
i
personalitats
que,
si
no
els
lliberals
amb
certes
anuncien
li
que
CONGRES D'ESTUDIANTS
possibilitats d'exit. Els que sospiten del acaten, soporten, al senyor SänPer a preparar el primer Consenyor Sánchez Guerra posarien cura de °hez Guerra, corn el president del
Senat,
sogre
del marques dé Lee gres Nacional d'estudiante sitia
no facilitar els designis del president del
constituit el Comité central orConsell, si realment existeixen, regate- 11121.
Agraviats
els
senyors Sánchez ganitzador an el qual hi figuren
janr-li el sec concurs i els seus vots.
Els que crecen que aquestfvern ha de Tora i Allende salazar, què representacions de les diferente
quedaria en el Senat de lea esca- entitats escotare, que será preside succeir-lo un de concentraelú - conservadora, saben que, ultra tenir el trasteas see torees amb que compla el dia per En Frederic Salrens, do
la Confederació General Catóitica,
els seus perdis, el senyor Sänchez Gue- senyor Sánchez Guerra?

Coliseu Mundial, amb l'opereta
"La princesa de la Czarda", la
companyia d'En Felip Vallmajor,
Entre les obres del seu repertori figura "El as", que serä estrenada a nostra ciutat.
— Ha estat molt ben rebuda a
aquesta ciutat la nova de la designació del doctor En Migue/ Serra Vicari, general d'aquesta Arxidiecessi per a la dignitat do
Bisbe de Canäries.—C.
ESPLUCIA DE FRANCOLI.—
Des de fa uns quants dies el moll
de l'estació del ferrocarril fa
goig de veure pel rnolt de träfic que hi arriba haver, sobre
l'exportació del vi.
Es considera que se'n exporta.
diariarnent mes de 2.500 lól. El
nombre de vagons i "foudres" de
cada dia mes crescut.
— El diumenge passat. tingue
lloc al camp d'esports un interessant partit de futbol entro els
primers equipe de "La Palma",
de Reus, contra el"F. C. Francon", d'aquesta ;ala, resultara
vencedor l'equip local per un gol
a zero.
L'equip local eslava forrnat
per Montserrat, Palau, Vidal (J.),
Tost, Minguella, F erran (J.), Farran (Si.), Fueran (9'.), Rufid,
Miguel t Entert.
De l'equip foresten, eta quo
més sobressortiren foren el portee, defenses i mig-centre, i del
"Francolt", Montserrat, que va
estar colossal; Vidal, Minguella

i Farran (M.).
Arbitrà, acertadanient, el S e

Mied.
-nyor
El matehr din, el segon equip
local es traelladit a Vimbodl, on
tingué, lambe, un encontre aMb
el primer equip de ella pobge 1'4"

i

sent vencedor el "Francolr per
dos gola a un.
El diumenge vinent el primer
equip es ntrasliadarä a Altafulla on te de jugar-se una magnifica copa i 11 n'edenes d' ar gent, contra el primer equip
d'aquella poblada.
— Ida tornat a aquesta vila,
despees 0, residir una llarga
temporada a Barcelona, la senyora Na Dolors Bernal d'Aguirre junt amb el seu
Ernest.
•

unir%

CERVERA.—Els dies 11 i 12
del quid som tindrä lloc les testes de la benedicció i inaugurado) oficial de la fábrica de farines del Sindical Agrfcola de Cervera i sa comarca, segons el següera programa:
Dia 11—A les dotze: Inauguració oficial d'una important Ex-

posició de maquinäria i productos relacionats amb l'Agricieltura,
amb l'assistència d'Auturitats i
representents de divereee entitate agrIcolee.
A les tres de la tarda: Efl el
Teatro Principal, donarà una con
feräncia acompanyada de projeccions sobre l'impottant tema "La
mäquina a l'Agricuitura", el conegut enginyer director de l'Es-

cola Superior d'Agricultura do
la Mancomunitat de Catalunya,
En Caries Pi Sunyer.
Dia 21.—A les dutze: Benedicció de la gran fährica de farines
1 modernes sitgem, per l'EminentIssim Cardenal Arquebisbe de
Tarragona. Inauguració Oficial de
la fábrica 1 visita a l'Exposició
do Maquinteria Agrfcola per l'Excelentissiin senyor conste de Lavern, president honoran t del Sin.;

dicat.
_ A do& guanos de duce: Gran.:

.

La

qüestió del Marroc

La •

supressió del
Terç , Estranger
Melaba—A les proximitats de
Tugunz han eelat

la posició de

trobate 35 cadavers, pertanyente
a soldats d'artilleria i del regrmere de Sant Ferran.
Una partida de rnalfactors, comandada per Bu-Yaeai, continua
fent /tetes de presencia a Batel
Aci-el-Midar.
•
Ahir tirotejaren des aulom6bils que tornasen de 4'esplanada
del Gareb.
Un ere abans hav.en robat, a
Bu-Farcull, diversos cavalls que
duien moros amics.
Per a evitar aquesta freqüents
robatoris shtt ordenat als "gums"
que es traslladin a Dar Drius la
e fectuin frequents incursions
lins l'obertura de Sidi-Jaubdond.

Si aquesta mesura no bastes
s'estaberia un fortf .custodiat per
policia indigena a l'entrada de la
dita obertura.

LLICENCIAMENT -DE LECHONARIS
Un telegrama da Melles diu
que malgral, les manifeetacione
fetes per En Stinchea Guerra sobre 'la suposada dissolució del
Term el cert ea que aquest Coa
va en cerní d'estingir - se. DI dannen Ilicenciament s'ha endut més
de mil bornee La bandera que
mana a l comaddant Franco amb
prou feines en té 300. Pot alee.
mar-5e que s'han anal totes lee
trepes d'empenta i lambe que no
respongueren en el darrer combat
a ,es anomenades glorioses triedra"

eions del Terç,

LA COMIS310 PICASSO
..

S'ha dirigit una nova carta als
diputats que formna la Comise
si6 que ha de di man sobre
l'expedient Picasso, notificante
los'hi que la reunió gua havia da
celebrar-se al emigres i fou suse
pesa, es verificará diese/ele, dia
II, a les quatre de la tarda.
ELS PROJECTES SOCIALS
UNA CONFERENCIA D'EN
CA LDERON
El ministre del Treball ha cona ferenciat aquest mati amb l'ex- •
ministre conservador senyor
Burgos Mazo trectant dels pro-.
jectes socials que prepara ei se-.
nyor Calderón i dels problemee
plantejata actmahnent.
El senior Burgos Mazo ha elmee
giat el projecte de sindicada pro
fesional i ha dit alt senyor Caldea
rón cpee era una llästima que
aquest projecte no fos general
per a tota Espanya.
El ministre del Treball li ha
contestat que per. ara es limita-,
va a un assaig, car- no es po.
dia poseer en práctica només que
a Barcelona, perque és rúnica
població que té fet el cena pa,
trena' i obrer i Industrial.
Després el scnyor Burgos Mazo
ha elogiat el discurs prominciat
alta- pel senyor Sánchez de Toca.
especialment en la part en que
afirma la impossibilitat de que
tornin a ésser el que foren e:s
perlita ailstemics, afirmacid que
suposa féu sense cap intensi6 de
critica per al partit conservador:

•
diós äpat en els tocata del Sindicat en obsequi a les Autoritats
i personalitata assistents a l'acte.
NOTES: L'Exposició do Maquinaria s es clourä, el diumenge, dia 19, al mai, amb provee
präctaques do tractors 1 alises
aparells que nregui convenient
Jurat per a formar millor opinió
i donar el concell.
Els tickets per u asseetir a l'àpat poden demanar-se al Sindirat fine el dia 8: cl preu es do
guinea pessetes.
ARENY3 diumenge vinent començaran les conferencies Obligues do Instarle de
Catalunya que la Comisen`, Delegada de l'Associació Protectora do
l'Ensenyança Catalana donará en
el local del Centro Regionalista,
sota el següent programa:

-Die 12 de novernbre. — Terna:
"Peral, el Galano" (1198 a 1213),
a càrrec de don Tomäe Muerte.
Dia 20 de novembre. — Tema:
"Jaume I, el Conqueridor" (1214
a 1276), a cärrec de don Pan ROmeya.
Dia 3 do de/en:hm
"Pena II, el Oran" (1276 a Lee),
a eärree de don Tomás filtrarle.
Dia 10 de de s e mbre, — Tema:
e Compromis de Casi)" (1111), a
eärrec de don Tondis Roig i Llop.
Die 17 de desembre . — Tema:
"Guerra dels Segadora" (1610 a
1632), a varee° da don Pau RoAmaestre eonferencies araran
acompaneedes anib projeceions
Iluminoses, cosa que les fa molt
mes Interessants.
Començaran a doa queda do sis

de cada fila assenyalat i l'entrada
sera gratuita.
— Afortunadament, es .troDen
restablerts el mestre paleta don
Daniel Fontroderna, els seus fills
anees operaria que prengueren
mal en una obra del carmen de
les alanzanelas.
— Els treballs per a Parranjarnent del romp d'esperte de la
Joventut Nacionalista segueixen

activant-se.
— El disaalate pluvial en cele.

braeld de Paeabarnent de les obres

d'embelliment del Casino Lloberas tingué Iloo un esplendit banquet, al que concorreg g •ren prop
d'un centenar de eimensala,
Hi habia el bo i millor de la
nostra societat 1 bona part de les
fandlice estitienjante, que viegueren expressament, lii llagué parlamenta 1 brindi i ball de germinase, que durá fina a punta de
dia.
Per a les vigilies de oadal 1
Cap-d'Any ‚'han anunciat grane
`reveillons* ande loes artificials
i anees esbarjarnents.
—

Cada testa es serien extra.

ordintariament concorreguts eta
halls que donen les societats Ateneo Arenyenc 1 Casino Industrial,
aixt com les sessions de cinema a
la Sala Maree.
— La comissió de Governacid del nostre Munleipi t6 molt
avaneats eta estudia per a la total
reorgunitzatiö del cos de bolisbers, al quo tracta de dotar de
material modero 1 apropiat a les
necessitata tocata. Ultimament ele
senyora Palomee 1 Puig, asaistirea
a la prova d'una moto-bomba,

sortInt-Re ben trnPreealelkalle_

• n
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ELS ESPORTS
PUTIROL
SOSA
El Camplonat de Catalunya
ta limada de l'irls Pera
•Per a el diumenge vinent
Ningú s'eeperava una revelarrespon for-se els següents parble com va desee 111 franees St•
lar davant d'Iga Melero, el eam- tits:
Barcelona-Espanol.
pid catallL que tengue d'abaneoSabadell-Unió Esportiva Sana.
par la Ilulta en el terur temes,
Avene-Europa.
toterfinent exhaurit 1 sense escuTerrassa-Espanya.
ela- per a aguantar un sol minut
Júpiter-Mertinene.
al seu dt r eontrineant.
Ate/die-Badalona.
t Aquest mostee desee tul eleEls primera equipa comença' btent formidable sola tots els
ran
a les tres en punt; els sepaute de vista; et seu cop as
gens
a dos quarts d'onze del meno
obstante
d'una durara brutal i
bot el sen astil respira correeciú tí.
Els Clubs de segona categoria
1 elegancia a la vegaela.
Malgrat l'ayer arribat peques jugaran eis encontres que corresbores abans quasi com a aenzill ponien fer-se el die 5, ja que van
turista, tengue de substituir a En retardats d'una data arnb els de
Meyer, impossibilitat d'e jugar al primera categoria.
No cal dir que el màxim d'inring per nualaltia, es a dir, amb
ben poca preparació pel seu com- teres es concentra en l'encontre
bat, /dolero, pulveritzä material- Barcelona-Español. Segons notíment al nostre campee. Pot afir- cies, equest este disposat a tormar-se que un segon combat a nar a presentar al seu "keeper",
base d'En Sitter erldarts l'inte- malgrat la penelitat en club incorrerla. Veurem cera acaba tot
res geuerall.
Ileu's aqut l'ordre en q119 teans- aquest Alas
CICLISME
isorregue la vetnada:
E l . primer eombat PechamdAl Vel6drom de Badalona
Cautela, resultà de poe alteres;
La Junta de l'entusiasta Sport
per punteo aorti vietories el de- Ciclista Badalonf ene assabenta
trae.
haver
pel diumenge,
Cuenca i Mural), Mece una bo_ dia 12,organitzat
ales, tres de la tarda, al
, Dice "C'xhIbici41 en guatee temps, seo Yeled.rom, unes interessante
` guanyant-se torees aplaudiments. curses locals, essent-ne el proMurall fou declarat vencedor, si grama:
.
•
be per poca diferencia.
Primer: Cursa u l'americana
Manares-Sancho In sis rounds; per
a eguins do dos corredors:
Mitch-revenja perd d'esas asde tercera categoria i un de
ieres pee peblie, malgrat els pro- ten
gressos d'ambdos. En MarLInez /mea.
Segon: Cursa per eliminaree.
eorti triomfant.
primer ellmiliat serä declarat
Marco-Arnau en sis temps; El
guanyarloi
Combat molt • agradable i que
Tercer: Cursa per eliminada.
Mantingué vio 'enteres, sobre(Jarree eliminat serä declarat
tot fine al quart; despees la fadi- El
vermut.
IM de que ambdós donaren preve,
Les senyeres i eeneoretes tintele esdevenir el combat mes lent; (tren
l'entrada Muna •
dlonä match mil, si be En Marco,
Cursa 'de regtdarltat
111 començament havia mostrat
El vinent diumenge l'Esport
mes decissió en atacar.
I finelment tengue lloc el "fin Ciclista Catete celebrare la seva
Be soirée", a càrrec d'En Mola- anunciada preve consistent en
cobrir els 60 quilómetres que hi
re 1 Sitter, en deu rounds.
Tot seguit sorprengue 1 atac ha entre Barcelona a Gratiellers
form ble del francés; no obs- per Mollet i reten per Montartant Tallero IleNun dur crochet nés, en guatee horra justes o sique srrnblava havia d'abaixar les gui a rin promedi de 15 quilemeenergies del contreri. Lema, d'ai- e tres per hora.
Aguaste cursa, promet revese& un directe fulminant Mi ro-,
dolar per terra et/ nostre cameló tir un exit per la novetat del protul apenes pegué referseen als cediment. segons les bases estazoo segons. El "gong" rhavia blertes. Els inserits eón nombrosos i /l'espera que durant mil/este
paivat del H. O.
Dl segon tenme fou un domini dos dies seran encara molts
ebsolut del trances. 'mal grat el que es decidiran a prendre-hi
qual es velé una bastant eona part
Il em recorda que •enseripeie
•defensiva d'En Melero.
I un terrible directo a la cara, es tanearä demä vespre; adreçar-se
a l'E. C. C. (Diputació,
robe ( al tereer tempe, Ten decidir
aquest per a l'atiende; el pú- número 333).
¡Votes creerse*
bite apiaudi Ilargament fran.41tee gunnva-tor.
El nostre benvolgut amic Josep Maria Manye ens prega volNATACIO gueto
fer constar que, degut a
Les regates a vela del disconformitat absoluta amb
liarittm
l'empresa propietäria del "Bar'Lena rebut un exemplar de re- celona-Sport", ha renunciat a la
regala «heló que del programa (arme() d'aquesta revista.
*
4,3 regates a veda ha organitsal el Maritim de la nostra ciuHan començat en l'empla çatat, i la celebraras"( de les guate ment de l'Autódrom de Sitges lee
tindee licc el 12, 16 i 19 del co- Grane obres que han de conduir
rrent.
finalment a que la seva solemne
inauguració pugest fer-se el viEl primer dia es taran .es
tlients proves;
nent maig o juny. Quan menys.
Cepa del senyor alcalde per a tots els esforços s'adrecen .per a
yatelis de 7 mel res. Recorregut 8 que airó sigili una realitat.
Tenim entes que el sistema de
males (dues voltee al triangle).
construcció i el conjunt de la pesSortida a les 1040.
Copa del Consell de 4a Manco- te ha estat bastant millorat
muratat per a yatchs da 6 mo- relució als projectes anteriors.
tees. Recorregut 8 mides (dues Una de les minores mis impor. remites al triangle). Sortida a les tante es que els viratges seran
de ciment armat, lo qual signiene.
Copa del Rei por a sa serte elis alca que ho serà quasi be la
pänia, Iletra U. Reeneregut 5 mi- me.tat de Sa plata.
Aqucst esforç que s'ha volgut
nes (una volta al triangle). Sorlen, malgrat no esser necessari,
. tida a les once.
Copa Presidenoia per a la se- fa honor al Consell d'Adminisrie hispänia, 'letra Z. Recorre- tració, que prova el seu entusiasme per qué l'Autedrom de Sitges
mut 2 mines. Surtida a les 11'10.
La qualitat deis inserits per 4 quede,perfectissins sota tote
pendre-hi part fa esperar aques- putit de vista.
ces
tes primeros preves amb especial
'esteres per tole els atleionats a
leagrupació "Sant ti...teasi"
aquest esport näutie, oesent nom- anuncia la seva primera emitida
bro:me els premie of-sts.
per a el diumenge: Oualba,
BatIlória, Montnegre, Sant CeRegatea bocele do rem brià i Sant Pol. Surtida per MaEn les de crassificació de bo- dr e'', SaraeOesa i Alacant, a les
gadora del Maritim, veren obte- 540 del metí.
sidr-se els segliente resultats:
•
•
Yols a dos remire, trajecte
IIem rcbut el número 8 de "Na1.509 metros rectos.
tació", porlaveu del C. N. BarPrimera, J. Taullot-R. Cante, celona, que co y respon an MC2
timonel, F. Banús, en 7 in.; se- d'octubre. Com d'habitud, cumpgens, J. Casas-C. de Rafael, ti- la amb text abundant i gravats
monee, R. Domingo, en 7' 23"
deis fels mels interessants,
1 2/5.
acomplerts per la treballadora
Yola a guatee remare, trajecte entitat,
•
.
2.000 metres reates,
Primer, J. Ortiz, F. Oliciela, A.
L'Agrupació Excursionista "JúMate, L. Mahrehy, timonee, J. piter" realitzarà el proper diuRoca, M. Eseiefea P. Puig, timosrierree una excursió a Terrassa
'ver Ginedo, e n10' 25" 4/5.
Matadepera, La Mole, Coya del
Per ale eamplonata d'Eu- Drae, Turó de Monteau, Cosa Simamya, Font del Llor, Castellar ]
ropa
Sabadell.
Per ,noticiee rebudes a la FeSorbetes, a les cinc,
' federació, s'encarrega definitiva- rrocarril de Catalunya.
ment la Federadas& Italiana de
Carrera ololleta da re.
l'organització d's la campionats
gularltat
d'Europa de rem de 1923, e n e)
llar Como.
El proper diumenge, dia 12,
Es d'esperar que ese nostrcs tindrà lloo l'anunciada preve de
Clubs formaran els equipe amb regularitat que l'Esport Ciclista
anticipaci
ó, fent niel una verita- Català organitza per a cohrir 60
ble sel.leceid 1 sometent-so a un quilómetrea del trajecte compres
ettcaç entrenarnent pleque allieo- en el circuit de Barcelona a Granate dele cante/enes de 1922 pu- nollers per Mollet i tornada per
guin deixar en bon lino el nom elontornes, en guatee hoces jusesportiu de la • nació 1 del Club tos, o sigui un promedi do 15
al qual pertaayin (pian en lee al- quilómetres per' hora, la qual cagues estrangeres bagin de 'lisi- rera constituir un tan mes per
e« per a la eenqneeta dele Mole a la dita entitat, par la novetat
di eampioaq d'Idurope de 1923. del precedbneaL cepas &ti be.

LA PLIBLICITAT

De», e-die "Vernbe.

CrönicaJucliciäria Qránica Social jogs. Florals de Fira Oficialde
,Mostres
DE LA SINDICACIO VOBarcelona
• e. Vista de nausee
ellIMI,n111.1n0

A la Secció primera va compaLUNTARIA
rèixer Josep Vidal Seria, condemEs reuniren la Junta directiva
nat anteriorment, acusat del de- i ele presidente de les agrupanote de furt. El fiscal va dema- cions del Foment del Treball Nanar-li la pena de dos anys, gua- cional per a tractar del Reial detee meses i un dia de presidi co-, cree de sindicació professional
rreccional pel delicte de furt i
tres mesos 1 onza dies d'arrest voluntaria.
L'assemblea, en atenció a la
mejor i la multa de 150 pessetes, importancia
del dit Reial decret,
per l'ús de nom suposatde les
Davant la Secció tercera, i !ten- acordà que els preeidents ei
Foque integren
sat també del delicte. de furt, va agrupaoions
sareaarl'e l yer Joan Boronat Bata- ment reuneixin ale respectius asper a saber-ne la seva
lla, al que va sol.licitar el fiscal sociats
opinió,
propera setmana es
ea pena de qtlitire anya, dos ine- tornareialacelebrar
una assemsos i un dia de presidi correccio- bina, per a deixar ben fixat aquest
nal.
assurnpte. tan interessant per a
ASSENYALAMENTS PER AVUI
la producció.
AUDIENCIA TERRITORIAL
'Sala primera.—Jutjat del Nord.
70 OBRERS SENSE FEINA
Incident. Miqueî Portel, contra
Per
manca
de treball han esFrancesc Viver,
la
Jutjat de Sabadell. Incident. ta( aoomiadata 70 ohrers de
Anglada Sauri, contra Africa Mis- fàbrica dels senyors Serra i Cotapanyia, de Sentmenat.
rons.
Seda segona.-futjat de Solsoassowacto. DE PROna. Mejor quantia. Teresa Gira
FESSORS DE CENTRES
hert, contra Toses) Gene Tristan
i nitreDE CULTURA DE CAJutjat de Tarragona. Incident.
TALUNYA
Antoni Méndez con t ra Francesc
Aquesta Associació, en la seva
Ferreres„
darrera reunió, acorde l 'organitAUDIENCIA PROVINCIAL
zació del Sindicat de l'EnsenvanSecció primera.—Jutjat de lea ea, de eonformitat amb el Reial
Drasanes. Corrupció do menors. deoret de sindicació professional
Dotare Antonell, jurat, i quatre voluntaria.
orals, per estafa.
e
SecciÓ segona.—Jutjat de VilaUNA VAGA
nava. Robatori. Pilar Mieana JuEls obrero de la fährics.
rat.
Seeció tercera.—Jutjat del Sud. l'Altar generes que eta semyors
Robatori. Xavier Follonero.. Ju- Nenes i Companvia lisien a
Igualada s'han declarat In vaga.
raL
Secció quarta.—Jutiat sise}, El motiu As el ne haver
Feliu. Continuacie de la vista de aceeptar guatee dies de treball
a la sets:nene qua etele havia prola causa per associació
estafa i furt contra llaman Vilar- Peit.
dell i altre.
SINDICA LLIURE DE
L'ART FABRIL 1 TEXa En Pep
TIL
Ahir al molí esliguersa al Gaver+ura
Ens participa la Comissió cm- vera civil tina esorossia d'obres
ganitzadora del älunurnent, a En d'aquest Šinicnt.
(nlerrorrats sobre els renres
Pep Ventura que han quedat enllestits els treballs do repartiment cae prensnee • I en la Tm tna cl,ie
de Ileetes de subscripcid a totes representante Precia. I s Lile:les entitats de Catalunya. Si al- res, han re2nost que 1IN en poden
guna entitat no ceba rebut i te dir res, peranä convenirles que
interés en contribuir a aquesta restesein secreta.
obra, pot dernanar-ne, que li torCCee eeF PRO-REnare a ésser enviada, ja que pot
haver-se extraviat. Juntas-110rd
TI ea C BF: Ene
amb les cistes de subscripció s'enEl Comit e Ohimrs
vien manifestos de text vibrant i integral
per representante de
acurat trucant a les portes del l'Ates-imante
Snciatista, Arta Oresentiment deis catalana porqué ea fiques, Ateneu Obrer Catete de
poc o en molt, segons cur poli- 45ant Marte Associació de la Decid social, cooperin a nerec4i6 pendencia Mercantil, Centre de
d'un monument a l'insigne cojo.' Viatjants i Represen t ants. Pedepositor autor de "Per tu p/Oro": radié Regional de Cooperatives,
i "Too d'oració", En Pep Ven- Cooperativa La Fiar de Maig, Fe'
tura,
-rocié de Societats Obreres, SoTot just acabades d'enviar les de
cietat d'Herniases i Ateneu En!listes ja hi han haguts entitats ciolopAdic Popular, convida a lote
que les han retornarles cometer- els Irehalladers, tant manuals
les de noma i enviat llur impon com inteelectuals, a l'acte de proa la Comissió. Unja de les prime- paganda de divulgariiS del proros en aricar ha estat la del Fo- grama remiro - de millares a la
ment Nacionalista "Rafael Casa- Llei
de Tletirs, que tindrä Une el
nova", de Moià, la qual repro- próxim
dissabte, a les deu de la
duim:
vetlla, a l'estatge social de l'AsPass.
secinei6 Coo p erativa Obrera "El
Reloj", Borren, 253.
La Socielat . .
• 10
En el dit acte, que serè
Josep Clermont .
2
parlaran ele senyors Cainpalans,
Andreu Ros • • • • 2
Palomas, Vilanova, Vidal i -EsmJosep Riera . . . 2
ere i el president del Comer) ProJaime Orriols „ s • 2
Retire Obrers, En Pere Gorga
Isidro Ciare . . • . 2
Artigas, els qui demostraran la
...Toser) Sollt
.
•2
necessitat de minorar la Llei de
Rammn 011er •
•2
Retire en sentit de fixar Feilat de
Anton Cirera . . . .2
,,j'obrer ale 66- anys com re mäsim,
Josep Matarrodona -5
'alimentar la seva pensió a mil
Bernal Vilaluana . . 1
pesseles anyals corn a mfnim, i
Remen Ponen . . • 1
tel e tinguin dret a cobrar pensid
Joaquim Torras . . . 2
en cas de vellesa tots aquells
Miquel Grau . . . • 2
obrers que cohrin sous inferiors
Joan Duran . . • . 1
a 6.000 pessetes anyals, condiSehaslie Ribe . • . • 1
cionant nquesta inillura al pagaVivens Seintarreu . • 1
ment d'una quola mensual ohliJoan Sentangenia . • 1
gatória a l'obrer, proporcional a
Sebastiä Gay . • • • 1
la que el reglament, imposa als
patrona i Estat, reseectivament,
Total . • . 42
així
coto la necessitat de la in1:T'islilla. de Cultura i Biblioteca Potenter nee a la Llene ha re- tervenció patronal obrera dins
mes tamlat 25 pessetes per a la l'Institut Nacional de Prevista i
subscripaió. 5 la Socletat Atrae- Patronats de Previsió Socia orrle de Forasters, en un afmt cm- ganismes administradora i exemunieat n la Comissió participa cutors del retir obres-,
hever acordat contribuir amb
LA COMISSIO MIXTA
pe sset e s .
lIom te dermi s noticies de que.
DEL TREBALL EN EL
s'estan oreanitzant festivals en
ECMER9
diverses m'anafe, a profit de la
Anib l'objecte d'evitar lote mesubscriprie.
La Comiseie cale est aijada a la na de dobles sobre els acorde de
Rambla de Santa Mónica, 25,"Sec- la Comissió Mixta del Treball en
rió P. de Prominencia del Centre el Comerse referente als sous i
Autonomista de Denendents del llorar' de la dependencia de banca, que per la seva molla catenComerç i de la Indestria.
cid no pogueren publicar-se Ina la Premsa dieria, la
ses establertes al Reglament tegrarnent
dita corporació fa públie que el
d'aquesta prova..
text complot aparegué al 'l'hitSón en gran nombro els Inserits 1 falten encara molts dele llelf Oficial de la Provincia" del
mes coneguls ciclistas de nostra dia 3 del corrent, del qual foreri
capital que han palesat &sige remeses nombrosos exemplars
de pendne part en aquesta prova. a bote els Bar -ce porqué ele reque As lliure per a tots els que hi partissin entre Ilurs dependents.
vulguln pendre pare
UN TELEGRAMA DEL
La Junta directiva s'ha rennit
ja per a ultimar els detalls
CONSELL DE MINISd'aquest esdeveniment i donar
TRES
comiste d'ells en la reunió d'avui,
En contestad() al telegrama que
dijous, a la quia s'espera assistiran els inscrita per a donar-los l'Associació de Caletees i simitara de Barcelona enviä al analinstruccions.
Al metete temes es recorda dent del Consell de ministres, la
que la Inscripció quedare tanca- dita Associació ha rebut aquest
da el die 10, al yesero, passat altre:
"Son telegrama 1"1 trasllado a
el qual die no s'admitiran inscrip
ministert Governació, segur que
done.
Es repartit profusament el pro- te teta la t'enfisema al general Argrame-re gl amente aj qual cuneta
danaz.—Preasdeint Consten triide U anide&
oktires,l,

Monument

CONVOCATORIA PER ALS DEL
ANY 1923
LJCV DE LLUR REBTAURACIO
Ale poeles i prosadora de Catalunya i de iota ele territorts
on
conleagunod satea84,
11eiagu
es parlaccidoar
vn a zadautn
dele Joc Florale de Barcelona,
salut.
Per compra* l'honrosa comanda que l'honorable Cos d'Adjunts
ens test el dio 29 d'octubre proppassat, us oonvidem a prendre
part en els Jo cs Florales de 1923,
ele quals, segons els Estatuto 1
bons costums establerLs, es re eairan pel següent
CARTELL
El primer diumenge de rosig,
que s'escau el dia 6, Be celebrases la poética testa, en la qual
seran adjudicats a les malora
pestes que hi tirin, els Premie
ordinaris (que °tercia cada any
Ajuntament de
Barcelona, protector i ja de
temps aimador de. la Gata Ciencia), o siguin l'Englantina, la
Viola i la Flor Natural, corresponent ala tres mote qua. formen
el tema de la Instituei6,
effleaglantina d'Or s'adjudicatä re millar poesia d'esperit patriótic o sobre fets histórics o
tradicionals, usatges o cestums
de la riostra terra. •
La Viola d'Or i d'Argent, a la
millor poesia religiosa o moral.
La Flor Natural, premi anomenat d'hnnor i cortesia, s'adjudicarä a tla, millor poesla sobre
tema que es deixa al bon gust
i frene arbitri dels autors. Segons el bell coetum d'antic establert, aquell qui obtindrà aquest
premi haurä de fer-ne present
a la dama do la seva alee-cié, la
qual, proclamada Reina de la
Festa. lliurarà els altres premis
a aquella que en seran guanyadora.
PREMIS EXTRAORDINARIS
Una Copa artietica, a I* millor
composició en . prosa, de caräcter
literari.
D'acord amb els Estatun deis
Jocs Ficrads, ele Mantenedors
atorgaran demds lote els Premia
que caldran per recompensar degudament les composicions del
concurs que e11 seran • mereixe.
dieres, com tambd els Accèssits i
Mencione honorffiques que judicaran ben merescuts.
'retes les composicions han
dessser rigorosament orteinals,
inerlites i escritee en catete d'aquest Principal, de 'les Illes Baleare, de Valencia, del Rosselló
o de la Sardenya.
Tete els treballe. amb lletra
clara i llegidora, s'han de remetre a la Baixada de Cervantes,
número 7, pral., segona, abans
del migdia del 15 de inaro vinent,
juntament amb un plec clos que
contindrà el nom de l'autor i dure daniunt escrits el titol i lema
de la composició.
Pel lliurament dels premie no
seré välit altre nom que el que
es trobarä en el plec abs
o a quu!
fa referimcia el parägraf anterior, en obrir-lo en l'acte de la
Els premie que no seran retirata abano del dia 15 d'octubre
de l'any vinent s'entendrà que
S'Al/ renunciats per Ilurs guanyaders.
El Consistan i es reserva per un
atly. l'exclusiva propietat de les
times premiadas; entenent-se que
la publieacid total o parcial de
qnalsevulla d'elles abans de la
crlebracid de la Testa implica la
renúneia al premi i als honore
consegilentse
ertEmi F AST ENMATH
De conformitat amb el torn es1 ablert . 1'a ny 1909, seria* atorgat
aquesta vegada a l'autor de la
millar obra dramàtica escrita en
Ileismia catalana i publicada o
representada dintre deis sis anys
darrers, o sigui del primer de
gener de 1917 al 31 de deSembre
n'engtiany.
PREMI CONCEPCTO IIABELL
En virlut del Re giament de la
seva fundació, s'adjudicarà
millar 'libre de prosa literäria
(cantes, narracions, viatges,
quadros histories, eic.e--exclosos el trame i la novel.la ), eses-ti en enlaté i publicat dintre
els dos anys darrers, o sigui dell
pra mer de mese do 1921 al 31
de desembre d'enguany.
La conceso le de cada un d'a(sueste dos premis podrä sol.litar-la l'autor o nualsevel particular o rorporació, remeten, per
a l'examen, a l'Administrarte') des1
Consistori (adrrea dessusdita),
dos exemplere al menys de robra. atiene del migdia del 15 de
gener de 19e3.
La dita Administrnrie lliurare
rebet de les abres presentaries.
Que el Senyor 113 doni inspiració per a cantar emb esperit
catalä la Pätrits, la Fo i
nomaltree disererie n jurlicar
I encert a premiar els mée dignes.
Foil dietet el present Carteli a
la Citat, de Psrret e nn, sis s as
novembre de 1922, pele VII Manfeneciere,
Jesen M. Roen, President: :fosen Franqueen 1 Gomas; Artur
Misereen; Alfons 11em(ans; Viotor Rehala; Alfred Gianniueteierdi Rubice Secreter 1,

DI Censen directiu de la ir
Oficial de Mostres es reme el ds,
sapte pasat amb la presidluse
de l'alcalde i rassietencia deis re
presentante de les entitats ée,044,
miques i deis ergidore que el
(orinen part.
....al,. Caneen rece el sucessle
data del 17 al 28 de mata per,
Fina, perllongant - se aletas
dies. Ea dividirä en dos elere,
des: el-primer, dedicat als com,
pradera, i el segon al p úblic a
(eeneral.
Es celebrare al Palau de la Cisi
tadela del Parc, adoptant la ins,
(miza disposició de casetes que ee
d'anterior.
Es felicité que algunes Coa,
panyies s'interessin per la 1,ira
especialment la Trasmediterra,
nia, que Id projectat un serve
extraordinari d Tänger a Balee
lona,
El Consell done un vot de azi.
be,s a la Direcció i al p ersonal e
la Pira per l'èxit obtingut pel se,
goce Saló de la Moda.
iFinahnent decidiren «gana,
zar un viatge per Espanya, a h
de visitar eas centres indus;ri2lt
mis importante de la dita ma,
•,-

GOVERN CIVIL
• LA JUNTA D'ESPECTenee
Ahir metí es reuni la Junta
d'Espectaeles, prenent els se,
güents acorde:
Comprovar si s'han fet lee tt.
formes disposades al Cinema
Nou, essent clausurat en cas ron.
trari.
Autoritzar l'obertura al Cine,
me Fregolini per haver fet les
obres.
Negar el permis d'inaugule
el segon pis del Cinema Kursnal
si no fa les cbres que es dispe
saren sis mesos enrera.
Clausurar el Cinena Bolietne
i el Teatre Espanya.
Que l'enginyer senyor La S e.
teta informi com este Ta
laci6 de la iluminacid del Enteras
Padró.
Anomenar una ponéncia per
que informi si el Cinema Can:
lunya ha estat construit almas
o despees de la fiel actual d'ea
pectecles, vigent des de 1913..
1 remetre una circular a litt
ele cinemes per a que installin
les rengleres de setentas a una
distancia degluta i prohibint les
cadires suptetbries.

Fets Diversos
Un carretee ven Me
A dos quarts de deu dahin d
matt, auxiliaron al dispensan els
Sane Marte a Llufs Marsä Madi,
de 30 aays, habitant al carret
de Bofarull, número 31, el val
tenia fracturat el bree espera
i una ferida greu a la cara, ocasionades en topar el carro (In
menava, número 6781, arnb
tranavia 454 de la ente de lid
Andreu. El fet passä al carnet
del Clot.
El pacient, un pie curat, pasä
al seu domicili.
Un nen mort per un trua*
Al migdia fou atropellat
tramvia 321 de da. linia 17,
cL quatre anys Andreu Pérez Si,
gura, habitant al carrer de Si'
ragossa, número 96, lloc on eco:.
rregud la desgräcia.
El nen Pérez mori des,zuid
Atropella: per un auto
matf, a les vuit, bou curat
a la Casa. de Soeors del pase:;
d3 Colon, En Josep Mucléma
mero, de 68 anys, habitnia
tulit de les barraques de la Riea
• Mageria.
El Mudénia en atravessar
passeig de Colon, davant de a
Capitania g-meral, tau atrop:Ilal
per d'auto 9116, causant-li fal
a la regid occipital -degrus'a
als braços i cam2s.
Un obrer-que es fa Mil
Fou auxiliat a la Casa de
cons de
de la Ronda de Sant Per:,
En Bernat Las Roble, de 26 atee
el qual presentava diverses fcr;des de pronóstie reeervat a ti3t
el cos,
trebali3111 al poll
número 3 del Metrepolllä.
Ahir

Darrera hora
DE BARCELONA
TIVOLI: Represa r:ti
Sanla Esp:na"
Antt pasada va posar-se en es,
cena l'obra dels mestres
i Morera, "La Santa Espina .
quince anys ha no retires:atada
a Barcelona.
Per aquesta represa s'ha n 03'
trenat unes boniques decoraeioni
d'En Ros i Güell, de molt boa
efecte, especialment la del 5cE0
quadro del primer acta.
L'obra ha restat posada ale,
moit leona voluntat. Els aeled
foren cridats al final do cada seta
tributant-los sorolloses ovaciona
i al final de l'obra, a inetelne?,
del núbil°, use«. nombres, 001".
r..ed abligats a cariar.

'e
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9at Grandioso hexits. A tees
quarts de deu, L.a alsaciano, debitt del notable bariton Josep Rabaza, m'ab La canol6n del olvida
i El apuro de Pura, èjìl enorme.
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Teatre Còmic
la,

Ave;, diJous, /arda, a Aos guarts
CO eine, gran ~tinte popular. per
Dentera segada en tarda de CUa (elner, el drama ea 5 artes de gran• tILOS Cait EL APOSTOL RIMO CIR e
suereccianI) Instara arias entrada, 1-ri
ressetai general, 0'10. filt, it dos
quarts de deu, repetirle, del progg grama monstre. Dos drame . , don.
gg 9 sales, 0: Pensar, el drama hi g
törle en cinc tetes DON,JUAM DE-a
• SERRALLONGA; segon, la lleganda
dralnallea en 4 aeleS LA SAN•
• VERA DE LA MUERTE (se g ona Par,
• Ce 'Don Juan de .Serrallonca").

Avui, dijoue, Oran afaMnee a les 4 de la tarda. Nit, a les 104
I.a revisCantle iiratidiás Axil
•

C R IrezC R I
Mor-A°

igg

decorat dels esc e nógrafa Dreihays I Arnold, Case
talle 1 Feraändez, lorales I Oalmenero.
eoo vostits n eus de la Casa MAX WELDY, de Paris.
100 artista s espanyoles 1 estr ingerea
Cada nit, a les 10, CRI-CR1
Dijous, diumerges i dies fect:us. Matinh a les 1 de la tarda:

tavaet rna
El eri
"
d r;
• grama Ajúria, per Chulos
E• RaYI Bel silvestre; Amor
in 1 Cióncla; L'héroe de l'Oest,
II per iìilly West; ActualItata
• Giattersont—Diumenge, nit,
• estrenes; L'orfeneta, gran
• sèrie, novel.la en dotze opi- 111
A sodio; Aventura temerirla,
per Paulina Frederiele
991119111•1111111191901119•9•11119

e,

o
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CONCERTS

dijous, a tres quarts de
deu de la nit, en punt,
III i últim Coneert d'abonament
MARIA BARRIENTOS
WANDA LANDOSVSKA
exeeutarhn composicions deis
gran mestres dels segles XVII
i XVIII: llaendel, Searlatti, Beethoven, Itaydn, Bach, Pachelbel,
Parcele Guaperin, Le Grand, Clesambault.
Localitats a taquilla.

CRI-CRI

raanizaamalamazaaaaaalianaraaaamainutariaa:
Gran Teatre del Liceo
Queda obert l'abono a 19 funciona tarda. Inauguració de la
temporada el dijous, 18, amb la
grandiosa ópera "Boris Godoureir. pels célebres artistas rassos. Mire. Koussevrtzky. — DieOabte, 18, 'Louise", pels oélebres artistas Ivonne Gall, L. Berat, S. Bieldas, 11. Duffranne.
3Itre. Padovani, Dia 23. "Aida",
pelo eminents artistas Poli-Ran-.
bario i Läzaro.

El
Cien Equestre
Grau companyta de Er., Ventura u,
E
Lal Gamma. Avut, (n'aun, tarda , a dos
be guares de cinc: *latinee infantit, 1
gb ate a tres quarts de den: gran mo• da. Grandtds evit de la Mona com- •
panylat The Arquea, Lantl, Tomaest and Pepl. Debut de Lee 7 As- E
•E parda, 7; aplaudtmenls a 1611e. rfia- Pa
N orinan, S enyoreta «plantee; falle.
sengoreta fIlfarrIsla.
Egle Thea,
Debut de Lea 6 Max ~len, 6; •
aplaudiments continua a Lee trola •
11
Fliyng Rece, barrlsees «instes; xx,
Adriana i Charla, acróbatas anual_
brtstes. Tronpe Jata:mesa e RiogoM
Ku, 6; La bella Schreibar,
a ralla corola; Ki
tnolma amazona
l'aplaudida parella de clowns R'co I
A/ex 1 la seca troupo.,I els Cae- II
mena Albinos. Dernä, nit, dissabte 1 dIUMeOge, tarda I 11!1 extraorflinärten funciono.

o

ei

Tel,lfon 35000 N. Tarda, a lea 91
ene: Espeetatles per a Infanta. La 91
m-ravenosa rondalla en T quartros,
d 0, Jo s ep Marta Folett 1 Torres, ,..,

g
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•
El. PRIME-MI" BLANC
it
1 pre,s pnpulars. Vespri, Terlt1111 .
Catalatu n ta. MARX 1 NUPCIAL I LA 2,,
FOVIIIENT MAGDALENA. Deme,
Drin. toltagnPe a 1 pesne r a 1 a 065.
al 4 actea, 4; 2 gaita, 2: Cl. IlaTnl.
=
1 KONI SE s :RET I L'ESPERIT DE MI
LA CUNYADA. Vespre: EL MATES- .
RON! E,RET, d'En Sagarra. 1 LA
SfrIESENT MACD15.ENA, fUrMIdahle eett. DIIIMenee a 1 . 1 llei:
El. PHINCEP 1111-ANG, A don guama
de . 1 9, la rrandso n a nbea del mes . ,.
Ire 1:tornera REI I MONJO 1 la dt- =
vertsaa pega DE L'OU AL 0 010,
abra dderta d'En Feliu 1 Codina. =
',tenme: 1.A SOMEIENT MAGDALE- ."
..
ILA 1 seponleld de fa comedia. Jota ni
IR
Sei leere catan

.
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LA MALVASIA DE SITGES
E1 &Malta

a

a eompladuria,

•

al
•

•

Nmummumulannamoimmari
tallgt1911111991191121:7,999:

•

n Di re c ció: JOSEP BETIGES 111
' '
9
al

a
leim Avui, tarda. extraordinä-a:
tea representació de:

•

U

2 La S'ata Espina :

I

Nit:

.

a

aa

Tragedia am orosa; En echar:ce;
Quasi una desposada; SoguInt la
broma.

10 STELLA
111 i

Teatres TH‘vni i Marina

.4ssafte•

Avui, dijous, /arda, ma- st.
tinAe popular:
•
a EL SECITO DE POLI0111- 111

g
a•

LOS

RA:1370E

DEL TREN,

- -

a

rondaba, estaeld de 9
z lenbuent Alta Naxlmova. Altea co-

preclOs;.,:rna
N,

IS
PARISETTE
•

como enlato], litagat: E crol

•

de Neuvilly, crencha de Sandra Milowanoff I Biscot

al

•ii

n•n••IBM

2

• raes" Els equillbeletee, L'herol de Mg
V la sarsuela en un acto i
tres quadros Les chicas do 3 g PO" Segtic:4 - 11 la broma, Quesi
ks la escuela.
una ;seria, Tragedia amorosa, res N
e La humorada salirica dele
nla de la veieeltat, pel celebre Tora •
racluzazzczsuauszaalt
Quintero,
música
de
Chapt:
ai
Pi
a
9/11x 1 la reltrilSa p e l lieula d e Pro- El
Cral retro Fspanyei gg ea Abardcos y panderetas 2
e9
slueeld alemana EI rel de Par/ene.
Nit, a les deu: El capeta 3
PEP SZ71TPEEE
CASALES
a Avui,ASELEEPCSO
L clart ; rl divertit sainet
do non- cintra. E
dIJOuS, O
vssze•Nnonnnoniamammezli
e un acto i tres quadros,
• Tarda, a les cine: llueva 1 entra- ig
31 EL OTELO DEL BARRIO N
les deu: •
da UNA pes eta Nt s ,
gran trioxof de la compa• L'esa del dl! LA SEVERA. Dama.
131DEME13113311912Easignizaiiis
nyia. — La humorada
direndree. tarda, UN% DONA EN
N
Abanicos y panderetas fr
In
,. , r 0lreND(TA. Nit 1 Ca s ta nft: UrffIT
N
Petnce Cine
DEI. 111A LA EEVEriA. Avtat: A •
Molt aviat, estrena de la IN
fe
CROS SALO DE MODA
Dt
1:007RA DE 5IONTJUIC (3 artes,
farsa en dos actes,
Arictocratiquao sonaban, ertistigurta
• J ult„ValtmllJalla). Fi eStUdl: TOT*
II
EL PARQUE DE SEVILLA n
Programe* extraordinaria
• 1/051... 1 IXI7G13 paca (3 a rtes, •
.1110, (Mosto, tarda I adt: "Gran
Calltorl Pleafort),
rainanumanurae 2acii uno IRQ

3112lusznaBCPPliE27:12311

macnnnnn••

rzzanaananaaann11111a I
Tentre Tivoli ..

I

Teatre Nou

•

Companyia d'opereta

Segueix-ii la broma, pel ranIÓS TOM

VICTORIA PIRECO

LLUIS BALUSTER
ORQUESTDA FAU CASALS
Avui, dijous, a dos quarts de
Concert Popular r.allnal
13linienge, 12 de novembre, a cinc, Gran Matinée de Moda: Al
les orzo del mati. Obres do Bee- tcro, quo es una mona, El apuro

programa": Carrera d'automebtle
"Ponya Rhin", Misa Tutti Frottl,

9
E

MIX 1 Tragedia amorosa. Aviat: ES-

II
LI

del gran film Lapona capen- u
ha
nasa, per Consta-ce Taimado.,

trena

a
arumozemaaemaaaaanall

Palmas.
Vapor espanyol "Pabatial", ea
Rase cap a Cädiz.
• Vapor.espanyol "Cabo Toriiiana"w amb eärrege generql,,eap
Sant Feliu i Marsella.
Nacht angla "Ocean Aovar",
amb el seu equip, cap a la mar.
Vapor"espanyed amb
ekerega general, cap 4, Cartagena i escales.
Vapor asesino/gol "Mallorra",
amb Orna general, cap a 1411-.
u . N14'

111111.

Vapor noruec "Ryvarden", amb
càrrega gomal, cap a Tarrageoa
Da.

Vapor alemany "Neapel", de
transit, eap a Marsella.
Vapor espanyol "Almazora",,
amb Orrega general, cap a Nia
naroz i Castellón.

,r
••

Es (roba en aquest por t amarrat al moll de Barcelona el fora
mosIsslm yacht "Era", propeetat
deli multimillonari amerieä Mr.
Vanderbile qua l breu estaaa al
a espanyol "C bo Tres nostre port es única i exelussiVapor
Foros", de Santander, arrib cä- vament parque els lecnies-faculrrega generat i 11 passatgers. tallas, que catan portant a estp
Amarrat moll del Rebaja. Con- els estudia d'emplaçament de la
signatari, !barra i Companyia.
poble
Central eliktrica
Vapor espanyol "Mouro",
amb la Junta de la Untó de
Glasgow, amb carbó. Amarrat Juni
Propietario i Industrials d'aquelmoll de Ponet N. Consignatari,
la barriada, vegin el funaionaRegato i Fontbona.
Vapor espanyol "Iaocencio ment dels dos potents motors
Figaredo", de Gijón,- amb carbó. "Diesol" que el dit yaeht porta—i
Amarrat moll de Pon3nt N. Con- que li imprimeiren una marea
de 50 milles per hora — quals
signatari, Delgado.
Vapor espanyol "Montevideo", motors aún germans dele que
de Ilavana i escales, ami) cbrre- s'han d'utilitzar a la dita Central.
Avui dijous es el dia senyalat
ga general i passatge. Amarrat
moll de Barcelona E. Consigna, per a fer aquesta interessant visita.
tari, A. !Tipo'.
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies
ucursal

de Barcelona

Plaça de Catalunya, 20
Ton mena d coperations de Batic3 i
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CAIXES DE LLOGUER
21111111 111115wer

warennumaranmanntavannamanumus

Ca
SIM NCALÇATS
GRAN FABRICA DE

3aidern molt barat existencias de calçat AL DETALL procedent
dala nostres mostruaris que renovem continuatnent i ealeata emb
petits detectes de fabricació

Calçats per a Senyora des de 3'50 pessetes

99
1O

,,13'00
Senyor
8'00
cabreta primera „

Carrer 1,12LILL, 21, darrera

Le

2 Gran Teatre Cotufa! i
3 Gran Cinema Bohemia
Avui, dijous, tarda, a leS r
diJnits , "Colos s als prograa
2
primera
siesta;
...
,
,
.
1
r
cinc.
—
La
111(11
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Esquerra Bar Anbau, 21
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rf:4 Companyia de sarsuela P

---- DIVERSOS

a les des del ree re1 Gran res(1val ardettr, amb mollu de In insuguraeld
do la temporada teatral.
LEMA: Reapertura de resplendel sal,)
restaurant, coneris des de persa-tes VEO.
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E

29911113999E9999999911r,

al
i
I 9ll 10 731 h

Avui, dijens, tarda, a tres
quarts de cinc, dos grana partito. Nit, a un quart d'onze, eolos.sal partit de pilota a eistell.
Verinells, Barrenechea i Salsamanca; blaus, Guruceaga, tchazo
i Urquidt.

a Sonsa' eaelusha

reEdiliBlIEZ:31313333IND1393313
ELDORADO

ESPORTS

Frontó Principal Palace

LA vence DE LEE ROSES

:31

19221(11111992912231193939.11

•

Vapor caparla-ce 'Polar", 190
trànsit, cap a Casablanca i Lai

Vapor francés ".Gollobrieres",
de Mazagän, amb càrrega general. Amarrat moll de Sant Ber(ráing.adoConsignatari, Rail/frez 1
D

zazosa aamainiallti

LA BUENA SOMA
Ginjol, 3.—Cabaret continu da
les set a dos quarts do deu i de
les dotze a les quatre de la ma,
tinada.

Et

Miau de la Clnematografia
diJous, precld9 programa
ACTUALITATS SAUMONT, LA REL
NA 021. CORUSCO, admira de gran
broma: SEGUINT LA BROMA, ELS
ESPERITS. E 5 1110 gnu:KILOS:

—

• cions i orquestra continua.
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MARGARITA!

les dues
• Tots els diea,
de la matinada, Gran Tan
bann amerieh anda atrae,-

d'Europa: Crioul-INIns; La reina
do! x 0 rISSo; Un toro brau, segona i

aa

aII
gi
a
si
•
bt
a

altres importants
números

1 CINEMA NOU

Atui, Els quatre genets da l'AUlls escrutadors;
Match e3 brisa Del Campionat

13
og

i COBARDIA3
a• Divendres, nit, estrena do
• la comedia en dos artes E
dels scryors López Marín
i Macetas,

Grandiös hit de

o

a

•

ASALTO, 12

u

gent; La manta de la velocite

N

Vapor
espanyo9 `Malvarroaa",
chiaa
.
de Ces, amb Arrega general.
Arnarrat moll'd'Ispanya E. Consignatari, Gilabert.
Vapor espanyol "Rey Jaime
II", d e Matad, ab
m eikrreg& general 132 passatgera. Arnarrat moll
de la Muralla. Consignatari,
Amengua!.
Pailebot espanyo "Joven Paquito", de Palatal!, amb carrega
general.
Vapor espanyol "Ampardanis"
de Sant Feliu, amb cArreipa general. Amarrat moll d'Espanya W.
Consignatari, E. Freixas.
Paileboteaspanyol "Maria Laura". de Felanix, amb ragolas.
Vapor espanyol °Cabo Santä
m earrega
Pela", de Seedla, ab
general. Amarrat moll del Rebp as il
ny. iaC.onsignatari, Ibarra i Coma
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Wineral
Produces quimies
Fetra-aliagiaas
Mies mr a erealit3

Cat I 11115
Aloca
Faru te iundiü15
Grents du Pinten

e• A• Tolzfoneaita

filipparrteta
BARCELONA

Elagonzl, 355

-01E7P111apaar`:
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Meccions Cròniques
Per rebels quJ siguin, es curca anito segureta per l'electroteräpia.
Exits constants, en curactons que per 13 promete i radical
acció dels aparells "ELEKTRA" deixen meravell ats itdhuo als
meteos experimentats, sent palahres textual, de l'insigne DOS(U "IN. Erb".

KUMIS 1 autial
tearnes

I

nalls ioettta

Vapor noruec "Bessegen", de
Nueva York i escales; amb Orrega general. Amarrat molt de Barcelona N. Consignatari, Villaveca
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tina reada p tan; Carreras/ "Penya
Rhin" a Vslatranea, 1 reestreno, a El
pree de nornbrosos
admIradors:
L'experta en amar, per Constante •
Talmadge Dturnenare. nit, entrena: IR
131 segona jornada Eta tres mengue:6es,
per Douglae reiredñtts.

aritimes

Vidaalliiptrete
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Companyia da comedia el
N GOLL - TUDELA - AS- O;
III
QUESITO) - CORTES

a
au 2
riELA
a• la bit, moda selecta popu•
a lar:
I,9. Tease Líric Cataitt 5-M o E"itANITA DE SAN JUAN a

e

primera JOrnadl: IntrIg•
a Saetees,
cortesana, l'obra mesera de Douglaa Falebanks, el mes gran trIond
a de
la einematografla. eta grandlds 9
Espineta, mecido drama, per Pan-

laa
e
2
Diana- Ane ntina-Excels ior u
a Avui, primera de El Rol de l'ar- o•

I Tealre Cata iä Romea a

dlE

Notable sextet.
dijes!, Colt •
extraordlnarl: Suecas e/ mes gransIlds drIa temporada; Es tres mol- II

•

—RE NOVETATS

#

N
II
__.... 31

i

Saló Catalunya
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(hoyen, Schubert, Wagner, 111111Fky-Korsakow i Strauss. Preus
económico. Despatx de localitats,
a la taquilla del Teatre

•

Palau Musica .Catalana
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Avui, dijoua, estrenes:

..
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Nit

épürlat 163

LILBAO

CARTAGENA
AL/4E1%1A

Licor del Polo
Excellent dentifric do gran poder antiseptic. El seo ús constant
asegura una formosa i sana dentadara. Mig siglo d'exile

Seria abandó insensat no aprofitar els grandioSós descobr.ments en eleotroterleia, (Batees/11a, c eornoteräpia, etc., que garanteixen euracions completar Ultima en oe sos desesperats; l'efleäoia
dels quals ha convela:id als mulges i als nutialls mód escepties.
L'electricitat, mes podticsa ton% de vida, quin eamp exta
obre la teenica moderna, obeili,mt al aervei de la ciemeia, traspassa per moments tota Inutlació da les mes atrevido exigen,
cies rnédiques, per Ilur importMicia transcendental en la terna
peul'ea.
El traotament és lndolo, inofensiu, &enlode I tan sana' que
tothorn pot manejar fäeilment els aparells del Doctor "Stein".
Demaneu cl ,"alanual Pràctic d'F.leetroterepia". peasetes 9,
sonso franquelg, a la Primera i mas antiga casa 'Espeoialitata
Electro-mediques d'Espanya. Consultes gratis. Magia-vas ak
Consultori Medic Otto Streilberger. Central: carrer Berlín, 19,
Barcelona, S. O.
EMEAMMErEffeetenialdentlallalceareimemosameadesemee....
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mannomaal
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LTD.

CASA CENTRAL : LONDRES -•• CAPITAL I RESEIn ES: Mes de Lliures esterlines 13.000.000
Qradford
Carcelona, Plaça de Cataiunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, València, Paris, Nova York (mula),
24 S U CUrSaIS a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Urugual
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Des del carter Atac , Pan-

LA FRENO NACIONAL

- Itant per Bailén, blputació,
Passe.g de Sant Joan
Mirlos March, s'ha perdu: un
/Anal en tela de desllIndament de terrenys. DOnaran
, propina al culi Pentrecui al
Caere-' de la Princesa, 40, sabaterla.

Filial de LA CATALAN 4 (le Segurs contra incendis
Domicili social, Rambla de
FURT I INFEDELITAT D'EMPLEATS
Catalunya, 15 — Barcelona
•
AVALOT O TUMULT POPULAR

V atjant

demana anteles per a y encomissId per CataEserture LA PCBL1'CITAT, número 5.011.
s i -e a
tunca.

Moto
eoMpletament noca, cene per
.1,250 pessetes. Escriure a
PUBLICITAT 5,012,

R A Ni s.
0,2e2ings a 0000 69103
=«../V24' Je les Aro, 16:.
Es la reina de les algiles de taula

A

LA I)

I•er

LI seu representant:

DANIEL,

JOSEP PAGAia, Ponent, 23

)

.112 :larca

S

jAQUECAG
NEURALGIAS Cej
REUMATISMOS
INFLUENZAS

ÍRISTA.flY
C.

--qAtla

A. _Jitirti./0
PLAZOSYALQUiLER

R1101DINÜ

18,Plaiga1ältirla415

rizzawsuar
Fürlea de Pamela
de VALENTS SOLER
'
immens assortit en generes per a cestita 1 abries de
ßenyOra I senyor. Venda de

Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos,

retalls els Miles 1 dtssabtes. AvIny6, 7, entresol (can-

••••"‘',4S•

tonada Permitido.

Robes

Tres germen

aense fiador a deu rala set- desltgen casa particular laauneis. Rió, Plaça Bon nas catalana per a tot esBucees, 2 , dulose de 'no- tar. Eserlure LA PUBLICIdate.
TAT, numero 5,010.

5,, 1a'.

Sala de vendes
a les

Galeries Dalmau

per A. Rovira i Virgili

de la larda
Venda en pública subhas
ta d'un lot d'Ahí -114DiTATS I anees.
Exposició, avui, ~eres,
,Avui tlijuus, a les cine de
la tarda

MOBLES
MOBLES
MOBLES
Preus de
Ponent, 3 bis, B

El Universo
PANYOS
J. MIR VIVES, S. A.
Ronda da Sant Pere, 15

t, g ui gratió [1¢ tinas
LLAMUSI

5a7
Iluntansr, 28. principal
De

EIS (AMMILIA1111{1111110[111A[Iiiiii1
Preu: 25 cèntims

De venda en totes les
•

.M92 22=1:2n112,..11r212122122.212.M2122Mde
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Portaferrissa, 18 (Paveiló
a l'interior. Telèfon, 1791 A
Dijous i divendres, dies 9 i
10 de novernbze, a les cinc

PIANOS
‘S
:.RP P "
¿HlERIZO
"
(

SOCIETAT ANONIMA
: DE SEGURS : :

Ilibreries

Mais de la pel!. Vies urindries. Raig X. Corts'Cata.
.BOADA km«. G42.4 3 4. GLiaiaa de &u/ Pau. 44 de 7 a i0

Temperada d'hivern
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xes.
ters, Gèneres per a
Abrics 1 articles blaus i
negres, Camusses generes per a vestits jaqueta.
Vexhs a rengräs I al dotall

Retalls els dilluns
i divendres
•IMIM••n••••••n

.....••nn

xywklehiew.w-wdmemeeme
Un manantial de Salut
•
L'aigua de la seva casa es converteix en nigua minero-me-.
dicinal en drene minuta; una delicia d'aigua gasosa, !lit:nada,
d'efectes aperitius, digeslius, diurkics' i deuratius. Per aix6 en
tindreu prou utilitzatit "Salutinas". lieuen ar;•.,,a
• salutinada les
persones sanes, per place i • per a conservar la salut. La beuen
les persones maitines com a trectament de 133 malaltics de l'es.,
tórna el fe t ge,els ronyons
POSEO CADA DIA

Fo;rn) granulada. ;-: Luxen capsa de l'aun litografiada color tare*
Capsa de 12 hossetes per a Í2 litres, pessetes 150
De venda en

Dipositari
general:

farnidcies, drogneric a, ci .. iaados i centres d'especifica
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