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A POLONIA

xifres completes relatives
les eleccions generals de Po .
Bina dinen un resultat que al
primer cap d'ull no es diferencia
esse nciadment de la composició
de la Cambra anterior. Cap paria ni cap coalició de partits afins
majoria absoluta. Caldrà, dones,
que continui el sistema dels Goterna hetereogenis formats per
•di versos elements política, sobre
la base dama ampla concentraLe3

ste nacional.
Ca telegrama de Varsávia

eleccions

de les eleccions poloneses hi ha
l'alt nombre de Roes aconseguits
per les minories nacionals. L'actitud d'aquest agrupament dins
la nava Cambra podrà decantar
la balança entre la (treta i l'esguerra poloneses. No obstant,
convä lanir present que els diputats de les minories nacionals no
actuaran sempre de cornil acord,
puix qee entre- aqueixes minarles
hi ha diferencies i rivalitats.
Es interessant també ell tat de
la derrota soferta pels comunistes, els guata 'mines han aconseguit l'elecci6 de dos candidats. En
canal, el partit socialista polo-

tr ansmet eAs resultats aegüents,
als g uata només es considera
Subj ectes a alguna pelita modi¡tr acio') numeral:
nés, que presenta un caràcter naEsq uerres
183 llocs. cional, ha guanyat uns 10 llocs.
Esmentem, finalment, el fracs
bretes
168
dels candidata alemanys a l' a nMi timaes nacionals .
83
tiga Polónia prussiana, on no
Centre
8
n'ha soda, elegit ni un sol. No
Co munistes
z^
ha passat la mateixa cosa a la
Per a la millor comprensió d'ade l'Adta Silesia adjudicada
que stes xifres, advertirem que part
Polónla, on han triomfat alnins el bloc d'esquerres hi en- guns candidata germänics, per
tren els dos partits .populistes,
el r adical agrari, els treballistes be que aix6 s'atribueix a Ice dij els s ocialistas, i que amb lot i visions que es produiren a darreel neta e squerrista que pian el na hora entre els partits d'esquerra silesians.
alguna grupa pertanyen
En conjunt, les eleccions poloPrópi ament a la tendencia de eenneses han refermat la impressió
t.re' es euerra. Ele centristes que d'estabilitat política que dó na la
iorrnen part del bloc esquerrista nova Pedante. En aquest sentit,
esl an Pn gran majoria sobre etle és
un stmptorna excel.lant @a gran
leatristes que mantenen llur Ili- afluencia d'electora d'ambdós sebertat d'aceió.
xes a lea urnas (+Sedarais.
- Elan els feta mes remarcables
A. ROVIRA 1 VIRGILI

Tot Italia es una caneó ara, i
a cada cantonada un sociali s ta
s'exposa ha haver d'empassar-se
una bona quantitat d'oli de rief
al s6 de:
ain g snlinl salvntore
della costra nberia
not fasnatt u cimiento
la ptu salda fedelta.

Aquesta llibertat, com pot fàcilment comprendre el pläcid Ilegidor català, aquesta llibertat Je
fer baixar canyó sociallista avali
la purga violenta, podria formar
part dels somnis d'un jove mauMata. El que potser no feria el
nostre jove mamaste seria els
sacriticis que estä sempre disposat a fer un feixista per a conservar aquella llibertat:

agräria, la constealaci6 de la
magistratura, diversas constelllacions plutoorätiques... En la
riostra epoca de disbauxa poética,
qui tar à ras, peró, d'un vers que
y a petit? Deixem et Nene a les
'largues i enutjoses conversadona deis poetas i continuem.
No seria, per6 completa da di,
ramicitat feixista si no reportéssim la caneó de la tranca. Una
tranca, un bastó feixista, te un
nom en l'argot del movimen t : "il
Manganello". Sobre el "manganello", reus acf aquests qsaiire
versos magnífica, verdader document fotogrätic de la aituaci5 del
palo:

ale ne pego,
me ne pego,
me ne pego e 11 nnsiro mono
no ne pego al mortre
pr la santa 11beria
Per (Pinnunzto e Mussolini
eta, eta, alela!

Generalment s'ha divagat mota
s'ha fine i tot exezerat sobre ele
mitjans de que es val el feixista
per fer respectar a Itàlia .a llibertat. Aquests mitjans eón sempre gairebé amorosivols i
del feixista es portar les pendodes ovelles al patriatisme, pel
camí de la conviceió. La caneó diu
parlant de la dinamicitat de les
camises negrea:
Reavalea 1 mnnti,
avara I piano,
pugnal fra 1 Senil
le bombe In mano!

peró tothom sap que les can eons sAn una cosa i la realitat fa
una altra. Sense volguer ni un
moment posar en doble aquello,
dinarnicitaChem de dir, per& que
molt mes comprensiva que l'eatrofa citada, es aquesta altra:
Una mella el guida: la sol-le!
e el annee tic flamme d'amor,
tre miente iii Tele e di morir:
ii pagaste, la bomba e u fuere

EI darrer vers es absolutamena
comprensiu. El punyal, la bomba
i sobretot el rol', l'argument amo
resten gentil, convincent, per
tant. Ara, la dinamieitat es mes
clara, mes explicada. El que no
em sembda, per contra, mansa
asa rt e. es el primer vers. Es evident ene a més a mes de l'estreIla de la sant han guiat al feixisme altres estrelles, fins tot
que hi ha consteliacions corneacedes en l'afer. La constel.laciú

Full de dietari
El

diagnòstic és
una

hipòtesi

Fa poca dirs, ens (res...h.-Mareo: que a
Erreux. Franca. s'havia celebrat un jadie; oral interesmatissim. Seis al bona
dels acusats el Dr. Vallet, tirurgid, proeess,.1 per la mor, d'una de les seves
clients a la qual baria opera trrrient-la
víctima d'un fibroma. I no hi havia fibroma. Ili /savia, sintplement, maternitat.
..Es ¡feit equivocar flirt un dignösticf
ilqurst ée, en el fans, el punt que s'esdavant el Tribunal correccional
d'Evreux. No és ettrany que la opinió
médica francesa pari una mica date,,cid. Segonts la que sigui la senténcia, la
profestió de +tictac i especialmcnt la de
C ir11 0 ä fol .esdevenir .massa
moda.
El professor Faure, una rminhicia, ha
declara! com a testimoni. Vet ad el que
ha di!, contestara ¿'interrogatori del President:
—No solament cree que la error fa
possible, sind que afirmo que és freqüent.
Un diagnóstico no és WI problema de matemcitiques, Es »tés aviat una qüestió d'art
que de nuncio. El diagnóstic, a tot estirar, és una hipótesi que un ¡sosa ‘fa;
les major/es dels casos ve confirmada
per la realitat, peró pot ¿asee falsa.
El Prcsident, heme d'enginy, com mol*,
curials francesas, ha exclamat:—Precisament is aixd el que distingeix els gratia
metges dels que no ho son.
Ah, Déu anea, que n'és de relliscós
aquest terreny ! Tata persona majomament assenyada, en els moments de traer
quilitat, creu coa; el Dr. Faure, que el
diagnóstic no fa sind una hipos-si, una
suposició, que els jets confirmaran o no
confirmaran. Tantnaleix, quan rrident el
metge per a nosaltres o per a alguna persona estimada, no sabem resignar-nos a
acceptar el sea diagnóslic torn una mera
hiPótesi fallidora... Llauors toles les force: del sastre instint exigeixen la fé absoluta. Si ell diu: tifus. Nosaltres repesense cap dubte; Tifus. La cosa Pie
és massa agradable, la perspectiva no Es
guise afalagadora, prr6 heure-se-les amb
un sial definit i classificat per un metge
srtnpre fa l'efes* d'un avenç aconhorlador.
Per airó, passi el que passi i Mugid
el que vingui, per. als nostres pobres es-

.

(Mando plan plano la boite a'accende
1,1 rumoree,c• silva'
gira 11 l'asceta rol •simbol0 In mano
ea u silenzto si fa.

La sola presencia del símbol.
en Ilengualge vulgar tranca, fa cl
si;enci. I qiiina profunditat de si/kiwi! Es veu passar el feixisia,
el bastó a la mä, ei cap de mort
brodat al pit i es va veient cent
les coses davant del simbial erecte i contundent, s'encanten, s'emmirallen en el ,sinibol, es reeuIlen en la solitud sie l'admiracid i un xic—perque no dic-ho?de la por. La p;asticitat d'aquegla
1108 versets de la caneó és perfecta, justa. A dins del silenci que
acuesta plastiritat evoca, no dl xa d'esser curiós retire la sil uarió projectada en el temps:
Tu l'aliarme el gettatitt
bel leone dl Romagua
es i rosal sbaraglInan
eaveJlerl dl Culagna.

El "bel leone de ftomagna" que
a la caneó es evocat ,com eh primer motor silencia d'aquest
gran silenci d'ara, As—i que el
Regidor ens perdoni la circumvalucid que hem fet per arribats-hiMussolini. Mussolini ha sa/val.
Itàlia. Mussolini ha tornat al nals
contienes que de Parmistici
eaeä berla perdut. Ele "cavan.ri di Culagna" encara corren,
molts amb l'oli de riet al cos.
Mussolini Salvatore

p

a ila no•tra Inp•rtt
nOS ra•r1311 ti guirlamo

la phi salda (MARA.

Ditxosa la Romagna, terna di'
l l eons i ditxosa da !frica Relama
i la meisiert que ha trobat, entrant
de cap i de nou a la zoologia, metal de renevació inestroncahle.
JOSEP PLA
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S'ha perdut un homenatje

Cançons i
Mill. novenshre.
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NOTES D'ITAL2

Dos actea importantes se celebraren el passat diumenge a Caaloya: el mitra g nacionalista-republieä de Tarra gona i el míting
sacionalista-retzionalista de La Bisbal. Donant la deguda prefetancia a l'actualitat catalana, cornentarem avui en aquest lloc el
rin g tarragoni, i comentarem demä el míting bisbalenc. Alai
daaarera l'exemple de prescindir de boiacots, puerils, dedicant el
csmentari oporta als artes que organitzen ele partits o grupa
di:alisas, encara que no sigla de la nostra confraria.
El miting de Tarragona té una importància especial, perqué
,enteja d'una manera viva alguna dels més interessants problemes de la Catalunya d'avui. Cal remarcar, en efeete, que el dit
acte respon a la formació d'una alianea entre una gran part dels
elsrnents nacionaliates i una gran part dels elements republicana
de les comarques tarragonines. Aqueata enanca ens ofereix una
ocasió excel.lent per a parlar de les relaciona entre el nacionalisme
i el republicanisme català en llora actual. Testen aqueixes retados caires delicats, corn es demostrà en l'acte del Teatre Principal de Tarragona quan En Marceli Domingo es va creure en
cas da recollir les manifestacions de nacionalisme radical que
balen fet els oradora precedents.
La coincidència ideológica del nacionalisme i del republicaDime a Catalunya la trobem perfectament justificada des del
doble punt de mira (l'arabais principia. Una de les conclusions de
la Conferencia Nacional Catalana fou preeisament la de declarar
que !a forma de govern republicana seria la més ben avinguda
amb les caracteristiques del nostre poble el dia que s'hagi de constituir la ubre Catalunya. Peró és el cas que avui la denominació
de "republicans" la porten generalment a casa nostra els vestigis dels antics partits, els quals han deixat d'existir de fet, no sols
-a Catalunya, sinó Lamba a Espanya. I si a Catalunya conserven
alguna brea comarcal i municipal, aix6 ve de la mejor vitalitat
que les idees republicanes i democràtiques presenten a la nostra
tersa, i no té ja res que veure amb les concepcions generals de la
política espanyola.
En aquestes condicions, pot entendre's el nou nacionalisme
amb les restes del vell republicanisme? La contesta a aquesta pre' ganta exigeix una distinció entre comarques i entre localitats.
Hi ha indrets on el republicanisme históric es una ruina inaproatable. Hi ha altres indrets on menté la seva vigoria i es manifesta amb tots els caires d'essencial catalanitat. En Pültim cas la
intelligencia dels dos elements és lícita i recomanable. De totes
loores, no s'ha d'oblidar que l'alt interés de Catalunya i dels
ideals demacrätics no exigeix pas la supervivencia d'aqueixos
grups republicana, que vénen a ésser com els pals d'un navili naufragat que surten encara per damunt de l'aigua.
Convé resoldre primer de tot un problema que podríem ano.
menar de situació espiritual. L'aliança entre nacionaliste i republicana, per a ésser fecunda, fa necessàries diverses condiciona.
la primera és l'existència d'un esperit modern i noblement tolerant per les dues bandes. Una altra condició és que els republicana
que entrin en aqueixes intel.ligències comarcals i locals tinguin
espiritualment llur centre politic dins Catalunya. Aquella republicana que estiguin situats espiritualment dins l'órbita d'Espanya,
per molt nacionalistes i per molt catalanistes que es declarin, difícilment conviuran amb els nacionalistes catalana que mantinguin
la integritat i la puresa del sentiment patriótic.
Llegint les ressenyes de l'acte de Tarragona es nota la plenitud de l'esperit català en el discurs d'En Pere Lloret. L'il.lustre
conseller de la Mancomunitat feu una definició exacta i eloqiient
del nacionalisme i del republicanisme català. L'ideari que vibrava
en les paraules d'En Lloret és el mateix d'"Acció Catalana". D'altres discursos hi hagué, en els quals, a despit de redore per a
accentuar el radicalisme catalanista de les frases, es nota massa
la influencia de la situació d'espanyolisme espiritual.
Creiem, tanmateix, que entre el nacionalisme nou i el republi canisme vell no hi ha a Catalunya vera lluita. La idea integramera catalanesca té la victória segura. Tota la nova generació,
que en melts llocs és successora dels anteriors estrats republicants
histórics, entra a la vida pública arborada del foc català. Les romanalles republicanes assimilables que avui veiem encara ací i
ara, acabaran per fordre's en el gresol del novell ideal de Catatunea. 1 aleshores serà més viu i més fort el republicanisme nostre, depurat de lea nocives i rritancies estranyes i convertit en
republicanisme nacional.
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voleu cruament ,
que Part amb mis
barra.
Hipótesis? Heres hipótesis! Na! No!
Senténcies enfundes. El Dr. Val/et
cl ;r: "Airó is un fibroma. Cal operar.
Va M'era.; en lloe del fibroma va cisi'
an infant i la mare va morir.
El ras is ten trist. Per-6 qué haurien
guanyat amb que el Dr. ¡'al/e!, ¡mitre,
cientifie. Imanes fct vi-are a la f amiba
que antro(' a m'entrar la n'afolla per
compraras una simple suposició?
Que la f cm% ihav r ia oposat a Toperecio. Canfornte. Peró, la cirurgia d, sapareixeria per sempre.

Damunt la primera plana d'un
setnumari espanyol que es repartí gratuitament a la classe medica barcelonina havem trobat en
lloc predilecta un adiete encapçalar aixf: "Sla perdut un tronienalge% L'homenatge perdut es
el que preparava la inteLlectualitat espanyola al gran histeleg
J. Ramon i Cajal.
Sembla impossible que pugui
abortar tan planerament un acte
uitt qual s'havien fet reas?) les
" altos esteres" del Govern i de
la intel.ligència de tot un Estat.
Retas aquí un• cas que suggereix
Oil munt de reflexiona.
Els bornes de ciencia, si no van
enholcallats d'una lluentor política, si no han produit per a Sis
de la plebs aplicacions de llurs
troballes, si no han desecada al
poble tot prenent aires de vulgarització, no seran mai centres
d'atracció de l'homenatge ingenu del poble. Els casos Ostvald, polltic dominical de la preguerra; Edisson, traduint els
Seils descobriments en bombetes
elèctriques i gramofons, i Flammarion, baixant de les mes altes
constel.lacions a l'escambell de
les entitats pseudo-cienttfiques
populars i al guiase del boulevard,
són exemples eloqüents de Q0 que
acabein de consignar.
L'homenatge a En Ramon i Cajal, aragonés il.lustre i /tome de
ciencia eminent, no - podrà Esser
mai la traducció d'un esclat popular perque En Cajal mai a fet
politice, perquè En Cajal ha esmerçat el seu talent i les seves
activitats en uns estudie intraduibles, a aplicacions de caient
popular, i perquè cap dels seus
'libres no ha estat encara penjat
pele quioscos a tall de novela setmanal ni l'ha precintat la faixa
temptadora que senyala en els Ilihrets de la vitrina del recó la
prollibició de lectura als que no
amen lee nicieses.
Pera si l'homenatge a un borne
del tipus científic d'En Cajal no
PS possible a base de la plebs,
tampoc pot creure's en l'eficäcia
d'aquest homenatge si la seva
organització i la crida per a celebrar-lo han de partir d'un conglomerat heterogeni de noma de
gent en sa mojone indiferent i
apatumada, amatent a lotes les
avinenteses per a fer de comité i
veure's classificats en el grup
dels indispensables.
Els homenatges als homes de
ciencia solament poden retre'ls
amb llonradesa indispensable els
deixebles i els militante de la mateixa disciplina. Fora d'aquest
ces, l'homenatge esdevé mojelganga i aleshores no cal dubtar
que si esgratinyem fins a trobar
el nucli central que li fa d'eix i
de conductor cenit de la realit-

sació, hi descobrirem sempae un
grup integrat invariablement pels
mes grisos, pela que aparenten
jugar un paper secundan t al coa,
tat deis noms de preu i As, no
°listeza, aquest grup el que sana
teressa porqué tot marxi platte
rament i... es converteixi a la fi
en profits personale que seinblin
compensar, a tall de pagament
els treballs realitzats.
De vegades, pera, aquesta ama
Meló es maldisimula; aquello que
foren portats riera avall
sos pel corrent dels primers entusiasmes, senten nestfmul de la
contra-maniobra, i les torees que
fins a aquest moment es judica -t
ren paral.leles es transformen,
amb idèntic dissimul, eri antitatie
ques i sense que hom pugui esa
plicar-s'ho objectivament, esa
elevé una paralització enervadora. Aleshores els de bona fe, els
irles ingenus, sin en el cas de
fer frases com aquella de "S'ha
perdut un homenatge".
Nosaltres ja ens has/em ociaa
pat, mesos enllà, damunt d'un
altre (liad barcelonf, de l'homenatge sorollós que s'incubava per
a retre'l al gran histbleg Ramon
i Cajal i donàvem en aquella ocasió un crit d'alerta per tal de foragitar el perill que les nostres
entitats cultural! i els organismes catalana de Govern caiguesa
sin en la temptació de respondre
a la crida de la pomposa comissi& La nostra veu fou aleshores
parcialment desoida i per Mea
avui velera insistir, esverats per
la lectura d'algunea riclicules
quantitats donades a tall de contribució per sengles institucions
catalanes i baleare.
Si l'homenatge a En Reman
Cajal no pot permetre's que sigui
obra d'una comissió integrada,
en sa mejor part, per gent incapacitada per a saber l'abast de
l'obra de l'homenatjat; • tampoe
podem permetre, com a catalana,
que es faci de la manera que la
desarranjada comissió organitzadora ha projectat. La creació a
Madrid d'un "Instituto Cajal" par
tint de la base de qué Osan
d'aplegar provincianament difiera
a Catalunya, no pot tolerar-se des
de cap punt de vista. Si a Madrid
voten retre un homenatge a En
Reman i Cajal i voten traduir
aquest desig en la construcció de
sengles instituts batejats amb el
nom del savi histeleg, facin-ho
en bona hora, pera mai els pera
metrem que per a satisfer els
deutes que puguin tenir am b .
l'homenatjat ens demanin els diners a nosaltres. Alta del "dame

El Consell Suprem de Guerra
i Marina demana al Senat ei
2npacatori d'en Berenguer

Les responsabilitats del desastre grec .*. El triaisteri
culpable d'avant d'un Con.

El coronel S:rvent processat
Ahiir fou remes pel Consell Supretil de Gu e rra i Maria al espite, general de la regia el suplicatori per a processar a l'exAll Comissari, general Berenguer,
permie el capad general el passi

Menes, 14. — Ahir comeneN
a la sala do sessions de la Carie
bra deds Diputats i davant d'un
Consell de guerra estraordinara
la vista del procés per alta traidoria, incoat contra ala ministres
i generals responsables del dea

CARLES SOLDEVILA

Converses filoja iniciada la nostra decadencia li t erärM, s'ajuntaven forman! un sol mot els
dos elements de la preposició composta
per a, i la novella preposició simple (fra)
ach adquirint la mateixa extensió que
l'espanyol modern denla a la seva preposició para. En el catalä provincial deis
segles de decadència, pera esdevingué requivalent casete de para. Llavors nasqué
la conjunció Pera que, rcsponent a la conjunció final para que
Adés harem tornat a escriure per a, i
els gramàtics han adcertit que no cal pas
cmprar aquesta preposició composta en
tots els casos en que l'espanyol usa para.
Peró la majoria de la gent continua ira-

duint constantment per per a aquesta preposició espanyola i aixi explica que aquella conjunció catalana, nada d'una imitarle de l'espanyola para que, perduri encara en el catalä d'avui, escrita en tres
moto: per a que.
La conjunció que tradueix para que
no Es pera que ni per a que, sin6 perqué
(en una sola paraula I), i lambe tradueix
aquella conjunció la locució conjuntiva
per tal que. Pesqué, com la conjunció italiana perché, és causal i final, traducix
porque i para que; i per als casos en
qué l'ús de punta podria produir un
cqufvco, tenim per a la significació final,
per tal que, i per a la causal, per lal
com.

1'. FABRA

al ministre de la Guerra.
El Consell ha processat també
al coronel Sirvent i prossegueix
la seva tasca amh relació ala res-

tenis procediments.
El general Aguilera no anlrä al
Senat merare es discuteixi el suplicalori per a procesos a En
Berenguer, Aixl ho ha manifestat
ell mateix, puix seria violent pel
presid e n! del Consell Suprem de
Guerra 1 Marina presenciar el debat en que es discuteixi la coneessió d'un suplicatori demanat
per aquell Consell.
Efl SANOHEZ TOCA 1 EN
BERENGUER

Acabada la sessió del Senat 1
al despatx del president de la
Cambra. Iban celehrat una extensa conversa En atine/lea Toca 1
el general Berenguer, conterancia
relacionada sense amb ele
propdsits d'aquest darrer amb retad?) a let demanda de l'anunciat
suplicatori per a processar-lo.
EN MILLAR ASTRAY SHMARIAT
Terminatles les diligencies pri1V1e$ per atorgar el retir sol.licl-

tat, es procedir a eumariar al
evnyor Mill/in Astray, amb mothi de la publicació del seu ma -

i11 fest.
En virtud d'aquesta temerla al

cap del "Tercio" quedarà Pparat

de l'esbreit acuse rollt

dinero que te pagaré un cafè" ara
sembla que es pretén transformar en "dame dinero que me pa-,
ganó un almuerzo".

LEANDRE CERVERA

sell de Gnerra

sastre nacional.
El tribunal especiarrebutjä de
pla totes les incidancies d'incoma
patibiAitat i nul.litat acordadas en
favor dels processats per llurs
defensors.
La concimencia era enermes

—llaves.

LA POLITICA
UNA BELLA IriEA
El periddie "S'agarra-Nacional:sin", de
SdNia Colonia de Queralt, ha inauguro.*
sois concursos patrióties per a infi.as.
ftxant per al primer aquest tenla:
"iPerque havem d'estimar Catalunyar
11 ett's aquí una bella idea, que en: pa*.
Ha de uva propagada

CONFERENCIA A LLAGOSTERA
En Salvador Albert, difmtal a Cm!!
per La bisbal, donara una ratiferimcia
a la "Eraternitat Republicana" de Llapuntera sobre el t,ma "L'actual mamen*
puliste".

L'APLEC DE BERGA
Ha estat fixtttla per al diumenge, dio 3
de desembre. que vr,, la. celebra,-ió .de
l'aplee comarcal que Acció Catalana oe.
ganitza a flema.
Entre altres mitneros, figuraran en
el programa un gran miting, una visita
al Pi de les tres branqua i sardana.

▪
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FINANCES I COMERC GASET A LOCAL
SESSIO DE BORSA

Mercat de Llotja

de/ 14 novembre de 1922

PARINEI

Beis

Tensa

68 .5u
6totio
1Norci:.‘
"
Atacante 0940 6845 1840
SORIA TARDA
Bah
Obertura ale
t SSo 08`50 0835
flores
0825
Alecants 4540 (iii'ao
Amitansos 1e,.95
Colontals 64815

08'5,
0845

Obertura

Alt
6.4s8o

Dia 14 de nereanbris

6195

0825
50'32
64.55

4. 192$

MOTES be L'EfirAT
7050
fiä

beato Interior 14/0 F
• latertur 4 Ia
•

4%
Nuble. 5 54 9
n.

97
1555 s. A.

S. b.

10225
1112'30
B.
"
4febrot " S. A. 302
o
11. 10903

4 jener 1024 5. A.

•
•
•

I.
•
•

14,11/14T5KEIIT II I DIPUT0C10N9
28 7 5
toun:,,,uai E. 1903
•
11115
5904
Zo'75
19011
1906 Ser.
7865
1004 Ser. 9
11106 Ser. ti
Ser.
D
t907
ISIS Ser. 13

1912 Sor.
1919 Ser.

'
1919 Ser. 5
1819 Ser. II
1916 Ser. b
1917 ser. b
1914 Ser.
1919 Str.
/400 bar.

1021
a.• 1899 41/2
Drin Oi
1907
0 1913
•
° 1908
»Oles RefOrnla
Dipt. • Barna. Enet/t. 0.600,000 p.
•
•
5.090,609
w
•
13.009,000
•
blenCOrouulta l Catalana .e. • 1914
1949
°
Calas Credit Comunal
▪
Purt Dama. 4 1/2.

DOLIGAC/ONC
'fiords te 8 11'. mamona/desde°

•
•

3.. Ser.
Ser.

S.

•

5.• Ser.
.Esseeleis Pamplona
frioritat Barna.
.7t eeCt1a Medina
anuala.sds 1.. ser.
"2.° Ser.
V.I.nete Torrar. 49/0.

1

•
•
:.
, g9

•

Blanca extra

T9';3
33,63
77":5
7725
94'35

80'65
7700
7320
72'50

64

59
59'75
58'25
59

59'75
6125

7525
63'75
• L a158'25
S. e.
3..
•
65'65
3,
• •
• • 5dr.
• • • 2
75'25

83
00 1 61
59 1 60

Corren;
Olpe i rica superier
turres;
L'arree arritmia: >lord,

12.
Alarant. 1.
CER1341.3

•

Tonoa

.Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

Une. 7r.

Pies.

78
76
60

Eran reina
bien»

EIORSS ate71

Preus de Colonials

EE. Uti, roe

28

9850

Comptat Tormo
de MOFO (Plata Yen),
•
" neo 2720
rn i P r esa / i 1 .-E/ diumenge va arribar el
tratred "Vdtoritin Transport", amb 5,000
Iones de Ida; de na•ro
•
LI blat de moro importat illtbnament
en (1 valaell "SlusIOrt" 4.1 no es d'una
'Plantel superior ee bullan; aereptable,
Le crea que la fanega del valzeil "TMsortea Transpon' sera igualment bona,
pel ben acondicionada q ue v e la 1105Maife
4 pels poes Mes de navega--rusalmi
cid.
El tal eom os treu resultat Permentat
Bist

carregament puurla conseguir-se, tal eorn
deettYarla el mercat. una estabilltzacló
potser un tan; do m'al/len en
rico!.
atad' Extremadura.

33

Ordt

39
47
47
44
(9
55

"roja

Pavee
O

Prat
Valencia

g avons barrees
Jerez fins
•
Veces de :Media
Vers

Garrota neg ra
o Mataren

25
33

Cota poden teure ele norree Ilegidors
pele detalle que donem, es pot traannIr
per la remi r e% pile hl ha als punta de pro-

redenria; cuan eceneucln de venir les
constimacione no poema cap dubte q ue els
piras es 'Timen:eran.
DEUPULLES
Pitad.
27
Feriare 'ndmero
06
Peonas,
urarroiae;
r
o're
17
Freue per Saco de en

seronet

•
1872
C. Orat. Tramves 4 010
"
0/0.
•
"

Ser',

53 • 75

tea.

•

laeant,

Ovada.

Cataidnya
Terreeerrils
Competerle general terral!. Cefaleas 9675
Compaso ja dareeloneea Lieetricitat
•81 3 n.• .1p p are..tor..4 4 010
•Catelana Gas I 1.1c . '51. Ser. E.

" F.
Encrgl Eletilca , de Catal. • 5 0/9 115
•
00/O 03'45
Cadete! Productera Formes Motrlus
Corapa;iyie general Taba,' Flilpinsi
ACCIONS COMPTAT
Catalana
Canal dlirred
Efir3r,..7 Industrial
Sial. '(,'al. 'l'etérea!.
° Pee-reiler Mera
U. Amexice d'Eleetriettal,

ASNOS
Pamba Florel,
núm. 15,
•
▪
» 10,
Ilerliecti O
!olerte,
Maileat,
ISORGATtS

67

InOnCr‘ilira•

"

75
09

Alarent, 21.

C1CRON9
Sane nilm. 31.

'ere. "
"•

Franc o 4461
Plan *gobios, 120'50.
beirret,
Medres, 2027.
;tres. 31'70.
Mare,
e5,
Mares 0,17.,.
Coliduals, 041 2 0.

/7

180

1 so
119

1.
11.
3,

pelee!,

09
Vii,eons arribots :fiord , 4 de Wat,
"macote, 15

,

50021 NiT
Beis

Tanca
70'3

bord (0'65 66'05 68'3o
Alecents, 645, 6855 63•50
E ORSA DE 17IADRID

€8 6
68'35

Interior c.mmtat, 7063.
aleta fi de mea, 00.
Amorlaheeie 4 per 300; 90.
alem 5 rae 100, 3530.
Ealector, 8625.
Laile d'Espanya, G81.
ttlem l'sjamyol s Crèdit, 13? 5.)
hiera L'u de la Pia l a, 232.
Ideal Ilispano-Amerieä, 199 50,
la Lar a, 000
Stiereres preferents, 00,
1,1--1 1 'atinara s, 23.
Catatiat
Nonio,
AmPahts, 34 Ur I.
Frenes, e
Mitres, aa'a t.

Banca
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SOLER 1 TORRA GERWIANS
Banquers
BITLLETS
rranir540, 44 187 100.
iditriesne, 2910 /motete!,
ltallens, 31 per roe.
ileigne3, 40110 per 100.
Suisios , 11975 per le().
Portoritecos. 010 prasetc.4.

Alemante, 013 per ion.
0' lut imito, 448 pessetes.
Cenad& 6'15 pesseles.
Pararcals, 0'10 pessetes.
JiipOnei3O5, 280 pes:rica.
Anchos, 43 per 100.
Friple. 2910 posseles.
Einpinet a • ss pesseles.

OR
anona ise prr 100.

Unces, 12550 per 100.
4 i 2 duros. 125'50 per
1 duro, 12550 per 100.
!salad, 129'60 per 100.
Frases, 12550 per 100.
Lltures 3150 pc4setes,

loe.

Pelare,' 6'50 pessetes.
Cuba, 0 113 pcssetee.

Meslea nou, 12320 per 100.
Viseesueia, 19450 per 100.
Mares, 150 pdr 100.

Marsans

Valors - Cupo p.s - Girs - Camal - Eolons - Vlatges

Barcelona - Rambla Canaletas.

2i4

Queda oberta la negociació del cupó
ChDULAS ARGENTINES 6 per 100
Venciment 1 de gener de 1923
DIRECCIO TELEGRAFICA
IDARSANSBANK

Peo. 1; 7; 4.

cel, mies1 eere: seta seré.
Estat
Clase° de ndeols, camuMa.
Tea reraturts, cxtresirsa a Cembre
M1T1111.1, 100.
Minlma, 101.
Itlinima erran de terna 8,9.
DmiLlecld tcrmomcirlcá, 59. Temperatura niirja, 13'0.
Precipite/cid atinosa, des de les 7 t'oree
Set Ma antertor a les 7 boree del ala de
la data, 0 , 8 mtlimetres.
becorregut del veta en igual lenes, 220

qullentelres.

••n10-4-411/4.410404.--

LIDIA D i ALMERIA 1 GRANADA
Pe/ 21 al II d'octubre de 1521 han
'Ungid un aurment en la sera reraplacie
Ce 3.404.920 sobre la utatelse data de
l'any 1921.
De primer ele Free!' al 31 crectubre
1020 hl ha una disminield de 90,045 seta
la recaplact6 de 1921.
-••••••1140.11.0

Diversos

Calguda
A les dues d'ahir, a la tarda.
fou curat a la Casa de Socors
del districte V, Joaquim Ferrer
Salida, de seixanta anys, indomiciliat, el qual tenia una ferida
erre al front, causada per haver
caieut al correr d., Sant Pau co
agafar-li un treball.
Passiv a l'Hospital de la Santa Cree.
Una que es vol suicidar
Fou auxiliada al Dispensari 'de
la Universitat, Ramona Martínez,
de 27 m'Ira habitant al carrer
del Peu de la Creu, número 19,
que s'havia einpassat tote es
capo del mistos d'una capsa.
Despras passä al seu don:ale:h.

L'Academia i Laboratori
Ciències Mediques de. Catalunya,
celebrara Besen) cientifica, avui,
dnnecres, dia 15, a les 10 de la
nit, en la qual es posarä a diomisiá la comunicacia presentada
en la sessiú anterior pel doctor
R. Carrasco, prenent-hi part en
ja discusia els doetors A. Pi Sunyer 1 J. Vidal Fraxanet. A continuada, el doctor Guillem Ribas
i Ribas, desenrotllara el tema "El
taponaraent intra- uterí en Obstetricia".

Vicente Ferrer y CUIDAR
aa'aer.. d Catalunya, 12. Telbf. 112
Llard pur, Ilauna dl quilo 290
Llonganissa extra, quito a 12
Preus excepcionals, daga'. a im-'
porlarla i oportuna ajusfos a
acreditada fanal sa

SIBERIA-VICH

Demà. dijous, dia 10, a lea 10
dell vespre, l'Ateneu Empordanès
efectuara una reunió general ex-.
traordinäria, per a procedir a l'elecció deis eineees dc Treaorer i

milla condal de Barcelona". En
sil exposà algunes consideracions
critiques sobre la data de la mart.
dell comte Sunyer de Barcelona
(confInnant la que estla conaignada ea els "Gesta Coirtiturn-a
s'abre el patrimoni del cemte Mire), sobre la data da la mort de
Borre!! II (refermant els raonamenta de crondlegia ded P. Ca-

rrsmar),

aobre

eis

matrimoui5

on s'hi celebrarä un eolem
e e,.
8
ci cantant conjunlanient ,
Orfeons la "Missa de la
re e
Déla de Núria, de inos5111 Mia
..

111811.

A ha tarda, a dne etrerds &erina. ki Mturk. al Centre Makel
Instructiu de Arkeia, un pe

concert extraordirart isteryteeta¡
pela dos Oeteens,, alta lib. pea,
grama seefecebnial que ja ei.blicarena.

Puré

Permanyer

El millar ‘tcliment vegetal
Peopt pe r a nene I rnalaits
PremiaL a 1:Sxpaelciat
d'Higiene de Milis. de. 1019,
amb diploma d'honor a
medalla d'ar.
Venda, en
Calmados iaraantres d'Es-

del cuente Berenguer Ramon el
Curvat, i sobre una carta, molt
Curiosa, del rei sarraf del Denla,
pecilles
Ali-ben-laugheid, a la comtessa
Diptasit: Pa geeig de Calem, 2,
Almodie do Barcelona.
Di senyor Valls fou molt felicitat. pel seo aciençat i erudit
La Casa Provincial de Carnal
treball de critica histórica.
2e 11 -4.15
a
;h a o fert d'Aatuatanaent
en el pavelló que. por a. inste tti.
CART UJ ANO I berculosos ha cena-tren' a ea Ita4
I retada dirortte.
Vi blanc, 0'85 amp. lit.
Cellers ARDO & MARISTANY I La comissid municipal- de Dee
r neficeaeia, ele rxi idta junta, ;ene
El diunienge, dia 19, eLs Po-. da, agrair
mells Poncelles d'Or, Santa Eri-

läria, Nostres Amor5, Angalets,
Ampurdä, Santa Coy a, afictic de CORDILLERA
Vi blane. 0'75 amp. /R.
Folgaroles, Joies de Catattunya i Genera
mulo & IIIMUSTANY
altres, efectuaran una visita •
l'Asil de I 05
G r Iirl
an Lesd edi
isP O- I Davant la cum1asi6 de Rebalsa
1)1'09, a la que eón invitats tots
ha formula't una morid: el regidoiello Pumells.
eenyor Guarro intereses/4 ea
Lloe i llora de reuni6, a les destinin 2.0011 peeeetes efe ter,:
enze', a la plaça de Sant Jadee.
bolle que Vrigeb. realitant psi a,
treure los capes. de erale que soRESTAURANT ROYAL
bretzen tes paret& dele metate
Sabio de Te
cada die té dansant de 5 a 2/4 do, de la eapetla de Santa lenta, perSidinar a 1 emericana d it a 11. crci. queda visible le reuealia- remana, a la Granvia.Lavelana.
Per al diumenge vinent, dia f 5,
bi ha anunciada unA visita de Per a barrets botes i
econdmics
germanor de 1'0er/id Montserrat I
d'Olesa a l'Orfeó Montserrat del ! Zambia firnateter, fr
1.
Centre Moral Instructin Gr is Amb destir.aciá al litardepic der.
eta, en correspondencia a la que
11
fer aquest Orfeó en el da- Ces de Bombees ela releti a P.ma
rrer mes d'Agost.
cairtia koo pessete s de dan . JuanL'arribada de l'Orfeó Irloutse-» Nogii4s i Camps, pels kane sedrrat d'aette seria a les nom del veis prestats per individua de
metí per l'estada da Gràcia, i L'esmentat CDS en lInceirdi
deepras s'anirä a Peee,lasia pa- rregut a. la sera rata-Fea dPI rarroquia! de Santa Maria de Jesús, rer de fa Riera Atta.

Liattir

Comptador.

JOIES VILANOVA Wii0, 6

BINOCLES- GAFES - L ENTES - MIME/RES

,Reial Academia de Dones
.Dietres de Barcelona raprengue
ele sem., Lreballs academias celebrant la primera sessió orchnäria el 17 d'octubre, mes prop passet, a la qual ton establert el plä
d 2 sesslans celebrade i oIl de

GRANS ESTOC3 EXECU040 RANDA
ECONOMICA DE LES FORMES DELS
NYORS METOES OCUL1STES
ES GRADUADA GRATU1TANIESIT LA VISTA

METRON - Plaça de Cataluay g , 17

Fegon pis de la casa número 17

50
59

Cero paks.

10; 04.
Pireeeid del vent ENE.; E.: NE.
Velocital del veia en Melres per se_.

treballo a presentar, durant
present cura de 1922-23.
A la ceSaid ordinisia 4.c SI del
mateix dit mes, don Ferran Vara
Taberner presenta a la eonsi&recia i discussió dels senyors
acadèmies un ecu molt notable
treball, el tema del qual fan:
"Notes per la histöria de la fa-

Un home mort
Ahir, Gerrnä Scheztzs. orno del

114
105
SON

Prat p eses,
va:toree.
1'111,1 Valerglie.
Vag or.! arribat ! , Nord. 19.

"DIViSES ESTRAISGERSS

Oterlites Alt

errlbat• Orn.

Ingressos de la Companyia
dels ferrocarrils del Sud
d'Fsoanya

Fets

110res d'aserreciót 7, 19, 15
Dardineir0 a O* I al nivel] de la mar,
763'8; 7670; 683.
TermAnietro tiec, 110; 15'2; 13'3.
Trrnolmetre humd, CO; 113; 100.
Ilunaitat (etintednes de sitial-AMO/. 113:

PREUS DE SUDSCIDPCIO
Barcelona; Dura peimetee al
mee. Provincie5, 7'50 pessetes
tres Mese; 15 eis sia fdent; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tree
mesos; 50 els sis; 90 un any.

(jullne

Portugal
St
Roia
28
o
/biza
•
D'Horca 28
Impress10.-De s pres de iirs OltImes orn.
bades de garrota vella 1mm 6 5e 1 algunea
partides, encara ii ue ponles de rarrora
novena., procedent de Nadal :ea 5 EivIsaa.
qu e e3 en Pactuatltat Púnica garrofa noVella que beta vial.
Creiem que pe/ mi; resta de W5
rebrem ja rOnOignarion$ fle gorrOra novena del Clamp de Tarragona I Valencia,
Les novel recollides de la letal remos
lució semblen bastaut seeeptablee. SegellS co despeen de les pl. /meres 'miresFaene Co de que hl ha una colina millana 1 la qualitat bona.
Els preus per rosa a la comarca Ce V1nerog no han sumí tIP 8 a 8 1/2 ralo, cual
preu 25 verene assenyalar fa Mes entenentes els matelxes per rosa valenitaue, O sigui 12780 Quilos.

94'13

.110.
elexie 1 Puerto Cabello, de 49 1 1 a 500.

Pebres.,-.51nrapore Mane, a 070.
ldem negre a 580.
Ferrol- I TellicherrI,La 575.
Tallas() o Jamaica, 570.

re •

OC
a
40 • “
• ß
40 •
• • p
•
F7a7, as ¶001

endencles emerleanes:
Moka Ilegltim, de 640 a 050,
5einl Moka honrar Arrice, de 815 a (25.
/sin.
Puerto Rico Caragolet do 800
de 585 o 595.
Idem .dem 'rauco espeCial
,
hiera Mera Id. auperlor, de 570 a 000.
Diem Inetn Inserida, de 520 a 430.
Caracas, Costa lex 1 filtres, de 100 a nan.
San SaWador, Colembla 1 abres, Co 305

T i na. a san.
basurea de Cenan, a 440.

Comarca
/imita
Tilas
'Io t a adneats preus Oda ver
1 per mercadetla rolare carro.

Tallat, de 200 a 207.
Caf4a.-Amb PI valaeti "blentevalro"
ban arrlbat 4,399 saquea tle dlierep ts pro-

,

Estranger

Mill

tal moda es ven una itilllora Ce puja en
Vecinal coalla.
Mel, de 152 a 154.
Parreje t , de 160 a 167.
CentrItior de-remolatxa, de 150 P. 160.
Turbina; de Cuba, de 100 a 162
Contrdug de Cuba, de 155 a 146.
Blanc de lava, de 164 a 166.
lilancilales, do 168 a 170,
Planc primera refinat, de 172 e 174.
Ternes d'Aragó, de 173 a 177.
'den' d'Andalusla, de 180 a 403 .
Pl/ens, de 189 a 190.

Santo!, de 479 a 485.
Colembia, de 410 a 400.
C.anyelMs.-tfeden extra, a 7 913
Idem primera, a 608.
Idem R e gona a 855.
Llem tercera, a €30.
Idcm quaret, a 610.

43

[mitote Sevilla

Seerea.-Et mena; toll Di gerid animal, baguent - so fd. Impolnne op,recions 5 els estoes que tallen els tonCanté Slian pepa treure a boas Drena 1 mute

CaBSERVATOR1 WETIONOLOCIC DE LA
UNIVCR34TAT 05, 15AnCSLONA
Dio 14 de novernbre de 1022.

Apartad de Corran, número 1
I 4530 A.
Telefons números 4531 A.
14532 A. •

de la Ronda de la Universitat,
manifestä que la nit anterior el
seu diapeser Guiller Fraetner,
quaranta anys, s'havia suicidat
penjant-se pel col!. Ignora les
causes que el porlaren a aquesta
re sud t]
foc
A. primeres /lores es
declara Un incendi a la fàbrica de
serrar fusta que En Joan Armentinas te al Passatge Bassols, 12.
De moment, prengud grano proporciono, propagantase a l'interior del taller, que quedä destruit als pocs instants ,
lii acudiren immediatament els
bombers a les ordres del seu cap
senyor Torres.
Les pèrdues són de consideracia.

EL S

TEATRES

ROMEA
La notícia que al vell estafgc
dci Teatre Catalls'havia obert un
abonament a a j o funciona, una
cada mes, sota el patronat de distingidIssimes d'unes barcelonines
ha produit tant bon efeete quo a
llores d'ara no queda Iliure ni una
llotja, havent-hi rurataa demanadiosa de butaques.
Sense catire en exageració, pedem dir des d'ara que l'exit quo
obtindrä aquest abonament, d'un
to extraordinariament solecte, està assegurat.
,a‘ TIVOLI.-- Teatre LfrIc Ca"
talà
Demä dijous, a la tarda, co donara una representacia a preus
reduits de l'obra "Don Juan de
Serrallonga", interpretada pele
artistas senyors Sagi-Barba, Josefina Bug,atto i Emili Vendrell.

II 911 tiUllilli 1 11111111i tt
ELS POLVOS

FLORS DE

MUNDO LATINO
posara a la venda molt aviat

Bombas de ()ido
novel.la det terrorismo en
Barcelona, pel brillant escriptor
ALFONS VIDAL 1 PLANAS
Les demandes a Francesa
Sintaa, Ronda de la Universitat, 4.

TALAVERA
adra ..9t)

¿e la Perfuredita

Cal

Cirurgiä, adelantos

SUCURSAL A MADRID: Remitida del Comte de Pelielver, 18

Consultor' de la duna. Vies Oh./
näries. Delfai; 4 a8.Ecs0
llf•

a 8,

11141111!1=

0111111111111111111111iniinunitnililia.
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TELEGRAMES
Abans de Lausana

D'Abemanya

Un corrent d'optimisme aclareix l'horitzó oriental

Greus disturbis
d'origen comu.
nista a Colònia,
Duisburg i Dus.
seidorff

La Post—Guerra

Es din que Ale-

manya acceptarà
el control finan-

'cier dels governs
aliats
Parta, 14.—La Comiss16 de Rcparacions ha examinat les praposicions d'Alemanya i segurra
-estudiant aquestes proposicions i
ele
informes deis perita finan!
• ciers. La Comissió redactara despre s la resposta a remetre a Alemanya. Sembla que aquesta ecce»
tara el control financier dele
aliats, amb la intervenció de 'a
Cornissia de garanties.
Respecte de.s pagainents
1923, es proposarà fer-los d'acord amb el que fou estipulat a
la Conferencia de Brussel.les.—
Hacas.

• LA DARRERA NOTA ALEialaiiiYA
Berlín, 14.—El Govern laxa
anit eh texte definitiu d'una nota
que dirieira a la Comissió de Reparacions de Paris.
En aquesta nota formula noves i concretes ofertes en el qua
toea, a l'estabiiltzaci6 del masc.
Aquests oferiments semb:a que
.es fonamenten principalment
‚Una carta del Banc de l'Impera
carta en la qual aquest declara
'que esta disposat a entrar a formar part del previst Sindicat internacional financier, aportant
cinc cents milions de mares or.
Tamb6 es diu que en ella 03
emana que es solucioni iTTIME::diatament la qüestió de les Ropa
raciona o que es conoedeixi
Govern alemany una moratória
per tres o quatre anys.
En quant a les prestacions en
natura'esa, el Govern alemany liu
que han d'ésser mantingudes en
la mesura que ros possible, realitzant un emprtrstit interior.—
'Hayas.

L'AJUT DELS ESTATS UNITS A
EUROPA
NIAC CORNIICK, A
PARIS
París, 14.—Ha arribat el selador nordamerieä Mac Co y eque ve a França per a esnud•
;tes condicions iecomimiques del
!país i ha -possibilitat que els Es.
gats Units prenguin part a la reconstrucció económica d'Europa.
Radio.

EIBANS DE LA CONFERENO7A
DE BRUSSEL.LES
• París, 14.—"Le Petit Pansen"
diu que França insistira a la Con
gerencia de Brussel.les per a que.
Sigui fixada el dente alemany en
ama xifra que guardi proporció
atmb la t'oree económica i les dislionibilitats alemanyes, adoptantale a més a mes les mesures d'or -.
Ore econamic que siguin necessàries per al compliment de Ilurs
Compromisos.— Havas.

IELS MEMBRES DE LA COMIS810 DE REPARACIONS SON
OPTIMISTES
Paris, 11.—El "Petit, Parisien"
anublica el que segueix:
"Els membres de la Comissió
ee Reparacions que tornen de BerIfn, no comparteixen l'opinió de
gent que creu que Alernanya
'
anal. pagarà
i d'aquells que diuen
lee no convé aturar a Alemanya
corrent que la porta cap a la
.ilallida, perque aix6 si ocorregués forçosament la debilitaria.
1, De l'examen atent de la situa-

DEL MUNICIPI
Les cases de Barcelona podran alear un pis mas
Les comissions de Foment i
Eixampla han acordat proposar
a l'Ajuntantent l'aprovació de les
següents regles que modificaran
en part el contingut deis artieles
corresponents de les Ordenances
municipals.
Primera: A les cases que donin a carrers de 20 metres o
mas d'ample, podrä permetre's
un pis a més dele actualment perrusos. Si el pis que hom projecti en cases que puguin arribar
fina a 22 metres d'alçada oxeedeix craital mida, batirla de retirar
se quatre metres de la linea de
façana a la via pública; pera si
es projeeta en forma de mancarda podrà ocupar també l'esmentada faixa de quatre motees 0101)
tal que la façana dc la casa tingui el corresponent coronament
que no passi da l'alada reglamentaria i que la mansarda sea tingui darrera de l'entaulament,
avant pit o acabament respecte.'
que formi aquell coronament.
Segona: Sie! pis exc.edent es projecta en la zona d'alçada limitada
(que de la dels atores de la ciutat, on-per acord municipal existeix una zona en la qual els edificis no podran pasear de dotze
metrce -d'aleada) haurà d'enretirar-se el pis cuatro mares de les
faeanes de l'edifici quo dongul
a la via pública. Tercera: Eis pilo* alodial bgurgn de rognit 1es

Entrevistes a Paris i a
Els al i ats es prepararan amb converses preliminars
Els aliats no
Londres
Ismet Paixà paria de les reivindicacions turques
Ihm promés mai abandonar Constantinoble
Espanya vol anar a Lausana a
resoldre la seva qüestiö d'Orient
París, 14.—S'adverteix en els
claretes politice que predomina
una sensació de mama optimisme, pel que es refereix amb .a

hiluació d'Orient. Aquest optimisme contrasta poderosament
amb la desconfiança que regnava
dies passats, hieles ahir.
Es moit possible que lord Curzon vaei a París a darreries d'aquesta setmana per tal de conferenciar amb el president del
Consell, M. Poinearia—llavas.

DECLARACIONS D'ISMET PAIXA
Lausana, 14.—El cap de la delegació turca, lameS Paixia ha fet
les següents declaracions:
"El que Turquia desitja és la
pau immediata i confio que la
voluntat dels aliats és la mateixa. La residencia del Califat sera Constantinoble, que ha d'asees
considerada com la vera capital
de l'Imperi otornä. Es, dones, pro
bable, que el (torera hin s'estableixi a Constantinob e despres
de la Conferencia de Lausana.-Radio.
Lausana, 14.---eEn una interviu
ha declarat Ismet Paixà que desitjava veure a América desempenyar un important papen a la
Conferencia de Lausana.
Interrogan sobre les reivindica cions que els lu y es pensen presentar a la Conferencia, Ismet
cid d'Alemanya es desprenen, segons les informacions (Jets referits membres de la Contissió, dues
veritats nconfuses, que san:
Primera . — Que Alemanya és
solvent, i aqu F st a el just sentir de la Comissió de Reparacione.
Els alinnanys, que saben que Hure
(orces iadustrials celan intactes, estinaet (pie adapii.ol les ene_

eures eecessärie Al,nuniya podria
arribar a pitear fine la suma de 20
mil milions de mares or, i
Segona: Alemanya no pagara
fine que no I ingui mós remei que
fer-ho. Els alemanys de bona voluntat, àdhuc els interessats en
el rcsorgiment d'Atemanya, donen a entendre que és indisponeablement precisa una pressió
de l'estranger, pressió que pro.1(
porcioni un ai''!
Hayas.
LA NOTA DE GovuneJ ALEMAIT:
EL QUE ESTA DISPOSAT T FER
PER A SANEJAR EL MARC
Berlín. 14.—El Govern ha Pa,
públiea la nota que envía a la Comissió de Reparacions. ilceorda
que el -llana de l'Imperi disposa
destinar CHIC cents nulions per a
contribuir al sanejanient del
marc . Alemanya estarle exenta
durant tres anys del jagarnent
d'espècies exceptuant les destinadas a les regions devastados. Els
cinc eents milions del Darle de
l'Imperi junts (amb els chic ceids
milions aportats pele Banes estrangers i destinats al sanejament del mere, serien adminis. trar per una representaefie dele
banquers estrangers i del llano
de l'Imperi. El Govern aliimeny
Prendria mesures d'ecnnornia,
i disminuint les despeses 1 aug .
mentara !a producció.—Radie.

condicions d'al ç ada, patis, golfes, aigua i altres exigides per
les disposicions vigents. Quarla:
Als pisos afegits seis permetrà
construir quartos de servei en les
condicions de l'article 118 de les

Ordenanees Municipais, prenent
pera com a base del triangle, o
fons edificat, el del darrer pis sobre el qual es projectin. Cinquena: Les habitacions de portera
hauran de construirse dintre deis
pisos permesos en les presents
primera i segona regles, prohibint-se de (er-hei sobre els mateixos o en les esmentades unes
do Tren; metros.

Paixä ha contesiat que el seu
(neo objecte era fer de Turquia
una nació forta I independertt
(20117 les Repúbliques

occidentails.
I ha afegit: El Soldrà que so -

posava a la independencia del
pelee turc ha estat destituit. El
Califa, que es el cap espiritual
del món musulmà, continuarà a
Constantinoble, peró sense cap
poder temporal.—Radio.
ISÆiET

PA1XA 1 REFET PA !XA,
A PAIZIS

Lausana, 1 -1.—Isinet Pa pá., cap
de ia delegació turca que ha de
prendre part a la Conferencia
que se celebrara a aquesta ciutat per a tracia r de la pau d'Oriente ha notilicat que el dimeeres prOxim arribara a Paris
acompanyat de Retal. Paixä, representan!, oficial del itovi/rin
gora.—Ilavas.

Londres, 14.—L'ambaixador da
Erari ça estigué abir a la tarda al
ministeri d'Afers Estrangers, insistint prop de lord Curzon en la
ttecessitat de reunir una conferencia preliminar anglo-franco-

italiana.—Havas.

a la Conferencia d'Orient. La seva intervenciö a la Conferencia
de besana, u al menys en les primores sessions, ha romäs decidida en 'inflama pera està subordinada a la situación interior 1 als
treballs de la Cambra.—Itädio.

París, 14.—Aquest metí el ser.yor Poincará ha rebut la visita de l'Ambaixader d'Anglaterra
al qua l li ha comunicat el punt
de vista britänic sobre la situacid a Orient.
Lord Curzon i Poincaró s'entrevistaran el prOxim dissabte a París i després sortiran junts cap
a Losana, un conversaran atab
Museolini, que a causa (te la politice interior d'Italia no ha poget
surtir de Ronia.—Redio.

MUGSOLINI 1 LA cONFERENCI.1
Roma, 14.--alueaolini no ha
pres encara cap decisió definitiva prop de la seva parlicipació

L1 terratrmol de Xile
LA CATASTROFE ADQUIREIX FROPORCIONS cruiraiTIMES :-: ES REPRCDUIXEN LES SOTREGADZS,
tlatialaPANYADliS DE TENIPESTC.TS ELECTRIQUES :-:NDAISROSES PCBLAZI0113 ARRACADES
Londres, 14.—Comilniquett de
Nova York al "Tintes", per rnitjia
d'un despatx rentes des de Buenos Aires, que a la regió Xilifq“1
sabe reproduit la tempestat elea(rica seguida d'enormes sotrega(les sísmiques produint-se novanient la mas espantosa alarma—
hayas.
Santiago de Xile, 14.--Segons
detalla que van arribant, el nombre de morts a les provincnea de
Coquimbo i Atacama es superior
a, d'un miler.
A Vallenar solament tres Milites han quedan en peu.
Continuen anda gran activilat
els treballa de salvanient que oa
s'interrompeixan un instant, t'atan
dia con) de nit.
Futs ara van trets sis cents
eadievers d'entre les runes, perd
es creu que n'hi encara més (Iel
doble.
bes perclues materials s'evaluen co alguns meces de dotare.
—Hayas.

Santiago de Xile, 14.—ian vista de les: dificil:ata per a la
repartició (te socors per la via
terrestre, alguna vaixells adema
alai mercante com de guerra, recorren les costes, portan queviures a les regions damnifica-

CIUTATS DESTRUIDES
filmaos Aires, 14. Les noticies que es ceben do Santiago de
Xite divan que les víctimes dele
terralremalls pugen a 1.300 morts
i 2.500 terna. bes ciutats de Chanaval. Coquimbo i Cepiapo han
quedat deetruides.--Radio.
MES DE 45.0.1 3 PERSONES SER-

SE ESTATGE
Lo:aires, 14. — Comuniquen al
"Times" des de Nova Yark que a
conseqüència dels ri../vents tierratrienuds a Xile. passen efe quarenta cine mil les persones que
han quedas cense estalgie.—Itadio,

NOUS DETALLS
Santiago de Xile, 14.—Les
CEIA3LA QUE LA CATASTROFE
111UHICI1C10115 telegràfiques no han
12'ESTENCUE AL SUD
pogut encara ésser restablerta
pea conip.ert.
Santiago de .Xle, 14. -- Les coSegons les noticies rebudes municacions Lalegräflques han
fina ara, el terralriimol ha cau- quedat restahlertes en part;
sat quan menas un inflen de vaca
notleies rebudes fins ara revelen
times:Les persintes que han queque el terratreinol ha caueat pel
dat sense refugi i sense queeivai
cap bala un miler de victimes.
-res. pueen a aiguns meten.
ID ha un miler de persones sense
En algunes poblacions s'han estatge i seiuea gura/luyes.
sentit, encara petils moviment
Sembla per allra part segur
sismics, sense conseqüències.
En diversos cementiris, el te- que hi ha haga victim./s a les
rratremot obre nonibroses lela- ciutats situades més cap ae Sur
i de les quals encara II0 e . han rebes.
Alolts ferrocarrils han quedat but noves.
interceptats a eonseqüencia d'haEl que fa reas difícil et aucaver-se romput es riells durant rrer a lee atalantes de la catastrefe es l'estar tallades aas ce).el terratrernol. Ala-6 dificulta ex traordinäriament t'aprovisionamunicucions ferruviartes, ptilx
ment de les poblacions i retarda
ele riells han estat aixecais en
els treballs de socors.—Havas. ' diversos Bocee—Radio.

ment al sanejament de la tal zona, construint-hi lea obres indise
pensables per a l'ubriment dela
carrers :Navas de Tolosa, Lull i
Esproceda.

Associació Catalana
d'Estudiants

Conferencia del doctor C.3llido a l'Ateneu Barc3ionf
La conferencia inaugural de
curs de l'Associació Catalana
d'Estudiants en g uany ha esteit
encornanada al distingit prufessor de la Facultad de Medicina,
inulores al Pablo Nou el doctor En Jesús Merla Bellido.
Vielaren la barriada del Po- A les set del vespre d'ahir la sable Nou una comissió (le l'Ajun- la d'actea era plena trestudiatits,
tament, presidida pel tinent d'al- en Ilur mejor part i gran nomcalde en Martí Matons i N'Agusti bre de catedrätice. Hi aSsistiren
Escot h i alguna facultatius del el senyeire Bertran i Pijoan, en
Muniepi, amb els cape d'Higiene, representació de l'A. P. de l'E. C.;
acompanyats dol a metges doe- Ln Josep Merla Pou, president de
tors Gallardo i Novas i del senyor Agrupació d Estudiante d'EsqueTralleao en representació del go- rra; el sertyor Jover, per Acció
vernador.
Catalana", i Valldeneu, per la
Aquiasta coraissió fou rebuda Joventut Nacionalista de la talper alguna assenyalats propicia- ga Regionalista. Presidia ami) el
ris presidits per En Joan Serra doctor Bellido N'Octavi Saltor,
Salé, prasident de la Unió de wesident de l'A„ C. d'E., el qual
Propietaria i Industrials del Po- obri lac t o fent una Ileugara
hie Nou i es dirigí a visitar una tenia de l'actua ció tradicionalzona de la barriada afecta pel en- ment nacionalista i universitäria
clotaments d'aigues bienes pro- de l'entitat, en nom de la qual decedents d'indústries i que cona- tensa els estudiante de les acutitueixen un constant perla raer sacions que els foren formulados
en l'Assamblea pro-Autonomia
la salut pública. .
Aquesta visita fou un exit Universitària 1 anunciant per al
complet, puix que alks propietaria present curs un Seguit de confeles autoritats es posaren d'a, remetes orientadores una aceió
o grd pe r. a procedie, unn-l ejiata,, de vontabie e ficäa iL•

•

El doctor Bellido. en te ele. conversa aconsellä les joventuts
escolars atnb la seva autoritat per
tots reconeguda. dese/n . 01We el
tema anunciat de "Els estudiants
i la renovaciú de la Universitat".
lecu un aniilisi detingut de les
responsabilitats i els deures dels
estudiante, particular:1unit i col.
lectiva, assenyalant els mancaments en que poden caure i l'eficàcia que pot, tenir liar estere
ben eamereat, donada Iluir impontaneia moral i la simpatia que
niereixen.
S'ocupa Lambe del professorat
i la Universitat en relució amb
els padrees pública catalana i acaba recomanant a bota que no perdonin esforç, ni pequin domisaló davant d'un fet tan important com el de la catalanitzacid
de la Universitat Catalana.
• El doctor Bellido fou molt felicitat per la seva notable dissertacia.

Manifestació fracassada
Altir, a les vuit de. la vetlla, es
remaren escassament un centenar do persones per a anar a cridar sota els balcons del "Circula del Ejército y la Armada", a
premien da la disolució de lee
Juntas de Defensa.
La manifestació, per6, es destri a deseeguida, en veure la indiferencia dels ciutadans i unea
guantes parches d
Liar dice da
seguretat,
ea.

. MUSSOLINI I METAXAS
Roma, 14.—Mussolini conferencié anit amb el ministre grec,
senyor aletaxas, ocupant-se deis
asaumpies d'Orlen, particularment de les atroeitats turques
denunciados rescentment per
Grecia.—Havas.

BELGICA CONVIDADA A LAUSANA
Brusel.les, 14. — Els Governs
francas, angles i itaniä han comunican all Govern de Bruselles
que de conformitat a la seva peti
ció, Bélgica era convidada a prendre part a t la Conferencia de Lau
sana. Els plenipotenciaria belgues seran oits a petició seva cada vegada que es tractarà ( ' interessos .ccomernies j flnanciers de
Bèlgica. —Radio.
ESPANTA VOL ANAR A LOSARA
PER TRACTAR EL SEU CAS A
ORIENT
París, 14. — Segons "Le Petit
Parisian", els Governs espanyol,
clanes i stiee s'han dirigit ala Governs aivals soblieitant Ilur participació a la Conferencia de Losana, que sa de reunir-se el dia
20 del corrent.
Afegeix armes t diari que el Go-,
vera francés ha manifestat ja
qua no te res a oposar a aquesta
proposició, entenent que podria
accaptar-se la presencia deis deulegats d'aquests _peleaos per a
ésser oits en idèntiques condiciona que els beiguas, és a dir,
quan es tractin assumptes qua
interessin a cada un d'aquests
Esta( ei l'ordre thiancier i eco-- Hayas.
n
ELS ZLIATS NO ABANDONMRAN

CONSTANTINOBLE
Lorhkes, 14.—En els centres
auturittats consideren inexactea
les declaracions oncioses italianes, segons les guate els aliats
estad:e:1 disposats a evaquar
Constantinoble, sernpre que el GJ
vern d'Angora s'abstingués de
tota aventura i no bi hagués cap
incident greu.
En aquests centres es fa observar sobretot que els Alta Comissaris aliats, que han deseinpenyat llur missió d'una manera
molt notable, no podien

promès evaquar Constaniinobee
cense abans Unir de, lhns lloverns respectius les instruccions
corresponents, instruccions que
no han pogut rebre. A inda a
rnés, ergehen, l'actitud dels
,atiats en el quo aquesla evaquemó concerneix es fonamenta
en el conveni de atudänia, el qual
estipule clarament que Constantinoble no sera evaquada mena
Ire no quedi concertat el tractat
de pau entre Turquia i els aliats.
—Havas.

GOVERN CIVIL
n
L'orare en eis Partits de
futbol
ll aven hago', esnnint el governador de l'excés da gent que
assisteix als partits de futbol i
deis 3srändols que de lant en tala
es produeixen, ha disposat que
hi 'taguas vigilänela per a evitar la venda de cap Inés entrada
que les deguiles i per a posar
l'orare eil pablic.
De sanitat
S'In/ publicat la següent einemllar iTe Sanitat:
"Per a comprovar el més exacto compliment de la mova circular de 14 del passat, relacionada
amb la necessitat de posar a prova da ratos els trespuls da nota
els establiments en es manipulen o venen substancies alimenticies i en els guata s'emmagatzemen productos qua serveixin d'aliment a les ratas, con) un delta
mitjans mes aceros per a coartar llur reproduceiö i que es pusin en contacte amb d'honie, ha
acordat, a proposta del senyor
inspector provincial de Sanitat,
que pels senyors sots-delegats
ateditana es practiqui una detingoda inspecció de tole els locals
relacionats amb las fàbriques do
Caninos, magatzenis da grane, llegues, magatzems do substäneies
e limenticies, botigues de cualestibles, fabriques de dolços, Condes, restaurants, cases de meujar i el l abl.tePeAta 114aleSse

Paris, 14.—Telegrafien a "LE.
cho de Paris" des de Magancia
regid de Duisburg i Colónia te.
regia de Dnisburg i Colónia terma el propósit de declarar la
vaga i es dirigiren a les p obacions veines provocant greus
turbis, intentant convencer a Iters
companys que es refusaven a se.
cundas el moviment.
A conseqüència dele disturbe
bi ha que lamentar alguns fe-

rits.—Havas.
Mag,úneia, 4.—La Premsa
na compte d'haver-se registrat

diverses manifestacions, especial
ment a Colónia i Dusseldorle
Les manifestacions han tirarte
totes caràcter marcadament comunista.
A Colónia els manifestante
obrers, sense l'autorització deis
Sindicats respectius, es declara
ren ahir en vaga. Se sap que el
enoviment fou Lamba prepara
peda comunistes.
Tant a Colónia com als
tants de la eiutat, foren Miza,
cha l e els magatzems més impa n
tants, veient-se precisada la fre
ea pública en vista de la violencia dels amotinat". va fer ús de
les armes, disparant contra els
manifestante i eesulltant atentas
morts, molla ferits i practicante
se un centenar de detencions.
A Dusseldorf els vaguisles
es lliuraren a idèntics excessos
del "Dusseldorff Taglehlatt" i
pedit la publicació d'aquest

riódic.
Les autoritas franceses de la zoe
na d'oca:pació s'han entrevista;
amb ele cape do 'a penda alemanya per a estudiar . e s more,
res qu t di cornil arord begin
d'adoptar-se per tal (13 fer rara
als succesose pecó els alemanys
han declarat que es onsiderea
impotents per a conjurar la situació—Havas.
ELS PARTITS ALEMANYG AMS
VISTES AL. PODER
Berlín, 14.—La fraccid socia,
lista del Reichstag ha adoptat
una moció declarant-se disposada a entrar a formar part det
Govern sempre que el inateix lin.
gui corn programa al ardua') dels
probiemes mes urgents i artuali
en especial l'estabilització del
merc.
Per Ilur part, els partits beta
gesos han deeiarat la necessinat
que el partit populista entri
formar part d'una coalicie gas
vernamentai.--111vas.
KUNE, MINISTRE D'AFERS
TRANGERS ALEfilANY
Londres, 14.—T( legrafien de
Berlin al "Daily Express" que a
director de la " llarp 9urg Amet1(
ka Line", senyor Kune, ha accepe
tat la cartera d'Afe r s Estrangers
del Reich, vacant des de l'asede

sinat de Rathenau.—Havas
LA CIRCULACIO FIDUCIARIA E

ALEMANYA
Parta, 1 .1—Comuniquen a "II
Petit Parist e .." des de Berlin ,q1
el darrer p alana dan Reichsbank
fa puja (' 1 n kit/10s en circ//13(
cid a la quani.itat de 517.009 tele
tienee—Havai.
Donada l'elevada missió sane
täria dels senyors sots-delegala
seis donara, per tontona teta
des facillitats que necessitia per
a cumplir él que disposen
Ileis, estant decide, a corre
amb el major rigor qualsevcd resistencia al compliment de lis
mesures sal/darles.
Perque el pabilo en genera
tingui coneixement del persoral
sanitari encarragat d'aquest SeP
sei, a continuació s'insereix
lacia del maleta amb eaareseiti
del nom i domicili dells senyort
sots-delegats de cada districte..
Les visitas començaran el da
20 del que som."

Univers;tat de Bar

celona
— Han visitat al Recitar 04

missions de les entilats esoolart
Associació Catalana d'aaaudisott
i Agruparla d'Estudiants
guerra, protestant energicament
dele aldarulls [n'odian per dete14
minals elements que amb la 5e'
va pruija de ter manifeslaciele
que por res interessen als esto'
dienta catalans, provo q u en le
protestes dele nacionaiietes.
no tenen cap desig (pe sise.'

inlerrompudes els classcs, te)21

sembla que alge espera.
El director ,de segon enorme'
ment comunica que hauen cerv
plert recta t reglamentària el pe)"
fessor de dibuix de l'Institut
Barcelona, N'Eduard Saforet.111
substituit interinament pm 1P
z ill iar En Ratal &r.aurät-
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PREMSA ASSOCIA DA
: CORRESPONSALS

L PROJECTE DE LLEI DISSOcampanya. Creo la qüestió miliENT LES COMISSIONS INFORtar definitivament acabada.
El diputat socialista Indaleci
MATIVES
Prieto va dir que somreia en venEl projecte llegit pel President
escolar :. En
ce aplaudir a uns guante, igualel Censen, diu:
ment a veure'n d'altres forçats
Al Congrés el senyor Stinehez Guerra llegeix
su"Article
primer.—Queden
de disponible
a
la
o tenir quietes les mans. El prorimides i díscolos les Comis
un projecte de llei suprimint les Comissions
blema porta ara a aquest enigma:
estudiante
han
continuat
en
la neitat
cess de que A dijous
Els
sions informatives creades per
Que passant, si malgrat record Reial
posi a discussi3
Al Senat el ministre del
deeret de 30 de desembre aquest metí les manifestacions... el mes tar•d ,
informatives
del Parlament destruint restrue- ,d
rassumpte de les responsabilitats
(La comisura interromp.)
e 1919.
tuna
oficial
de
les
Juntes
de
DeLes forces de seguretat han do- deduides de rexpedient Picasso.
Treball en llegeix un altre prohibint les vaEls cape 1 oficial que l es forfensa aquests subsisteixen? Pernar. diverees càrregues, cuatespassaran a enuncio de disEl- CORONEL NOUVILAS
que, fine tara, les Juntes en la se- men,
gues de funcionaris .•. Comentaris a la sessió
tant, ele manifestante a cope de
Aquest mate fou cridat el preva actuació clandestina i il.legal. ponible amb el son Alter de Itere pedra, resultant dos palieres feen actiu, conservant
del Congrés
deacalaven ale Governs, perei des empleus
ras 1 dos escwars ferits serio- sident de la Comisen:, informatidret quo els concedeix trarticle
va de l'Arma d'Infanteria, coroque
En
Sänchez
Guede
l'acord
sament, alinees de contusos.
S'ENTRA A L'ORDRE DEL DIA
del
Reial
decret
d'II
de
gener
úlSESSIO
DE
LA
ABANS
rra ha reclamat avui del Parla- tim.
Els simunes de la Facultat de nel Nouvilas, pel sots- segneten i
Continua la discussió del pro- ment, destacatarle n lambe si subMedicina estaven excitadessime de la Guerra, arnb el qual conArticle segon.—Es ineneterx
ALS VOLTANTS DEL CONGRES
Jede de llei d'Ordanació ferrovia sisteixen, a les Cor t e. Per tant,
pele fets •d'ahir, en els que fou versä Iang tenme sobre la qües..
a s militare de qualsevol eraduala situació no e'achrrirä amb ció que sigui, formar part d'aseo- greurnent leen un company seu. lié del dia.
Es compren l'extraordinäria na.
El senyor Ganzúa consum el se- l'aprovació d'aquest projeete de deviene o organismes que fin
Sisan bancal tendes i comeranimació que des de les tres s'obUN RETIR QUE ES RETIRA?
•servava a 1a Cambra, ja que s'ha- gens torn contra la totalitat del Idee sinó amb els actos d'ener- gurn finalitats relacionados anal vos, al donar .a pollera uaa eäAl Congres ha oireolat aquesta
via anunciat el comerle dele de- dictamen i estableix tres aspec- gia per a posar-lo de debe' en vi- el servei- de les armes, i tarnhó rrega es refugiaren els escotare tarda el rumor de que En Millan
bate sobre els problemes que tes del problema ferroviari: un gor si no de sapareixes la eitel- prestar jurament i donar paran- a la Facteltat, taneant-se lee por- Astray, al enterar-se que quedaaquests dies han apassionat l'o- d, cose alltre de capacitat de ere- ció que PS vol acabar. Ladre pro- la directament o indirecta en con- tee i quedant-ne molts al narren. ven disodes les Cemissions ineinió madrilenya i que fins el dit i un altre d'organització. Fa jeete, el de recompenses, em sem- tra el que des Itere o disposicions Des de dintre es contesté a la formativos, fuma retira( la petimateix president de na Cambra una crítica de les bases dell dic- bla la cotització a preu fet
vigente imposen als que ingres- policia a cope de pedres.
feta per a retirar-se del AcerForces de seguretat de cavalle- ció
ignorava el pla parlamentari que tamen i critica les funcione de l'aptitud i del valor, penó no re- sena a l'exercit.
en.
l'assesor técnic, en el qual té solt la qüestió.
a ni s'hauria de seguir.
Antele tercer.—La Rase te de na disolgueren als manifestante,
En Derroux, per la seva part, la Llei de 29 de juny de 1919 per entre els guate resultaren contu- UN DIALEC AFAB EN NOUVILAS
; Pels voltants del Congrés les molt poca contlanea.
autoritats havien adoptat seveEl coronel Nouvilas ha dit
L'interromp el senyor Earo:a manifestà que /ea esta( una bo- a la reorganització de l'exente sos i detineuts.
— E s estudiante de Farmä- orinest mal' que no podia fer mares precaucions, per tal d'evitar i continua En Canela referint- na jornada pel Govern deelluide es modificarà en la forma ene es
que els estudiante repetissin se al Consell superior ferroviari, solament pel conjunt parlamen- consigna en l'anca que acompa- cia s'han reunit en assemblea, nifestacions.
prenent aquests acorde:
llurs manifestacions, en els que al qual no ven la seva autonornia tari, per un inici de mala inten- nya aquesta llei."
—En realitat—digué—tot rinRemetre la seva protesta al teres de la qüestió està en el
ció. une d'haver prosperat anes donaren
enlloc.
L'anee (Penosa tot el referent
Govern, solidaritzar-sn amb
Tots els comentarte versaven
El President suspèn el debat, ria obligat a dentar,fr la paraula a aseenssos i recompenses.
Parlament.
Rector, impedint l'entrada de persobre el qué el Govern tes i di- deixant a l'orador en Pús de la per a explicar la meva abstenció
Durant tot el dia han desfilat
sones
estranyes
a
la
Universitat,
sessió,
tota
vegada
gnes en la
paraula par a altre dia, i s'aixeca i la de la minoria si s'hagues
per aquest departament del miassistir
a
les
classes
com
els
alque s'anunciava que el President lasessió a les set.
arribat a votar la proposició.
QUESTIONS SOCIALS
nisteri de la Guerra nombrosos
tres estudiante mentre no es re- paieans i militare, desitjosos da
de; Consell. Ilesalria un projeete
Com gatee entengues que aixd
El ministre del Treball ha maimportant relacionat amb les
era al.lusió al comte le Borne- nifestat avui que en la reunió del solgui altre cosa, comunicar els saber noticies. peró com no n'hi
Juntes de Defensa.
nones, alguns periodistes el vi- Comité executiu de l'Institut de acorde als diaris, protestar de havien, sets hern pogut contestar
;'actuació de la foro pública daTambé es deia que el comte de
sitaren. contestant-los aquest:
Reedanteció fou nomenat director vant el director de Seguretat i Cile el Govern es el que parlera
A les quatre obre la sessió
Romanones tenia preparades tres
—Jo portava preparada una facultatiu el doctor Aler.
a la Cambra popular.
senyor
Sänehez
Toca,
amb
els
minomenar una comissió relacionaproposicions incidentahs, de les
proposició incidental mill sem—Es din que En Sänehez GueHa
afegit
que
segons
Ii
havia
nistres
d'Instrucciti
pública,
Esda
amb
els
altres
estudiante.
quals Re girla la qué les eircurneblant a la que en tarrihar a la
rra portan ä un Deeret dissolent
La protesta remesa al Govern Ice Comissions informatives—li
tat i Governació al banc blau i Cambra em presenta en Villanue- manifestat el governador de Matänries ii aconsellessin.
molta animació als escons i a les va, i reir sigui que aquesta coin- drid, ahir as van firmar les hasse está concebuda aixf:
de enlució de la vaga de Cerro
Reunits els estudiante de la Fa digueren.
tribunes.
cidia ene la meva no veig tenir
—No ho se, sols puc assegurar
miltat Farmäeia en assemblea
Es llegeix una instancia del inconvenient a firmar-la, retirant Negro.,
S'han reunit les Juntes Diren- general acordaren per unanimi- que la Comissió que tinc l'honra
president del Sindical del Gremi la que jo portava.
tices de les soniehats agràries de tat dirigir a V. E. la mes enér- de presidir ha actuat solament ert
de flequers demanant responsaL'Alba coincidí amh el crerri
de sedvei i la seva ene
bilitats contra el ministre del d'En Melquiades Alvarez, afe- Pontevedra, acordant-se plante- gica protesta en pro de la su- aseurnptes
jar la vaga general agrària en pressió de les Juntes de Defensa titud davant els actuals conflie,e
Treball
i
els
senyors
Besada
Gegint:
J
e
tes
ha
estat
la d'un espectador
A dos quarts de que.
la provincia el dia 15 del co- o Comissions Informatives.
ma i Teran, que ordenaren la ind'avui ha estat un icen teta
ron) ele dernes. Per a res ens hem
tele escons i tribunes picos, ha cautació de les [legues. A instanrrent,
per
a
protestar
de
remEs
un
sentiment
genera
lque
t obert la sessió el sanyor Buga- cies de la presidència es declara mes en el miting de Snragossa . El preeonament dele membres que atenta en totes les classes esco- barre.;at en aquests assumptes,
meo punt de vista ha estat agries_
eón de la exeluffee-i competen,
'llar.
la urgencia de la tramitació da- ta fórmula que no seetment vate componen la Junta Directiva dare i creiem un deure unir nos- que
eia del Govern. Le Corte deeidiAl banc blau el president del
Ira
proposta
a
la
de
tote
els
ded'una
societat
ateräria
e 'ruy.
instancia.
questa
reposar alli, sinó que en la daConsell, d'uniforme, i els minisS'intentä celebrar una mani- panyols que clamen per a la des- ran.
El senyor Daurella anuncia una
.tres de Gracia i Justicia, Marina, interpel.lació sobre la derogació mere consulta que em feu P I Rei festad& que ha prohibit el go- aparició d'aquesta organismos
MiLLAN ASTRAY VISITA A EN
la vaig donar com a solució.
Bisenda, Foment i Treball.
SANCHEZ GUERRA
del decret d'autonomia universiEN MILLAN ASTRAY EN SITUAEl ministre de la Gevereafee ha vernadnr.
Iitegida una comunicació del taria.
Amb
motiu
de
da
visita
de
la
A doe guares de no i de la nit
C10 DE DISPONIBLE
dit que el Govern continuara el
,Gov2ru traslladant el decret de
¡fi
lebrarà
a
l'Audiene
mar Aetray, aretrip teyat 25
El senyor Duran Ventosa
En
can s a ene se c
.represa de sessions, s'aprova lar- n'anuncia una altea sobre la cam- sen cerní i des d'arta a3eurneix la cia de. Saragossa contra Francesc
Domé el "Diari Oficial" del
ros capi t ene del Terç. ha arribrnt
responsabilitat
de
tot
que
puanterior.
ministeri de la Guerra publicara
,ta de la sessió
panya que es realitza des del mi- gui paseen. Despees desmentí el Boroiio i Francesc Aseaso. per una Reial ordre en virtut de la al domicili t'el cap del Gwern, i
president del Consell, en mig
Patemptat contra N'Alfons GutiédeepHs de ressar-11 rarin ha ca-nisteni d'Instrucció publica preun
dele
estuhagués
mort
que
expcctacié,
puja
a
la
grial es decana balsa del Tore bat rebut er En Shecbez Gue'un
s
.de
tribuna de secrataris i un ga al senyor Daurella que doni
1
diante (emite en les manifest a- rrez i el periodista Ignoscent d'estrangers
senyor
älillän
Saldarla han estat, repartidos tugeneral a la seva, per tal dons d'ahir.
rra.
pr” jaele de hei suprimint les Co- caràcter
tray,
que
pasea
a
situació
de
disla crea intervenció
e:entreviera ha estat bren, deeEn Sänehez Guerra sortt del lles elandostines en les guaje
modifi- de justificar
mlssions informatives
que panca traciar de di- Congres a les sis de la tarda; rie- s'excita a ratur generals als ponible mentre es trameti la pe, enrol l'areee en aquests emes
tició
de
retire
¡cala la Base 10 de la hiel de 29 ja
obrers.
versos disposicions dictados des
Seneer president,
perd 2 juliol de 1918. (Grans aplan- del dit ministeri, que han preve- re no va fer ele net e rn3s: acre.
ir a molestar a V. E , per
Slan practicat dues deten- CONTESTANT A UN REQUT11- mes
El comte de leugallal ha
diments dels conservadors, manrat protestes en gran part de
rlfeeeder a' Governant Q.1111)
51ENT
Mons.
Ein sembla perfeciament be
.ries i ciervins.)
espanyol.
fet pel Clevern, el qual ha tronat
Els Ajuntam»ents i alcaldes co- bru.tto real' . cal dissolent 7P3 JunUna comissió de ferreviarie
Pla llegir Earticle pel qual es l'esperit
Ortega Slorejön deEl
senyor
.proilibeix als militare figurar a mana un torn contra l'autonomia una fórmula encertada ami el de Màlaga, en representació deis meneen a contestar a la pregun- tes lefermatives ha fet • n la larcap corporació que no estigui au- universitaria. El ministre accep- seu projecte de Ilei per a rrsol- Airees va guistes. visità el gover- ta que els va dirigir el cap del da d'avui hn gran servei a la p11ira.
dre Ins presente ditecultate,
nader civil interf d'aquesta pro- Tere senyor Millän Astray.
toritzada per la hei es repeteixen
La les dues interpel.lacions.
Seutiria que amb la nieva aeSón moltes les adhessiuns reSenat tornbe s'Ira comontat virola , car refe etill segueix maAl
els aplaudiments.
El ministre d'Estat Ilegeix un molt el projecte de Ilei dissolent lal t . i Ii exposà ele seus desigs budes protestant contra les Jun- tted adoptada, inspirada en un
Erfre Mires extreme, el pro- projecte
de hiel declarant
prneipi de justicia, /legues protes Informatives.
les Juntes Militare.
de
Pele regula l'atorgament de re(censura).
ta la vaga de funcionaris.
duit a V. E. molésties.
fieles aquí algunes opinions socomiences.
cura D'UN PARE
Li contestà En Sänehez Guerra
bre /a siluació
Seguidament es Ilegeix una pro
ORDRE DEL DA
Don Gabriel Martillee Amagan que des del primer moment re s .
En Burgos Mazo ha dit que El projecte de Ilei sobre va- ha dirigit al coronel Nouvidas el
pesi lió firma-la pele senyors ViS'aprova l'acta anterior.
pectä la seva decissió, a /a que
asri quedarà aclarida la cita
llar aeva, Alba, Romanones, AlSe sortegen seccione i després pnix quedaran constituits free gucs de funcionaris públics següent telegrama:
no posà el mes minim obstaele
va do, Gasset i Alvarez, dama"Coronel
Nouvilas,
president
i que si alguna queixa pegues tea
naot que el Govern restableixi la de donar compte del resultat del únics portes, lote ets quals. coAquest projecte, Ilegit al Senat de la Comiseid d'infanteria. — nir d'ell era única i exelusivaA
sorteig s'atea la sessió a tres n ,2,:smi el seu n nnit, eeab la fledb, ciplina a l'exereit.
pel ministre del Treball, recorten Madrid.
quarts
de
cinc.
inent la de que en qualsevol mete., e . e( neervadors, orme ••
El senyor Vill anueva la defenNi el meu fill Ramon, quan vi- mela tragues dubtat de m'e ell
als funcionarle el dret d'aseociarJ r cts.
sa manifestant que ha estat prese, necessitant l'Associació que via, ni jo, ni allavors i despees, manques als seus deures de goFe Goicoechea v.1
sentada abans d3 conèixer el proh pm demanat a V. S., ni als seus vcrnant.
l'aprovi el Govern.
DESPRFS DEL DEBAT
F.' cara que si, 1 iin be etee
, pósit del Govern de presentar a
antecesors, ni a ningú, clemenEn
el
cae
de
contravenir
la
dieParlant despees En Sänchez
liberale, per sob ee d'aleó es un
lees Corts el projeete que sacaposició ministerial es cau en des- cia per sa ¡nigua expulsió re- Guerra amb un amic, ha declaA acaba' la discus ö lrdme- be efe al país '.. ber, v.: gut
ba Ilegir. Celebra baeord que
zenit
imposada
per
les
Juntes
j roposieb dele
obediencia grell.
,
rat que en el Consell del dirimeng,'
hi ha entra la proposició i les- gu la ala' la
de Defensa quan era alumne
de l. Congrua
ge quedé convinguda la disolucid
L'abandó o atur col .lect in del d'Escota Superior de Guerra.
En Duran i Ventosa va fer
perit del projecte. Creu que cal h. rals es corredors
pl e rt de dipa t.V.s i
de les Condssions Informatives,
servei porta la immediata sepaacueste afirmació:
prucedir amb cautela impossibiContra la injusticia del qué es
-- Per& les Juntes es conetelui- nació definitiva, sense fterodOi6 va ter, reclamàrem davant del jurarnantant-se tots els ministi ,3
litant la repetició de Juntes, proGima
07
En
Sänc',
Al pisar
ree per un projente he n e i 9 Jo d'expedient ni cap recurs.
nunciarnents i altres incidt nts
Poder lessetim de la Nació, qui, per a no donar publicitat a reEs castiguen els actas Tentor- pel seu orgue constitucional, ha cord. Aquest, apart Me minisque fa tamps amenacen la vida 1,er a anar t! despatx Iban al- Cree que n'hi havia prou per a dielat
eIS
td
pa'.
15
co
i;ervad-rs,
d'Espanya. Res no s'aconsegura aplaadml-lo, Ha donat les graetet soldr e - les la publ ie tmi6 d'un De- pituent o passivitg t en' el ser- restaurat el dret reintegran t mon tres, sola el coneixia el Rei i a
mes a mes aqutst mati /ro he coval,
urt.
ei no es t'apuran les responsabifIll als escalafons d'infanteria.
municat a En Maura, h qual
El general Imane ha afirmat
Ele
instigadors,
si
no
re
eustlats militare i politiquee pel alib emodó:
No
te
res
que
pagar
a
V.
S.
son
DeSpre3 teen fe'l -nn; In: 'I s que n'. e de suposar que i. 1 projee- pen el servei, sufriran el maten
felicitat per la decissie presa.
desastre del Marrec. (Els
atent
se.
s.,
Gabriel
Martirtez
A mi m'ha eigut mota fácil exliptv•'S S'!CCIOrS.
te portarà un artic'e per al dim càstig i si es suspen incorreran
rzds aplaudeixen.)
Aragón."
1! t • f e: tarda d'apesei tnals
tendre el pr•ojecte, /negué des
suspengui per tenme itirleter•t en proseó correccioni s! en grau
El cap del Govern, en contestar
L'OPINIO
D'EN
ROFRANONES
comentare s. convenient .wre!er- nerat nactutació i Pils Tribuitale minim i Inhabilitació per a eädel mes de setembre tenia ultiexplica perquè el Govern s'ha
resel- d' elmetr. De DO se,en a xl, not dofinal de la tarda ha surtit mat el de recompenses. He de
rregs públies durant den anys, deAl
apressat a venir a les Corte a po- VadOl'S i Pibe? le en TIC el
la
sala
de
sessions
el
conite
fon notar peró que les Juntes Inner- ee el cas que lee Jterner si- sense perjudici de la responsable
sar en les seves mans la resolu- tat de la eessió ha estat favuralo Romanones, que ha parlat en formatives no s'extrelimitaren en
Me el (los ei n i contraer als linee- guen n com are ,en actriant a libe civil.
rió d'aquest assumpte. Recalca
aquests
termes:
les seves funcione, perque d'ha13. co.ncidända entre cl projec'e raie.
l'abandó o atur iaferite
--Ja hauran vist l'error so- ver esdevingut qualsevol indisEn älelquiades Alvarez ha alafi Seta ha dit: ()uf e l Vomf totQuan
llegit i la proposició lliteral. No
un ces o organisme, el (le- Irrt pels que suposaven malign a- ciplina e4 projecte haud:a quebat
al
cap
del
Govern
pel
seu
vad'En Ser chez GlIe27a hr • stat N- yera decretarà la seca dissolució.
ha portat a la "Gazeta" un demnt
e, que l'acta del tinent coronel dat convelen en decret.
eo . ii cuò ço fet pel Goleen' ha
cret amb els dos primers artieles lor, desafiant als selle mateixos
que es trat aveneant-se al desig de totMillan Astray eslava inspirat per
correligionaris
i
manifestant
En definitiva, no esta acordat
dcl projecte, porque es partideri
mí o pel merlys creien que jo ha- el nomenament del cormeel
del respecte rel Parlament i es coincidí amb La Concentració. Es- hom . Ja veurem si giran es dieLA QüESTIO DEL FAARROO
via eLlegit el moment. Posats a
pera que al projecte segueixi una cuide el dictamen de responsabiminino per al eornandament de(
sotmet a la seca sobirania.
ja litats es mantindrà el president LA DICUSIO CE L'EXPEDIENT pensar alee hauria do creure's
Tere estranger, i encara que
Rectitlqurn els senyors Villa- conducta justiciera a l'exércit,
que el que hasta obrat utilitzant candidat qtre te mes probabilitate,
PICASSO
del Censen en el maten to.
nueva i Sälichez Guerra i el Pro- que de res servirla tot si el faOn
A darrera hora de la tarda els a En afilian era el propi presidont Li sonat el nora del coronel Val
" cldent, prtgunta als firmaras si vor i la influència imperessin
LA PROPCSICIO DELS LLIBEde
recompenses
1
Ieadjudicació
senyors Sauchea Guerra, Espada, del Consell, al que cree humera lenzuela.
retiran la proposició.
RALS
Es segur que recaurà la des .g
Lenta i vescomte d'Eza han ce- eslat fäeil ajornar per tres u guaEl *mayor Villanueva, diu que en lee relacione entre el Govern
La
proposició
presentada
pel
dies l'acto' del cap del n'ere.
-nacióeuorl.
no essent una difleultat per al i reabren. A seguir com ara con- senyor Villanueva i firmada pele lebrat una conferencia amb el tee
Es
ven
que
era
convenient
quo
aria
la
clandestinitat
i
els
petinni
S'ha via parid, riel comandant
presiden!. del Congrés, senyor Bu- initjanteant aquell acto es proGevern el que sigui aprJvada,
cape esquerrane, diu:
elite
que
es
volea
evitar
esclataFranco,
penó
es
el
més
»ove
de
"Els diputats que sotserinen gallal.
creo gua ha de volzr-se.
dure raldarell que hern vist, per la Seva promeehe I el seu non, •_
preguen al Congres que so serEl senyor Sänchez Guarra diu ríen amb mes torea.
Es dóna a la reunid gran imParlament a llegir
narnent per apesta rail ha (11:3••
e
ia
que
s'haZamora
d
L'Alcalà
que mantenir la pronosiclú des veixi declarar la necessitat la portancia, creient-se es tracia de a venir ald'èxit
segur.
da/. deseartat.
va fet bó en presentar la pro- urgencia d'una aetuaeió de Cla- la disclissi6 do l'expedient Pi- erojecte
Irte d'haver-s'hi declarat
Ara enema
veuro 113sumpte
• El cap del Govern ha rehut
piden perquä redaelar-la aletee ven/ que restableixi la disciplina casen, la qual pulsen come:lea-A
Ir fa suposar que es tracia d'ai de
les
responsabilitats.
multes felicitacions de Mari i
interior de l'exèrcit, diesiodent a domé.
gana cosa conträria al qua ha ¿lo conäixer el projecte confirma
--No
eran
voste—dirigint-se
privin eles.
manifestat en les seves paraules que és el Govern el que copia so- refecte tole els organismes que
l'Alcalà Zamora — que aconseEle serindors ministerials
EL COMUNICAT
anteriors. Aixf, dones, no aceepta lue:nns d'allri . Avui no es pro- rdignin afeblir-la 1 impedint qual
eneni
re3
amb
'luminosa
Mhan anunciat que denle es prola oreposici6 i fa qüestiú de go- emanà IIIIR solució. riere tint; de sevol transgressió dintre de l'edo
als
territoris
novela(
ime-nació
que
ha
fet,
perque
si
nse
e
S
posen tributar-li un afectis
pea'. :ciar d e l promedie f .alr d tleI ' xercit. tant de eareeter coleeettu
t era que n'aprovi.
fos possible quo l'ostia d'opirtie treolliment en arribeu' a d'Ana
Ceuta, 'reman i Larraix.
coro individual.
El senyor linfa:lucera iasisteix reeefen! ' ne la tova preverfa:
Al
de
Melilla,
formes
que
feien
a
rribes
a
limita
do
tanta
intenCambra.
2ela
&feria
Al mateix temes i amb igual
Lex mmistre de .
1 es lamenta de l'aeUtud del
Aquesta mateixa nit ha rebut
elogiavi ö ft rel urgencia, el Governs sotmeträ el servei de protecei6 a la carrete- eitat cura ha arriba el de les
senyor Sänchez Guerra.
solament per hze.er Paelamord resolucions efiereeee ra de Driue sorprengueren en una Juntes, seria proa el president En Sänehez Cuerna In petieid del
• Dasprés d'unes paraules del Ocrel
emboscada una partida de nial- del Consell presentar-se una Coasell Suprem de Guerra i Mam- que assegurin a l'exereit
senyor Sanchez Guerra, el senyor eseomes el problema
facters, tenint tiroteig amb ella, tarda rol baile blau¡ presentar allí
. Vil lanueva retira 'la proposició.
s.dly t.nt lee Juntes, sine per la' de la justicia i evitin per somero recollint un enende mort amb dos els cape d'En d'En Allendeeala- rina per a protesear al general
Berenguer, qual suplicatori
. Es procedeix ah sorteig de sec- ferma preposada per a lee creol./- la repetició dels moldes que ori•
ginaren la lamentatee actuació (eras llene per part do les tre- zar, veseomte d'Eza nitros per- meteré dernä maten al Sena ,eions, i montees dura, els dipu- p*ns..s. archant amb dairiza
,
conservadors
ale
quals
sonniges
pes.
-en tate comenten ell debat. En un teme:1 Itue portava a cerrares im- present.
CONTRA
LA
Crf4SUee
QUEIXES
vol
encaminar-se
responsabiEl Congrés (helara mis tumbé
A Diq ue s'In pre sentat el sol1 premie que erran
tetilla hi han els cape de la conLAcciOn" ea dol de la deeiindispenealde la plena depu- dat del regiment de Melilla Anto- litat. A l'hora de cercar triorrife,
n eentració i en un altre el cornte es'imul als que s'han
gualtat amb que s'aplica la oeu,
ració
de
les
responsabilitate
micondicione
/te
ee.
ni
&Wanda, que eslava pree leie no ens parem en res.
.de R omanonete pub. el4 seas ie (r :e e eeves
pespre$, aeriatnent, jnaistit, sura per ala periadtea de proyes
geä fuga!.
'e
',m'ese
•
'
'‘' mandament ese les operacione de litare I politlqueVe

Obertura del Parlament

L'AFER MILLAN ASTRAY
L'agitació
passa

SENAT

CONGRES

Millán Astray

situació

LA PUBLICITAT

ta.

ehm, ns permetent is publiquIn
lee interenactesa que s'Insermixen
Ittle de Mallete' å causant-los-hi un
ti vident periudiere *tense que bene:útil la traaquillitat pehlioa, ja
que sola ea reeneegueix retrassar
te r une tirares el coneteement de
fal que el flu yera tan curosament
!recta d'amagar.
ELS FERITS

En lee Inallireatacione esieolars
arequest nada toren enis ats a la
Caen de Serrare del distriele. el
capità de Segurelat Ilanton Abarran, el guardia faleforie Castejon l'ele intenta Emilià Ores i
Jo-ep Abad.
Toles lee Pe reira:, ho eren de pedrades rebudes durant
Ri ha infeteitat d'estudiante
eontusne- perd rap d'e% ha reten
auxili faeultatlu a la Casa de So*
cors.
EN MILLAR TORNARA A

L'EXERCIT
Din as parafine de la nil que
En Malita Aeitray ha retira' els
dneumeuts en que :tolete:Lava el
retire
La notteis no As Panela.
P er milla d'una enelieitacie es
arremete deeepareendee Ins (tenses ntle determinaren la seva decienta deleanar al Govern el reinares a PesarenPoden, aseee-urar que O'aered i rä as la deinenda I
quanta dtes 94, 1 di g narà anitt el
càrrec de tinent roronel en Comirteie per l'estranger.
EN MILLAR ASTRAY SUNIARIAT
Dies endarrera es parliä d'una
4lapo/310k% ea virtut de la qual en
instruir-se sunäria a eilalseVOI

cap o oficial de l'exereit quedava
automätiearnent en situarte, de
disponible.
Fundant-se en alee, s'nesegu Te que s'ban donat per m'ah:eles
les diligencies prèvies. casen( eurnarrat el senyer Millan Astray
ande motel de un manifest.
Liegit el projecle de dieeolució de les Juntes informativee,
Govern ter-ti que ea tramita regiaanentarianient la soLliehnil de

r etir del senyor Millan Astray, la

qual segurament serà acceptada.
quedara fiera da l'exercit el cap
del "Tercio".
Sembla que hi ha el propeeit
de fer coincidir la decisió del re!tir amb la promulgació de la Ilei
'diseolent lee Juntes. nimbe es
AM que ne bi haurà retir degut
el la suwäria que s'instrueix.
L'EFECTE A PROVINO/ES
Cbrdeba.—Lat ju nta en ena en la
iessiö d'evite ha acordat per unanimitat sualioitar del Govern la
dissolucid de les Juntes militare
de defensa, mantenint la tulleren/aria del poder civil.
Bilbao. — Els estudiants de
l'Escola d'Enginyers, per solidaritat amb Hure companys de Madrid. i cont a protesta contra l'actuada de les Juntes, acordaren

sequen cuatí plantejar una vaga
de tres diese.
Visitaren tots els centres doeents i en tots ells tau secundada
ea seva actitud.

TRANQUILITAT OFICIAL
El ministre de la Governació
ha manifestat aquesla taada que
Les noticies de provfncies no ofeTi n res .Le nou.
E' governador de Sevilla par-

ticipa que l'acte d'ah;r te tingue
la gravelat suposierla per alguns.
Tot plegat ton una manifestació
<ele pesentä el governattor unes
pet lemas.
El senyor Pinies no compren
I . , l'aficiona que reta rar al
'epriest.e que Una !loe a acuestes
ananifeetacione la irá latee cerreepaie al Govern.
Mmasmammnms.

Catalunya
"Ming d'aftemeole ineehenaliseet
republicana
TARRAGONA. — S'ha celehrat
el mama dalirmació repueaeana i na.eienalista, en el qual han
pres pari els senyors Raaton
gues, president dcl Consell exeeultu de 4a Federació Itepubiica va
de la "provincia"; Pero Llaret, conceller do la
Manceinunitale, Llule de Figueroa, diputat a Corla pel distrieta
die Vendrell; edarcell Domingo.
ex-tripittat a Corta pel districte
de Tortosa, i Juliä Nougues, di
a Gorta per la eiremuserip--puta
cid de Tarragona, Reus, Falset,
el quite presid'
Tots eis eraelors convingueren
en la mete:metal d'agormanar lotes les Zurces republecanes de
:lee nostres comarques i ea con• enieneies d'enaananar-lea an un
»eran de lurte eatalanitat.
El pülelic gat amplia el teatre
7rinerpa4 aplaudí frenèticament
els quals el» parlamentaria exposaren llur propesit d'arribar
fine a la indepandeecia de Catalunya sind ea Unta envio Batísacció a tea aefiraciens naciona¡lates.
Se rotienea adhessions ce tots
orgauicatea republicana de la
provluela i p.es4nalitats del partit, entre ellee la del senyor Pich
e Pon.
Fou veritabaement un aeto que
ideleara una Ilarga estela de eaSelenita( arreu de las nostres coparquee.
• El seayor 1,4r:irisa en ea cure del
leen pariament, otee( públicament
'estatge I les (orces de Unió NaltiOndflite Republicana ala de-

fada nada a n'el qui esconegui
la paicutogia de lea diferentes

mente (T'Acoló Catalana s ; vonvidant-los a que vinguin a nostra ciutat a fer sentir Ilur veu.
pabliä relet amb forts
cementa de mane l'oferiment del
conceller de Catalunya.
— En ells perlita de eampio
nat de futbol do auetre provincia
esportiva. el Ginmästic guanyä
al Vahee Deportm per 8 apele
a I; al Reos Deportiu empala a
cero ainb el Vilafranca F. C.; el
Sitj i à vence al Arbrds per 4 a O;
ej lberM i tete dos de
Torteea, empataren a t. L'Attè.
Li c de Valle no m'alta fintar atub
el Tarragona perquè lee {elide»
no deixaren el caray d •aquest darrer en condinions de joe.—C,

HE AQUI QUE LLEGA
EL INVIERNO •••

peligrase pera los pechasen leemos o t'atizados,
temible para los que tienen loe pulmones*
delicados. para aquel loe que welren
La--in,itis o de Catarro», de eleasta,
*de Edifisitmet, etc.. eta.
amen6zat1nr para todos, con su
cortejo a. hielos y escarchas,

PASTILLAS VALDA

s'aseente alll, quedä mart. Els
estanquers chitaren a s veme
al nteige, senvor Riere, que
alli malea, m'ea no se Ii pogitä
donar cap mena d'allana per haver esta? la mort inatantanta.

Antisépticas,
E stimulantes y Tónicas.
Mujeres, Pinos, Adultos, Ancianos,

— RI primer iamip det Reas
Deportiu es traslladà, diumenge
passat a V ilatra ne a s Mese el
primer pilan del eampional de la

vosotros teneis todos necesidad de las

.3
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microbios proctortoreg
11nan el aire.
l'ara EVITA R la reproducción de las
Bronquitis antiguan, de lo:s accesos
de A.oatt, de las crisis: de Enfisema:

enf; • roted,, ,,les

En MarLf Esteve donare al Teatre "Pral Suburene", la supina
de les conferencies culturale que
ha orgatinzat la Joventnt Nitrennalista. parlant du "la La obra
do cule•• ra de l'Aeuntament de

Barcelona".

— EI diurnenge passat, el reserva del club local jugà ande una
selecció de la Unió Esportiva da
Sena, guanyant el primer per qua
tue go . e a un.
— El vigoras literal i
postre En Josep Roig i Reventas ha guanyat. als Jocs Floreta de Girona, el primer pretni

de prosa amb la seea obra "Las
Santeles". La noca ha produit satiefacció a da vila.
- Sal an eorneneat ja ele treballa de l'explanació de Pautódrom, a càrrec de la S. A. Conatruceions 1 Pavimenta, d3 Barcelona. Dinen que Fautadrom ha da
quedar (test dintre de cinc me-

sos.

- Seguiat (engrandiment de
Sitges, s'ha començat lla urbanització del pla del Vinyet.
OLOT.—El vinent dissabte. dia
18 del que som, a les nou de la
vetlla, alsaló de les Cases Consistortals de L'aroelona 1 presidit per les autoritats, diferente
enfieats i amb aseistancia del
Consell d'AdminIslració de la
portant entitat "Sindicat Emisor
de Catalunya. Societat Artenima",
cerner de la Princesa, 14, de Barcelona, tindrä lloe el sorteig dele
premia que !a dita Societat te eseg blerts per a fomentar l'estalvi
amb (testt a l'adquisició de cases
baratea.
fitting regionalista
LA BIERAL. r.a benedleció
d'una bandera que les damos catalantstes han ofert a la Joventut Naelenalista, essent padrins
la talla del president die la Dipuladre de Girona, doctor Riere, i
el menyor Mute Puig de la BeIlaeasa, preeident de la Joventut
de la Lliga de Barcelona, celebrant-se acto segun /a corresponent missa.
Com a cas excepcional I en deses—quan menys en armes pala
—en el moment que el celebrante
d'alçar les &agrades formes, s'entonaren ele Segadora. donant un
molla do sorgreea al» que per

per M'opine la difusió deis &aparas. prescindan de tela politice. N'es presidenta En Jusep Pu
si . cretari N-Miami alarguez. S ., n1131a que l'esputrt alas
serä preferit, es el futbol,

-

TENED SIEMPRE A MANO

e-

en rema, en el colegie, en el de-seca:ha,
en el taller; llevaos una raja en el bol.eillo
si
Na ryereis n que ara demasiado tar.ie;

l'ella" continua arnb eeit creí:en? a (erren de al companym
que dirigeix ei primer actor Pujo', molt ben sertundat per les astrios senyora Arque. senyoretes
Pujo' i Font i diversos aficionat S'atíncien estrenes intportants.
Es comentada amb molt elo

si eo lea corneeste.

en CJA,e N 1.75 pesetas Lavado el nombre

D

Pmeamente las verde:le:es co.-1 ctlieters,
t
o.C.C2

AS
^amar-Gas..

(Mea PX n W pCi011aIS 0/11..eld,n,;_eda.

fine l'orador—he tingut durant la
nieva vida: quan vaig prilfesear
i en mimaste presenta mainents.
A los guaira de la tarda Mat à
eronena el rniting davant d'un
alela-ore mimbres, pula que acu-

diren le molla palee d'aqueetee
encontrades.

Obri l'acta el president de
L'Esout, En Franzose Vältrega,
qual romereilt a la canicurrienzia
el set] aguan L
- oan per lacte de
presencia, denant-los gràcies en
note de la Pàtria
En Pere Lloreras, president
de la Jovenlut, el qual es refieren
als antes que es succeeixen continuament, la qual coba prova
que l'esperit viu deJ nostre poble
ola serà dificil als noetres enemiura tot latent d'acorralament,
imagrat deis mitjana que per ante
s'eMpraran.

Referint-se ala catalans deseartata i ala que no eiesent-ho
relten hospitalitat, cal quo seis
desprecie Lean es deu, a un traidor, En far-se romea del jutge,
palesa el porque a l ba fet incompatible anib el nostre poble en
tela els ordres.

La Pero Batuda lloä lacto de
les damos. Diu que les dones sea
el sustentimul del honres, ja que
aquellos tenen els mitjans suficiente per imposar-se en e/ sentit de no deixar tlefallir a iota
empresa que signifiqui dignificació per la causa del poble i la
llar.
En referir-se a la älancomunitat descriu lea viciseituds i els
obstacles per al seu funcionaatente Batear sottnesos a un peder
Batanee,, els teutluruls del qua l
ofeguen a tut elle per ell consideren per un estorb. Creu que
cal preparar les energies suficents per a Talliberació de la riostra Pätria. Lea necessitats de la
vida ho exigeixen. No mis (moral:u-nena i volara tot elle per a roe
soldre el plet del mi gro poleo.
Cantà de la terna ampordan.esa, del qual es vanaglbria dos-ertue fill.
En Ventosa i Calvell lloa la
bandera catalana i diu que no as
tihra de cap partit >Afile ni de
casino, es l'expresaba de tut un
poble que encare sent els batees

del seu patriotismo envere una
causa noble i santa: da el sfmbol d'una nació quo vol viure
malura del» entrabanes que continuament 11 barren el pes.
Estera subjeotes a una Dengue
que ne de la amild'a 1 a urea coa.

gi l'activitat dele contratistes senyors Capdevila en la construcria de les aceres en les voltee
de noeira Plaea Major, que arnb

la nova reforma bi ha guanyat
molt.
la subhasta celebrada a
—

D'yute:

carmaital es trobaven presenta
en aquel' a-te.
DIN ra banda. el prior, des del
peilp,t, primnuceffi una senl ida
platica plena de catalanitat—
lambe en ilesas en ele presbítero; detquestes (salvan' radies.—

eaportiva de Vieh ha nonienat 1:na nova junta que regire
seeria
de tullid. eseent prela
eident En Francesa Aruml i secretar{ En Maurici fzern.

— La Lemporada teatral del

Verdadera Pastillas VALDA
V A I.

leEebarjo Mariä, una altre

le

ria l amb tot i arma no han pella
ja que de ilion tetepa
va filtrant-se entre ele castellbia,„
belenes Tesperit de ta justfelet

la red.
La voleada ha eetat nodrldfu1.
me, je dek da 482 electora talaa
y otal 405.

L'Ajuniernent da CastelIbiabit

are el Formaran 4 nacionalista

republiela i 2 de la E- M.N.,
itoaelfree
dien
— Dinfee peques setniseei
aelehrarti Is diaria d'hoarr tuaten a

(le ngua Catalina Mii entre ele

Fitqpit uni, iretectuaran Senil ea
entinar en • I <mal prendí-1m pan
%leerme importante curador. de lt

capital.

ave t e ner' P I propd.if d .

OFt2•4t
teleted

la (rata del seu palia) Sant Mol
tima tata aolemmtat. Saín ee.
lebrel altrunee reuniane per a e(g,
lar a m'erre dita testa.
___ s'ala efeelnat el parta da
r emplonal entre TEspartya i P./
Ter e s..at. nhtenint el primer tal
ele lerraSonefl sis d e u m'otea al
eornerieaf .1 partit 1 un ged

rtanvit emb un córner nnan tal.
t avit tele minnf n e e su-rhs lt
f iU t /ant al port e e al mornert
entar-se la pilota des de ak.
gte.
0.a mntl da lamentar ane l Pr_
mm 1s t erri heuria de líe
aaneanar e eaaort. Cerco (Catea
eia
naliiralesea, ea valaei
tnte e l• miltans rei.. ov l ol bssti
MIP ral. ner a soreir e adi 13 e..
va

u

res terraseenes arta) aenella

tmea fe de n'ene...a 1.1t ver naL.
ja ‚Id rame n cmal nado.) pSeale
el riM 11P l o radie dr !Orna.
.t.-s v í etaries. (0- l ' e a-talas tel
Turrases ah:InR itet ramptr,21

r.int me t al dr posar-ie alerta h
rederecie per a entl"b"r3"
1 ,c ry nulul • Inh rs nu e Urs
gA nvIS« ella CM :. un n 'ere, de
aíre CIA 11 n'e-lenta tu eIler 4,
neo un P (1/1 ; 11 de noble f.« d, la
ealeeeria dele cresos. Ah. Si la
re..,--seie eremita treure's tul Sebrido . 11 (t. «obrp. rala pagan el
elle fres--ErlrffsS2011S111.

C e ntre Catalanista "Catalunya

proraraoslas
pero rehusad clexpiadantenle Me Patillas
9 ee et'rdre das al detall por al imana
eetdaaos. !fas 17.11 ACh aiempre
No lendreis la •egaridad de yue urea la..,

vorn espanyol batan ebrat malaricen nontenant a un re pub' tea.
havent- hui afectes al Flei dintre

SITGES.—E1 da 23 o ui-ist
mes, el regidor d'Aceat5 Catalana.

anomenada Vieh Fe . C., itee
BegeeS e l manifest publicat, sé

Clavel

todas las enfermedades
de las Vias Respiratorias.

Balite votaren a lavar de la protesta i contra aqaesaa soltaron.'
que es volia fer ala daines Ajanlamenta. Fas regionaliates i radlrals, como es de aupoaar a favar da la tottelnal do la prapasicaf, 1 el re calor espanyolista.
sen vor Abulia ell contra.
Aquest darrer digue tp13 el (lo-

seva represa.

YICN. — S'ha rundat una asso-

Tora Tonificar, Fortificar, Regenerar
euriel roa llronipelOs,y cursi roer Pulmones
Para C'011RATIR Ora:mente

dels Municipts catelans una Mentira protesta.
Aixie suscilä are val debat. La
malició republicana i cl maleta

gidas i eoeminades.
San molla els que eelearem la

arreu de Catalunya san tremolades.

de la humedad, de los peligras de las

VILAFRANCA DEL PENEDES.
--A da narrara seasai de l'Antetament, tes minuriea radical 1 re gt(rivalist pr,seraaren una propos:ció ./einanant a acorde, patestar del nomenament I le haille
de reial ordre i qua es recabes

ta data.
— Las "Converses FillelAgicines" que ve publieant LA PIILLICITAT. eón gette.ralrnent Re-

diosa legue (le batidores que

para preven!~ de los inconvenientes del fria

L'entie alt Esquella. de la
noetra Placa d'En Prim, ha canvial de propiet art. passant a formar part le l'Hale, Continental.

_a El dia 22 debutara Vorfea
Vilafranqui amb un coneart futun al san estatge.
Ho mespera frisarament /times

Ataca l'a •rie et u re del Marroc,
dient que aquel/ país s'ha fertrla yad isatis la aang dels !matee%
tendal.» u lea 114/Hatea de llora
marea. Que st no hague g aiui natal ele catalana amb lea nestreg
protesten, es cretina que elle no
pitase res: alte sobrament batiría
estat una guerra civil entre nla.
No poden' esperar res del que
ens Vlflli 1 414 rentralisme, pula
ha quedan. ben palesat que fina
el Tribunal Suprem is'"equivorar
en l'afer de Torroella de alontgra cometen', l'airopell mes intoLleretile 1 vergonyós contra
d'un districle de Catalunya per
haver elegit un fill de la mal:cine. Es un oprovi que ja mal els
caialans
En Venias i Pujals diu: Acahesta t'ova bandera iifreitada per entapa:matan eateilanistes, sera tala
mea que va a juntar-se a la gran-

SlibIBRA POR DE LOS REUMAS.
ENFERMEDADES De. LA GARGÄNTA,
BRONOPITIS, GRIPPE, NEUMONlek, ene., etc.
Es el moneda de recurrir a las

quests Ajuntainent, 1 enlrä a un
estano que bi ha en front ma tela magatzem i lant bon julo

nicipal.

altreb.

He alud que llega el halen»

Diuntetige. a la tarda.
sorti del magatzein de ...nivel que
te estala:lata al carrer mejor, En
Daniel Montarte ex reentor da

el Consistori.
Els regidora radica/a i regional:ales anunciaren una caulpanya contra 31 namenament.
— A la malees S e sslö s'acoritä ter constar en arte el eanllment per la mor! del doctor En
Pere Torrents, antie metge Mu-

nitoionatitate que la integran, 1
ene perque seria una
vergonya pela mateixos que en
l'actuatatat veuen a costa da la ignorancia deis seus governats.
Cal pesar ceme.na a la nitra
aclueca), :puta que mentre • ela
catalana Non cl "mingo' dele'
nostrea opressors, aqueste, s'esl'orcen eti apaivagar tot bentiraen t hurnä evidenciat per nosSUCCONX

REUS.

provincia. L'encontre fou unteressant u el resteial de U a 0.

Demeerea, le nevowthre de

tums turtdias que taapiie no lee
11. • formt.-se al intge diu
que ha pruferit tina greu ofenats
i ama que es un funeionari
el qual el ¡sable esperaba d'ell
que la seva aetuacia fos un nio-

del exernp/ar de (avienta en (pian
a la sagrada ntissie d'administrar justicia. pera ens ha resultat
a I • igual que tots al:tiene que
%amen en niasaltres una mena
d'esclaus i per no ess.er menys

que malta d'anees que al vindre
a Catalunya caben aregul que els
catalans sole podria trate= despdhcameni.
Fa una canica de la qiiesti4 del
Marrue, on la riostra jeviertut hi
ee pertetilit arremeta-la de la llar
per a defensar iota causa que no
la sena Fustiga durament a les

Juntes de Menea i a l'arer de
Larraix, per virtut del guantees
desfalc deaeobert en aquella administració.
S'indigna que bi bagi ealalans
qua no ele ilion cap idealitat i
actuen solament per a conquerir prebendes per majaste honerosos, i ene—din-6s sinanira
danjustleia. Pera jamai la nostia bandera no seid tacada per

aquesta filie borda.
Parla el doctor Riera. Ea dot-

ze anys—diu—que aetuo en la
vida politiea i com mes vaig entrant en edat mis arre l posen ele
meus ideale nacionalistes. El seu

discurs es breu, pelee d'un sorna
profondament sincer i molt meditat relacionat amb les aventatgil& que reporta Vaca:timba política quan aquesta es practica amb
la mes escrupulosa henradesa i
lliure de prejudicis.
Es partidari do la intervenoló
i fiscalització de teas eta assumptes que atanyen a la riostra terin. fine a aoLlaborar en el governament de l'Estat si es precia.
I si ele nostres clama no san atesos degudament; si lee [metros
neeessitats ens obliguen a prendre mesures extremes, cal que
tothoin estigui ben cornpenetrat
da tote ele ruestree assumptes, per
obrar degudament, ja que ens
prextdrom alió que de bon grat
no ena han volgut donar.
En Puig de la Bellaeasa ellu
que per a arribar a la violenta fi-

nal de la Iluita que tenia' °Wattlada per la Ilibertat cal que s'ajunten tole els estaments diga
pobles per a Itiurar la batalla que
no da tardana.
Diu que a les escotes no ene
han estafen tole una hiaberia, ja
quo de res no ens han parla/. de
l'explotache de que ha estat ob
Catalunya per part deis-ject
funcionaris de Fiestee que han
viscut a la rastra esquena. Nosalinea som culpables que 'Misteria d'Espanya continui tal cont
aegueiz. per . aiipsitioar una esta-

Bareelana per a l'adjudicarla de
lea obres de construectó tte- la
atilaliotera Popular que la Mancomunilat de Catalunya ha eonCP(Iii a Viela resulta adjudicatari
el contra' tata d'aquesta eiulal
Josep Cumeras, que tantea obres
d'importaneia lis empree a Seca.
— Ea comentada entre Felement interessat, a supressió deis
augments progressius o d'escalatid q ue ~jan diefrutant des
de Ilargs anys els professors del
Seminari, anda lo qual, lluny
millarar, resulta ben perjudicada la ja migada retribució que

tenien.
— FA propassat diumenge
senyor Olaguer Miró donit ona
conferencia ialuatrada amb projecciona, traelent de la personaalai del reverend P. Jaume Nonell, S J., en el Temple Roma,
local sumid del Centre Exeureionista.
MOLLET DEL VALLES. -- El
regidor de l'Ajuntament d'amiest
palee En Ralea Fulliarachs, denm.
dies enrera, una conferencia a la
sala de i'Ateneu, sobre la tainveni&icia d'establir aquí una casa de socors i un cos de bom-

bees.
— El nostre batlle, En Ricard
Canal. La empres una enérgica
campanea contra el joc i la iramoralitat.
— El primer equip de luttsol
del 'Espert Club Mullet" anirä e.1
diumenge, dia 19, a jugar un partit de campionat del Valles a Car-

das, antb Vequip d'aquesta
lacee.

pu-

Amb aquest motna seran molla
els molletans que s'hi traelladaran. Per aleó lii haurà exprofes
un servel (l'autos.
— Ele vaquera de eitollet es re
uniran deuria, per a traciar de la
oonstitució lis l'Associat- id de vaquera del Valles, arub l'objecte
do defensar-se de des exigenci a
dele expenedors de Ilet de llaruelona.—C.

Darrera hora
DE t ' ESTRANGER
CRIS, MINISTERIAL A
ALEMANYA
VIrtil

presenta la dinussii
del Gabinet

Berltra 14.-11avent n41'11.'31,4

parta eme:dieta l'adnitaale dele
elements popuilstes a la enaheül
governaniental. al Cancellee
nyor Wirth ha anunciat tetilla:asió del Govern.--ilavaa.
UN

NOU MATX CARPEN-riER.

DEMPSEY
Parts, 14.--Carpentiee boxejarä alub Dempsey a prinemis de
l'any nott. Es sumisa que acta
el ata 25 de gener u el primer de

febrer.—Rad lo.
LA uvrox:cacso OrL PREFECT'E DE POLICIA E LORD=
Londres, 14 —Ela metges
assisteixen a Prefecto da Pül4
eta craquesea capital que, *ad
ea babad soni una forta i /Mala.
riosa intoxieacka, deularen que
aquest es troaa ja (ora de perla
havent-se utillerat :non eatistaaeiii‘ent
ten:lineal l'eatat

Cavas.
ES TARO PER A L'ERZRGIA
Londres, 14. — Es judica
que ara és maaaa tard per
preudra mesures enèrgiques a
Conszentmoble, /otitis cola le pro
clarnació de l'estal de siti, pea
agítela proclamacia pruvocaría
actualment un canilla:1e.
En aneas condiciona as casen'
eals que els Caverna atiats seil
sobre ele principie d'una-tengui
puntica qua no sigui ountradictdria i que donin en consequeie

cia instruccions a hura riera.
sentants.-11aJio.
ELS TEGN IC3 ANGLESOS
OrtEUEN CONTAISTINGOLE GC,
TENSARLE
I.ondres, i4 — lila lacnies
Iltars [I nglesas nL1 dwalaral, wat
Constantinable es perfectaniata
defealaable contra eta auglesaa
per la qual etaia inantindran

vatit dele governs aliate el ere.
teri de retrieció ile :ea tropea de.

TERRASSA.—Diumende pase
set varen efectuar-se lee
eions de regidora a Caßtellblsbal,
per haber estat anul.lades guvernatise sinerit ele nomenamenta
regidor% per l'article 29 tete pele
de la U. M. N., capitanejats per
En Sala, ami] m'Asió de les (íleo-

cupaci6 a Grieta-- lleoa‘a.

Mona municipal@ del mee de febrer paseata senas adaptar-se al
lue disemia la hei eleetonal.

DF 13AkCELONA

El resultat ha ealat estilendit, eartint trlomfants En Josep
Paalalla Puig. Joan !libas Come_
Ilas (nacionalistes). Josep Nicotau I Juliä (republicha 1 Fra gateso Rolifoll, de la U. Al- N., per
minories.
bit ha hagut algun ino:denti que
A Y el mes natural do tot, inter-

vealutehr murena olasse de moiärquice que en els moments souals orbes) de valer de tole ele
italiana jer a nbtenir una viel.6-

KEMAL PAULA A ES:FINal
Constantinob.u, 54. — Kenia
NULA ha arribat a Eamirria.—ifit'

dio.
.111M1.11nn••n•••n•nn••n••n•nn••••nn••••••n••n•........
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UN RZLLOGAT DE Orean.
A les nou do la vetlla
foil auxiliada a la Casa de Satin
del carrer de leerbarä Maria
.

vares Gunzltlez. de 32 anys. hab i

id correr do Carretes, neme.-tan!
ro 42, la qual tecla una ferina de
graveteat el llavi superior, orase,'
nada IlOr oto cap de ganivet
Li done el mil relleat. Ednerd
riera, de vict-l-quatre anys, deS
orbe d'haver so,atin&ul, una la"
ta baratita,

LA `PUBLICITAT

Laraccres,_ lb novembre de 1922
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...TEATRES —

TE4TRE NOVETATS
Gran

Tzatre del Liceo

Ves Leves).

Denla, dijoue, a tres quarts
belt, primera de propietat i ahog a Inaugurael6 es la temporada,
ande in granin insa linera en mil-

Vi

Orms ediapeopla de Mr. Vspitwa
Erennao. Aval, ilimetres idt, a 450
cpw.-Le tbe ata . F.alteorlisarus run_ •••
t aornist, Adeu a Darcelena, Geki e
13 notables arclales Lmnt. g . Lea tes.
3 Diieno Fax, Adriana Charlo) l To113 malea and Peal 1 la n rouLe !apune- 1.•
Tepe-Ke, 8. Grasa aplau• dirnents a ne Arquea, 8114 Madelel grill Milo, Egte Thea, Les 14 el
euirle Theidon, 14, La bella Sanee•
bel. 1 ele invertIts clowns Rico 1
illea I la soya trotepe, 1 els CorVi mena Albanoe. b r uta, tarda, a 51.,51
el,: bletInf... I al/. a
nt:urta
31 tres guama er den: latan Moda. De- ¡I
deis
rets
del toreas, els aulas>
Ittit
( 13 ventables
.
DIA t eitaiRt0T, una:eme 1 EL op
SEU COTONES
ye ame toreJsran, macaron telocer0/...
o I simularan la mor) de 2 edeale
ne
1
81
U bra ga., 2 de la roauda
Debas dal
ti marra de Itipeosiden.
ge, li,a is do,ten . Detall de l'original exretILTIC !Mas Kidd. Debut del rati Inúa Florences 1 Miss Sena.

ne ! e3, de thisseraaly, BORIS

GODOUNOFF, pele celebres

e

Sadoven, Davydoff,
hon:off, Kaidaneff, Alexandroval. — aleetre, Ketassevitaky.—
Ce. de ball de l'ex Teatre Imperio! de Petragrad. Direceió escaMea. Andoga Jouretf. Primera
parella de ball, Bstdireff-Wassi-

'befa
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tagNe3,121929CEDDIDDRNI

Ii
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Tealre Non
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Aval, dirneeree, tarda:
ala TI DE F=TA
i maraordinaria represenhaaa de recitas:
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Campanyia d'opereta
VICTORla PINEDD
LLUIS R5LLzsTEn
dirreere3, 15, a !es zinc,
La senerata, aren axit d'aqueela
eomponaia, i a apure da Pirra,
gran èxit de :Miles. Nit, no hi ha
funda, per a donar Une a aassaig
de La reina do las praderaa, l'estrena de la qual tindr à ,1 divariares, t7.
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Sal() Catalunya
o

a TeaU z Líric Cataiü

Enid Benno-, al, luxe 1 r,quesa. /11
Esit indescriptible, Succbs coda dta •
• raes eran: Ele tres rneanuotera, seIt leona 2ernarls: Lea ¡Mes e• t, relDouglas 4
gi no, el mte 'eran trl.unt
,r4 Felrbenka; La colpa de ale Dandi, 6I
emeelonant I Ceineinnel
ti de futbol do Catalunya, entro el o
Careolona 1 Espanyol. PInmerg,.
11 , 1, :e Cera I lutona 10,n9;15, Els 3
sren mosquetres, per Deuglaa Fah...
llanas, Veril del tila.
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Ae g t.151PG/0 CASAL.
511
Mmecres, 15 de fc,, entbre. 'luda, a les erre, Vermut IJX,/AL:.
l entrada, 1.:ti.1
!t ela. Per darreea vegada 511:;10.
IMES DE YIT fin„
loS deli. EL
d1strht voticvii els 3 atea LA 2.1.BA
CARGOL Densa dijo», lard5,
I SCAIENT nr's.:11ULF LA 3EVED..1,
Sil, L.1 bata DE C-4.1i6OL
ei
tires, 11. Lit, E:ST:51MA. TOTHOM
1 AINCtl PACA 13 actos. Itedui
earurti. Ea eatiall: A L'ONISILit DE ri
3Iu NTrl'h.:: 3 lle<3. ¡U:1

SARNicl'A
pARADELL
fiasco4ptas-Asaito.£8
•Fartnacia•

Avui, La manta de la v e loaitat; El d'Iteras neero; Se;Guint la
broma; Tragedia amorosa, Loe-

feneta.

Moto
mutdetatoont nota. Pe r

ano
peso-les. Vielb/e Meta Club.

..enbüz,

971111MS8MMI.M.11n11M1....

eral

alisa de Pereda

SiVil'UZZOULBSCZEtifinliglia
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VALERT1 SOLER

Inusens usortlt en etne•
re:s per ve-tits t ald ice de
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te/elusiva), tercer eeGit.,, 111,151
Lee recargues 1 Mido' de Paris,
crea-::ú de Mis/ Du Porn.

ai Asma dimecres, tarda, a 4
Si les eine, La primera siesta; Ni
II la coneguda . sarsuela El :
I! menaguilW i el :iainet en al
i un acta i trae quadrue, E! si

itsli•Resträts38228aoste
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2 a les den, Ahí va esa mescal 11,
Ll
La farsa sainetesea en 2 ;le- ca
ti les de aluaz Seca i Pakez i61
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U deu liares
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res ei posaran enterc, conservant
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18 Gran Teatre Comtal i o
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mi Gran Cinema Bohemia gs

senyora I n'ayer. Venda de
retes ele Mine I ellssabAvInyd, 7, enIrce01 (cantonada Fernando ) .

Compro

CO 7
torre a Sant
9 ¡tul dura r , prop lutovla 111005 orlonsaelA. Enerice, a LA PLMLIC.ITA'r
numero 5013.
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MOBLES
it&OBLErii
111013LES

Producen
trastornos a tos
organismos

Prens de liquidació
Ponent, 3 bis, B

,

PANYOS

CARNE Lefill

J. MIR VIVES, s. A.

dil 3i. 7.11.31S EAR:ln le goattatil

Renda

Poderoso tónico- nutritivo,
da fuerza y vigor, y comba-

Temporzda Mero

te la anemia, debilidad y
agotamiento.

Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estarns, Gabardines, Debarines, Xesters, Generes per a
Abrics i articles blaus
negres, Camusses 1 generes per a vestits jaqueta.

De venta:
en todas las Farmacias y aireas
de Especificas.

TrO3 germans
desItgen tasa peelleUlar familia catalana per a tot estar. Ertilure 1_1 rIMIAGITAT, ninnero 5,010.

flitulr!ratie d2 fisquu
LLAMU31
De 5 a 7
Muntaner. 23. principal
J.

a-ici

de Sant Pera, 15

Ve:1113s a l'engrns i al detall

Meto

Disenso

completaulent novel, venc per , de pellt Caplial per

ne1,250 peo-eles. Escelure a opte en marta. Encrture LA
PLMLICITAT othit 3011.
PiALICITAT 1,012.
5

Retalls els dilluns
i divendres
trarMerilfflarMiMMI,

.u. -

Fabrica de Iones, !metes
i teles per a espardenyes

[IlliffE 1 !:Ieü
d ==21MMD=IZIZ=Mt===M2=

Sant Poi de Mar

(Barcelona)
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dinweree, tarda I M I: Coles- le
III sale proptarne: Alevlinent coral- Il
391 nu 1 Artletee d• vodevil, La mos- o
o tracas del . rancho", Visita a Pa- III
•
• efe dale Chapa de Clave, L'Ido' de se
Paste, segun icnn e
r Ei rei e• Ver- ft
• ent11. Delnü, estrena de El ;tal es
U de Charle.

c
•

2
a
o

o

VIIIISSEPUld44441111%817418444
13•n••n

ucurigazoluesecnoweeneu
PaInce Cine

rzsum282822 iaz 222 täiii2G

U

ameQouroill•BiellnerOZTemsaansursitinsiszimoiontec

Pina del "futre, 214 :

313N Te lelos, 5125 14136 Al
ANUT, DIMECRES, MT, A LES DEU
Pri la revista
Lomo DIA

C It Igide

IR I

7 Pta.
de 50 a 1550
de 25 a
de 50 a lee
do 20 a CO
de 75 U 225
lk 80 a 240

Elegants models per a nens
Graos existencies
Preus baratIssims

A%1.], dilnee:, tarda i
tul, MovIment contInu i
• Artiateri de vodevil (edmi• ques); La mestressa del
gil "rancho"; L'ídol de Paras,
111 Esposa oaprItxosa, de gran
z pre,entació i Partit de futbol BARCELONA - ESPA11 aoy.
Den,ä, gratis osird•• nes.

ommorianasoneoemacoesoff

a de
P ia n
120x75 cm.
50
Ptas. 7 . sia.2

o n d an d

..JERRY & Do.
1 arl ib el divertit "atesta" Mbxlm sou i Mínima producc16, per
n o liare.. pogut retrassar son debut ea l'"ALHAMBRA", de

a juitcrzoNA ipP tl earseso d5 em4. 0 X 40 cm.
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TEULADES
PER A

ECO O C A.

Ab.

Materials armats ab amiant exclusivament

París,

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
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diumkagee i d'ea festiva, Matinée a leg A do la larda

Cada dia, a ks deu: 0211-0911
ilielsauumaßnamulawaianagaizatmanauazzaulaimil

GRAN SALO DE MODA
Ariateerettgued sesione artiatieutta
Programe estraordInarie

Gabanys senycir, conr,
nen
Vestits senyor,
nen
"
a mida
"
Glahanys"
"

„

pendran part el:t oracional o artistes anglesos

ORt-CM

EI Universo

'

p Divertlts contes andalu-
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CONSERVADORA

GRASSA

Los cambie
de Elación

Cura rápida

I CINESIA NOU

Ssitas323331213311211112 21 3
18
ELDORADO
Comparyia de sarsuela
Ortas Leonis - Gallee o

U misia del barrio. — Nil, a

G r an Tetre EsoanYol

'

Amke un (lascó de

'ata

Emires Triomí i Marina

n11n••n•n•n•....a....

QUA FLORIDA

a

dimecres, tarda, a tres
emane da cine, dos interessants
partits. Nit. a un quart d'onza,

••••nn•nnnnn••n••MIII
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1141141E327.1461131321:1111113>Zia

tu

sabates de xarol!

Frontó Principal Palace

gema El Inri de fa muntanya de
Sant «tiquet; L'Ido] de París; Llana do mal; Moviment confino.

edaptaelit elnernatogrItlea de la la- ei
El mesa sarsnela
nato, ved) fi
litols dolo entineut g autors ger_
mano Quintero 1 adaptaelans
sieals de Pla.9lgno !testen Serrana. el
• El mes gran ent regIstrat
llaama. Altres prcelusee chiles
El

EL. AMOR VELA

Eicel.lent dentitrie de gran Fi-,
des antisaptio. El sett as sunstaila
asegura una formosa i sana done
tadura. Itlig siglo d'axial;

ESPORTS --- Ni se li tallaran, ni les teinniperat-ct•

- -

Avni, Sepron dc EI rel da Par-

LA RENA MORA

DON JOAN
Dii SERRALLONGA
r eueinent elegianarba,

riild

Geberts ec!onthrtler lt 3'311
VellIrdes mu r !'-als toles les Atta
TELEr054 to:a A.
ARMAD, 21.

Dinna-Argentina-Excelsior

Aval. emecrea. aran eexkiestU
21 mera. Lstrena de la melinita pel3 houla repan3ola

2
3
11 Diveadreo, nit:

II

catainenan bareig9, ele.

a

LOS RAlLITOS
Dr.‘:L TREN

DON JOAN
N DE SERRALLONGA

Licor del Polo

Crin Restaurset

Conerts a la ecrts
Corcel empeclal per a banqueta,

•

Aval, dirneeree., Larda, a
5, a prime popu.lars:

...—nn•••••••1,1,..•

EA,nerre.,43a._r

Banstaantsamatimeassixasili

Paleo de la Cinametogratia

a

ada.

¡Ara si que es poden portar

Pri5xlma PC-apertura. Direceló Carbó (DIO
Grana reformes ala salons I servei. S'admeten
encarreen pe r a banqueta I

e

gramItusa estrena ad Programa

Aristocrótlo sale

LA MUJER DE SU CaSA

,

RESTAURANTS

3.—Cabaret t'entine d•
les set a dos quarts de den ido
les dotze a les quatre do la in 3-6

—
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etwacceniuniosoininteroot

LA bUENA SOMBRA

— DIVERSOS —

L'erizada,
1a tercer episodio.—
Memora- as
ble eadevenimentt El Mol, o
« l'obra eim d'En Charlet,
i
as

MUST C-H ALLS'

Vermells, Ondarrés. i 901eameadi; !Mane . Elarreesehes i
Ga,staaaaa.

obesa

II Clava, a París. --Denla, di- a
o jaita,
@ego!: 1 aill

r Ahlrani D .H111.11 , 11 : 0, per la erntil
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Nit, a les deu:
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• ra temeraria, per Panline vi
o
u Frederieh; Ablm do 'ama; gl
• "Moraturus"; El suicldi de o
3 "Aaripino"; Els Chors d'En D
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!entable sevtet.
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r I :VOL!!
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o
N--- - — ---:lana dimeeres, L'orfene- 6I
e
fil ta, primer episodi; Aventu- II
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A y o!, dimeeres, tarda, a
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Di s sab t e, dia IS, LOUIS, !MIS
celebres artiet ea Ivonue Gala Marie Berat, Stephan Bielina, flector Dufranne; mestre Padovani.
Dia 23, AIDA. pele eminente art istes Poli Raudaecio 1 Lazaro.

e

Aval, emeeres, a dos oturte de 16
gi den: Ver última segada , Irrenitse5l . u
e blement, el drama en 3 tetes Etel gId 'asid I l'obra pollelsea en 4 artes,
ti La remita da loe • micinea, de aro c
ti Cxli. berrea Umweres, talas,
th,. popular. La rema de loe epa15 chea. retti La muerte del! 1 Qul
gi compra madvieeel tli,sante g ran a
cederentsw. st, Entrena del tle . R111.1 r
de cosionas barcelonoet: CI cabe- 119
e set de los emano', atsd Caceo- In es- 12
gjd

*ilizoommoomozoonenavoe arandide partir de pilota a el.*
a
ten: Saisamonda contra Barrene.
i Ihnurnenial i Walkiria
VI

1

Portal de ¡'Angel, 113, pral. 3 Telefon 3344-A
" A bri c s a Sarria

' 4,;"

414 1
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1

tieu a Jil r er
els j0 es
ejw., •

*mor •• p

•eor

eeev..."•-trz

i Secall, Antoni Galindo
i Parras Josep Ca¡ete i Catä, Enric Alvarez i
En Miguel Montané

brìcià Alarcia

i Morant, Nemesi Fernández

1 Alonso, Ferran Delort 1 Delort, Francesc

tusébi Díaz del Pozo i Josep Pérez i Mur

Pildrts durant les dolorosas jornadas de l'actual campanya afri=
-cana i d'alees que retornats - ä' ä' iueil exili per traidores malalties,
lema l'etern trasp à s -arreu LCIé. Catalunya i Espanya, formant part
iki PRIMER RgälMEIWI D'ARTILLERIA DE MUNTANYA.
en assabentar als seus'
d
- Eis soldats qué fir. ni Iltiii-ccompanys,
-ätifics i conegúts tan dolorosá pèrdua, tot demanant=los un piadós
solemne fu=
record en Ilurs oracions, eis prëguem hssistència
neral i misses que en sufragi de Ilurs animes se celebraran el prop:
vinent _dijous, a dos quart d'onze del matí, a l'església de Nostra
Senyora de Pompeia

