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EDITORIAL.
El

català al "Boletín Oficial"

Aqueixos pobres papera anomenats "Boletín Oficial'' de les
ea ei.1 el regara centralista ha dividit el territori de
roviecies
l'Estas espanyol, ro tenen per al públic cap interes de lectura.
Fieles emrament administratives, Ilur contingut neméa intaressa
a Mesas:es oficinas burorratiques, als secretaría municipals i ala
contrecttstas d'obres Obligues. Al contrari, el butlleti mensual
ase relate:. !a Mancomunitat de Catalunya te ja l'aire d'una cosa
viva i postular, i el seas text es fa interessant per a tots els chataasas ee Catalunya. Responent a la feina de catalanització lingitist:ca, que és una de les millors feines de la Mancomunitat,
asese: darrer butlletí esta escrit íntegrament en la nostra llen-

gua.

Al costat del butlletí mancomunal, els quatre butlletins esseirso s cl e les pro-sí:mies en que esta esquarterada la Catalunya
estris o r.sn un trist paper. Comparant les dues publicacions es
tea Jó aproximada de la diferencia entre el Govern de Cata!mea sl Covern d'Espanya.
rersi ;:eu's aquí que nitre dia tinguérem una sorpresa. Un
afil¡C ti2 la Coma de Barbarà ens remetia un exemplar del "Boletín 0:ssial" de la provincia de Tarragona. Quin seria el motiu
la remesa? Iii hauria potser entre la prosa oficial i administrativa
alpe. t cosa que ens afectes? Ens cridarien, per exemple, des d'alguna zona militar par a assabanter-nos que tenen a la nostra
algun document personal? Passarem ràpidament la vista
per les columnes del "Boletín". Era el del din 15 de novembre
de 1 fe-.2. Aviat ens adonarem d'un edicte de l'alcaldia de Senant,
petit vilatge de la Conca. Aquest edicte estava redactat i publicat
ea catas. Per aqueix mèrit volem reproduir-lo:
"EDICTE.—Ilavent estat acabat el padre, de cèdules personals d'aquest terme municipal per l'any 1923, queda el mistela
fixat al públic en la Secretaria de l'Ajuntament per el plae de 15
dies ala efectes de la reclamació i examen que contra eH es creguin
pertinents.
"Senant, 3 de novembre de 1922.—El batlle, P. M., J. Miguel."
La publicació d'aquest edicte en llengua catalana al "Boletín
Oficial" demostra que podem catalanitzar, fins a cert punt, aquella msna de fulles provincials. Si els alcaldes i secretaria sovintegessin, sempre que legalment els sigtti possible, l'ús del català en
els documenta municipals, contribuirien d'una manera poderosa
a la sa y a reinstauracid oficial.
Cal dria, dones, que rexemple de i del secretari de
Senant tinguessin imitadors. No hi fa res que la repetició d'aquests
casos provoques l'ordre prohibint en absolut que l'idioma catea
fin g id cabuda en els butlletins oficials de les províncies catalanes.
Ja sabem que les prohibicions injustes i les mesures persecutóries
exerceixen un efecte de propaganda i d'estímul en els pobles
dominats. Més val que ens privin d'exercir un dret, que no pas
que eis catalana sna.teixos hi renunciem de fet, sense que el Gorern central i els seus funcionaris tinguin ni la molestia de la
prohibició o de les mesures vexatáries.
Mentrestant, cal felicitar a l'humil vilatge que atta a tots
els municipis catalans aquest bell exemple. Les deu ratlles de l'edicte pultLcat en català en el "Boletín Oficial" de la provincia de
Tarraeona tenen una forca d'ideal que els dóna una alta s'alisa
patriótica. 1 enmig deis documents en espanyol de la Julia provinciana. rsdicte de l'Alcaldia de Senant sona com un crit magnificaren nilesersiu.
IUGOESLAVIA 1 TXECOESLOVAQUIA

tractat d'aliança
diurnenge fa ver-se
.1:ItänttruenL a Praga i
a
••1 test
tractat d'al:
e:lime la
--H‘aca i el rtialme
.
amb data del
-le 1922, a Alarienhad.
i • . e sta itot ica,i Ileglnt
I text deis mes imporHes del tractat al.ludit,
hm
s I aIviarse de penlar (.,
a. Mils encara que
que Ilimgria, ll'altança en:
ligoestitvia i Txecoca.
als italiana.
associació d'idees enla publicació del tractat i la
P51111 a
+-xlerior d'Itälia, es fa
Ws e- per efecto del recent
e ne dl .:s!at Ltixista. Si Mussolini
im el Poder el programa
q ue &l' e nsa y a des de Poposició,
hauria reivindicar en forma
rennbiaaiGria, davant dels
claus, la possessió de la cosía de
Il altaig,ia que el tractat de Lon'ires e ntre Anglaterra, França i
Italia adjudieä a aquesta darrera.
Aixt p o rtarla, inevitablement,
la
gturra italo-iugoeslava. 1 una
tal ev --mcalitat no pot esser mir ada .icuse preocuparle, i sense
grells le mences pels italians.
Ava l, la força militar política
d 'Italia es certament mejor que
)a de l ugo.tslävia Mi domini ma*alai seti s ntuaria encara la infeortta, deis iugoeslaus. Pecó
/tall a hauria de fer un esforç
enero» per a vencer-los militarn2 ear, de manara que haguessin
' arec Itiar la pan imposada pel
G avera d e
Roma. Iterordi's la re-,
sistitneia
que la petila Serbia or e'
si als I mperas
centrals durant la
gran guerra. La Iluita entre ital iano i ing
oeslaus podría aliar1 adhuc podria donar lloc
a lleves c
ommoeions interiors
llena.
El pro blema es fa encara ma
seriLs
des del moment que fugoe. sl
äviit ha pactat una aliança retorçada per un eonjunt de traetats erto nómies i financien. Els
" ir les 3 i 4 Al tractat (rallanea. la d urar% del
qual es de cinc
4713, d atan

alai:

"Ararle 3. Les parta contraetanta s'esforçaran a eslablir sobre una base sólida Ilurs retacimas económ i ques, financieros i
de transports, i d'assegurar !hm
col.laboració mes estrata. Amb
aquest fi pactaran els convente
oportuna, ( specialment un traetat do comerç.
"Anhele 4. Les dues parts es

comprometen a prestar-se tot
rand poltlie i diplomàtic en Ilurs

relacions internacionals. En el cas
que creguessin amenacats Ilurs
intaressos comuna, es comprometen a posar-se d'acord sobre
les mesures a prendre per a sal-

vaguardar-les."

Mussolini 1 els seus amics hauran llega segurament amh atenció el Leat del tractat entre Txeconslovequia i Iugoeslävia. El
contingut d'aquest documen t es
un motiu mes perquè el nnu-Covern llalla procedeixi amb tot el
sany necessari en la seva política exterior.
A. ROVIRA I VIRGILI

LA

POLITICA

NACIONALISME PRACTIC
La lanceta: Nacionalista de Montblanch ha inaugural un cura d'hilória de
Catalunya i d'ortografia catalana. Donen
les lliçons, resPectivament, l'advocat N'Al
bert Talavera i mossin Pau Queralt.
A fi d'estendre'n ¡ 'eficacia, el pes-tídic nacionalista d'aquella viles, "La nova
ronca", n'anirà publicad extractes.
UN SUCCESSOR DEL "CONDE"
tui 'Muy() que res/on Pel nom de Manuel Domínguez parla, al local de la
U. AL N. i ro representació de la "Unión
Española de Estudiantes", de "Nuestros
ideales".
El xicot, entre nitres, feu gratis
drscobriments: que Espanya esta en decadiMeia i que el catalanisenr, en el fons
•'s un scparatione. Caram, guisa Papilla!
ra "ronde" de Patilla ja paf continuar
troaquil en el sea retir: ja té un mecessor, si ose tan divertid, alumno tau
tos eii.

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dimecres, 22 de novembre de 1922

Da GRA.C1A, as. BAIXOS.—Tle:L6P 1461-A.
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CARNET DE LES

LLETRES
XQUESTA A L'ENTORN DELS
JOCS FLORALS

El poda Fic121 S. Riu i Dalrnau de
M'art.-eso, després dr candeninar l'actual
organitració dels Jocs Fiords i la persana lital del Poda-crític, fornittla una reforma i dio el qur, a parer su, ca!dria
que .fossin el Jurat, eta prem:s , la festa, etc. Segueix:
"Pcrti, tot airé, crin real:Izar-ha amar
cstoldart un pacte d'honor,
oritiancant el qua l es comprometessin tots
els portes que rukalio ostente; dignament
ames! moma no intervenir ni a concórrer
d'aquí Andarant a co g més Loes v.- no
,, .s3;tpa.uf sitoi.:;guoz sal mr.:ounes
Publicitm" i "La Ven" podrien consignar el non' de tois ele aLlherits i agae3
trmuilf c's al parte, fos qui fos, 1,1
so! frt de manear-N ¡a es posaria en
evidAncia".
El senyar Paue^lts Prat, peria trua
critica acerba deis loes Florals d'ara, es-

crin:

. com a mesura preliminar depurativo, ronvindria que tots eis
eseriptors i pactes dc lo nostra (erra tinguessin en compre, chas de fendre part
en concursos, la soWncia i fina la moralitat dels qm han de indicar les obres,
el timus a m.'s, can dria eacertadoment el
Sr. G. Valles, de Sabadell, en un :unís
artirle publicat a "La Ven de Corahinya"
eumvindria "controlar els noms dels Me/Vibres que compon,', etc Jurats de tuls o
quals ¡os Fiarais irmb els que opureisea en les !listes d'autnrs premias en
tots o prof: Mires". Es podría airi esbrinar si el rric continúa gratant a rase.
De no pendre aquestes i altres ¡'retancines, la venerando institucti deis _loes
Florals, enimula ja rn dexredd i en ri¿leal, acabare) de mala mort a les grapes
deis mrcaders del temple".
El poeta Joan Ming-1/er, d.-tprie
deteriore l'actual decad,Mcia floralesca,
esposa:
"Rés

rARBER DB BARBARA,

(rd,T ies: Soluccions prdcliques.

t'u's aquí les tasques a fer, entre Ares:
r. Arreglar en eis loes Floral: les
rarits manifestar ie n s de literatura (patria, prosa, teatre, novel-M, entices, folklore, etc.).
2. Estimular les naves valors literaries
arnb ti (reacia de premis que cansisteixin en ¡'editad de l'obra premiada (reno!!
de Po-nues, novel-lo, obra teatral, estudis
crítics, etc.).
3. Exclourr el bilingiiisme dels ¡pes
i erimr, en la eelebració d'armestes Piles, tot cafre hostil a la causa de
Catalunya.

4. Eliminar els 7 . ,-rsaires locals d'ocasió i temes alicut ir la literatura (versos
hounoristics de reclama comercial i altres).

5. Evu. tur que e's a/lb-n. o premiosa deixin de cobrar els preinis i exclore aquells
premis ridicuts abs gnois hem al-ludit.

6. Erutar que amb tus de pseudónint,
els Inrats es concedetrin premis a eils
mateixos i allres abusos seniblants).
Tot airó no af ectaria als Jocs Floras
del Consistori de Barcelona, que Ser,: de
respectar per mor d'uno licurga tradieiti.

Per tal de reatitzar aquestes tasques, han;
pacida convocar Has Assemblea d'escriptors, on tractarirn de la e r each; d' u n
entitat que amb la denoniinaciú d'Associacia de loes Floral:" (a una alisa
menys caeo.fóruica)
pel major esplendor d'aquestes festes".
I tot seguit, pro te.to ano base d'estaluts,
molt intereesart, que no podem reproducir per la sera !larga extensió.
•

Amb aquestes respostes chancro per acabada l'enquesta. Yo .
líen) constatar, d'una banda, Fopinió deis nostres homes de Iletres, adversa als Jocs Florals.
Ens plavia, a mas a mes, cercar
de suggettir noves solucions.
Senibla que hem reeixit en tots
dos propósits.
lila que han respost a la nostra enquesta iian coincidit, en
presentar-nos un quadro tètric
de les actuals "festes de poesia".
Al damtint deis Joes Ellorals hart
caigut dues greus acusacions:
win mútila, • aún immorals. Tothom lii ha estat d'asma!.
Despres d'aquest principi han
vingut les soluctions renovadores. Aquí, naturalment, hi ha hagut molla mes varietat.
Una coincid4nria, per6, es di
buixava aixf: cal crear prem'-1
importaras, cal. fer jurats serio,
sos. Aixó vol dir, en definitiva,
una derivació deis Jocs Florals
S'Academia. O una entitat de
prestigi assumint-ne rorganitza.
cid, En aquest aspecte assenyao
lem la resposta de J. M. Capdes
vila i de Balanzd.
Esdevindrä una realital algun
dele ideals suggerits en aquesta
enquesta? Tant de bol No otra
fern galres ilinslons, por6 no
cal dir que si es velessin acomplertes ho celehrariem moit.

S-B.

exelusiu com el eastellä lt CasteIla 1 el francés a Freno".
lIeu's así un cas mes d'aquella funesta humilitat coLlectiva
que ha esta; pulsee l'enemie prin
cipal de Calainnya. litunils varen
esser els catalans en renuneiar
seu nom Ilavors de la unió d.
Catulunya amb Aragó, humils en
cede a Sant Lltifs tot el Miljorn
D'anees (i aireé ho feu Jalone I!)
huatas en sotrnetre'a al fall setdentment injust Casp (cap
promesa, ni jurament, no pot
obligar a acceptar una injusticia notáriat, Immilfssims en els
die s . de la unió de les Corones
trarag6 i Castella...
Pesó no fern d'historiado/es
Aquella humilitat. que no te res
da virtut i té malt de febiesa,
encara dura en rente acelere de
Catalunya. Per acceptar avui el
hibungiiiorne com un fet digne de
respecte, cal tenle ànima de xai.
obles hi ha un el
, o el binacinnalisme, ti una
P ressid territorial, com es ara
1 nda, per6 fino en aquello pobles la lógica nacionalista obliga a dese:- iniransigent i n denegar tot recorrixement jurídic a
aquest f et, si es, com allí, producto d'una invasió estrangera.
A Catalunya, ni aix6 no hi ha.
Si el cala% no es exclusitt a Catalunya, es porque parlen en espanyot ele fuecionaris que ens
envia I'Estat enemie, pesó ben
entes que ola fills d'aquests fanritenaris ja parlen en estala, tan
rederosa es la virtut absorbent
de la nostra IlenguakAntlesta Pea l a excepel6, fins • Surniant-Iii la
deis espanyols immigrats, panparrims An Ihrer majoria i cense
mit".-d'influencia en la vida del
psis, 'en dóna dret a consagrar
el fet del biling tasme. Cal tenir
una hurnilitat d'anyell per a donar hellig erancia jurídica a una
llengua parlarla a Cataluns s nels
no catalans, cal tenir encastada
al cervell la idea de la superiorilat especifica CIP l'espanyol, fina
a remire que la seva sola peijada li dörta dret de eiutadania.
EI billingeisme, quan es no fet
territorial i hisliSrie, no és cap
mal si es traeta amb seny, per6
quan es una superposició de dues
llengües en un mateix territori,
PS el mal pitjor que pot sufrir
un poble. Totes dues llengües
:ven esguerrades. Un intereanvi
continuat de vocables, de formes sintärt iones, de frases fetes,
fine do tetad/notes fonetiques,
adulteren profundament tant la
'lengua imposada com la prApia.
Els catalana han patit tres scgles Ilargs d'afasia espiritual. La
llengua estranya sortia de llore
Ilavis sense galania i In própia
cense puresa. instrnments ineptes tots dos per a la formulació
de l'ernoci6 i del pensament,
condemnaren Catalun ya a tres
segles d'esterilitat absoluta.
I ara ereieu que no pasea SPMblantment ? (Mina pena fa
la correspondencia epistolar. ro
de la gent sind de la gen!,
Iletrada! La mateixa producció
semiliteritria, v1111 dir aquella que
ja 14 certes pretensions, no sud,
fet, en cap llengua. Regularment, els castallanismes que enmol en catala. solen ésser els
correlatius que comet en eastella. La contalsi6 es tan espantosa,
que ja no hi ha criteri (monterer i les formes i tendències
sintäetiques apreses en els 'libres o en la conversa ordinäria,
s'enfloquen indistintament a les
dues Ilen,gües. La mateixa Ihmgua parlada se'n ressent, tot
la depuraeió innegable que la millora de din en dia . HP observat
que el critalk dels lletrats
negeixen !libres i Premsa castellana te una deliciosa semblanea amb el castellà de municipal.
Si escolten un d'aquests asistescrates que parlaren en castella
a la llar tole la so y a juventut,
trobareu que et
català te tia
inateixa fon/tica i el mateix tirat
general de construccid que el
eastellä de nialiterat. En aquel h
dialecte, aquel! "potois" innoble
a que liaurtem fet cap, sense la
Renrattenea, dIntre un paren de
segles i que serrada ésser la so-.
lució proposada per l'Unamuno.
Tot nix6 es oferte de la costra humilitat nacional. Una antilla allivola contra l'entrada de
la !lengua estranya. un pnoitiu
menyspreu, ens batirla salvat, No
la batirla sobrat gens un xic d'esperit de conquesta, una ambieid
*trimperi, unes ganes d'esser invasora en cumple d'e.uvaits. L'A-
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La nostra hurnilitat
En un deurttests ataca que de
teta mona d'espanyolistes va rebent el nostre diari, s'arriba a
afirmar que "dissortadament, a
Catalunya el catete encara no es

11

regó, avni tisuria de parlar en
entalla corn lambe Sardenya i Si, erd aquell bonjanisme que
ens feu llavors respectar la !len..
gua d'altri, fa que avui no respecan la costra i que el dring
dels esperons enornics da
munt el solar de la Patria ja
so'ns afiguri un dret de (tintadania comparable o superior al nos
tre.
Si jo /legues assistit a l'àpat
d'homenatge ofert a En Massó i
Llorens, despres d'aquell tenmen i deis propietaria espanyols, el
nieu brindis /mitin estat poc mes
o menys el següent:
Jo no brindo per En Mascó
que ha complert un deure elenientaltesim. Jo brinda per
aquests espanyeds, que en mig
la costra abjecció secular, davant l'espectacle desedifieant del
nostre renunciament, ens donen
)'exemple herido d'Una altivesa
en la defensa de l'idioma llur,
que eon I resta vergonyosament
arob la nostra deplorable modestia. Solo el dia que serem capavos d'imposar el nostre idioma
a casa d'altri -mereixerem que
ens el respeetin a casa nostra.
R. VESPELLA
-

Converses filo-

lògiques
XI V
Dels verbs populars en ir, rets els de
significació incoativa derivats d'adjectius
! ennegrir) i de substantius (florir) presenten en les formes de terminació feble
fincrement ri.r; solament uns quants
verbs primitius es conjuguen sense l'ajut
d'aquest ruftx, i atnb el temps Ilur nombre disminueix encara pel pas d'alguns
d'ells ui ta cortjUgació dita incnativa. En
un verb com robrir, per exmple, sorgeix
un dix al costal de cobre (que subsisteix
en un compost com cobrellit), la forma
cobreix (imitant fiareis, ennegreir, etc.);
la !lengua vacil.la llavors, durant cert
temps, entre la forma tradicional i la forma analógica, i finabnent cobre acaba
caient en desuetud, i ecbreix pren definitivament el seu lloc. Alzó mateix passa
en alunes verbs; i, així, la !lengua moderna presenta un nombre considerable de
verbs incoatitts que eren purs en la tirogua medieval. Per6 la mateixa tendéncia
quie rin dia canvili la conjugació de CObrío, M'oír, ferie, etc., continua deixantsu: sentir en els nostres dies: aixi sorgeixen
escolt-ix, que fan una forta
concurrència us ment més tard, bu!Pis al costat de (mg, consenteix al costal de censen!. En aquests verbs que cucara vacilien o comencen a vacil.lar entre la forma pura i la forma incoativa,
és que els gramàtics recornanaven demprar exclusivarnent la forma pura.
Pecó Id ha ahumes verbs, en la llengua
moderna, en cls quals la vacil.lació entre
les (orines pures i les incoatives no obeeix
a la tnateixa causa que en nientir. eseollir,
bullir, consentir: és en els verbs savis
com presumir o assentir. El català, en

mattllevar del :latí verle en ere o irr, els
tlika un infinitiu en ir i els fa entrar en
la conjugació incoativa, en le els conjuga

com els verbs incoatius florir, ennegrir;
etcètera: exigir, revenir, aplaudir, excellir, fruir, etc. fan exiaetr, revereir,
aplaudeir, excelleix, fr ueix, ele. Dones,
presumir i casimir, verbs savis, han de
fcr presumida- i assuntris, i formes com
trestint i assum són segurament degudes
a la iniluéncia de presume i asume. Per
aillxú en aquests verbs és la forma incoativa la bona, contrariament al que s'esdevé en
i escollir.

XV
Contava tm andemie francés, per fer
veure fins a quin punt els Correctors de
proves del sen país no deixaven passar
el menor manearnent ortogräfic, que, una
vegada, havent ell intentat que en un seu
article sortis rscrit amb s simple un mot
que en l'ortografia oficial s'escriu amb s

doble, no ho pegue aconseguir àdhuc després d'haver restablert en les primeros
provea la 3 simple, que el corrector havia
reemplaçat per ttna $ doble, i d'haver,
en les segones proves, on d mot apareixia
encara amb s doble, advertit expressament al corrector que era la seva voluntat que el mot surtís escrit amb s simple.
Em

recordä arlarera anierlota, rautant-

me una grossa satisfacció, el fet de trobar labre dia, en una d'aquestes converSes, el Mi (mania tar, que j6 havia eserit
ami> una a en la segona sil.laba (pels motins que explicaré en una altra conversa),
convertit pel corrector en arentatge, que
és com apare j a grafiat aquell mot en el

Vocahulari Ortogràfic de l'Institut.
Peró el goig que em prndul aquesta correeciA desaparegué as tat en adonar-me

l'endeml que, en una abra conversa, el
mot eh:id apareixia escrit amb I doblel
P. l'ABRA

A Alemanya

LA GESTIO DE LA

C
Berlin, 21.—En els cerotes clbs
plomätics i en el rnón dels negocis, ei futur Ministeri Cano navia estat acollit arnb marcat fa,
vor.

Aquesta unanimitat no ha pro(loa la menor influencia sobre
d'ela partits polflies, que persiso
teixtm a la oposició.
Pel contrari, salan redobla' lea
intrigues contra el senyor Curto
i els seus collaboradors.
En aquestes condicions, Cuno
ala entrevistat amb personalitats que en Ilur major part co
baten mes ,que un carectee politic indefinit, per veure de constituir una espZ,cie de ministeri
d'Afers.
Es creu que armen rlsinisteri quedarà format avui.
Es diu que si senyor Barran,
oxiainistna de Gonite.0 hayan/a,
sersN el col.laborador mes :wat'
del senyor Cuno i ocuparla el caree() de secretari d'EstaL a la
Cancelleria de l'Impela.
Es probable que continnin als
mateixos Roca els senyors Gens.
loe, ministre de la Guerra; Brown,
ministre del Treball, i Groener,, ministre de Transports.—Radio.
SEPRBLA QUE JA Vil HA LLISTA
DE GOliEntl
Berlín, 21.-- Segona la Prenssa, el senyor Curto presentà anit,
a dos queda de deu, al presiden'
Ebert la Iltsta complerta del nou
Ministeri.
El senyor Hermes conserva la
cartera de Finanees i els domes
mdnistres sárt AV. quo figuren
a la llista ja eonninieada.
Encara que 1.04, els diario d'aquest matt .publiquen els titulars de cada departament
terila, la llista oficial no Ira estat
publicada encara.
En general, la que ja s'Ita nublicat com probable es coasidaa
na segura , per6 la provisió d'algunos carteres seinbla que ofereix
algunes dificultats i no pot OO..
nar-se com definitiva.
La Premsa publica els norns
d'alguns candidato eventuals, entre els quals n'hi ha al7._,uns
knolt club`osa

vas.

LA GC11201.JDACIO DEL:, tEllTES EUROPEUS A RICAIDAMECACA

Londres, 21.—Tolegrafien de
Washington que les negociacions
entre etls membres de la missa5
financiera europea i els de la Ce).
missió nordamericana de la cona
solitiacie deis tientes han Lleva
fins ara resultats negatius,
La situació es ra següent:
Rumania diheilment podria -con
cloure (redes per al pagament
dels interessos de Ilur deute am 5
els Estala Units, tperó no podre
efectuar al mateix pagaments
semblants dels seus deutes anib
Anglaterra i Franca 1 no seria
just—han declarat els lumbres
de la missitS rumana, afavorir als
Estats Units a despeses dels al-.
tres creditors.
Els peras financiers franceses
que varen anar als Estats Units
fa algunas setmanes han (lit qua.
si el mateix.
Segons informacions de hon
origen, encara que no oficials,
els lumbres de 4a Comissió nordamericana de la consolidad() deis
denles treuen la conclusió que les
condicians imposades pel Coagres per al reemborsament deis
deutes són asea oneroses i tunden d'ésser modificades.--Radlo.
El

Senat francs

contra el

vot fement
Parte, •24.—El Senat, per 156
vote contra 64 s'ha negat a discutir l'articulat de la preposicid
de llei conesdint a les dones el
dret de votar i i<sser elegides.
Aquesta votarles aquival a rebutjar la proposició.—Ilavas.
81811111QUES A
ALGER1A

SOTRACIAD7.9

Alger, 21.—Durant els diem 19
20 es produiren a Frontentin,
prop de Cavaignae, una serie de
entregados sfsmiques, que causaren importante desperfectos a
les cases de la poblad/5.
Els habitants fugiren espetendite. No hi llagué que 'lamentar
cap vietima.
Les autoritats prengueren
tes les disposielens por a socarres la potilacid 1 proporcionar
shric als quo haurien pogut quedar cense estatge.—firiati.
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FINANCES"-I COMERCI
SESSIO DE BORSA
del 21 novembre de 1922
1305101 111AT1
Obertura AD
(8•75 6S65
68'65
' Nardo

Tanta

6.9 75
69/50

68'So 4975

Alacauts
Orenach 1;90

'renca

65'95

63 95
0'72

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
MUTES OK L'ESTAT
Reata interior 4 0/0
4%e
&alertar
•
Nuble. ¿% 9
•

70'39
5570

9. B.
10273
4 Jener 1924 S. A.
B. 10211
"
•
•
"
10Viu
telar«
"
S.
A.
4
. •
n
B. 70'I0
•
e
MUNTAIKENT8 1 DIPUTAC.1090
mete alum.apal E. 1903
1904
1295
1506 Ser. A.
79
1908 ber. O
1906 Ser. O
1907 Ser. D
1910 Ser. D
1910 Ser.
1911 Ser. r
1919 Ser. F
6913 Set. O late Ser. D
77'30
1107 Ser. 9
77'50
9918 Ser. B
7750
1919 Ser. ß
77'50
8920 Ser. ß
77'25
1211
97'50
•

brote sixarzia

1899 4 1/2

» 1907

" 1913

•

85:3
" 1908
Sena Retarme
DIV' Barna, Empana 0.000,000 p. 8075
•

5.000,000

e

111

1 5.000,500

"

• lianeomuultat Catalana les 191 4
E.. 14111
•
•
Calza Credit Comuna/
Sarna.
4
1/2.
•bErs. Port
OBLICACIONS
Raras le Ser. reciemetiades
Ser.
5
11:
a
• 11.. Ser.
"4. 5 Ser.

72%50
69
• 6123
68

te Ser.

•

EsPecIabs Pam;lorla
Primita: Barna.
SegOvla Medina
Andalusos 1.5. Ser.
• Ser.
»
EIM. Yak:neta Tarros. 49/0.

" Aclbs.
2.1. S. A.
44

II

*V 14

s. •
:O si
•

N
14

"41.73

8,.

90'25
75'63
69'50

.9
II

• C

•
,

r,e:73

2.8

se,

•

•

59
a9'135
6115
37
7530
6350

1.5

77

I 2937.
tarea, 9000.
Pialare 6535.
Mares. O' /5.
Corones, 00150.

Pea/lees:1s, 1120 por 100 .

o
E

75'15

y •

Franesa
"
1570
.5.. Gral. Tramtles 1 0/0
•
.
"
50/9.
PerrOte rrlls de Catalunye
Companyle general (erran. Catalana
,ComPanY la Barcelonesa Electecital
I airees de Bareelona 1 0/0
Gatalanz Gas I Ele( tal. Ser. E.
" F.
•
•
tiergla Electea, de Catete. 3 0/0
60/O

Pectetzt Productora Forres Motrns
Companypi general Tabe! Entrenes

Anglesos, 29'20 pessetes.
Itallans, 7020 per 100.
Belgues, 44'19 per 100.
Sulssos, 122'10 per 100.
Portuguesne, 0 25 pessetes.
/115Manyä, 0'13 per 160.
Austriaca, 0'013 per 100.
/iMandegoa, 243 pessetes.
suma, 1'63 peseeles. Noruega, 1'09 pessetes.
Ednamarre, 120 Pessetes.
Remalla, 4 per 100.
Esta% Unils, 544 pesarle!.
Canadá, 615 pessetes.
ArgenlIns, 220 pessete3.
Un:guate 510 pessetee.
Ktlene, 070 pessclee
Brasttere, 0 • GO peseetes.
Bolis-lima, 135 peasetea.
Petunias. 20 Pe-saetee
Parageals, 010 peesetee
Ianoneeca, 280 pessetem.
Argellne 4000 per 100.
Er.ipte, 2910 pessetes.
Ellipinea, 215 pesselee

SOMA DE MADRID

Interior contat, 7025.
Amortitzable 4 per 100, 9050.
Idem 5 per 100, 06'50.
Exterior, 80'40.
Darlo Espanyol de Crèdit, 138.
Ideal Rio de la Plata, 230.
Idem Hispano-Americà, 10950.
Tabaco, 249,
Suercras preferents, 58'50.
ídem ordinàries, 29.
Chlules, 88'5G.
Nords, 344.
Alieants, 343'50.
Francs, 4755,
'Ataree, 2930.

OR

Alfene, 126 per 100.
Onces, 1e550 per 100.
4 I 9 duren, 12550 per 100.
1 duro, 12550 per 100.
Isabel, 129'50 per 190.
Frenes, 12550 per 100.
Ilturee, 2150 Detectes,
p oiars, 050 pessetes.
Cuba, e742 pessetes.
atextea non, 12750 per 100.
Yenes/lela. 10430 per 100.
Maree 130 per 100.

Idem BVIgica, 0 360.
Mere Espanya, 20775.
/dem Itcdanda, 533.
Idem Italia, 8340.
Plena Aova York, 1351.
)(len

Portugal, Inc.

Idem Suecia, 363.
Stern Sulase, 253.

litem Argentina, lar.
Mere Brasil, Inc.
Idem Grecia, Inc.
litern Noruega, 249.
Mete Dinamarca. 27550.
bien Limdfn. 0025.
lec.
Mena
Idem Proa, !no.
DESPOSO TANCA

1.rrea. c 110 dem.
.,6a tes. 2 08 dem.
!Arre, 6330 dem.
1/5!ars, 1353 /leal.
franca 591S11412, 25; • :,0 dem.
Maree 02150 dem.
Ceemes, 002 dorr:.

towoRes - Tanc*

Cedule9 argentines, 59 3/9.
Exterior, 70.
Eranea, eres.
Sera York. 44927.
Espanya, 2011.
SnIsSa, 239'75.
Holanda, 11422.
Palta, 96'12.
Sueele 14;1'63.
Portug -al, 230.
Argentina, 44'73.
MonlevIdeu, 42'25.
7:i/e, 2650.
Berlín, 27750.
Copenhaguen, 22173.
Yoknliatua, 2181.
Belgica, 0575.
Noruega, 21653.

ARELIS DE L'ARGENT PER !MARRES DE

it t141.0
105 pessetes.
550 por 100, 127'05.
075 per 100, 15465.
0 1 6 per 100, 151'65.
coo per 100. 14010.
ent) por 100, 13380.
750 per 15 0. 155.25.
Nitral d'argent pur, 101

Mercats

Attan ill'rgent a 2530.
Plem Idem Regona. a 9315.
Palla /l'Urgen 1 del pato, a 12'50.
Ident curia d'Arage, a 11'50.
loen/ per a embalatge, • 11.1e.
¡dein per a °terne Itsnepontine, 12'50.
Tm per 100 qullos ealaciO do Barca_
lona.

Mercat de Borges Blanques

Blat Nene de 22 a 29 pesseles la quer /era de 4 dobles.
Plem role seeä, de 2a a 27.
Idee) idern borla, de 26 a 28.
Oral. de 14 a 1475.
/atada. do 11 a 11711.
Parla, de 15 a 16.
FaVeR, ole 20 a 2050.
Pavone, de 21 a 2050.
FesoIs, de 40 a 55.
ver" de 30 a 32.
On e , de 1 a 450 pcseetes la dotzena.

Mercat de nírrega

1(1015 PleneS, a 43 l'es pites do 1 00 too.
lea.
Idem role força, a 44.
Ordi, a 29.

Plat ile more. o 70.

a 48.
Apolo. de 17 a 1 730.
Vins del Inis, de 13 a 15 peeselet! ela
100 'Urea.
Idern d'ame. de 20 a 75.
Aleolml. a 210..
311elelre de 70 a 80 .
Atinara , ae 150 a 300.
T'aren!,

ong , 5 5 , 50 nessetes quarta.
Ons, a 430 la dotzena.

3475

90'25
9630

*;77,0
8475
54

Inaros ses DE Ld-DOIPPANTIA--1751..0
FERROCARRILS DEL NORD D'ESPANYA
De, del olla 1 al 10 del t'erren/ aqueeta
Companyia ba linget un augment en la
seva recaptaeld de 658.24829 vlete la
maneta data de l'any paaant.
Des de primer de gener al 10 de nedemIr re d'engnany porta un augment en /a
sera m'espinen) de 6.17030870, vista la
recelaba/10 lIc rany 1221.

ACCIONS COMPTAT

Cetalana Gas EleCtrIeltal
r,111211 d'Urgell
Espanya industrial

Danquers
BITLLETS -

PARO% TANDA

%
S, A.
Upa. Te. ve. 1 Jultol 1922
Aninle.

n

SOLER I TORRA GEIMANS

1708

MORSA TARDA
Galo
Obertura ält
6S 8o 6se 0893
Gorda
68'85
Alacants 6805 C605
Orense!
17'70
Ea:tele1 e 6435 6479 64113

•

011/18Mill ESTRAMGERK9
Frenes, 47'85.
litem seismo, 12260.

blem belguee, 4400.

f

e re "9

•^A

Fe le 23 rl 112 SR

LA

C rurgiä.

191

Olaf. Oral. Telefaxe.
5. Peninsular 'dem
E.. Ameriel d'Electrleita1.

Consulten de la dona. Vies un-

näries.De 11 a 1; 4 a G. Er. O a 8.
Enntanella. 15. primer.
912uaia0

anea

arsans

Valors - Cimas - Girs - Cae

I ilillE[(011
Portaferrisa, 7 y 9n
Telefon 3931.-Al

- eCt0115 Malos

Barcelona - Rambla Canaletas, 2 i 4

Queda oberta
la negociació
de tots eis
cupons venciment
de Desembre vinent

L er

a I4 els 44.
ONU, de
Veces, /lo 24 a 23 els 157.
92
a 23 els 44.
,
,
ere
nulaer
Patat e s, an '1 a 8 ele 40.
Ferina primera clas s e, a 58 eLs 100.
Sed,,, a 950 els 52.
51entr0et, a 1030 ele 30.

iitment, 1 096 elg 40.
Carbol alzina vegetal, a 32 els 120.
Carbol redra, de 34 a 39 la tona.
Cantees, de 18 a 20 el paren.
Pollastres, de 8 a 12 Idern.
Cen1119,- a 5'50 ldem.
Per411511, a 7 litem.

Liebres, de 20 a 22.
ous, a 423 entrena.
Pee, a 1 2 ele 100 geno!.
Idern trapadella, a 20 els 108 trunca.
Pares, de 3 a 360 caro/vera.

Mercal regulador d'Inca
(Mallorca)
(Del noatre corresponsal)
Atmenles, a 245 peseetes.
Mongetes Manques, a 69.
Fesol', a 73.
Garrotes noves, a 16.
Sigues per a desitilerla, a 28.
Idern per a cantina, a 4 peesetelt la *esa
de 10 quilos.
ídem Mem bordissor, a 030 fdeM.
Oral, a 36.
Chede, a 97.

Claxons, a 52.
mat de mero, a 20.
Polpa d'abarcee, a 92 pes setes cana.
Porra, de IR a 19 la rova.
Safre a 370 l'oree

Cambra de Comerç i
Navegació de Barce-

lona
En la seasId darrerament relebradl per
la Cambre de Com pre 1 Navegae14 d'aquella entrar. aota la nreeldAncia d'En 20 3./ 111151
Cano: 1 novtra, :s'entera la cota:tez:tela unts
gua: de l es delirades ateneioas que durtual
el sen /hatee per l'estranger han dto.
•
al senyor Cabot la Cambee Comeie Internacional 1 leg de Oyen 1 llama&cordal
teetimonlar-/os
ba. tu:vena-le
la leva gratitud: do le resposta del
tensor preelclent del Censen de mitintree a I^. entnenteeelei per milis /le la
final 551,1115 la de la Cambra de Compre
de Onretrosea &reto lee anonnalltate
l'Admintstra e ld de Larralzi de la eeple
del doeument del Coneell Superior de 'es
Cambres exposant al (leven/ ti neeesaltat
de rIgllse la 14115,616 41 0 15 rebela del Tre_
ser, sinervlarnient en eo /pie fa referencia
a Erictuarid d'Eapanya el Merme. del re801200 favorable d'una geatid Praetinde
•
peop del seneor directer general ele Guanee fll r irlIld de la qual sMa enterltrat
el nespalx oe Mere Of rara') rlr fernande
Pan mialsered que sien/ el pos Mar, l'lleeor . se ln51 •4 112 pene del evnyer :alelen - e de
Firetneles 1, en vista de la remmeta
d'au ges/, prnp del de Foment de len peticione qne sala harien ditecit amb lobjede que la Ruana (Va q ueara Muna
es,, roe ~pie de la lenta del Port
ene« por compte el 0 . la lenta del Per:
%obre 015 tipes rimpeet de transporta
que r e glen en anlerlIZar - ee el tIlsIlil arIdee; de tio, rom resultas de la tases
renttzada andt moint de la free/llenen amb
ene e'nbserven anbetracriona en les farturnotnne expedirles per ferretearen el

seeyet vrenistre ile

FeIrntol 118

manifea-

tat que, segona lea sea-es novele een/b/a
eme tendeix a minorar la situaren, al mr,53 - 5
en en que fa ref-renen 51 rentre d'Espanye 1 que, de totes macere., erldare
potencie, pe lea cerepanylea O fera lel ruurrmarn..ul peesdel e per alredre els legitime lidies de la C.ambra I les Compenal. % lisO donat tienen de Mira ea_
Corroe enearn1nate 15 eonbalre amical mal,
pese,/ a reermntsis eaniper g eld (pie 4'5ilnet/I ala apee ilements perque coadptlen a les /L'Ira adopta/les denunelant les
autorltatti /manta ten mi/creta ^15 ro lenere!oln, senan perpidlel do renal:Mea-4.o
O l oe cempany'r,; 1 de les notteles 1,3'
•
Pol trin i s• re Ile Eorr on/ en virtud
O. penan p re stada a le, demandes do
qvc s'eatobleni un tren Tapia Cartagena-

Madrlit.ValVerls.
1.1 Cambia/. despee; d'enterar-se de lea
proneVea rebullen, adopta :n'arda enearetrate a pertereennar ele presea anteriorm^e , ro e empilar l'elecc/6 dela que Ingle
• ' o -mar le liste anyal de/anilles de perita et practica erldats a Ir/tenerle en lea
enspers i ens de ponme/de
Es dealgne a Fn lean Pantaleent per a
perlar le repreaenteri el de la Cambn an
el ermete de Barcelona de la Pire de maslees de San: Relatarla.
Pene tre un dlexamen de le Com:ssid
de Ler.;!r/arld Mereantil I Serial, Previne/.
Ceoni. reeld, Bann 1 Borne sobre une propropeata de la Camera de Comere de Raid
l'elle de Goixols eneamlnada a Introdulr
1117113P9 modifteaclene en la Tea-ululó del

Ensufragi da lea albas dais Benetactars 1 FffSnai
que ha estat de la

Casa de Maternital ì Expüsits
se celebrarà demà, dia 23, a les nou, un funeral a
la capella de la dita Casa (carrer de Ramelleres)
La Junta de Govera agrairà la assistència ales
esmentades honras fúnebres.

OeCd 60 trar.e fertne‘ea de/ riane d'Eapanya en co que atany als avisos 5 a lea
faeultats del! lulpettentS I dels cumplaeorrentistes tenedora de resguarda a Iter

Mercat de Llotja
PARINKI1

favor.
Gran torea
La Cuabra, ße cOriforlaltat 81111° Cl pro. un" .
„„
Panal en ele dieta:p ene de sts C011113.11, 11 364'
panal.) Ecenterd e s, Eneenyança Mere:Icen corren,
al
Enparriaa
reteetner.er
1 Comunicattionee acorde/
e
convent o "mocorre.n3
Govern que s'establelxl
a 1 dl- Vagons arrllaata: llora,
dan viveudt comercial amb Pu bi-n!
7.
vulgar entre els setas el:Tierna les cendl.
Alacant, 1.
ele% en qua ba de celebrar-1 una elCERAALS
pealeld Internacional a Mrintneam el pro" SE. CO. free
22
lata
per any 1923; Interesara. la derogaeq no
Cornblat Terno
/ea alSpoSletena co virtut de lee nibile es 9111 de moro (Plata ven).
502'
transpon
duplicaren ene plago, sie
1/011
2781
torile% la venda de Iris nereaderles no reLmpress16.-Conitnuen fluilos ele Duna
tlrades als eme dlea de la sera arrünsea
del blat de moro, veient-se obliga/e el= %a Peataeld de destl, I, finalment, marredore del matetx a posar-Ins en "Itnetsalear gestione encanene/le e Impeetr el
esperant opertnelrat per a pagueesell
rigor de Mano/deje-e que donin per resuldesfer.
made
drets
lat la doble pereepen
L'esmentat sereefg pecque el roze.bre
gatzematge per la Duana I per la COm- d'e:per:acierta
alead Inés redatt1 acata 4Ver.
5015,51
e
nt
panyie ferroviaria firrealläneam
calmar ei mercal, tpto ve prou que Id re
les lintel/el mereaderlea a Pestael6 da
cetant.
ren_
l'amere/te
la
Pert-erel, elpre95ant a
PIES
ven n Itncla de que les /nicle, per a evitar C/rae
35
Paelcuncran5 de merraderies denosliodes
ruja
"
en llore on exereelei Dan/
38
Ordt
ea Port-Leu sirvan adepta/lee per adllesPatea Pral
47
la, sense pe/ludid de leS prosee Per la
•
VaiLmeta
47
Companyla en quant s'ainsii les diere- Passus Marroes
Melena vigente per ro que afina* 51 1 lIces
Jerez
fina
•
49
pirls105
a
aquella
que no estiguIn 5011114,
58
diertil 1 Interessant que es fartn eta es- Teces de Sevilla
Vera
toreos neresaoria per a eeitenir la mahar Esealota serias
40
amplitud dels llora en deuen efeetuar-se
Eetranger
MIll
les operaelona preples del tt•anata ¿taComarca
•
ller I del treefflordatuent 1 r,expedieM
Berta
K.3 mereaderles.
•
Tilos
• ••
100 tjr.a7•11
Teta aquesta prelj 52 0
Per mercaler.2 sobre Caree.
El ea/114. 915MA (1116 y a enviar la cambra
35
Garrofa negra
de C.emere I learegartó Bareelona al
33
a Matafera
SI parr presklittat de la ReptibItca de Xlle
Portugal
•
dIti sial:
3/
de
•
Bola
Comerç
1
Savegar10
"La ('50711)73 dp
D'Ira
▪
Barcelona, orear/tele/nena tenerme-Ida -per
II
O
Ya/lorza
Pespanbas cataellame qu e acaba d's85013r
Di:SPLILLES
aquena re.is nda rse.16 fina d'F.spanya
Pisa.
de
dolor
tesnment
aereptl son
2Fueres remera 4
de Vea al/apana:,
SS
Serenen
de
EcrIblIca
/m'alar:a
de
la
E/ menteor
ti
Terceres
11110 eecueixt
Elle na enniestat
47
Quartas
C.anstra
"Sonyer preaturnt
se
raes.
per
seca
de
Preus
Comer, fiare:lona. En nena clel pelle alRafe
equeixa
dletIngida
Matitue/P
ta envio a
II
laennt,
el cero sincer agra'rnent.-t-tur Aleasen15 1,1
Seronet
dr I."
141,1
Segó
Varen arrlhals- Matara. 5 d'ordl.
SIDNGET.ill
.9
Amar/unir:a.
posat e.
Coco pala.
70
Pral nov4A.
Mallorca.
.
62
Pinet Valancla.
Varona arriba: ! : NOrd, 12.
Alacan:. SI,
,"
'
CIGNONS
514
Seße miden. 91.
114
3erta
"
f.
.
setmanari
•
t. t
•
111
•
1:4
•
$.
49
Petate,
varona arraaats: Noel, 2 d'ord1 1 1 tle
enea.
Alacant, 2 0'0 901, O cla
a
"
claada I e de favee
Al1509
114
Boniba Moret,
1115
neo Ir.
"
105
•
• ' 10.
55
Benlloch O, ..62
Selecte,
39
Mallset,
7 de Dial.
Varona ar^lbata: 15/1e/,
.
Alacant, SI
•
"

S'ha

la

venda el número

e

del

Attiš

[Mana

El trobiueu a tots
els quioscs al preu

de 25 chttims

1

1195
-1
l a.
. IVIE
.
1,1in ilrESTIMETV

Salmerón, 29 i 31
Teefon 1755-G

No es uni da parlicelenient

El ti es den ger despida

3 luasisu

v..4146

.4i. 11,111

A !I CA Auges

WEBirdMIDIMHZ~ECIDEMid

Successora d'Evarist Arnús )
Fundada en 1840
'CASA CENTRAL
CASA M.VPRIr
Placa do Catalunya
Passatge del Rellotge
T.:leona: A 831, 1778 1 1777
Telèfons: A 1912, 1913 i 4820

Posem a la venda
a partir de avui

APARTA? DE CORRED!: N. 425

un [ol de panes

SUCURSALS A MANRESA, VI4.311, BERGA, CERVERA I SOLSONA

6 par tat de Careaus, número 1
4530 A.
Teldons números 4521 A.
4532 A.

angleses a preus

INegociern tots els cupons venciment 1 de desembre vinent
el liquid import dels qunis ens sigui conegut, i el de les
Cedules lillipotecaries argentines 6 per 100
venciment 1 de gener de 1923

PSARSANSSANK

de verilable

ACMOMMIZZONIZZMIn

SUCURSAL A MADRID: Avinguda del Comte de Pafialver, 18

/

Mercat de Calaf
11151, de 29 a 23 prseetes Cl! 55 quilos.

el Erguid inport del qual ens sia conegut
11111F.CCLO TELEGRAFICA

▪

DImeeres, 22 do nz:v.:$1.1dia Z41

PUBLICITAT

re•n•••••••••••

e

La máquina predilecta

.. •-•-•-••••••••••-•-•-•-•n••-•••
90 carärlers (6 ms
que en les dem4s
niargues). Construc
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Pana 'listada 70 cm.
atuple, a 7'00 ['tes.
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Hong Kong, 21.—Seixanta cinc

pirates xinesos, embarcats
passatgers al vapor angles "SuIlivan", apresaren en alta mar a
la tripulada i els passalgers, tanCant-los a les bodegues i matant
a tots els que es resistiren.
Un cop robats tots els
gers transportat a un "jonc" lot
el tele de valor hi liman al Vapor,
els piratee dosapaaegueren amo
el lintt. que puja a una x,fra import aet.
Er el vapor angles viatjaven
ecdbroses persones que dueglen a Hong-Kong i Maux i. MaELS SOCIALISTES MINORITARIS

B e i 11, 21.—Els socialistes
nordaris es reuniran el próxirn
dijous per tal de determinar flor
actitud respecte del Gabinet
Cuno.—Radm.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIO

París, 21.—La Conferencia
ternacional de la Construcci6 ha
adoptat en principi la resolució
de les federacions francesa i belga relativa a la constitució a
França d'una oficina internacional encarregada d'organitzar una
empresa sindical de reclutareeet
de la m d'obra estrangera indispensable per a la reconstruceie de
i es regions devastades.—Havas.
LES OPERACIONS AL. MARROC.S
FRANCES

Mequinez, 21.—Després del
'vedes fracàs sofert per l'harca
de Sidi-ben-Adar, augmenten
eonsiderablement el nombre de
gotmissions de rebela.
t En 48 hores han tornat a
Kenitza mes de setcentes famtlies. L'enemic ha desaparegut en
na radi de més de quaranta quildmetres. S'espera la sotmissió
We les tribus properes.—Havas.
L'ESTADA DE CLEMENCEAU
ALS ESTATS UNITS
, Nova York, 21.—M. Ciernen-

ceau, acompanyat deis senyors
,Otto Kahn i House, anà a visilar a Oyster Hay, la tomba del
president Roosevelt, damunt la
qual diposttä una corona.
Entre el preeident HarMing
M. Clemenceau, s'han canviat
afectuosos telegrames de salutaCi6.—Radio.
CLYNES CAP DE L'OPOSI010
ALS COMUNS

Londres, 21,—Segons el "Daitly
Mail", el diputat Mr. Clynes, cap
del partit laborista* ha estat deSignat cap de l'oposició de la
Cambra dels Comuna—Hayas.
RAMSAL-MACDONALD,
DIPUTAT
; Londres, 21.—En les eleccions
ha resultat elegit l'exldiputat laborista Ramsay-Macclonald.—Ha'atas.
—11

BULGARIA
REFERENDUM PER A PROCESSAR EX-MINISTRES

Sofia, 21.—El referéndum naa
eional china un setenta cinc per
sent de majoria a favor del pro-

Pau d'Orient

ventuts liselotrebaten feranem". Aeudiren
a l'arte represealaelens de l'Aluntament
I g ia g iftealos pernenelltats de la manarda I an brin este l de l'almiar..
— la tsegoaa emsferenria de la landa
fou ',lebrada el dla le, emsent el sen terna '9~3 oreenleelons de le politice. Internacional", torrent a farree del diput at a C.orts per ianleena N'Eduarel Aunds.
— Sembla que •pertnnement e i anunelan una terrera renferenela del flete, la
qual e afea ene anirlt a garree d'En Aoves 1 Vtae • II. Ne ea/ dir que Si ha una

D'Italia

Continuen les deliberacions de la Conferencia
de Lausana
Les tres comissions nomenades
Eis idiomes oficials seran el francés, anglès i italià
M. Poincaré cap a París .*. La segona reunió de
Mussolini i les reivindicacions italianes
la Conferència .*. Corriunicat ofical
Lausana, 21.—Acabada la rimen! sessió de la Conferencia,
celebraren una extensa entrevista
Poinearé i Ismet Paixà.
Seguidament el senyor Poincare oferf un sopar en honor dels
senyors Curzon i Mussolini.—Havas..
LA CUMUNICACIO DEL REGLARIENT A LES DELEGACIONS

Lausana, 21.— it tou comunicada a les rep sentacions turca, sdrbia, ro nesa i grega el
projecte de re ament de la Conferencia, que preveu que la presidencia serà ocupada per torn
pels cape de les delegacions francesa. anglesa i italiana. La Conferencia es dividirà en tres comissions.—Havae.
IDIOMES OFICIALS
LES TRES COMISSZONS

Lausana, 2L—Aquest matt se
celebre la primera sessi6 plenäria privada al castell de Douchy.
Despees de la sessia es facilità als enviats especials de la
Premsa un comunicat oficial en
el mini es diu eme ele idiomes oftcials de la Conferencia per a les
deliberacions seran 81 francem.
l'angles i l'italik, perú ene d'una
maneen general es parlarä
francesa ja aue la majoria dele
delegats parlen solam e nt aquest
idioma . Per tan assistirien a totes les sessions inter p rete arietesos si ilallane, els mutis, mentre
sirmi nreessari, aniran tradilint.
llur idioma resnent i ii les deliberacions de la Conferencia.
S'acorde nomenar tres momiasinos perpub es renartrixin ele
treballs de la Confertmein. Arm e stea comissione esteran conetituidee de la manera !Peale/d.:
Prime e a romissi: earnearretare
(bis assurnples territoriale' i militars. La pre«idenria d'aeuesta
cemiesid correrà a càrrec de lord
Cu rzon.

Se gona comisad: Enearregada
de les minorire i»tenues i pr e mi d i da Del eenvor fluirroni. preeident de la delegacte italiana j Al*

Cominari del seu pato a Constartinoble.
Terrera coro:es:A: Enrarreenda
de le S ailestions financieree, Aro_
namialies i ferroviäries. La nro.si&neia l 'oetinarb el delegat trances M. Barrt'.re.—Havae,
LES TreVlatAteACIONS
ITALIANES
L'OPINIO Per ESEUS5In erlf.1 55rasemq:
EL MESIORANDUIS BRITANIC
París, 21.—L'enviat de l'Agència Ha y a., a Lausana comunica

que ahir iii metí, a la Conferencia celebrada pele servore Poincarea Curzon i Muesotirri. Fumest
darrer expoeä la seva opinió res; pee!e del memoràndum 'nritanic.
; Afe gí que el Tendal de Stivres
; reeoneix a Itàlia •ventatees enficients i comparables a lee c o m pensacions territorials ()Mimendes per Frenen en virtut del man-,
, dat de Siria i per Anglaterra pel
Palestina. Opine
seu mandat
; el senyor Mussolini que d'acord

amb aquestes compensacions territorials havien d'ésser concedidos a Mana algunes aventatges
d'arde° económic.
Per últim, reivindicä Mussolini l'atribució a Itälia de les Mes"
del mar Egeu, que els aliats han
decidit de no restituir a Turquia.
—Hayas.
Milà, 21.—L'"Avanti" diu que
Mussolini manifestà a lord Curzon i Poincaré que Itàlia hada
d'ésser considerada en igualtat
de cendictons en la qüestió de les
reparae;f ‘ts. Poineare I Curzon
manifestaren que la Conferencia
de Lausana s'havia reunit per tal
ile tractar qüestions determinades
i que, per tant, aquests assurnplee no podien ser-hi inoloits.—
Radio.
Losana, h.—Mussolini ha Celebrat una lloren Conferencia
amb l'ambaixador dels Estats
Units a floma.—Iladio.
LA DELEGA010 ITALIANA AUG-

MEJITADA
Losana, 21.—La delegació italiana ha estat completada amb
eenyor Nicola, cap del departitment del ministeri d'Afers Fetrangers.—Rädio.
•
LES DARRERES CONFERENCIES
DE U. POINCARE
Losana, 21.— E1 president del
Consell trances, M. Poincare sortirà aquesta nit d'aquesta eiuta t en direcci6 a París.
Aquest matt celebrarà una de-.
gació de Serbia.
Mes tard confereneiarä Lambe
amb la de4egazió dels Estate
tinguda conferencia amb la deleUnite.
Es deia que probablement
ria d'ajornar el ECU regres per
haver de celebrar una entrevista
Important amb el senyor Mussolini; per6 ei agucen% entrevista no fos neteesäria, mariana
desseguida.—Havae.
IW. POINCARE CAP A PAHIS
ELS QUE DIU ALS PERIODISTES
Lneana, Poincare ha
nortit cap a Pares, essent acomiadat a l'estació per lord Curzoa i

Amb maitu del conturs de clanes/ad le /111allitrquee Pepielare, obert per la
ltareomunthat rte. Catalunya, serntele Coa
l'Ajt.neament 1 alguna partIrtelers de la ella estrn molt anímenle 1 es proposen
preelulr la tes1 licitud per u veure• st eden
fandar la Biblieteea-Muneu, ene bulas Co
Irriten trol.iteilatla. El pelele' N'Antoni Mir
el arriba el *es, reelIre geneeesament a la
Vila tot el sea //11/1eU gnOhitgin. Tainbe
promesa l'eta de eeellr granel/ame:re el notar per inelalar la el proplaiarl 1.0 Pele
Illr 1 Rafels.
— Sembia que va per Son caro! I
prernpte otra un rel, la ronstrueeld de
l'hospital de la vila. nwreNs al Ilegal duo
amb tal In delich ti patrIel JOSep Ferrer.
que es practiquen &C— Tambe
—

unees /reumas per
Sur sigui una reelltat no Ihmaiine reixamplament del Anear
M1

de la 'olla.
— Adelanta varildement la tensen'.
tdd de solare n/ non mur, obert, Que 5egu e l x 11 luna riel do Sant Antnnt. Entt e
Vesplenald Jordi de In envera a:maqueta
Mena I les abres reformas que me Val
arenen, el roopint reproduen mr Ccli efec-

Aran experta. id.
— N'apropia la Nieta miar. Mrutre les
gorietats reereatIves e d'es/nejo catan
englponbnt liare progrnmes de restes, la
te,—C .
.erecia "Enment de la Sardana", de la 30U:emita Nationalista, manita P e r atiltell3
!d'es m'ate/ene 1 bailarles (le mara:enes.
g e pere at ene lta— Lt mercal ael atinar diJous len ronEAPALONA.—Dietrien
la no ira rimitat vis Perneas de Jovenano/t eniniat, runtinuant !asbestos els
tue bareelonine "nona germanor" 1 "N.
imana dele entender!.
II. de la Merca", mili masa a le parraEls ~M g de eamptenat Ile futbol
arman el darrer aturulla e en els canas eatnris ros no/entra• 1 asslee lInt u la Pitle les !antelan eapertives de castra Sus
pairlotIca amb (pie els ab/mintieren ele
donaren ele regflenn n'auneis: Inventa te
Pomells hailalonins al teatre del filmen
Nacinnalista d'Igualada t el eataleula s. ea
que araba mutual lela "Ele Se.Piral. 2 a O. I Peceras, ele Marterell, con- ,t' falible,
pedem" arnh gran entualatne.
tra el g ola P. C , local. I a O.
A la tarda, al metete teatre, l'"Orfe0
Rana una faifa dennimateld al
—
'misal de vin e . Els prole oferte san in- Matarnni" p areen nn mierda coneert, es"la
, refiere al roe ele predilecta. Amh loe, el mera molt aplaudirles les campos:cines
sardana de la Patria" I "Els Segadores".
IMMI de renace esa ahilaste' de bdemia
Mi parid mota Catre ala »vos mutuasI
'Os e&

Losana, 21.—A les guatee do
la tarda ha tingut lloc la segoila
reunió de la Conferencia. No ei tia
facilitat Cap comunicat a la
Premsa, per?) se sap que en
aquesta reunió s'han tractat les
condicions de pau.
Demà no hi haurä sessió per
tal de donar temps a les Comissions porque redacten Ilurs informes.—Ràdio.

de caràcter ofensiu com defensin.
Turquia haurà do reconèixer i
mantenir la llibertat en els Estrets i concedir pes lliure, tant
als vaixells mercants com als de
guerra. Finalment, no podran
tancar-se els Estrets mes que en
ces de guerra en la qual participi
Turquia.—Havas.

LORD CURZON

Atenes, 21.—El rei de Grecia
ha enviat un telegrama a Venizelos confirmant-li els poders
conferits.
Venizelos ha contestat amb un
altre telegrama d'agraiment.—
Rädio.

Losana, 21. — El representant
britànic i cap de la delegació del
seu pals, lord Curzon, har donal
aquest matt un banquet en honor
dele delegats francesos i italià.
Aquesta nit ha ceilebrat una
detinguda conferencia amb Ismet
Paixà, ignorant-se el resultat de
la mateiza.—Havas.
LES TERCERES POTENCIES
Losana, 21.—tina nota oficio-

sa, comunicada per la secretaria
general de la Conferencia, confirma el que ja s'ha telegrafiat
declara que les terceres potencies interessades a la solueió deis
asumptes d'Orient, podran formular des observacions que es timin necessttries, ja verbalment
o bit per escrit.
Afegeix que la Delegació turca ha manifestat que no vol negociar amb les Terceree notendes.—Havas.
ELS INTERESSOS D'ESPANYA

Londres. 21. — E1 "Daily Telegra p h" esrriu:
"El Govern espanyol, que enviä
dos navilis de guerra als DardaTi p le, no ha fet encara a les potencies convocants la seva petició
de 'prender Mt a les Conferencies de Lausana, per6 es te he convirció que si la mintió AA lee eapitularions Pa tracta definitivamena en el moment en que ho sigui!) convenient escoltar a Espanya.
Sesee parlar de les relacione
histariques i tradirionals d'Empa p e-a al proper Orient, la importància dels

seus interessos

comercials a Llevan?. serohla justificar la veva petició. Corn una
de les principals potencie, catóEspanya esta tambe interessada a la eüestió dels Santi
Itere, en tots els seus aspretes.—
Radio.

Abano de prendre el tren ha rebut ale periodistes, manifeetautlos que les negociacions es realitzaven dintre del Inés complet
LA PRETENSIO DELS TUFJCS
aeord i amb un gran esperit de
cordialitat. Tingué frases deloParis, 21.—Sobre el riunor cirgi per a la nació suissa i agraf culat a Losana, els turcs em prol'hospitalitat cordial que han ra- posen reclamar lambit un torn a
bia tete ele delegats.—Ràdio.
la presidencia, telegrafien de LoLeiana, 21.—L'enviat especial sana que aquesta preteneió es
de l'Agenda Ha y as cree saber considerada inadmissible, perque
que el eenyer Poinrare porta sa- els turcs no hi eón solament com
elefaetelates tinpnasions i' te a vencedors de Grecia, sine tumgrane esperances que la pau serà be com a vençuts de la Gran Guoconcertada a Losana.
rra.—Itädio.
Es veurà a Parte amb eis ministres belgues per a parlar de LA QUESTIO DE LA Lus EirrAT
COM SEISla conferencia financiera i eco- DELS ESTFIFTS
BLA QUE SERA GARANTIDA
nómica que ha de reunir-so a
Lesana, 21.—En el ces frie els
Brumell.lee prebablement el dia 5
aliats reconeguin la inutilitat
de desembre.
En ces que es vulgui celebrar manttinir guarnieions als Estrets
una reunió preliminar entre eli maidenir guranicions en ele Esrepresentante de França, Anaia- trete, una Cornissiú c4vil deeigterra i Itälia, M. Poincare s'lli nada per la Secietat deleacions
negare.—Havae.
vetlla
instatiatió d'ebre.s, Wat.

CATALUNYA
SAN'? CIADURNI DE NOtA.—la termina
Nacionalista de Sant Sadurrif de Nota ha
°reinara l me tanda de conferenelee, que
signifir gran una intensa tasca de eatalat'azuló de teta le centrada.
la primera conferencia del elote Dime
lloe el ata 12 dele torrente a resplentlItla
tala de te rembra Agrícola. I anfi a carnee
Ce l'advere -el En losep Mur!, que elisserta
sebn r/ lema "Tuca a ter per les Je-
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Seixanta cinc pirates
xinesos saquegen el
va por anglès
"S ullivan"
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itees, cancavi de la eetftlea regionalista,
de la remalla/tracia d'"Accle Cats/ana"

la asure enriat.
101 a,ttln inetIcallsta relrbrat la
—
setraase paseada fou mall eonearreaut.
— VAluntamant h tempral rodill•l en que tela lastal.InG3 l'Escon d'Arts I
Oflels.
515 pares deis soldaba de 4110la
Pedalees quo Perore part del batalla expedflotoneel e• Perderte han iran/es al
/Cetro de la berrera 52 telrerans tretaluan( la ti/intenta repalrlaclet del all
la tul.

— Verted Ilettaionf tramara el ala 2a
del time que ego mi e glaillit cooreft
tesina \amasas.
ei erreiarn les samanes de contra;
meseras. carreler3 1 IndareIS do Emana.

velen conquerir la veltmtat tela estelans
pcI narlonallsme; (Caqui Eaellvilit de "SosIra Parla" I rEaltrra arupemente (-atelana. Ei isferele • "latid Centena" 1
In darrea Aineinglea nepulthasam te Tarrea-enn, on
exInnorisfaren les aspe-racione nactonalneres. (Aplaudiments).
repelen Pldeort de . 1Renare Parta" 1
Peinar que CaYeta de seriar pe lee varetees
d'al:reo temes de Pelma emires; del Seo,
tl a
M'era de cada lla 1 lee renlist11_

en el»

calent nastradre. dt Ceta/asao loa mirarme deba rozan/me, pule ua pehie ric i Itt-

balsa han plectftea pr
iletet9 I Per
perft de teta ele mema» el etneeres *Tm,
on la demarreola ulepora *cm aria eses
e s senatel a la son saetera ¿ 'ese?. (Apnetdimenle Aealat resernanaat a Ni. que 911
fee"

Sentessin tema reedteai, peelersiruessIn a/ son
eatallefinven ale iteren, distarle% be 131 que
ea resale de wat ralles (Aphardirneals).

E/ feria eatnenset de la Cemleei do
Prepairagan Cle > genes Parta" En PonlePere role, easle easpresed bella 1 enr•
eje/e/U, erneltä eta trereneelears a derruye.
• Ilmearna marines dels anees enea din

mes nembrone te arte es ven Alerte, a
Par la llenada catalana
SARREAL—Elmelence a la tarda, a l'aslatee del Centre leepubllea Autenomista,
organItzet per "Noatre Parla' I M'ab la
amurraría, dele patrinrem earrealencs, se
celebra min gran arte d'arirmarie
nalieta 1 d'enalilment a la Ilengut can-

to ll e.

va presentar els oraelOrs do "Nostra
Parla", arnh tina expressla Jlisla anearada d'amor ml lem nestres toses el oree:Wat del centre I diputa% per Calalanya
En Manuel Potau.
E/ vire-secretar' de "Nostra Parle", rn
Rafael Cardona, saluda la vida ele Mercal I exposh la tasra ratalanituelora que
cal empronetro st es vol quo tole els esternones mehala responsuln a la nutra Ideo-

logia. Fin ara, semblava que nomas s'ha-

Va de parlar del nerienallenle en vlaules
d'elecettin g ; toma convenante que agusatea
nn san una fila, Mea tan 8019 an epigoill
de la nestre llulta per In "'liberten, taln
molla en patriotas gua imeaanp ate areetl,

easer narinnallrise de ellr 1 Te r Fin' eat , ledsme abaleare sl aviare /gema I o que
eta Jorre. amb ilmr, eithisramas, matan
une wentia pel doma de la rabia, l•Plaildiments1.
ari nostra Sannrenneoltat--lae l eoerd envere As Catalunsn r • slItan nna hora
manteen per a tete 1 el riel/u rentraliele e'esrereasa per en:orplr-la: veden eind.
p aeorrerut emb In „meza telefeniee de
Berreloni 1 aliara mnb els ron , -urnes do
Turnaderia, per elle orgeritteats t amb
tantee altret reses: al voseliree tenle algun me t erte les a re, mes prösnera le /erra I enrtquir•ves enb el teehall tientan
nae sIn servele per vanee destiuden: amb
(Negree l pretera hen de tiortir-vos El pas
adoells r o nt, enveloes dele nostree asstas
ele Ratonil I m'etnia?. (Aplatu(llmente).
Avui ala tenan nula Calelanya une senyore ame areupais sota lee banal, 11.
al. N. loan Penemle come a lot ratala_
1 1M110 1 rontre els <piala no havem Ile descuida una un moment. A atea 1, ha un fort
1

EL REI DE GRECIA CONFIRMA
ELS PODERS A VENIZELOS

DIVERGENCIF-S?

Londres, 21, — Segons el corresponsal del "Daily- News", a
París hi han certes divergències
d'opinió entre la Gran Bretanya
i França en ço que es refereit
a les condicions de pau a l'Orient.
Per excmple, la Gran Bretanya
s'aposta a la cessió de Earagalca
a Turmaia, mentre que França es
favorable a aquesta reivindicació
turca.
Frente opina que es en va limitar els efectius militare tules
Träcia, s'oposa a l'entrada de
les tropes d'ocupació a la regió
dele Estrets i proposa que sigu:n
coLlocades sota el control d'una
comissió internacional pres.dela
per un turc.
També catan dividits els pareme prop del dret a les reparadone i cada potencia formularà
propo.eteions personals respecte
de les capitulacions.—ndio.
LES CONVERSES ENTRE REFET
PAULA I ELS 00111188.11R15 -:- NO
Hl RA AOORD

Constantmoble, 21.—Encara no
ira estat possible record entre
ets generals aliats i Refet Paixh
en l'antimpte de la policia. El
Gove.rn d'Angora es nega a acceptar els punta de vista que els
generals altote consideren assencials, en vista de la qual cosa
aqueste han acordat comunicar la
situació a Ilurs Geverns.—Havas,
NAVILI DE GUERRA A ESFAIRP*

Ton& 21. — DI creuer °Metz"
ha aixecat ancores amb rumb a
Esmirna per posar-se a les ordres de la divissió naval de Sfria.—Havas.
LA :MEMA ANGLESA 1 L'ACORD DE PARIS

Londres, 21. — La Permsa anglesa comenta record de Paris.
La "Westminster Gazette" diu:
"Encara que, no coneixem les con
dicione fonamentals de record a
que s'ha arribat entre els aliats,
podem mirar la eitnadó amb una
mica de satisfacció. D'aquest
acerd en treiern un averany faverable par al resultat de la Conferencia de Lausana."
El "Dally Express": "La nació Id plena contienen en en seu
plenipotenciari a la Confereneia
de Lausara, lord Curzon. Te la
satisfacció de saber que enfrene
units amb els nostras aliats en
renal Idadiferents, que e in majer(a•
dta ene acineettem !Mitin anib ele inelenglislee, la 'metes fletarla sera aemparada,
atan une eousealleasia de la voteatab de
lote. (Aphandinierne).
ad-""I" al . Prertegadoa

dele
fundalere do ag eetra Perla", En Manuel
Mled, mastica reeeraant que gartean ea-

naelent/tune repiense Perras-ene 1 ua

be

easruele taro a arras defenal1114, Cl
ra alta arruare 'M'irrite a la nomas ReasPVI I e/ pulse e asrennIn • em ir,
gua,
de la Patria.
mir gentes ein enemas

es

I

lAalaudimentel.

Es referen el naelenalleme getudable
que orienta a/ reprailloantsme olttala
Irla I que fe Erimealont a 11 ver/Mble In•
ten:sisarle de tes doctrines d'En PI 1 Mar-

Call. la vs/drla ql. edurst Merme, eell
herniare de Ion Boiles eonWe la vra.-luna •epanyels, res eede d ie •tA oetsts'Asea lanen4, dets ht.a,is natateedtoles.

IA plandiments I .
lat atierre del Marras tput trata le
Id per als ristres latee
relees, ha el le•mer un tiemple mes a rePule. per MI de :sentir la neseelmt del propi Paveen. 1 el lis ene ‚olete e •ark
farern de la limites una berra nimba! piel Sed
tenor a la lus:le13 1 a /a Maten' dels keirlCee
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mes. envaele1).
En una del mAs gran ennielesule es dona per m'eruta el millo,, t'emires ernoes
parinelen ele pafrlAtle etlinInt per para del

preetdent. "bocas Parla" ha denlo en..
lbs t ite e n •n oreen, per a fundar t Set-

?real

Una delegada.

dipurst a Corte r eme. , eta
I Daniel ha fel un donaran de matertal pedarentle n le s Escotes d'Amera Osor, Suseda ivAA171raMent ernque s1 3 elnuit hn
_qu—
geerdet destinar a corlee' e/error/el ele la
geecld (Marta del d i ere/eta primer ele lug
de la cesa naritcro 3 de la Pitee del-ano
— lta estel 110/nennt rIP Insp rr e er de/
linero, d'un/sea "provincia" N•Eauard
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El Govern feixista tre.
balla amb dalit pel
desarmament
naval
Roma, 21.—El `Corriere dita.
anuncia que da imminent le
publicació d'un Decret establint
un ded it de dos cents milions de
lires per a la construcció de des
creuers, guatee torpecaners i g uatee submarins.—Havas.
1:a"

tota la durada de les negocia.
cions."
El Times: "L'esperit terbolent
i rebel del moviment nacionalis.
ta tune ha d'esser induit a Lau.
sana a ajustar-se a les urgente
nacessitats de la pau europea. La
vigilància i la unitat dels adiete
s tI ta necessäries 1 menten
aquests deliberin els hi seria prea
cis afirmar constantment la impressió que Ilur unitat de front
continua intacta prop del punt
p.:14116s, es a dir, Constantino.
ble."
El "Morning Post": "tina ruptura entra es aliats a Orient se.
na el preludi d'una ruptura a
Occident. Feliçment Poincare
oblida les divergencies del pes.
sal en el desig d'aseegurar-ee la
unitat en el parvindre i es dóna
comple que ara pot tractar ame
un Govern que sap el que vol I
que es fidel a la seva paraula."
El "Dalle Chronicle": "Si este
acord róna els sena fruits tindrä
el merit ola restablir la coopera..
ció anglo-francesa acaso sacies
fine els vitela interessos britä.
ntcs.—Radio.
L'ELECCI• IbEL NOU CALIFA
Constantinoble, 21. — Kernal
Paixä, en nom de la Gran Al.
semblea d'Angora ha cornunical
al nou Califa Ahdul-Medjid que
aquesta Assembloa l'ha eleedt,
per unanimitat i que en el seu
nom l'expressa les esperances
que tot el pobla iNlämic abriga
en comensar el nou Califa.
Hayas.
Constantinoble, 21. — El non
califa Iledul Medjid Effench, till
del soldrà Aziz, te 54 anys. Es
molt apreciat pelo europeas. ene
tre ele quale gandedx de reputaa
ció d'ilustrat, cultivant la mú4
sien i espacialment la pintora.
La noticia de Na seva eleceid
ha produit exceLlent efede ea
els cerdeo tiras i estrangers.
La Gran Assatmblea el nomenä
Califa per 148 vots. Els sens dea
competidors, embalas filie d'Abdul Hamid, obtingueren: el edil.
cep Selim, 3 vots 1 2 el princep
Abdul Rachim.—Radio.

LA CORONACIO D'ABDUL
RIEDJID

Corrstantinable, 21.—Per prie
mera vegada a la histeria de l'Inis
peri oletee el non califa. AbdulMedjid, no portarà la cerimenia
de la inveetidura l'esposa d'Ossmano, que figurà sempre a lea
coronacions dels Soldans turre.
Aquesta espesa te el do din -a
ves t ir al pertador del poder temporal, i Medjid, designat solarnent
com a pontifex de Mellen, no re+
brä mes ame el manten del Profes
t a.—Radio.
MODIFICACIO EN EL GoVERIII
GREC?
Alertes, 21—Segons ele diaris, la tmedificaold ministerial
que setnbla fníminent obeeix

qué el senyor Zaimis ha derlinat
asemej e '• preeidencia del bes

un &mena de mil peeeetes o l'Ababa*
nt d'Oto', amb desafiarle a fine breas
mee
ric
lla

—
Iran!,
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Meten eJlesedee.1 1 1,
Celestl peersa 1
Re/tediad Varela.—c.
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LA PUBLICITAT

CONFERENCIES
Les sessions
CONGRES
S'obre la sessió a dos quarts
de quatre, presidint En Bugallae.
Al banc blau, el cap del Govern i els cninistres de Fument,
Eisenda i Governadó.
Les tribunes, plenissimes.
El president del Consell Ilegeix un proleete de hei.
PRECS 1 spREGUNTES
El senyor Canosas del Castillo
es diel de l'excessiva Importarle
de cereals estrangers. Demana
Govern que dicti mesures tant
en aleó com en el referent als
transporte, porque, quedi prolegula raarieultura nacional.
E! ministre de Foment Ii contesta i din que el Govern estä
et e nt al problema i en el Cansen
d'ahir. es prengueren algunes
dispneicions relacionades amb
l'assnmpte.
Nega que l'actuara') fiseel sigui tan dura per a ragridillura
cien SP enposa, i rreu haver demostrat aixe aqui en anees oca -

5 Ini..
Tots (loe rectifiquen.
Continua la interpelearie d'En
Di-ataire. Sob vP l'erdre
El senyor Gue rra del Rio rec urea hreumenl.
Et senyor gereadell din que li
estrarya que des del divendres
fine avui no hagi prec el Govern
cap determini que fee innerattehria la seva intervenció al debate
No pot ereure que eegneixi en
el sen ehrree En Millän do. Pris g 1 agrairia al miristre di. la
GeverearieIi dieelee si encara
aeoen Minen de director d'Ordre
Fa una panea perquè se li con
testi.
No cap rom interpretar el eilenel minfeterial.
E minletre de la Governao16:
S p ro p ixi, parlante
PI menvor Serradoll: Segueixo
jr i eeguelx don Millän.

parlamentáries
Ira calästrofe cont la paseada no
os resistirà. No donarem motiu a
incidente i escàndols per tal que
la responsabilitat s'esfumi en la
polsaguera de tale escàndols.
Respectarem les persones de les
• quals es parli i dedicant un re(lord als que amb la mora han
pagat el seu tribut a la justicia.
.aunplirem el deure de hernietedie histórica amb la claredat
necessäria.
Agrade al Cap del Govern la
Prova de respecte al Parlament,
portant l'experticia a discutir i
elo.eia al general que l'ha insruft. (Aplaudiments a l'esque
-na.)
Condemna el promesa de melle
que (madi sense càstig una catàstrofe que ha costal den mil
hemos, constituint la triaba del
prestigi espanyol al menaje temps
(ate la MAS gran vergonya. En
qualsevnl pele aixe batirla portee
una revolucie: la caiguda del regem. Descriu l'odisea de les mares que animen per la carretera
de Tanima a editan voten( identificar eis cadàvers dels scus
filie, i din que aleó no pot quedar liquidat sense el càstig dele
responsables, entre els quals s'ha
d'incloure al Govern que presidi
la ratästrofe
arme!t altre presidit per En Mayra.
En lee planos de l'expedient
timbal testimonie Vine, la veracitet dele enrule no not dubtar-se.
S'avançà pele territoris de Beni6aid presentant l'avenç cota una
re e een • te. d i ent (me la farn dele
rahilenys el consenti i pegue
seguir el trametiment de munidone i projectils.
Llegeix algunes declaractons i
pregunta si el Govern eslava
aemabentat de la situacie. Semtirant rodi va vollir-se la veneenea. Exalica lee crudellats
Zelnan, els rohatoris i desfalcs de
lee relees dele realmente, la immoralitat dc rambient a la zo.
na, el manrament d'ofaealitat
dietats dcl deure i de l'honor, i
diu que nn es not reeeentee ir
re•noneehilitat ale cape militare
sin) que d e u eetendreet ale Governs que vis mantenien, els tolereven 1 els protegien.
Cita els ene Pa portaren be.
dient rus varen ter mee nel hon
nom d'Eepanya ano molls rever»ente que han passat pel e'oler.
(efelt he.)
Estudia reenedient recordant
la malverearie de ronde &eta
eurrei e empre al eo i d i u en e des
tires d'esser una Plaza a la Pene
fesula. ha tot aren dany a l'exeren d'Arrice. r e eordant que dos
mieieires del Govern ano seent
al del desastre. nresernn a Madrid la inau guració d'un Casino
ner a una casa de joc. (Grane
murmures.)
Recorda ele precedente del pro
edema M'aire eitant una Fidel nrdre d'En Martínez Campos sobre
el temps de permanencia dele
reos i ofieiale a l'Arrice, n les
Mieles de propietats mal mirenridee i reriestrades de nom de l'amillare dele militare, a l'actuade privada dele enhiele p ecan-trate n dedicats a feines estranyee
al emit corriere. roer el d'enneill
aaaiata• nt nue Pl o avl °e l e carrers
de M e lilla braut l'orgue.
Parla do enlditle sagris t ans de
e ervidos en les males de loe del
Emiten Menee. 1 de recadere de
tee amiguee dels: eane I nfleials.
A les provincies del Sud d'Hepanya Os de ennen•tial dir ene
orlan un cap o oficial d'intendencia té de comprar alguna finca.
ee'n va a l'Arrice. En ele comer
ro' de Melilte se sabia que ele
alinees artielee eren tes
•enveres deis caos d'aquell COS.
(Grans murmuris.)
A Zeluan hi bague un auxiliar
dintemteincia que ve barrar-se
atril) la fam dels silleta, verter)/
s elle preus els anales'. i una
+mima generosa en t in moment da
instecia ti trevessä el cervell d'un
tret. (Sen sedó.)
Deepree de citar molla tete,
enmbat les Red/de entre, d'En La
Cierva prohibint que s'embrinee
l'Alt emmandament, per a
evitar que n'aelarisein lee sesee.
Din que En Ferehridez Silvestre va anar e Madrid 1 ternä al
Merme diepoeat a dirigir-se n
Alhucemas; vaig dir en un anterior (ii91111P3 que a Melilla era
publica armeros ene En .ilvastne
entris a Alele/rimas que tal com
ti haede mantel el ltd.
El P'realdent 11 crida l'atente&
edverthit-It que la persona del
hiel ne red, dierentir-se.
El ßenyor Prieto: jrn no elleeuteixo si el ftei redes denar n
no aquesta'orrier. Pi ha un Cmvern responsable darrera d'en 1
el (envere: prelrä dir si el f u i va
ter h4 o malament en donar direetament arme/eta nedre al general Silvestre. (Rumore.)
Explica el que va fer En Sil-.
eestre i e coronel literales a Aba
ran. 1 deeprds d'al.ludir al veseomte d'En, diu ane En Silveetre. verted de les alas q ue II havia donat l'alta proteettle 1 Musca? pele exits de guerrillee, proteilt al col] eapriel, cense que aixe
s'emitir/mi s res ni nielt nt pno
pnl na llorq 1 per l'Ajt, Comanda-

Din e l mintedre que llegeixi la
1 Pre ree e 1 venrä ele atro pe lle ene
es fan. Parla de les quinzenes
ei le un ras, ene provoca hall, fnnt a lguna bermuda a ons_
4 1. 11 del die e r'er d'Orare pública
tenthatent rantoritzaelle dorada
al ezevern per a reorganitzar la
peleeis.
neeirit el erute netelirament
Venal de nee p l poder d'En Milet e •e-aeeteix en ene As l'adminiedradne dele freds eerretedel
mir -sien de la Gnvernarie i liare
fa yeenee arre no hi Ira pOlft le
en, n'atrnvnix a arar contra d'ameet senyor.
La ment ereu que te altree
•
perd jo, com a menäre
' . no ore errare aixee dones
eeeea ene pereenee que entren n
ieien venir crin atan personal
Rin el alif en equeet, roen en
let• ele /enarque., no As altea
',en ene tina obligada cortesía
al , ene ocupen t'arte rärrece.
Defensa la proleeta dele esesla*. i te ironies ner al ministre errnitrueci6 m'Atice i el de
la teevernamed . al qual creu sotmee a En Millän.
E . retereix a la diemoluoie
lee Juntes i a la deee litució d'un
geyernader civil. 1 prenent peo
de lee manifeetacione de la intel!era/afilar.. demana que es einst
a En Millän de Pringo.
Ame« he en diverson llore.)
El ministre da la Governaele
P• dol ihr eeriem !anee de remete.la elogia rhonradeea d'En Millen en admieleitrar ele fonda secrete de Gavernació i demana
ef, ,,eete. en la dieeneeire.
lel eceyor Serradell fa algimee
obe e rvaelone. ee euemen amieet
debut i s'i..lra
•RDNE DEL DIA
Es veta eilinitivament el pro_
je e te e. Llei eebro credite extraorritnarie.
posant a debat ele dictateme pareials referente a l'exped :c lit Pineee.
El ennynr elouguäe protesta
Ire el Premideut aprefiti un elogien( en que hi han molen dipute!, per a eeeoltar el debat enere l'expedient Picasso, per a
nerevar defieitivement dista/mena I
de reedite.
El Peestd ont, amb l'eprevael6
g4 la rnajerie, ein que el eeu deur , dc preeedir a atriesta apresaCh.
El senyer Nougués diu brees
tunee explieant ha eeva protesta.
El aenyer Prieto defensa el
ere vot particular.
Diu que mai corn ara ha sentit
tanta emorii3, ja que sen tan
g rane les propercione de la eatästrofe, que el sea esperit n'eme
er t iteix rertordent les hora, pase
Barbee Ilegint i plerant sobre les
Manes de l'expedient Picasso, en
e elan comprovats tole aquells
t ristessime tele del desastre; i
aval, vol reconcentrar-se amb
sella conemiencia per a exeeosar el
que ha de tenir aceente de pre' ghria i els cene desigs de justf.
cia, fugint del que signifiqui poe
lilica davant dele pilot d'óssos
C alcinats pe! so/ africà.
% g alleen la depureei6 de lee
e1411 teltbillt414‘ pOtquó una al- asead,

Relata el passat a Igueriben,
l'evacuació d'Annual 1 el de Monte-Arruit, que no s'ha pogut esbrinar per tal com el senyor La
Cierva ho ha irnpedit.
fEl senyor La Cierva: Tot est ä
escrit a l'expedient i en els documente complementarle.
El senyor Prieto demana uns
ninuts de repós.
El President hi accedeix 1 se
, uspien el debal a un quart
vnit per a reprendre'l a dos
quede.
El senyor Prieto segimix el seu
liscurs i diu que està aparta'
del criteri que en el dictamen
'ormulen els ministerials de la
eamissie. En carvi, hi ha alguna
t tendal entre el seu vot parteuelar 1 el deis Iliberals. encara
que troba a aquest queloom desvial.
Davant
interrupcione
senyor La Cierv ai vescomte d'Ena. din que no vol desviar en
diälece la eerenitat del gen
fent d i versos comentaris sohre ele politice.
Tracta de! general Navarro,
radelarie dele perfile a l'eve rde del Govern anomenat nacional 1 de la responsabilitat
contreta pel aeneral Rerengner.
t teeint una ordre de placa d'anurst en la qual felicita al general Silvestre i a les SPVPS tronce alls PSOPaa veure aviat a la
e mita d'elhuremas.
El fieral del Suprem nariz( de
elvalitats entre generals, pere
abre no acontentarà el país. Si
ele trihunals militare tallan re_
ve/at ener gice contra pal sane adi
e als dc eedleid. no poden ara pro
e edir ere') /enitat.
El Parlamente que s'atribuí le
f actiltat de casti g ar 1 premiar
nels tete deletterra, ha de dir Cilla
el s ?tornes rail/tire sen inertes, ja
aire considera que ella, com lote
elle que ens portaren al cleeasfrie, eeln re sponeahles. perquä
sa p ieueren evitar-lo.
Se enispen el debat, quedant
l'orador en ree de la paraiila.
S'a l xeca la sessi6 a dos guatee
de nou.

SF-NAT
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A tres quarts de guatee cometeeh la sessió, presidida per En
Sänchez Toca.
Malta conclurrencia de cenadcre a la Sala i de pinillo a les
tribunes.
Al banc blau, els eninistece
d'Estat, Marina i Gràcia i Justicia.
PRECS I PREGUNTES
El President dóna compto de la
mort del senador Cuente Palacios, dedieant rnots a la seva aremória i acerdant-se que consti
acta el sentement de la CambiaEl senyor Ubierna 'vilera la
petició feta en l'anterior etapa
de que s'enviin relacione de tote
ele autoinebile oficials.
Alguna departaments enviären
lo dades soLlieitades, iteró ha de
dir que arribaren incompletee.
Alguns autonnSbils t'oren com reata mitjaneaut Reials ordres.
El senyor Gonzalez Echavarri:
I altres foren comprat coro u eanene Ileugers.
El sensor Ubierna examina les
relacione que te en són poder
creu que el cost da molts automóbile sortf de la partida de material. de calefaeriii, etc.
El ministre de Gracta 1 Justicia
anuncia la preeentacie d un projecte d'inquilinat. Ces que no s'aprovi es perllongar el decret
d'En Bugallal.
Continua el debat sobre el projacte de Ilei da profilaxis de malalties evitables.
El senyor Burgos Mazo combate lee facultats massa emplee
que es donen ale inspectors de
Sanitat,
Li contesta e.< senyor Martínez
Salazar, dient que els inspectora
de districte flan d'eseer a més a
mes metgps especialitzate en
qüestions sanitàries, i ell dia que
alee s'aceensegueili les inspeaolerte sanitäries ee'ran el que
deuen ser per a aconseguir que
aquest important sorvei tingui
refieäcia deguda.
lireurnent interve el mIntstro
de Geäola I Justiola per a explicar la situaste en que amb el
projecte queden tele me t ges forenses, els quals do moment, esteran en les. mateixes condicione
que ara.
'aixeca la sessite
ELS OFICIALS SUDALTERNS INVALIDa
En Elite/tez Guerra ha llegit al
Congrés un projeete de Liel reformant la Invalidesa, en el sentit que ele oficials subalterna del
dit roe no pedran cobrar mes de
eine annalitate despees del segon
gninquenne
UNA PROTESTA
Ils senyors Salvatella, Pedregal i Barcia, en nom de la Lliga
dels Drets de l'llotne, han protestat davant el president del
Consell de la continuació del regim de les quinzenes.
En Slincliez Guerra els ha
dit que podía demostrar-los que
les quinzenes deeretadea Oren eiltrictAment legale,

La qüestió del Marroc

—

Harmomesenl'Alt
Comissariat
El sots-aecretari de la Presidencia ha dit que al dinar donal
ahir en honor del general Bur.
gimas, hi havia assistit lambe En
López Ferrer, secretari de l'Alt
comiesen.
—Ro (arg constar — diguel —
parquet havien eiretelat noticies
sobre suposades dtscrepänciee
entre En Burguete i En López.
Alee no es exacte, ea que hi ha
gran compenetració entre elle
dos i 01 general Castro Girona,
entro tots tres i el Govern.

L'expedient Picasso
NOVES DADES DEL MATEIX
Hen's aquf la continuació dele
reta Metate en l'expedient:
Senyalant el desenrotllament
deis Uta esdevinguts en l'entone
zeda de la Cornandäncia de Melilla, i referint-se a la retirada
de Telatza, que era miele principal i tenia una columna niebil
al comandament del coronel Saturi Garcia per estar a la plaça
En Gimänez Arroyo, al qual corresponia, diu el fiscal que hi
hague desorganització i abandó
inexplicables, ja que a tres quilennetres del cami i en entrar a
una vall un els moros dominaven las altares, es desarticulà la
torea, perquè la companyia dametrallador es "es terä a l'esquerra", i la seguiren ells que anaven a continuació, 1 que se separaren de la resta de la columna
que continuä avançant fine ami bar a la zona francesa, sense que
el cap pogués, malgrat els seus
eras, fer tornar aquella al eami
per la deaaparició dels ofitials i
classes, diepersant- s, aquesta
companyia amb pèrdua del material i armament.
Segun declara el veterinari
Montero, la cavalleria enemiga
seria dune 50 genets i els alares
moros no passarien de 500, i no
velé que s'adoptes cap disposició sinó que cada u obrà segons
les seves
lats capitans Moreno i Prats
diuen que abandonaren les balees, calculades en unos 500, aixi
conto tot el bestiar.
De nou companyies que sortiren dé Tolatza, arribaren a la zona feaneeea un cap, 16 oficials i
150 de tropa.
tinent coronel liareis ha
deeleeat que les actes del Conseit
de defensa no les té, perque les
portava el tinent Lligues, que ha
desaparegut.
Ml cas do Nador es erimprevissa5, ja que, malgrat la seva
importància corte base al peu del
Gurniete quan sobrevingueren els
esdeveniments, tenien en total 12
cape i oficials i 159 de tropa.
A mee eslava desguarnides
les mitigues posieione.
Rellata els incidente dels dies
23 i 24 i afegeix que, com als altres Hoce, ultime u quasi /Unge,
eslava al seu lloc.
El tinent coronel comandant
militar estava a Melilla i segons
deelarä dl ca p del correu, que es
salvà en una barqueta, ni el cenare, Id el jutge de pau, N nineti
residia a la locatlitat, essent ell
rúniee autoritat que es trebava
a Nadar. -'
El cap del canta, tInent coronel Pardo, fea pressent en una
emane, que el 22 es celebrà a la
Comandeneia general, que Nadar no esteva en condedons ele
defensa, a la (mal cosa se li contest ä que es pensarla si els enblevais Meten arribar a Nader i quan fas del cas es determinarla.
Als defensors de la fàbrica de
ferina s8 Ole va dir des de Melilla que esperessin sis o eet dies,
temes en que podria anaree
sacerrer.
A Tetuan hi havia el 24 de julial 444 soldats, 140 regulara 1
20 policies, que fören tancats
per no inspirar contlanea. Gente
regulare es sublevaren i els quarenta restante s'enviaren a listilla.
El dia 2 s'acerdä la rendlei6
el 3 es deixà menú. a 50 meros i
tal/entes de regulare, entrant pos
deepres tuicultumeam e at els moros a l'Aleansaba.
Un grup d'aquests fligä ul capita Carrasco i al Linera Feraändez; els hi taparen la beta i ete
aseassinareen, cremant eta cadavers.
Un testImont explica aquonta
altres erueltats mollee ja senogudes.
El jutge instructor acuma
negligent al personal d'aviaree.
Ja que res intent per a posar a
ealvarnent d'esquadrilla trapa
teils trae-ladant-los a altre He/.
encara eme llagues estat amb al.
gnn perill.
La responsabillitat del malevingut incumbeix primmellatinee'
al comandament que a z sentä •'
fals la desmesurada proposieb;
del terrttori 1 amb incerieciencim
incapacitat, aturdime.nt i temeritat va provocar la eaigtuta; perd
tambet hi ha que culpar a Faxereit d'oeupaeió, relaxada Ilur moral, i a quanta amb oblid de

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
1 non militar I del prestigl de l'arma no han sapigut respondre al
compliment del seu deure, sotacrivint capitulacions incomprensibles, abandonant posicions en
ddsalantada fugida, presa d'incomparable pànic.
En l'ordre polilla deuen desee
presea en consideració altres
cauces, entre elles l'armament
de les eabiles, especialment lea
de reraguarda, a l'excite d'atribuolons coneedides als capitans de
la poeicia, la supressió de pensiona ab que les gaudien des de
teja anys; el desconeixement de
la influencia d'Abd-Ill-Krim, el
qual ja en 1919 tela bones advertències ad funcionan i de l'Estat,
senyor Aguirre.
S'ha dedult en el cure de l'expmlient testimonis per diverses
rete, com per a castigar i abres
per a premiar ale citats. Entre
ells n'hi hi ha u contra el coronel d'Africa Gimenez Arroyo,
comdenmnat per Consell de Guerra per abandó de resquadt el
de Zeluan, ami com al tinent coronel d'enginyers Li garte, al coronel de Cerinyola Roig, per venda de queviures a Zeluan, etc.
LA COMISSIO DEL SUPLICATOR1 BERENGUER
Continuen amb gran activitat
els treballs de la Chemisch) que
enten el suplicatori per a processar al general Berenguer.
El senyor Chapaprieta arabä
el dissabte l'estudi del suplicatorl, pasant-lo al marques de Santa Maria, que es proposava donar
per condes el seu tasa n/1 aneesta mateixa tarda.
ELS TREBALLS DE LA COMIS810 DE RESPONSABILITATS
Aquesta tarda s'ha reunit al
Congres la COMiSaiÖ encarregada
d'estudiar l'expedient Picasso,
nomenant president al senyor
Matos (don Leopuld), en la vacant produida per la dimissió del
senyor Adverado.
EL COMUNICAT D'ANIT
Din niel:
Sense novetat als territoris de
Ceuta. Tetuan i Larraix.
Al de Melilla, les torees de policia reconeguereu EI-Sellum,
rescatant bestiars que havien estat robats a moros mies i pereeguint als Iladres, que s'internaren a la zona francesa.
COMISIONAT QUE DIMITEIX
A darrera hora es diu en el Senat que el magistrat del Suprima
senyor Marín de la Bärcena havia anunciat el-proptesit de dimitir el cärreg en la Co-missió en c arregada de dictaminar sobre el
implicatori del general Recenpece,
—

El Congres de la Unió Ge
neral de Treballadors
UN MORT I TRES FERITS
Aquest mate ella eelebrat al
teatre de la Casa del Poble la tortera sessió del Congres de la
Unió General de Treballadors,
presidida per l'ex-diputat a Corte
En Teodornir hlenendez.
Poc deepres (rebele-se la sescid el president ha fet la presenfacie deis delegats del Sindical
internacional d'Amsterdam, senyor Hondegeest, holandès, i Jouhaux, trances.
Seguidament ha fet tes de la paraula el delegat holandés.
Els cornunistes li han dirigit
dures imprecacions, trupedint-li
parlar. Aleehores minaren alguns
trets dintre la sala, que eslava
plena d'obrers.
S'originà la inevitable confuele, sentint-se arda d'a/lentita
dele terne pele projectils.
La majoria de la concurrencia
es beneä a ta nortede, i ninh el
tumulte pegneren escapar ets
agrennars, enfonzant una porta
que dóna al cateen del Piamont.
Ele vigilante que al!t hi havia
s'havien dieiyit a guardar la sorbida del carnee de Gravina,
ereient que per alli fugirien.
En el total torea al -sos aquest.
terne:
Manuel Gonzatez Portillo, pateta, rara d'arma de foc al Call.
Teta eln eefereoe tete per a salvar-li la vida teten imitilc i fluirl
deeneguisla d'entrar a la Casa de
~ere.
Franeeee Ruano, einpleaf mu.
a1eipal. Un i da en Pa cara interna
de ta sama ¡reta 1 altea en el ten:
ulterior lis la amaterra, de peonestes reeereat.
Monino Mermfia, tertt en in regid tumbe-el/real, Iles, preduida
È . arana D'ansa.
LIssane %sabed Agnado, erntrns4ô al ron seerierre.
L'Inepecter general de rebela
Pa traslaelä a la Casa del Poble
amb torees a tes tiever ordree 1
ido algunes deteneions.
LA TASCA DE LA PGLIC1A
Despres de reede y eniment elle
euerdies datingueren en els ba,4s baixos a un subject e de vint-itreeanys, anomenat Pero Yuntas.
al qual perseguia In gent peeque
portava una pistola a la nite
Va nortear l'arma a una entra•
da on la reten la polieia.
Era una pistola nutemätlea,
gronna, que tenia treneadas les
J'arneses .pel sep que rebe all tanre a (erra; el rimé eslava tapat
per un prorootil I en el earrega
dor hl huís &guau bala.

Pere Yuntas portava penjat
coll 1 Iligat al cos en sentit
cal, sota la camisa, un fuet que
tenia en un extrem alguna cianea,
Es comunista.
La polio-la sterueix les seves
tasques per a agafar aes abres
eomunistes agressors.
Aquesta tarda ha detingut al ex
funcionan l d'ifisenda i exaltat
comunista, Mariano Garete.
També ha estat detingut el
fundador de l'Escola Nova, MI,
ilez Arenas.
La policia ha observat que encara que els elements comunistas
tanteo senyalats certs /miente a
la pelcha del teatre, en lloc d'ocupar-los s'assegueren molt
aprop de la porta de sortida.
observat lambe que durant l'acta tenien els abrics posale.
La poema cerca a un paleta
anomenat Vicens Gil, que fugi
per una Nuestra del carrer del
Piamont
EL QUE DIUEN ELS COMUNISTES I ELS SOCIALISTES
Els comunistas han enviat una
carta als periedics dient que els
seus correLligionaris !Oren tigre,.
dits.
Culpen als socialistes del que
ha ocorregut i protesten del que
qualifiquen de premeditada i cree
minal gesta.
Contra aquesta carta "El So-.
eialista" recomana serenitat i reflexió i en el sen editorial diu que
per a tot treballador digne, per a
tole persona honrada, es indubtable que el crim d'avui suposal
la condemna més absoluta i terminant del comea Espanya
SEGUEIXEN LES SESSIONS DEL
CONGRES

OBRER

A les guatee de la tardaba ree
emes les seves tasques el Congres de la Unió de Treballadors.
Pels voltants de la Casa del
Poble hi havia molts grups d'o,
brers.
La Direcció general d'Ordre
envià a/ local social di•
verses parelles
de Seguretat,
regnant perfecta calma en la sea-.
ne residf En Cabello i la prime-.
na part de la seesió es dediee
als sagnants fels del mate, (entse un elogi del company mol%
Parlaren algente signifieats socialistas, entre ella el diputat
Beeteire.
S'acordà que l'enterrament roa
pagel per ta Federad) local d'e.
dificaei6, d'acord amb la Federan) de palletes i el Combe executiu, com (alabe auxiliar a la
familia de la víctima.
A iniciativa del Comité narional r per unanimitat s'acordä ceparar del Congres al grup de delegal comunistes, participant-ho
a les soreetats obreres que els
delegaren.
Després parlaren En Jouhaux
En Ilandegeere que no pogue.ren ter al mate Parlaren en trances traduint-se les seves paranlee en espanyol. Tingurren parentes de fraternitat per a ele
obrera, essent ovacionate.
DIU EL MINISTRE DE LA GOVERNACIO
Ett Piniée ha dit aquesta mates>
nada que eren quatre els detinguts pels fets de la Casa del Po,
ble i que la pelleja confia a des
tenir als ?estalas culpables , per
les carieules trehades es veu qua
foren dues les armes disparades.
Digné que potser slaurien evitat els esdeveniments ei en Boa
d'haver-bi tu la Can (hl Feble
005 pelatiee, enrn essenvenaren
ergentl'imee re del Gener".
s'hagués perfile. Fentratte (le nade
Corees ele vigilitalcia.

L'agitació escolar a Madrid
DE LA PROJECTADA MANIFESTACIO
El 'ministre de la (ìoverneeee,
al retire ale periodistes, ha estat
preguntat sobre si bula a:erg:A
premie pe.r a ranunriada manis
Pstaind deis p aludiantn.
—Ni tan ti p le han demanal pera
infe--digue En
.
conrizement del .% eixpee
diente hietruite contra la pelele
Me, e vequeriment dele iutenitete
rregnnlir.
hi ha :afee expedient qui
el s tete pele incas subordinats
inetänera meva, i aqueels e.essed
al Jnljet. (+t'un sobre elle os preA
Fui alguna resetuei6, ja es fueseis
tarä a la Peinan per meten d'arte
lenta oficien, a fi d'evitar elida
voimeloasi.
UNA DECEFC10 AL SENAT
',n'Iteres de la sessid del See
nat lin desaparngut aquesta lar"
da, parqué en arribar el doctor
Maestre, ha manitestat aits perla,
diele!' que habia desietit de con-,
tinuar la iiiterpel.lació pel con-,
Mete escolar, perquä el Pon geri
mä, den Josep Ii 'tretas que, has
vent estat objeete denle rieressite
e! SOU fill per part de la policia,
Ii nembilava que hevia de cessar
en la seva actuad) porque les seves paraules no foren interpreta-.
des eom a fruit d'un legitIst aparo

LA PUBLIC1TAT

ELS ESPORTS
VELA
Les regates del Club
Maritim

gOXA
Campionat de peses welter
Es probable que per al die 28
del corrent es disputi a l'Iris Park
el campionat del pes lleuger-mitji entre En Valls i Pero Säez.
Aqueet (Jarree està- fent l'entrenament amb En Baker.
Aquest combat s'espera amb
evident interés, pula per esser el
primer ante oficial de la Federacié, es de euposar que totes les
mides seran presea perquè l'encentre transcorri en mig de les
degudes garantice d'exit i sinceritat esportives. En la propera
reunió federativa es fixarä el
nombre de rounds d'aquest combato

leetimenge al mate t;ngueren
Use les ültilalet3 provee d'agites.
tea regates._
Primerament a les 10'40 sona
la sortida pele set metros, que
tenien d'efectuar un recoregut dr
Yuit millee. ducs voltee al tetantele assenyalat com el primer dia
a fora port. Prengueren part a
aguaste prova guatee balandres.
obtenint. -se la segieent classificache:
Primer.-"Signe", K. 17. en 3
hores. 13 minuta, 47 segons; patee. A. Guarro; tripulante P. Moncada, de; Club Näutic de BarceLAINN-TENNIS
lona.
En el Centre de DepenSegor..--"Giralda nr, E. 15, en
danta
3 h., 11', 15"; petrel, F. Revira:
tripulante 111. Bri, del Club Mari En les pistes del Centre varen
tire de Barcelona,
continuar jugant-se abans d'ahir
Tercer.-"Giralda V4, le. O, en ele partits corresponents al con3 le, 31", 26"; paleó, R. Mellen; cure organitzat per aquesta entripulad, Le Motines, del Club titat per a disputar-se el premi
Mentim de Barcelona.
Garriga-Nogués.
Quart.-"Guinea, E. 8, en 3
Entre altres, varen efectuar-se
horco, 14 minuts, 34 segons; paels perlita finals d'alguna de les
proves, quedant per al vinent
tee, Le Comella, del C. M. de B.
Amb aquesta classificació el menge la celebrad() de la final de
yaeht "(eigne E. 17, passa a &- parelles mieles i el partit que deu
templen de la "Copa de l'Alcalde fer-se entre el campee de la acedó d'homes contra la guanyadora
de Barcelona".
Den minuts mes tard es donä del campionat de senyoretes, per
a
la poseessió de resmentat cha
la sortida als sis metros, que teEien de disputar-se la copa del lienge.
En el partit final del campioComen de la Mancoomunitat de
fatalunya, sobre el mátela trae nat d'homes es posà de rnanifeet
leerle que ele set metros. La clas- la sup p rioritat del senyor Morales, ja prou conegut, sobre el sea
eifitacid Ion:
Primer.-"Mercedes", L. 8, en contrincant senyor leabregue3,
3 bores, 44 minutos. 42 segons; adjudicant-se el match per 6/2piltre, Pare Pi, del Club Manteen 6/1, essent,, no obstant, el vençut
digne dels laléS grane elogis pele
de Barcelona.
Segon.-"Itesiola II", L. 16, en progressos obtinguts, i de con8 h., 45', 42"; patore, A Torres, del tinuar practicant-se amb l'entusiasme de fine ara, no es dificil
C. M. B.
Tereer.- e Borandii", L. 0, en aventurar que aconseguirà bri9 h., 53', 40"; patee, S Arnat, del llants esas.
En la send-final de handicap
Club Marinen de Barcelona.
Quart..-"Asphodel", L. 9, en de la classe A, (lobeen novainent
4 h., 2', 7"; patró. E. Espiell, del al senyor Morales centra el senyor Casanellas, a qui guanye. per
'Club Maritim (le Barcelona.
Cinque..--"Mac-Miche", L. 17, 6/2-6/1 com a l'anterior, resulguaen 4 In. 32', 21"; pateó. Pius Pi, tat que confirma la fama del
layador; llàstima que no pogués_del C. M. E.
sim veure al senyor Casanellas
Ea retiraren el "Sant Antoni" amb la seguretat d'ultime vegaj el "Bajezo" , Queda per tant de- des.
tempter de la copa el yeelit 'MerEls germans Fabregues, en la
cedes", bd9elit aquest el -seso!' final del doble d'humee, guanya;any que lit guanya.
ren amb relativa facilolitat a la
- A les (alee prengueren la sorti- parella Pascual Vendrell, i si be
da els e lrispanies U" (18 metres eonsiderats tots ells individual%T'en)) que deviea fer una volta inerte el seu joe no representa
al triangle, einq milles, per a dis- una diferencia gaire grossa a faputar-se la copa del Rei d'Es- vor duna o anees, el dels gerpanya. La classificació s'establi• mane Fabl'egIWS augmenta en
aixi:
eficäcia pel mejor entrenament
' Primer.-'Grota", 38. en 2 ho- de conjunt que porten, ço que els
ces, 5ei minuts, 25 segons; pa- pernio!, d'entendre's admirabletria A. hläs; tripulant, A. Ale- mena la qual cosa es dificil d'aeneny. * dci Club Maritim de Bar- conseguir en una pandea reunida
celona.
ocasionalment per a jugar aquest
Segon.-"Rasiola III", 46, en concurs.
e h., 15', 32"; nata& F. Gonzälez;
En la final del handicap per a
tripulan:, G. Glosas, del C. N. de eenyoretes, la senyoreta Castellyalmic:a.
al suctunbi sola raventalge que
• Terreer.---"Garb"i 34, en 3 h., devia atorgar a la senyoreta Casté', 26"; patee, J. Astell; tripu- tallé, que guanyà per 6/4-63. El
joc segur i la voluntat de guaeara. J. Peris.
Els balandres "Fitora", "Maria nyar de la primera, si be no li
proporcionaren
la victòria, deldel Iteinti" i "Sens Por" es retiraren durant el transcurs de la xaren bona inipressió en reseoIlida concurrencia que preseneiä
prova.
El "Grota" passa novament a el match. Quant a la senyoreta
setemplur de la copa, que ja gua - Castaña, te bou inereseutla la vioCrin uhtingudit en preini de la
Y5 l'any passat.
Per eltiin corregueren els "Ilis- voluntat i constància demostra' panies Z" (15 metres velam) en des en la pritclica d'aquest esun trajecte de dos milles a virar port i en el que en poe temps ha
una sola bola, arribant per aquest fet grane avene es.
CiCaiSME
palee:
Prinier.-"Culip", 26, en 1 hoAl Veliedeom do Sans
ra, 48 ininuts, 37 segons; patria
Nombres era el Vitae: que es
F. Mis; tripulant, R , Meifren, del reuní en la pista de a ans per a
Club Marltien de Barcelona.
presenciar el cure de les diverSemen. "Nena", 32, en 2 h., ses provee organitzades per la
'4', 44"; patee, Fi. Vidal, del Club Cniú Esportiva, i per cert que
Maritim de Barcelona.
no en surtí defraudat.
Tercer.--"Maria Encarnadó",
Coineneä per la cursa per a
37, en 2 h.. 4', 54"; patria A. Mar- equipe de seguna i tercera cateques; tripulina, C. Pigraie del :etnia , a tres hores, classificantClub Maritim de Barcelona.
se per punta conquerite en ele
Quar t.-"Sigfrid", 33, en 2 la, diferente sprints de la carrera.
23', 10; mitre, A, Sedé; tripulant,
Prengueren la sonata cinc
J. Sede.
equips, prenent-la els equipiers
Per tata., queda detemptor de Nergara, Ilevitsun, Zeron, Esla "Copa Pie:aldeana" el yacht crichs i Casals.
"Culip".
Les lluites per a la classificaPer la suma general de temps cid resultaren esplündides, sobreIneertit fe/1 totes les provee mie- sortint rEepanyol i Cabrera, els
len empata t s els yaehts "Cigne" quals varen endur-se'n la prova:
Primera, Espanyol-Ilevitson,
1 "Giralda V", de 4a serie de set
metros: el "llorar:edil II" i el 7 1 4 voltee, 94962 kilemetres, 62
"Mercedes" dele sis metros, i el puntee
Segous, Cabrera-Vergara, 714
e.lulip" i el "Nena' dele "Ilispaules le e ; teta aquests batan- voltes, 52 pulas.
Tercers, Carpi-Casals, '710 volean, taran una prova de desemtes, 11 punts.
eat el 'artera dijaus, al mate
Quarts, Zuron-Font, 710 volEls piedras eepeeials, consistente en reedalles d'ivori i OP tee, 4 punta.
match de persecució entre
destina t e als patrons eme llagues- EnEl
I.lopis iTrosserres, entrenats
sin invertit /nenes bemps en el
a
bicicleta,
donava un Ileuger
conjuld. de les tres regates, cerrespoegaiiren ala patrons del asead algo a aquest darrer, el qua!,
les regles de la cur"Cigne", 'Greta', "Mercedes" I. contravenint
sa, es l'anee sol i acuse entrena"Culip". senyora A. Guarro, A. dors,
la desqualificació;
Mee, A. 'Porres i le. Reos respee- resultavalent-li
&dice guanyador En Llut./veme/ve tote del Club Marttim, pis.
menys d senyor A. Guarro. que
Ele oamplonats d'Espanya
Menea els colore del Club Nene
En les curses que tingueren
ilde
Les regates re earregueren ere Roe al Velòdrom de Villarreul
una gran calma de Nena haguent que eren de Campionat d'EspaÖls patrona d'anee serteijant lea nya, en la prova dele cent quitepetites ralees qwe rendaven.
• metres, resulta guanyador En
1 tn mimbree pábilo, comnost Llorens, entrenat per Rubio, en
2 hores 9 minuta
elle diatingtts enciende, acune
Segon Alegre, ostrenat per En
panyats de belles damos I damlTresserras, a 32 emites; Bover
Cele«, aeudi al Club Marillm a abandonà a finja cursa.
an ar aquestes regates i promd
Notes diversos
gua ele Seils apiandiments sil
partit, jugat al camp de la
. btaae iii4 SAAASdori.
-

e.

Secció

[Ameos«, 22 de nOveMbre

Marítima
VaIxolls entinas

U. E. S. amb el segon del C. N. B.
terminä favorable als locals per
set punts a zero.
La primera part fou un domini
dels eamboians, combinant els
majos i els tres-quarts, portante
se ilion be latan, i obtenint ja el
resultat del (noma
El Barcelona reaccionä a la segona para posant en peral a l'eq uip contrari, pene no saberen
aprofitar-se'n com podien fer-ho.
• ••
Els partits de pilota basca al
Front6 Comtal resultaren acceptablee, tan solament.
Patau-Lerramendi venceren a
Escudero-Boldú per set tantos
d'aveneatge, i Abalei-Olamendi
guanyaren a leo (A.)-Garcia per
una grossa diferencia en el tantejedor.
• ••
Va jugar-se un pelan de hockey en el terreny de l'Espanyol,
el qual transcorregué forca interessant.
El resultar fou favorable als
pompeians, que guanyaren per 3
gols a 1 i que demostraren ésser
un equip molt superior al seu
adversari, L'Espanyol presentà
un onze no del tot cornplet i que
pot minorar.
L'equip vencedor era: bannt,
Pons, Gonzälez, Maese, Bellver,
Masip, Rienda, Estrada, Laprisa,
Junqueras i Ribalte.
SS.

Ens comunica el Sindical de
Periodistes EeportiMa que per
acord de la seva directiva, el dia
2 de desembre vinent, a dos
quarts de deu (le la nit, tendrä lloc
en el seu local, Cenada, 12, primer, segona, la Junta general extraordinaria per'a raprovae,ió dels
nous Estatuts en e; seu dia enviats als sacie per a Ifur estudi
i consulta.
Al mateix ternps rectmda l'esmentada entitat, que estatutariament, el dia primer do desembre
acaba el termini per a admetre
pruposicions d'ingrés al Sindical,
que han d'esser acompanyades de
la firma de guatee socis, i de la
del director del diari o revista a
que pertanyi el proposant.
Poden esser esteses les propostes en qualsevol papen, i han
d'ésser trameses a la Junta directiva del Sindicat ama, la mejor
anticipació.
• •
Per a la prova de regularitat
orgaitilzada pel Motu Club de Catalunya, consten inscritos fine ara
04 vehicles, cateado _del; quals
sen motos; 27 side,cars i 23
autocieles.
Es gran l'entusiasme que
aquesta cursa ha despertat entre
els nostres elements nieturistes.

Vapor eepanyol "Cabo Corona", de Pasages, amb càrrega
general i sis pas.satgers. Amarrete
moll del Rebaba Consignatari,
Ibarra i Companyla.
Vapor espanyol "Dilluns", de
Glasgow, and) (urbe. Amarrat,
moll- Costa Sud. Conilignatari,
Pesque!.
Vapor noruee "Aetiv", de Reciado amb becallä. Amarrat, moll
de Muralla. Consignatari, Pérez
Ullivarri.
Vapor noruec "Botne", de Liverpool, amb cärrega general.
Amarrat, moll de Barcelona Sur.
Consignatari, Mac Andrea'.
Vapor angles "Spinner", de Re-.
ciavic, ami) bacante Amarrat,
mol' de Muralla. Consignatari,
II. Enberg.
Vapor espanyol "Ampurdanes",
de Palames. amb cärreda general.
Amarrat, Mol! d'Espanya W. Con.
signatari, Freixas E.
Vapor espanyol "Infanta Isabel de Borben", de Buenos Aires i
escales, amb cärrega general i 153
passatgers. Amarrat, moll de Baleare Oest , Consignatari, A. Ripol.
Vapor aleniany "Ilamm", de
Brema, amb eärrega general.
Amarrat, moll de Barcelona Sud.
Consignatari, Torrabadella R.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Patines, arel) càrrega general i 89
paseatgers. Amarrat moll de les
Drassanes. Consignatari, Companyia Transinediterrenia.
Vapor francés "Mendoza", de
Genova, amb càrrega general
dos passatgers. Amarrat, moll
Baleare Oest. Consignatari, .e. Ripol.
Vapor noruec "Senator", de Liverpool, amb càrrega general.
Ainarrat, moll de San Bertran,
Consignatan, Companyia Trans mediterrània,
Vapor noruec "Bauta", de Boston", amb patatas. Amarrat, rnell
de Muralla. Consignalari, Domenech Cera
Pailebot espanyol 'Joven Luisa", d'Alcúdia, amb cärrega gene,
rae
Pa ilebot eepanvol "Ramón Free,
xa3". de Ciutadella, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Santa Rosa',
de la mar, ainb peix. Amarran
moll de Llevant. Consignatari,
Consignacions i Tranepons.
Vapor espanyol "Cabo Santa
Pote", de (limosa, amb càrrega
general i sis passatgers. Amarrete
moll del Rebele. Consignatari,
Ibarra i Conepanyia.
Vapor espanyol "Motrico",
Melaga, amb eärredu general.
Amarrat, reoll ele San Tientan.
Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor italliä "Bologna", de Coe
Ión, amb eärrega general i set
passatgers. Amarrat, null le
celona Sud. Consignatari, Itälia América.
Vapor !menee "Gir". ee Liverpool, ami) ndtrrega general. Antarrat, moll (te Barcalona Nord, Con
siena tare Mar Andrew.
Vapor anales e llaworth", de
1,011 (le e5 j escales, ami) eärrega
general. Amarrat, null ele San .
Bertran. Consignatari, Agencia
hlarftima

GAS ETA LOCAL
OBSERVATORI METEOTIOLOCFC DE LA
l'IVIVE/t3ITAT DG. OPPCELONA
[da 21 de novenlre de l sd.

Horas d'asumió: 7, 13, 18
liarúnictre a 5 • I al n' y en de la mar,
7G1't; ir,5'8; 766'4.
7ermdrrictre sec, 7'3; 15'0; 1 l'a

Termömetre burnit, 6'2; 11'2; 9'9.
litirol:at ((mutantes de saturaci0), 85;
GO; SS.
Olrecel6 Cr l vont en me!re« per Se^On,
O; 1; 0.
4
Esta& del cel. Ser0.
Ten.neraturcs extremas a 1,-mera
'li Orna, 1F91.
Mínima, 70.
irr-on de ;erra, .t'S.
Osen lae,lo rinüfni:trIca, s'e. Tempera-

tura. mlla, 113.

Prectpaai.13 alttesa, des de les 7 horca
del 015 anterior a les 7 bores riel dla
cle la dala, 00 mtilmetres.
Recerregiit Ccl vent en igual temps, 3 6
qmildmetees.
Onservacions pirtleulars, boira.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes al
rnes.
Provincies, 7'50 pitaseis.

tres menos; 15 ele sis ídem; 30 un

any.

Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
Aviat tindrä lloc la primera
conferencia präetica de ruina que
la Confiesa) de Cultura de la Societat Artistica Culinäria té eh
projecte donar en aquesta dutat.

Queda oberta l'admissió de socia bola els dies, do 4 a 7 tarda,
al domicili social, carece de Tres
Llits, 3, primer.

CART t.)..) ANO
Vi blanc, 085 ampo lit.

Cellers ARIVO & WIARISTANY
-La secció de Literatura 1 Be-

lice Arte, de l'Ateneu Encielopedic Popular, està preparant la
sessió inaugural del present curs
per el proper dimecres, dia 29, a
les deu de la vetlla. Continuant
la tasca comensada fa dos anys
sobre el dele "Els caràcters", en
dita S.1SSiú s'analisarit l'obra del
gran poeta catalä mossen Jachi,
to Verdeguee, essent-no conferenciant al distingit publicista i
erudit Lii Joan Fornete secundat en la lectura dels diferente
fragments verdagnerians per
l'Esban de Rapsodes. Dit acte
serä púbtie.
RESS1211611122151f22119,2SIUMil

•u La patina partitura

me3lra MORERA

a

I

PALAU

DE LA

GENERALITAT
Un ce:mere
En virtut de raeordat pel Consell Permanent, s'obre un concura per a contractar el submiiostre de cont cadires declinados
a la sala d'assemblees de; Palau
de la Generwlitat.
El pressupost do °Mitrada lid
perta 22.800 pessetes.'La fianea
que haurà de constituir al contractista set% del 10 per 100 de
la quantitat pire la qua l s'adjudiqui el servei. "EI termini d'execuche acabarà el din de gula
de 1923.
Portean presentar-se proposidone tots ves dies feiners, de deu
a dotze del mate des del dia següent al do la publicació d'aquest
anunci, al "BuIlleti uns
al dia 30 del corleen mes de novembre, al Neguciat d'Arquitectura de la Mancomunitat, on
'robaran de manifest 61 pressupost, plec de condicione i model
de proposiele.
El "Butlletf dels Mestres"
Ha soda, el minnum 20 del
"Butlletí dele eleatres", el grial
conté el següent suman:
"La Iluita contra ranalfabelisme. - Pedagogia: La III Conferencia Internacional de Peleotecnica, pel doctor Emili Mira,Per un ida d'ensenyamont, par
Manuel Galés. - Vida escolar:
Lleons de Beben:ea a la tardor,
per J. bi. do Barnola, S. J. - El
método do projecte. Els alumnes
planegen ella mateixos les se,
ves aetivitats, per A. G. bres.-Ilevistes.-Nuticies breus."

Universitat

de

Barcelona
L'Acathemla de C i enciee ha oficial al rector comunicant-li la
renovada parcial de la Comissió
directiva i invitant-lo a la conferencia que hi donarä el P. Rodee, S. J., (Resabie vinent, a les
sic du la tarda.
Dijous, a migdia, el doctor Espinosa Capo donarà una
conferencia a la Facultat de Medecline dissertant sobro "Quidcom llegit vlet i vlecut de l'estudi de latudi de la tuberculaliiii"•

Val:celta sortits
Vapor alemany "Ayamonte", ea
nest, cap a Tarragona.
Vapor italià "Bologna", amb
eärrege general i tränsit, cap a
Marsella i Genova.
Vapor danés "Lexa Maersk, en
Ilait, cap a Marsella.
Vapor espanyoe "Cabo Corona',
cap a San Feliu.
Vapor francès "Mendoza", amh
pasatge i cärrega denente cap a
Buenos Aires i escales,
Acoident
Ahir tarda, en deixar el port el
vapor francés "Mendoza", a conseqüeneia d'una asarla oeorreguda a raptumll servo -motor, denvi sobre els visera que hi ha fondejats prop de rescultera, uvarient-ne tres. Grädes a la marea
moderada que portava el veteen i
a les disposinione que dunä tot
segun el camita, iraceidern no va
reveetir malora proporeions. Reparada ray ana, el valedl pegue
seguir viatge dues horca despree.
1.111n1•11n01101MMI

VOS, N.COlONALISTA,
q ue feu reciam a la peca:esa,
JA ANUNCIEU

A

m LA PUBLIGITAT"?

Compreu calçai
a píen regalat
en la sense precedents

LIQUIDACIO
dels magatzems

Splendid Bazar
71- Salinerón - 71
El cónsol general d'Itàlia a Bar
celona ens prega d'advertir al
interessata que el termo peral
presentació de /es instäncies
les pensiona privilegiades de Gue
rra es estat prorrogat de la dat
31 agost 1922, primerament es
taleerla, a la del 31 desembr
1922.
Per ulteriors informacioni,
adreçar-se al R. Consolato Gene,
rafe
(Fontanella, ntim.911
JOIES VILANO VA UNI0, 6
L'Acadèmia provincial de Belles
Arts recorda que el dia primer de
desembre próxiin acaba el terma
ni d'admissió d'obres per releosiciti de Pintures i dibuixes de
paisatze de Catalunya.
Con anuncia, tindrä per objete.
te aquesta exposicie atorgar ele
premis instituits per ea lamine
de don Josep Masriera, consistente en una medalla da r i da:3
d'argent.
La medalla d'or sols podre
Asee donada una vegada a un
inateix artista, cona també la dar.
gent; aer6 qui sols llagues ob,
tingut aquesta, podrà aspirar a
aquella un altre any.
Lee nitres condicione estan fle
redes al tauler d'anuncis de la
Corpo ració i ja foren

CORO) LL-ERA

Vi blanc. 075 amp. lit
Cellers ARNO & IRARISTANY
A l'Institut Francés donarä el
doctor J. J. A. Bertrand, cene.
tor de l'esmentat Institut, una
conferencia pública sobre "Marcel
lPrévost et le Toman feminin-,
demà dijous, día 23 del corrent
de set a vuit del vespre.
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te
cada dia té dansant de e a 2'4 de
8 i dinar a l'americana di 9 a

DON JOAN DE

s
SERBALION,CA

per

L'Associació Barcelonina de
Mestres Oficials visitarä la fàbrica de video del senyor Planea
demà dijous.
Punt de reunió, a lles Escoles
de la plaça Comas, 10, a de4
quarts do guatee.

EM11.1 SAGI-BARBA
LitilSA VELA

VaIxeits despatxats
Vetee italitt "Fideo", en llast,
cap a Terranova.
Vetee Rente "Fortuna/e)", en
Ilast„ cap a Oran.
Vapor espanyol "Tieso", afta)
cärrova general cap a Cartageme
i escales.
Vapor espanyol "Cabo Corona",
amb dirrena general. cap a Mar-.
celta, via de San Feliu.
Vapor espanyol "Cabo °negar,
arnb del-reme general, cap a Tarea
puna.
Vetee danés "Polarstjern", en
llast, cap a Marsella.
Balandra espanyola
eral) eärrega general, cap a Alacena
Pailebot espanyol 'Mana Lau,
Xa", en Ilast, cap a Tarragona.

dosa fasta do caritat i amor
proisme amb l'Himno dels pe
mella i vieques a Catalunya,

E

y PERE QULR
on disooa

nnturcz

CRAMO FO N O

El

Vi-ente Ferrer y Compail
lelaree de Catalunya, 12. Teléf. 112
Llard pur, Reune' d'1 quilo 290
Llonganissa extra. quilo a 12
Preus excepcionals, depilo a nu..
portares i oponen .; ejuetoe a
1 acreditada fäbe;

SIBERIA-VICH

nanmrtEENEt.1211n.:4413sen.

l'ou bella la (esta que se eelebrä
diumenge, (tia 10, a la tarda, a
l'Ase! /le Sant Rafel, de le; Corle
do Sarriä, organiteeda pel Po-.
mcll do Joventut "Dedea Pätria".
El programa es desenrotllà ame
absoluta justesa, essen aplaudits
per la concurrencia teles bes que
lii prengueren pare que eón lee
senyoretes F. Carbunell, T. Edite,
T. Roca, E. Grau, C. Porta, Al.
leobet, M, Pont, C. Aldeas, Trilla
(Merce i Carula), C. Artes, G.
Castella i Pilar Pérez.
La presidenta del Pomell, Na
Marg-arida Nadal, feu un p a rla
nient d'obertura sadollat d'un pur
amor a la Pätria Catalunya, 1 ple
d'un amor per les pobretes ase.
hules, a les gueto en un paràgraf
rublert de sentiment els din que
prenguin aquell obsequi coin
delire que tenhu tots d'ajudarnos.
La secreteria del Potnell, Conrepele Arbes, !leer una carta
d'abesid d'En Fenal i Torres, que
a l'enseres excusas% la seva aseistencia.
En acabar la primara part taren obsequiades tutee les asilialealamb un "lunch", servil per
lee senyuretesemornellistes. Despide de la segnna part es comeneä el sorteig dele regale que haviola rebut de melles damos carie
tal ives d'aquesta canal.
Acabà aquesta simpätica i agra--- -

El Grup Excursionista Caleta(
nya té organitzada per diumenge
dia 26, una exeursió a Sant Cele,
ni, Olzinelles, Vall g orguina, Mote
negro, Orsavinyä i Pineda, eseent
el Roe, de reun(') a l'estad() de
}'s'an'a, 1 hora, 5'40 mata
Dentä, dijous, a les deu de la
vetlla, tindrä lloc al Grup Estere
sioni,ta !Jinetea, do la Barretee
neta, tina interessant conferene
da a chirree d'En Salvador Fa.,
rrerons, el qual parlartt "D'ene
aluda per ternes de l'Empordid,
ileustantala ainb nombrosos
positius especials.
Dita conferencia serä donada
a l'estalge del Patronat Obre: di
Sant Miguel del Port, Malea
do la Quadra,. 1, i serà pública

Jettes VERITASLE ()CAVO
I ebeeetee eneats de tetes classa
Preu fix. d'anees, 11;:arero 41
La Sude Permanent d'Educa(
ció i Inetruceiú de rinstitu t de
Cultura i Biblicteea Popular del4
Dona posa en eoneixenient de 124
associades que dentà dijous s'ee
fec,tuarä la visita a lee Eseeleli
Ribas, de Rubl.
Punt de remite: Davant de l'ese
tache dele Ferrocarrils de Cate'
lunya (plaça Catalunya) Nora,
dos quarts de deu del lítall.
AM11111•11•n•n•n111111111MICI.....r.

No desitjn ésser sempre el primer?
" BRelliOGRAPH " nequina reP roductlya (acerica Per
a la confecolú de postals catälegs marlons, etc. En (Mes boros pot fuer vostè mateix 1.000 rf-rodusoions prescindid

d'impressore fotogravadore i a pren mol/ mes econemit.
tlETRON, Plaça CatalunY a. 1/

4n0

CA

novembro altnat

7

PUBLICitAT

1

geix l'esmena presentada per la
taMellt i eapeelalMent el R. D. reFederada dels CoLlegics Medies,
fonent les disposicions legals vi-.
doclarant que exiateix tana maltea
gents eelatives a la contribució
de preparada general por a la
sobre les utilitats ideada riquesa
implantació de l'asseguranea anmob iäria,
DE BARCELONA
A cobrar!
Sota la presidènoia del dable N'E- del oblIgatterla, oferint, pera, la
Mista dels números premiats • 413 463 491496 516 517 533 573
cooperada
deis metges. La datanCorporació celeduard
Alcobe,
aquesta
(31s
El
senyor
alcalde
La
firmaS
ea i sorteig cetebrat a Madrid 611 621 671 763 819 935 1(121(70
p
r ,,senlatac
niss16
e ordinäria corresponent al ea el firmant annyor Blanda po&RAMADA DELS FUT.
Iliuraments per a satisfer el llo- br
el dia 21 de novembre de 1921. 994
man t de relleu la neceesitat d'una
guer
dele
locats
que
te
arrendate
1301.13TES CATALANS
DISSET MIL
preparació
previa
dels
as
p
eguPrerniat amb 150,000 pessetes
mitote
deis
Fi enyor president don:,
e.
020 037 103 111 113 125 133 146 l'Ajuntament corresponent ale
Anit paseada arribaren pel bairafe,
especiahnent
per
a
la
ins14.628, Sevilla, Santander.
159 190 223 227 271 285 30-4 333 meses d'octubre, novel-neo i dePer unanimitat fon admas, en qualitat taurada de Fasseguranea per lador del Pasada de arbola ele
Premiatamb 70,000 pessetos.
338 359 375 282 387 397 466 485 sembre de l'any actual.
Jugadors de fulbel que formen
d'acailirnic
corresponent a Madrid, cl ca- maleaba Intervé el nenyer Ma20.235: Maeriga,
El pagament es farà a la Dipo491 508 55! 612 621 648 731 749
l'equip seleceionat de Catalunya
amura,
recordant
gira
eón
rapretedreitic
de
aquella
Universitat
central,
Premlat ame £0,000 pessetes
757 7e0 702 7e5 804 314 828 839 sitaria municipal, del 32 al 28 del doctor don Artur Caballero,
eentals a l'assemblea mes do que va jugar el diumenge, a Sant
Loja, Malaga, Saraaes- 8e1 9ut 912 968
5.el
corrent, de deu a una.
L'acadèmic chancead del Francesc dc mig milió de mutualistas cata- Sebastia contra la selecció guida.
Les obres del ffictropalite
DIVUIT MIL
puscoana-, gnanyant per 3 a 0.
P. Ricart i Gualdo. Regí un echan titu- laus ; el senyor
~Mata arnb 2,500 Mesetas
061 06 2 063 070 081 092 09e 131
a las Ramblas
A rebrels va acudir-hl un púlat "Correccie bacicriológica de l'aigua, tant la necessitat do que existeixi
24.663, Madrid; 10.531, Madrid,
141 142 144 97 20e 222 23.1 25!
Una nodridissima repreeenta- per mitjt dele hipoclorits alc-alins i pd- una compenetració de tots els Olio molt nombras, que omplin el
aovilla; 22.343, Santiago, Gra- 272 280 291 308 323-331 381 451
nula, Sevilla; 581, Malilla, nor- 456 497'507 519 520 583 611 614 cid d'industrials amb establinient clor liquid. Lc seces aplicacions en els elements que prenen part a l'As- sala d'espera del baimador. A l'anolida a lee Rambles va visitar exercits aliats duma la guerra dc 191.j- semblca, de la qual n'espera les dan hl vaiérem els individus que
amala, Ceder; 22.044, Saragaeea,
616 612.621 666 712 721 726 ahir al migdia l'alcalde, fent-li
soluciona desitjables; el mayor formen els Camales provincial i
I8".
Córdoba; 6.303, E;areelena, Linea, 613
767 141; 903 923 987
donada de les conclusions neceComenaa dcmostrant la neeessitat de Alvarez, indicant la necceeltat regional de la F. C. de C. de FutCarmona; 12.282, Aranda de DueDINDU
ro, Ceuta, Sevilla; 22.941, Palma 031 012 009 071 074 144 167 182 dades en l'Assemblea que cele- disposar d'un procediment expedit i im- l'organització dele metges, 1 fi- bol, jurara de diferents chiba i
de Mallorca; 13.5+3 6, Jelez, Ma- 221 221 266 299 312 313 343 349 braren anit per a protestar del provisable per a la correcció bacterioló- nalment el doctor Pulido. el qual melle aficienala.
A dos quarts de dot-le arribà el
de l'Ajuntament de con- gica de nigua d'alimentaria dels caer- rnanifesta quo aquesta organitdrid; 17.123, 111 * idrid, Aleoy, Gra- 352 374 419 433 462 463 478 497 projecte
cedir autorització a la Compa- cus en campanya, i de la destinada al iacia ronstittteix precisament un Iren que conduia als expedicionanada; 6.6323, Barcelona, aladria, 499 587 60:3 Gel 650 663 672 678 nyia
del Metropolità per a prez- provciencnt dels petits centres urbana. Din deis objectius do l'Assemblea; i ris, essent rebuts ami) grane
Valladulid; 27.948, Babaza Aran- 689 718 746 757 79! 805 821 895 tirar les
obres del túnel en el tra- que els procediments quirnics se'm els el doctor Sanchiz Bergnn, mani- aplaudiments i molt felicitats per
juez.
944 966 998
jecte de les Tiembles a cel obert. imi‘s que reuneixen les condicions exigi- festant que retira-va l'esmena tols els companye, amics i admiPrernlata amb 500 peseetes
VINT MIL
presentada. Queda aprovada la radors.
Exposaren els gran perjudieis des per a semblants casos.
DEULNA,
011 015 01 6 053 063 072 088 091 que amb +liza seas liasogaria
Fa hisitria dte la javelitraci6 que co- conclueid primera.
En arribar a la salal-Prapera del
1740 72 93
21! 238 293 334 365 369 401 407 llurs negocis pel 'mor de que es mcnça d'aplicar-se co 1822, usant el licor
Horn discuteix mantee emana baixador van repetir-se les .avaCENTENA
419 481 466 485 499 503 547 548 destrueixin indireetament 1 e
dele
senyors
Polo
Benito,
Salas
Laharraque o saludó d'hipoclorit de sede.
cierne, desfilant despeas amb el
221 236 320 369 445 462 470 474 369 583 630 658 875 745 752 78-1 Rambles que transcorreguts dos Donara origen a múltiples aplicacions Anton, Ferrer Smith i Vallejo, in- mejor ordre tele rls manifeaa
102 5u 5.53 53ss 652 613 i333 693
790 792 843 847 853 858 889 922 anys que calculen els visitante . durrtnt cl present segle, lens que en co- tervenint ultra els ponente se- tants.
731 742 7e2 734 7e21 815 11311 tato 923 930 943 959 994
que durarien les obres, no torne- 1 mençar la guerra europea, en Iota, grä- nyors Jordana, Buylla i Aznar, el
Els jugadors arribats san ele
857 837 961 916 4194
VINT-I-UN MIL
lea a les diles vira la m a teix a vi - cies a reccats estudie s'estahliren i per- doctor Espino i Capo i el amper següents: Retara& Montesinos,
MIL
208 242 267 275 e88 35G 402 426
que la d'almas.
feccionaren un seas nombre d'estacions Barbera, assent aceeptada inte- Canal,. Torralba, Sernitter, Pela&
012 032 083 085 088 123 194 523 455 113 5/34 511 569 578 616 689
El senyor alcalde els contestà javelitzadorts.
gralment la del senyor Pelo Be- Sagi-Barba. Piera, Mart.( i Gre261 319 341 3513 432 459 464 577 734 713 791 841 898 939 960 984 donanl-los emplee explicacions
Decenio els aparells Reignard-Sala- nito i altres representante de la da, als muda acompanyava.coM a
593 644 678 679 710 712 750 768
VINT-I-DOS MIL
respecte al curs que seguiran les mor, el Viennc i el Vila-Denuestra,
Catira Extremenya, estahlint que delegat de la redel-ella Catalana
823 826 914 913 937 97 983
008 011 012 026 038 072 073 166 obres, per a esvair Hurs temors. . matear temps que l'eficacia de la la ye- l'assegurança obligataria per ma- el senyor Geniale,
DOS MIL
177 939 256 254 107 333 357 395 Que en tot cas les obres es cons- Etraci6 per mita dele anälisis efectuats. laltia alcand lamba als mane0e1 076 126 158 192 217 235 251 452 451 479 498 502 511 515 529 lruiran en secciona de 40 melera.
en l'alma pont d'aquest estudi, ana- roas, treballadors a domicili i
261 26 13 267 373 :385 101 432 542 5.34 549 6016 635 6 38 848 685 683 i que si l'Ajuntament es veu obli- litra el procediment degut als americans, domectees; i la primera part de
ELS VEME; DE LES
513 586 651 657 663 704 734 767 714 719 723 754 823 894 913 927 gat a coneedir l'autorització pc-r
i els aparells cloradors je Darnell, Lea- la del senyor Vallejo, avnnçant a
RA76•El.ES
8e; 9 1)8 911 913 925 943
940 983
qn l túnel es construeixi a ce4 vit-Jackson, l'Electro-Bleaching Gas Com catarro anys l'edat d'admiraba a
Els
industrials
i veins de les
TREa MIL
VINT -I-TRES MIL
obert es perquè la Divisia de fe - pany i Cl) diversos tipus del mes modern les assegurances per nialaltia. Rambles i rameras que hi aboquen
072 120 122 133 170 171 206 255
i CiiCrlç de Vallare i Tiernas.
Sam Lambe aprovades les conclu- han acordat constituir-8e en Ase00 02 1 059 1 0 6 136 167 2?3 257 rrocarrils 110 ho eonsentirta
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CONCERTS : :

1331111111311••••31131111184aire-.n
•
•

111
a
13

SAL A ifOLIAN •
FILL

DE

PAUL 'ZAGAL •

35, Passeig ile Gracia, 35 •
a
Divendres, 24 novembre,
111 a dos quarts de sis (495 a
CONCERT ESPErd CfAl. dedicat principalment
11 a fragments d'Operes.
Presentació de la inezzogs sopran senyoreta Corleo:4)• ció Rodriguez, la qual ran- a
a ) arä trossos de La Favorita,
is Hugonote, Sanson 1 Halita,
i algunes cançons d'En

--ESPORTS-Frontj Principal Palace
Avui, dimecres, tarda, a les
quatre en punt, dos grane partila a cistell. ;'lit, a un quart
d'onze. Interessant partit. Vermello. Jaime i Manir; blan , , San
ti i Elgóibar.

III
A

paanisaaananalguagnie
:
le

Luan fabrica:a
DE

Longes.
En Pianola i Orgue, El
Barber de Sevilla, Carmen,
II Lo ecci d'or, Rigeletto, Han-

CURTITS

•

11101 1 31111P11

i

"

• sei und Greter i Louise.-- •

•
3 Invitamons
com de costura. •
• Direcció artistica: Frederio

Telefon 5 23

satille•311131131145161511•111113:

DIUMENGE, NIT, PIS 0 0 EN EL LUTY.0,3

Palau Musica Catalana
-Diumenge, 26 de novembre, a
dos quarts ele cine de la tarda,
PRIMER DELS SIS CONCERTS
Eid DIES DE FESTA A LA TARDA
Cuneert per l'CRFE0 CATALA
dlrigit pel Nitre. En Lluis

.t

Marina

I CINEMA NOU
-- •
Avui. El nol; Madama de LavaMere; L'esposa màrtir; L' o rfeneta, almo i GuinL.

dzeicenricamidnasiteuvre

N

a
u

KURSAAL

Mg

le

u
ARISTOCRATIC SALO 1
•
LA
CINEMATOGRAFIA
I
111 PALAU DC
. •
Avul . aunarte. mffline programa
:
•
de
gran
esilevenl'« Vi
airee s
31
.., Bin ni artlillr: L'Opera elnemalarä- •
• osa Lea animes, Glin cantal per una •
p otable companyta alemanya, amb la •
: qua/ reaparelx l'emlnent tiple Crea III
• Oeuera, des (1P la Seiut firt p arld en III
II1 el lealre de , I icen. I umpleten el U
• prozranta leS relsats mates El pe- a
• OS, enea(IA el. Carmel !Ano% Parl- •
• /aire retrupte C4p1100, titUitit: Lt
•

péinale familiar.

ri3•311•1111113111•1111331•11•11••:

•

PALACE CINE

ri VA A TENIR LLOC LA TAN
liEeSITJADA EXPOSIC.10 DE L'EXIT AILS
ESTUPEND DE LA CINEMATOGRAFIA
PER

o

per

a

corretja, solesi
palrnitles

ARZNY DE MAR u
31111331110311311135115315111B3t1

Elegants models per a nens
Grans existencies
Preus barattssims
casa •Inadrich Fuencarral. 6

PARA EVITA LAS ENFERMEDADES !
ARTRITESMO.- Es el origen constitucional de las enfermedades mas dicen.
Ost. corno la gota, el reumatismo, la
dates-es, el mal de eiedra, la alburninuría. el Urna. la migrana y el eczema, todas
ellas imposibles de curar sin un t. atamiento adecuado, pudiendo sin embargo ser

combatidas eficazmente por el solo uso

fle los

LITHINÉS DU DOCTEUR
zrulticos h'allan se
expuestos constantemente a la congest ion
y a los infartos del hlgado y muy especialmente al dolor intenso del adicta hepi•
tico. Pärs prevenir y curar dichas dolen-

MIGADO.- Todos los

cias. es preciso observar estrictamente

un régimen severo, exclusivamente hi-tiro-mineral 'alcalino-litinoideo, el cual
rzuede obtenerse facilmente con el uso de
LITHIN gS DU DOCTEUR

RINONES. -

El mejor antídoto del
leido ärico, de ese terrible veneno del
rion, es la litina, la que co preciso tomar en grandes cantidades para obtener
Un tratamiento completo de una afeccion
renal cualquiera, como la nefritis, la
albuminuria, el mal de piedra y los
cblicos nefriticos. Afortunadamente hoy
dia la lilina, hallase al alcance de todas
las fortunas. gracias a los

LITHINES DU DOCTEUR

la vejiga y los depositas ra ricos de la
orina, exijen el sratamiento depurativo,
3 la par que clarificante por excelencia,
de la litina, tratamiento simplificado hoy
dia Rorlas LITHINÉS DLIDOCTCUR

Gabanys senyor, eonP, de 50 a 150 PL..
nen
" de 25 a 75 •
"
"
de 50 a 100
Vastas senyor,
" de 20 a 60
"
nen
de 75 a225
"
a mida
"
de 80 a 240
"
Gabanye "
"

ESTOMAGO. -

Para facilitar

digestion, abrir el apetito, neutralizar
la acidez, suprimir las acedias, disipar
los eructes y calmar el dolor de estinnago,
tomar duranteulTasHcio
comidas
NmÉs p losplos

lt

111
•
•

VEJIGA. - La cistitis, los catarros de

1

123

Especirditat en croó

I
— I

,

i
d
•

31

Unges.

11311D14132G1334•111331331•2•03,

.•

• v•

mes.

Teatres ef

LLS

GInjol, 3.--Caharet continu
les set a dos quarts de den i de
les dotze a les quatre de la m ao

quar) lorn de El red do
l'argent; readarne do Lavallicre;
El be; ncbots de don LasAviii,

• Lt
Casa Ár 11701
111-111,

"Unió Musical Espanyola", 1 i 3,
'Portal de l'Angel. Preus especial
als socis de l'Orfeó Català.

Dianc-Arzentina-Excelsior

ves,

•

In

crirnnritos, 11'10111f

111
012C111133121111IDEIBE333131517111

a

t

-7-77C I N E IN/1 E S --

•L31

11333:11n131•0ili•R11133131•31•313133

a

111518n2a3CaaNairskiSaliE212

1

CM

SliCCÓS

senyors Mascando i IR
Quer i la sopran Ilengera
1 senyoreta Mercè Casas. Nit, a
n
a les deu:
e
LA GATA rilAULA
II
II

u

•
•
•

eM311133•313121123153 n531536

Nit, a les deu:
-UN CRIMEN MiSTEBIOSO
i EL. 0115i0 PERDIDO

.121
.6

pels

O

L
Gran (am inora (tomatal castollana RoJas-Capare. Dama, Maleares, Z
nit, a dos quarts de deu, grandlOs
holt cled fulletó barceloof en 7 acte4,
dels senyors 'roben I Capdevila El »l
cabaret de loe venenos. Titols deis
'teles: Primer: s.abotatio (ineendl
(runa fabrica). Cepos e (mozo anvs
deaprüs. La lerlfilla del bar — Terrer: La llar d'una tanguIsta. Quart:
La Rambla. (Un suecas d' ú ltima ho_.
rin). entone. La chulea del erlm.
SISO: El cabaret de les metzines.
Sete: Quadra prInier, el clon de les
(eres; quadro segon, erlm / Justicia. .9
Ma g nifica presentació. Deenrat
do aman 1 Pous I Rafael (¡prcla:
pon, el celebrat sainet caleta Qui 2.
•
compra maduixesl

LVATGE

33333335132335151351BleNt
i
Winumental i Walkyria

u.le

Aval, climecrea, larc/a I nil, colos- •

8

10113 Joan

la

Teatre Còmic

zaaaananannaaaagaracia

La Ventafocs

•
•

•

1 Gran Cinema Bohemia

INg....01•n•nn•n•••n•

E pectacles per a infants:

. N1utan
k9ill

de

CRI-C111
amb cl nou quadro SILUETES, LLUMS I COLORS.
riaaatelognsiessesanzavasirsamesslealaaaäailaasseael3
Pura; a des den, La reina de las "edaairaidaditeieszeuedegaidi
praderas, del mestre Guerrero.—
1 Gran Teatre Comía! i
Exit clamorós.
emramnn.
•

Dem, dijous, tarda, Es-

Avui, dimecres, tarda:

o

a
a

NINGU PAGA. DerMt, dijous, lar111 da, LA SEVERA. Nit I rada
TOTHOM... I NINGII PAGA. En as_
• salg, EL REI DEL SUCRE. En es4 Sud] A L'OMBRA DE MONTJUIG (1
b actea, Juli vanminana).

1

`i

Im2

aimeeres, CO de novembre.

111 Tarda, a les cine:

S

•n11•00

AhSuisePcto CASALS

MATI DE FESTA

AL COR DE L'AFR1CA

per les( Im13 VI VE° elentfric Instructiu
ssocaseasasaasear«easoassrun meoses selves arrice:asea ednat per la marea
ea SVENSTLA I exclusiva GAUMONT
ESTRENA

AVUI, DIMECRES',
quadro SILUETES, LLUNIS 1 COLORS
ültima novetat eeenica, proeedent del Palace Theate r,
Londres, intercalat a la revista de grandiós exit

2
• Gran leatre lispanyol
11
FEP SANTPCIZE

tarda:

locas

litats, al magatzem de música

TaMons, 5125 i 4738 A

del nou

•a
a
11323131111/BLIONCIS111331511151
a

Teatro Caiaiä Romea
Avui, dirnecres,

inîhJ Nii[2

dilluns, 27. Estrena de
FANNY I ELS SEUS CRIATS
comédia en quatre actes de Jerome E. Jeromo, versió de Milla3
Raurell. Presentació aeuradissiala. Decorat nou.

Avui, 60A13 GODOUNOFF.—
Demä, AIDA.

Programes, abonament i

MODEFLNA

OCTEUR

INTESTINOS.- Una regularidad absoluta de la funcion intestinal es segura,
con el uso diaro de los
UTHINÉS DU DOCTEUR

ustin
Gustin
Gustin
Gustin
Gustin
u tin

Lis • tintines de Nonio Gen a talluut de eent, es las
principals farmacias y ai Deposito Courat de : Pl, DAtr1SU
01.IVLRES. Fasto tic la IA4%49,13.14 (imana

