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L'ofensiva anticatalana
Unta de fet en un front únic, que va des de l'extrema dreta
restrenia esquerra, els anticatalans segueixen Ilur ofensiva, i els
tos es fan cada dia més freqüents. Els nostres lectors estan ja
obentata que el bisbe de Vich, responent seas dubte a un im51,3 de solidaritat amb els altres prelats de la minoria episcopal
lluita contra les reivindicacions i contra les característiques
geionals del nostre poble, ha adoptat una nova mesura deplorable, que és la de prohibir als seminaristas l'oració col.lectiva en
;tagua catalana. Tenim entes que els seminaristes vigatans, darant un atac tan greu a llurs drets de catalans i de creients, han
ieoptat per ara l'acord de dir en llengua llatina les oracions que
re peden alear en la parla própia. L'és de la 'lengua materna és
dret sagrat, i ho és d'una manera especial quan es tracta de
jeracie que l'home eleva al Deu en que creu.
Esperem saber més detalle del que pasea al Seminari de
reh . Les disposicions del doctor Muñoz, de les quals havem
elpt coneixement per conducte fidedigne, arriben a tal extrem
ilagressivitat i estan tan allunyades de les eae?cripcions expliezes i taxatives de l'Església, que apareixen cona a inversemblants.
No coecebem com ha pogut ésser dictada aquesta prohibida. Per
cornbatre-la, per a protestar-ne, tots els catalans haurien de
ostrar -s2 d'acord. No hi ha, no hi pot haver cap disposició, ni
ap consideració d'ordre religiós, eclesiàstic o cambie que pugui
¡aligar els catalans a acceptar amb resi gnada) la rnäxima ofensa
drets de la nostra Ilengua. Una injusticia i un greuge d'aquesta
tuca no poden ésser consentits. Fins aquí no arriba, ni per als
atalans més devots i piadosos, l'acatament a les ordres que, cordel dos interior de l'Església, afecten la dignitat i els drets
la nostra pàtria.
El fet que una persona desafecta a la causa catalana estigui
vestida d'autoritat, sigui aquesta de la mena que es vulgui, no
t ésser una raó parque els catalans aguantem amb mansuetud
seva actuació en alió que ens fereix. Nornés cal repassar menalinent episodis de les lluites nacionals a dins i a fora de CataInys pgY a veure que els actes d'aqueixa mena han alçat en tots
16. peleles consciente una protesta proporcionada a la magnitud
l'atac.
Eis que no vulguin ésser objecte de la protesta dels catalas, han de començar per no donar-hi motiu. L'ofensiva contra
Catalunya i contra la seva llengua en l'estament eclesiàstic adquireix proporcions que exigeixen la intervenció justiciera de les
aperiers autoritats. En la qüestió concreta de la llengua, Roma
ha donat normes de respecte i de justicia, l'aplica ció de les quals
r. Catalunya tenim dret a demanar. No es pot admetre que des
del camp eclesiastic se serveixi la causa d'una llengua forastera
contra la del país, que se serveixi l'Estat dominador en perjudici
del pode dominat.
Per sixó trobem altament censurable un altre fet del qual
wabern de tenir coneixement, i que consisteix en una circular del
general dele Escolapis, pare Tomàs Viñas (fill de Catalunya, na2a1 de Mataró), qui s'ha adreçat als Col.legis de l'Escola Pia de
tatelunya, prohibint - los l'organiteació d'agrupaments de deixeMes en sentit catalanesc. En aquest document, que havem Ilegit
sed sets text exacte, es parla, en costea, del "degut i ineludible
mirament a l'Estat espanyol", i es recorda que l'Ordre ha de fomentar en la joventut el "sä i veritable patriotisme". Així realta que, a Catalunya, el patriotisme veritable i sä és l'espanyo laus, no pas l'amor a la nostra pàtria catalana.
Nosaltres no tenim cap desig, ben al contrari, de censurar
autoritats d'un determinat estament. La freqüència de les nostres censures és una conseqüència de la freqüència dels actes cenarables. L'abdicació de la dignitat catalana, la renúncia als més
dereenials drets del nostre idioma, no ens las pot exigir ni impar ningli.
Catalans sera, catalana és la nostra llengua, eatalä el nostre
ideal. I cap poder de la terra podrà treure del nostre cor l'ideal
Propi, ni dels nostres Ilavis la prepia parla.

A FRANÇA
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EL VOT DE LES DONES
ltolls franceses, i molts repulieses i tot, es canten d'esser
Kerervadoes. La valor d'aquest
Isneepte de-pèn dell sentit que es
Isni a la paraula. Hl ha monee
meres de conservatisme. De vePies corten el rétol conservador
/o rees biológiques nobles de la
Steletat humana. Altres vegades
etirkol cobreix egoismes de clase) i instinto ponles. Aixf, quan
Parla de la França con,servahi ha ell perill de confondre
ta un mateix elogi o en una maCi ta condemna qualitats bones
de tectes del noble francès.
No estä bé el conservatisme
el es tradueix en la resistente e les innovacions socials, o
re dueix la seva acció a una
hita purament retardatäria. H1
u r etormes que estän destinades
Itri omtar, que han d'arribar en
es devenidor próxim a Asee
ekalitele En aquests casos, bi ha
etervadors, era el mes baix senee't d e la paraula, que no podent
eitee el triomf de 'idea nova,
%t oreen aementes a retardar-lo.
eP er una paradoxa, desorienta-.
" re al p rimer cop d'ull, el Sea
ht tr ances, on predominen els
ke l cals, resulta davant de moleeestions socials i politiquee,
• co nservador que la Cambra
d tPutats.
- Estä dernostrant-se
LIÓ nov ament en la qüestió del
rot fiaflfflf
senadora franeses-, p er unaEls
majoria de 22 vols.
'ettr ebutjal la conceesiö del dret
• utraei a les dones franceses.
le gran majoria dele Estafe
ureea el vot femení es avui
ftt, i el seu resulte, des d'un
Ple punt de mira, ha estat fa!M ' e . Peró els senadors Iranhan vist la «metió des de

l'estret punt de mira d'un interes
de parta, i s'han oposat a la reforma. No podran impedir quo
aquesta acabi per triomfar. Pere
aernenys hauran aconseguit que
trionefi més leed.
De moment, el Senat trances
creu hacer salvat el partit radical de l'amenaça que per a les
próximes aleccione creu veure en
la intervenció femenina. Si lee
dones franceses voten, ho taran,
en Ilur mejoría, pele partits extrems i de centre. Els radieale
ereuen que ells hi perdrien. I
lieu's aquí com els menudes consideracions de partit podent fer
claudicar hornee que, com una
bona part dees radicals franceses, tenen una tradició ideaPsta.
De totes maneres, la majoraa
antifeminista — 156 vote contra
134—que ha refusat la dieces-,
sine deis articles del projecte de
Hei, ha estat molt menor del que
s'esperava. Es aquest un cas en
el qual pot dir-se verament que
le vietória numbriea de una derrota moral. Tant és aixf, que es
te per segur que dad a poe temps
tornarà a plantejar-se el prob4ema i que aleshores s'imposarä
probablement una fórmula transassional.
A. ROVIRA I VIRGILI

.r

VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diarl integralment nacionalista,
JA
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NOTES D'ITALIA

Itàlia
a Lausanne
(
Del mostra

redactor -

Milä, novembre.
La primera, i fine ara, única
conibinació diplomàtica feta per
Mussolini ha estat, per un cantó, una desinusió i per laeltre
avançament de les reines generals de la política internacional
del Gabinet feixista. En la política internacional hi ha compre
filtracions sentimentale, es barregen sempre passions humantsSiCIICS, i seria una ingenuitat dir
que hi ha • una política absolutament objectiva i que els hornee
no hi són per a res. El sol fet de
la dimissió del cenote Sforza de
l'ambaixada a París i Pelevament
por a aquest eärree del batee Romano Avezzana, borne "efacé",
mundà, insignificant ì discret, ja
vol dir un canvi radical de 1.,o.
Albea. L'elevaci6 del marques

delta Torretta a l'ambaixads de
Laedres, converteix aguce( canviarnent en radiealfssim.
El marques della Torret a—•
arnb perdó sia dit i tots els respedes siguin guardats—, es un
iiiplomätie perfectament desacreditat. Representa dl corrent antieslavófil Halle i el debil corrent
franeófil. Ministre en temps de
féu sempre el joc del
Quai d'Orsay contra el Foreing
Office. En el sed' temps, la política oriental era clarissima;
Anglaterra hacia trobat en la
Grecia de Venizelos un punt mag
filie de sosteniment per a la politice de control dels Estrets i
per a foragitar els tures d'Europa
debilitant alee a tots els fronts,
l'islamisme mundial. Italia, a les
ordres de Franca, ajudava els
tures amb més escepticismo que
entusiasme.
De molts anys eneä, Italia no
havia fet a Orient una política
original, italiana. Aproximadament es pot dir que els ministres d'Afeite estrangers dels Gabinete Iliberale, havien fet una
;política favorable a l'expansió
anglesa i que els dele Gabinets
conservadors havien fet el joc a
França. El primer que intentà
sostraure lihlin d'aquest automatisme, fou Sforza. Sforza intenta acostar-se al narionalisme
lente, es a dir a Angora i a Mustafá. Kemal, contra França, que
ora sempre amb el Califa de
Constantinoble i centre Anglaterra que era sempre ami)
elustaftt Kemal, per& enganyà
llastimosament Sforza, s'acostä

mes al Soviet i perfectament influenciat de la política
realista de Mosenu, firme amb
Sforza tole eIs Tractats imaginables i despees feu el cine li
semblà, passant per sobre el paper, com un gat sobre les bracee.
Airee preeipitä altea vagada Itälia en l'automatisme descrit.
Sehanzer, l'últim ministre abans
de Mussolini, ajude sernpre Lloyd
George en la seca política ane.imuretilmana, la eulminneiö de
la qual està representada pel
Trarlat de Secrete. En iniciar-se
la descomposició interior de Grecia, aixó es, vingut el cansament
de la guerra greco-turca, Lloyd
George prnposä a Echanzer de
donar a Italia el mateix papes
que pel Tractat de Sevres tenia
Grecia, peró Sehanzer no accep comissió amh correlt
tatge per l'Orient. Les coses estaven del quan sobrevingué el
famós desastre grec i conseqüenment l'elevació d'Angora i dei
tot el món musulmà, que tants
de canvis enormes ha portat en
pot temps. I ara es reuneixen a
Lausana les potencies per a donar al próxim Orient una carta
nova, havent esdevingut inservible i morta la carta de Sevres.
En lo primera reunió erallada, Mussolini ha ates per a Itälia una igualtat de tractament.
la qua(' cosa ha fet confondre
molts diaris italians la igualtat
de traetament amb la igualfat de
resultats. Museolini portarte a
Lausana—diuen els diaris na d o
nalfeixistes—els mètodes del feixisme interior. Aquests mètodes
es traduiran en un expurgament
de l'eufemisme en les converses
i notes dipeomäti ques 1 en una
agudització do la política realista, d'utilltat, de "niente par
niente" en els resultats. S'ha de
tenir en compte pera, que l'eufemisme As Inés roba diplomätiea

cada dia

que roba politice en les reta,

cions i vida internacional. En un
mot: quo els mètodes feixistes
ja fa molt de temps que s'empren en la vida internacional,
que al feixlsme d'Anglaterra,
per exemple, (Se no solament anterior a blussolini 410 que la

corresponsal)

era inventat en temps de la reina
Vietória.
Mussolini ha defensat en la
seva declaració ministerial corn
a programa per Lausana, el front
interaliat davant de Turquia.
Aqueas programa es molt bo,
pelee tothom sap q ue es irrealitzable de fet. Si Franea i Anglaterra s'entenen davant d'Lsmet
Paixä serä en el terreny diplomätic, mai en el terreny dels fets.
Es una ingonuitat creure que els
tures, que tot el món musulmà,
pel fet de la Conferencia de Lausana, iniciarä una política de
eordialitat amb Anglaterra I
encara es mes ingenu creure que
Anglaterra abandonarte el control
chals estrets i que podrä fer com
si vuitanta milions de musulmans súbdits anglesos enemics
no existissin.
No es pas maese aventurat
cederte que el fraeäs del feixisme
italiä podria venir de la politica
internacional. En tot feixista
nia una concepció de l'imperiali o i, per tant, existeix un desi nacional que s'ha de satisfe una manera o altra. D'altra
part, el problema central de la
Italia d'avui e3 el de la col.locació' deis emigrante, el de canalizar l'enorme potencia densogràfica del
del país. Si no es troben
terres a ocupar per a aminorar
la desempaca:, cada dia creixent
el sobrant natural de poblada,
les repercuaeion es faran sentir
greument a Itàlia.
Mussolini ha centralitzat teta
la politice internacional del seu
país en la seva persona. El nomenament d'Avezzano_a Pares vol

AVUI, DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE, FA
DISSET ANYS QUE ELS OFICIALS DE LA GUARNICIO DE BARCELONA, AL CAP DELS QUALS,
ANAVA EL GOVERNADOR CIVIL, GENERAL FUENTES, ASSALTAREN LES REDACCIONS DEL "CUCUT" I DE "LA VEU DE CATALUNYA", LLANÇANT
AL MIG DE LA RAMBLA EL BUST DEL DOCTOR ROBERT.
DE QUINA MANERA FOREN CASTIGATS ELS
OFENSORS? AMB LA CONCESSIO DE LA "LLEI DE
JURISDICCIONS" PER A AMPARAR-LOS I QUE
ENCARA REGEIX.
DE QUINA MANERA REACCIONAREN ELS OFESOS? AMB EL MOVIMENT DE "LA SOLIDARITAT
CATALANA", QUE MORI DESSEGUIDA SENSE CAP
EFICACIA.

Anglaterra

D'Irlanda

Ha estat executat el A la Cambra deis
cabdill rebel Erskine Lords, Lord Grey i
Childers
Lord Salisbury parlen
Dublín, 24.—Amiest metí ha
estat executat el cabdill rebel ir- de la qüestió d'Orient
landés Erskine Childers.
Aquest cap fou detingut, com
se sap, el dia 10 de l'actual en
el combat de Wicklow i portal
a la fortalesa de Portobello.
Momento abans de la captura
del que lord ha sofert la sanció
terrible, el senyor De Velera, que
no es trobava molt lluny del Roe
ocupat pal que avui acaba de
morir, aconseguf fugir abans de

l'arribada de les tropas.

Els soldats testen ordre de
capturar també a DeValera, de
manera que la seva fugida II fou
providencial.
La vista del procés se celebra
el dia 17 del corrent, 'pera ja
d ss dele primers moments es donava per descomptat el terrible
fall perquè el fiscal demanà de
seguida que li los aplirada al
processat la pena de incri.—Uat ag.

Londres, 2 .1.—A la Cambra dels
en discutir-se la resposta
al missatge de la Corona, lord

Lords,

Grey declarä que la situació exterior esteva plena de perspeetices perilloses, especialment a
Llevant, on l'orador preven una
prbmima allano entre Turquia,
Rússia i Alemanya. Afegi Lord
Grey que els alíate han de mantenir un front únic sota pena d'un
desastre de fatals conseqüències

per Europa.
L'orador espera que la torta

solidaritat dels aliats portante a
Europa a una situació mes favorable i declara que la solució de
les qüestions de les reparacions
dir que la política franco-italiai dels deutes interaliat.s es indisna es farä a Rema entre Barrero
pensable per la reconstituci6
i Mussolini. Aquesta politice
d'Europa.
francófila del feixisme ve confirEl marques de Salisburee dele,
nomenament
de
della
ma4e eiet
gat del Govern a la Cambra dets
Torretta a Londres..
Lords, diu que la labor primore
JOSEP PLA
dial de l'acutal Govern es esvair
C PTURA D'UN CABDILL REBEL les diverge/retes existente entre
Cork, 2d —S'anuncia oficial-. els aliaba.
Bay ern d'adoptar a Lausana—.
ment que Tourhales, un dels cape
CARNET DE LES notables dels rebele do l'Oest de afegeix Lord Salisbury—una
nea
de conducta fermlssitna en el
Corle, fou capturat ahir a la nit
per les trepes de l'Estat lliure.— quo concerneix als drets de protecció de les minories cristianes
llaves.
per tal de restablir una situació
Concepte de ravant- VIOLENTS ATAOS CONTRA ELS estable a Llevant, pera sense demostrar amb aixa falta d'arnisa
QUARTERS DE DUBLIN
o•uardisme
tat envere Turquia ni amenaçar
Londres, 24.—En vigílies d'en, la so y a independencia. Tot marca
En aquests dies que a la tribu- trar
en vigor la constitució ir- be a Lausana i el Govern britänio
na de l'Ateneu un eseriptor fran- landesa,
els rebels fan iota mena no deixarä de seguir la linea de
ces ha combatut Picasso des d'un d'esforços
per tal d'aconsegnir conducta politice que ha estat in,
punt de vista mes note un poeta enderrocar al
Govern. Durant tot
eatalä futurista, En Salvat-Pa- el dia d'avui han realitzat vio- dicada pels aliats.
La resposta al missatge de la
passeit, tetina all públic un non
ataca contra els (n'arfen Corona fou aprovada, volant els
llibre de poemas, "La gesta dels lente
estels", editat a la concede) de de Dublín, havent causat gran pit, membres de l'Alta Carnbra
procediment de les mans
"La Revista". Altre cop l'avant- nic a teta la ciutat.-e-Radio.
Dublín, 24.—Aquest mate a les re—hayas.
guarda torna a ser un mot d'aetualitat.
set, ha estat executat Erskine LA SESSIC DE LA CAMBRA DEL,
COGIUNS
Iii va haver un moment, es Childers,
L'execució ha estat comunica-,
Londres, 24.—A la sessió
veu, que l'avantguardisme agiofa y a un to de vasta defensa con- da per un informe del quarter a la Cumbre dels Comuns, i des-.
tra el pes de les tradicions: una militar, manifestant que Childers pres de contestar Bonar Law al
colla d'esperits joves coinciden fon cendemnat per haver estat discurs pronunciat pel lider laa Europa en Solicitar necee NI.- trobada en poder seu una pisto- borista 'Ramsay Macdonald, el se-''
mutes d'expressió. Aquest moví- la automàtica en ésser detingut, nyor Newbold, únic diputat eme•
ment reaccionara esdeve agudís- i que avui la sentencia s'ha com- muniste, censurb aerement radie
sim a Italia i troba adaptes per plert.—Radio.
tud del Govern respecte deis sena
tot arreu. A Catalunya algú
se treball i demanä el prompte
deixà temptar per la sirena.
reeoneixement oficial del Guyana
dels Soviets.
Amb e1 teinps, pera, ttahan roMr. Draw, en contestar al disa
gut anar destriant una pila de
eure del Tron, comenta el parta».
tendències i de grups. Una sepagraf
segons el qual es garantiria'
nació ha pogut ésser establerla
un prestec a Austria, L'orador
entre futuristes i dadaistes, per
expressà la seva creença en eta.
exemple. Fonamentalment, una
bons resultats d'aquesta iniciaaltea divisió ha estat possible: de
XVIII
tiva.
l'una banda, la immensa multitud
Tots els . demés oradors es
Autobús, diu ja tothom; en plural,
dees poetes ambiciosos i inútils
que s'amagaven entre els inno- autobusos o autobussos. Els cotxes ma- mostraren unänimes a formular
vadors per tal de dissimular Ilur teixos porten escrit aquest noca (en es- vote per trobar una solada a la
huidor; de l'alt r a banda, ele tie- panyol, naturalment). Per& en espanyol erial actual del treball,--Ilavas.
ntes que sota les noves formes i en catali ¿qué pot significar un mot
d'expressió serven un lirisme au- cona autobús? No abra cosa sinó un bus
tentic. D'aquests hornee se'n po- automail. Pesó bus, en espanyol i en caden mostrar molt pece. Pera elle talà, no vol pas dir ómnibus, i un ómnibus
san els qui Ilauran salvat el mo- is el cotxe que harem batejat amb el nom
de aulcbds.
DE L'APLEC DE BERGA
viment avantguardista.
Extret del mot outotnébil, tenen les
En el naiting del gran Aptas comarcal
Res tan caatic, tan estúpidament mesclat, eom ele rengles llertgües modernesurs prefix aula Que ser- del diumenge, dia 3 del desentbre que
veix per a denotar que un vehicle porta vé, a Berga, hi parlaran els senyors latede l'avantguardisme. Al costat del en
ell mateix el SCLI propulsor. Aixi, l'an- nte Bofill i Matas, Lluis Nicolau d'O,poeta neguitós, anguniejat per la glés,
anteposant auto als seus mots boa!, wer, Josep Puig i Esteve, Lluis !ove!
recerca d'una expressió pura i rar, tarriage,
ha format cls muts
i Noten i Ramón Vinyet.
l'inexpert que sublima tse boat, autocar, autocarriage. I. comcutoque
seves misèries gramaticals, i
CONFERENCIA D'EN
té el mot bus, abreviatura de om,,
diletant 1 rarrivista. Qui iturar:i dun ómnibus automóbil ha pOgnt dir-ne
MARTS ESTEVIL
en contesta mar terbola? Out serä
La conferincia que'I nostre azote seaprou fort per a descubrir, entre la autobus. adoptem, tots fets, noms rom
De, que
y o" Mari( Estrvc ha de doisar dijous,
fullaraca de la retórica d'avant- beef-steak,
.stoek-fish, monis dia 30 del rorrent, a la Joventut Nacioguarda, el seu temperament ori- compostos enfoot-hall,
que ele elements (mote com- nalista de Sitges, sera complementaria de

LLETRES

Converses filo-

lógiques

LA

ginal?
Cal mirar amb una mica d'atenció, cense deixar-nos enternir
mesen, la producció caracteristIs
ca de la novel literatura. Una obra
bona pot justificar un moviment.
Les obres ben retes dele poetes
d'avantguarda ens daran el concepto de l'avantguardisme.
811W -DOY

pletament estranys al catabi) sen copsats
cola abres tantes sitlabes d'un mol simple a les quals no associem cap significad& Feró auto vol dir alguna cosa, en
català i un cntxe que lo a la vegada un
auto (ço es, un autortail) i un dmnibus,
Fs timm autodimnibus, no tos outotnis.

POMPEU FARRA
Queda prohibida la reproducciG amas
citar la preocedéncia.

POLITICA

he que hi dona No fa gaire i versara sobra el tema "Inslifueions especiar de

cultura de t'Afta:lamen( de Barcelona °.
Sera, coro t'anterior, a-lustrada ande
projeccions cinematogräfiques.

A L'ATENEU DE MADRID
En Cristdfol de Domenech (mundo peK
aviat ven conferMrio a l'Ateneu de Madrid, parlaut-hi de ` Liadtpr»dthicia de
Catalunya'
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Barcelona
Enguany ha estat adjudicat el
premi de 1,000 pessetes de la fundactO "I'eatilde Sureda" al jove
doctor en Medicina ieLliceneiat en
Parmäria En Jonn Cuatreraaes 1
Arumf, ole C.arnpredon.
- El Rector ha delega; el eateilrätio doctor En Coame Parpal
perque el representi en Pacte de
la inauguració ole curs que titirita
Uno diumenge, a l'internat de les
Escotes Pies de Sarria, i al doctor Martínez, parque assisteixi a
/a recepció del flector Coromines,
aval, 25, a l'Aeadämis de Cien-,
Mes.
- El Rector ha rebut la visita
del catedràtic do Reus, senyor
Maariera, l'inspector d'ensenyament senyor lbare, i el senyor Pinilla. Tanibe visitat per a
tractor del trastlat de l'escola local el battle de Mollet,
- El Rector ha rebta un telegrama del professor N'Anta, que
ea troba actoialment a E5panya,
anunciant la aova v i-ogilda a Bartetona, a fi da donar una ronferemota ilubre radioterapia profunda.

Amarrat moll del Pontd. Gonmignatari, Argimon,
Vapor espanyol "Luis", do 11
mar, amb prix. Amarra t moll de
Llevant. Consi gnatari, flitabert.
Vapor espanyol *Angelita", de
la mar, amh 'ario% Amarrat moll
Llevart.Censignalari. S. A. de
Navegació i Pesca.
Vafxr,Its sortIts
Vapor holandés "Mrrope",
tränsit, cap a Genova.
Vapor oespanyol "Calla Boche".
arnh cärrega general i trànsit, cap

60

0103 otra. 41,

Jerel
•
•

Universitat de

Vapor espanyol "nuinerrno
Scho¡r." d'Avilile, ami) carbó.

47
75

Coco pala,
Piar Dona,

amb rärrega general, cap a Mand.
Pailebot espanyol
"Júpi er",
amb càrrega general, rap a Malló.
Pailehot espanyol *Joven Pa"
quito", amb eärrega general, cap
a Palamós.
Vapor espanyol "Molrici", de
tränet, cap a Génova.
Vetee Halla "Catalogna", en
Hast, cap a Terranova.

Tranamealterrania.
Vapor neruec "Are", de Rejanrnb hacallä. Amarrat moll
de Muralla. Coneignalari, Enherg.
Vapor espar.yoi "Mandn", de
Malid i 68/ 1 /1;e3, 37. 11; eärrega general 8 pass,olgers. Ainarret
pnoll de Muralla. Consignatar14
Amengua!
Var01 . 011?»4
"Mundia",
Domhav i escales, ama ietrrega
general. Amarrat reoll de Saat
Bertran , Consignatari, Mao Ano
drovr.
Vapor eapanyal "Islean", d'Eivissa, amb eärrega general 1 6
pasealgers. Amarrat moll de les
Denasanea. Consignatari, Co m panya Transmediterränea.
'Vapor espanyol "Trini", de Màlaga, amh narrega general i 30
passatgers. Amarrat moll d'Espanva IV. Consignatari, Ramcre.
Vapor eepanyol "Cioho Huertas", de Santander i escales, amb
chrrega genera. Amarrat moll
del Itebare. Coneignatari. Ibarra i
Companyi
Berganti goleta thilS "Ottovia", d'Aparejo, arel/ earb6.
Vapor eapanyol -Malvarroen",
de CoIte, amb eärrega general.
Ama/rea t moll d'Espanya Bol.
Consignatari, Gilahert.

CEO CALO

EE. UU. rroc

VaIxellio dospatxoto
Vapor Halla 'Feote", de transa,
cap a Näpolo.
Ba/andra espanyota "Anfta»,

Ib

a Génova.
Vapor atemany "Bochum",
emb eärrega general i transa,
Canvi d'ilorari?
cap a Amsterdam.
‘'apor anglbe "Cervantee", amo
Per la miuorla de coacurrenla 1 proptetalle de laula de/ mercal de fAntla I5011 • eärrega general 1 träniolt, cap a
estal 718 110 7 ee mies falles peroml la trons Tarragona.
traciack3 de cereals sigut tronzo a (Mil
Vapor ospanyol "Rey Jaime I',
del intgilla rn comptes de dono a &t e s eorn ,
en ve reo,
molts angs.
Tal determinas-10 sembla que eä degutea
▪ que ereuen /Me que hl guanyarten Diem
Int ere sso s , els deis compradors I comerciante.
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Pela Mes 1 al te del eorrent
he 410.
801 augutem en es aros pro/loe/ea
de 77,30935 pessetes, vista la recaudad()

ea ta maletas epoca de Paoy paaeal.
Del retener de gener al 10 de nevembre
porta &gurisa Companyia una diaminueld
en eh tifus productea de 17.72960 pes9e-

rs comparant les matelse3 epoques de
'ans passat

Pros stagat per metes quadrat

riti.

Obertura

C.Or724C10 DE TERRE028 BEGOAS
P.IDES AUTENTIQUES St ABTICULAR8 1
onctALS

Yerreay, releafge Font del Llop I 1' 0rretii de t'Are, Sarria. exrientra 7 de
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PARIA. TANCA
Canela sobre Landre% 68111115.
hiero lielgIca, 911`941.
ltlem Ervanya, 911'23.
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L'autornebil universa
Preus vigents
'F. A. B. CADVI
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r„ulo
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31 9111 72 9 min¡dro (1.¡
Iba eala'.
Diputacid, 279
TaDaeS, 346.
l'induces el segilent Vleirraulat
"Cambra Mercantd Barcelona Pre g a a
Sitereres preferente, 62,
I N'. E. acaeielxt 4.4211 011 suspens aplica- 0•••1•••
blem ordiaitries, 3 7 .
/ etel 1101,1 decret 14 actual retado c01.1,
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; judletal Intel. Rada CCMerç 1 90 ..070, ae.
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0
e1017
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Lostres
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t
2
trinen
notils
111
5
Aliniareb-. 114.
¡
i duras .711 0910 0118 M.MMOtarain
Vraues, 46'65.
be a V. E.
Lliurrs, 29 - 37.
L1 saluda, pieddenl Cubre."
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PANYOS
J. MIR VIVES, S.A.

LLET" illpS" I
I adula Li

jeemetwima.~geprogitweeemaffleagnen,

I NOMELL CHIVAS I
CA», : VALORS : CUPONS
Bar/tila del Centre, 16
•••••••••••••Tre•»••••

g

SOLER i TORRA G.MANS

Per qué

Grau assortit en abollono,
Xeviot, Estams, Gabarelines i altres 8 311 e 5 e 77 per a
N'3StitS i abrics de senyor.
Camuoses per a alorics
nyora i generes per a vestito jaqueta

RAMBLA BEIS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, I

Melton a 25 pts. corte
Estams 45 „
Abrics 30 „

mostangsmitui

Vendas a l'engrés I al detall

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS

Retalls els dilluns i dieendres

.BANQUERS

tegillittneflA

Zuda Sant Pere, 15

es tornen grogues

1es dents?
Lee de201 3 MA tetamiuei e3 tornen yergues,
MY/en un aipccte lela 1deagnaahle
&legue al sarro), que en acumular-ar
Jamunt atril» ß recotuvr -lea total/mear. COrtVf. CLIC!, fe/ tieM7Iar17.et
el maro. Is qual COM ea aconaeguttle ata
facilita/ usan, caria Cha 1.

PASTA DENS

1011117E41119/DEIO

Negociem tots

cupons vencinient 1." de Bepròxim

jembre

NOU CATALUNYA,
Montera,

Je la
,

' 1116diquee pen aian& Per e rae4
>eta J.rmotti&k_.

Perf... C.1j)

T U B 1.517

CrónicaJudiciária
"713DIENCIA PROVINCIAL
Flan estat suspeses per difee
rento motius les vistes asseeratildes per a les Secciono primen
segona.
Davaet de la Sereid te reera,
nensat del etlict de flirt, ha
comparegut Miquel Palet Polet,
el qual Irohart-se s Terrassa
missionat per /a S. A. -Dep4s1te
flotante de e.arleasiee de Boitelona" per a vendre certed, va
apropiar-se l'import de tres ger,
tures, glle pujeven a 2,temeo
peesetes, dient e fa Seriel9 e»,
per desgràcia de familia no ha.,
via eohrat dels comprador,. El
fiscal va demanar- li la tNertre ere
,t
quatre meteos 1 nn dili r.
major 1 la indenmilrecid de
2,19980 peasetea.
A la Seeefh (marta va compa_.
reizer Marta Prieto
la onat,
vnte.nt-se Camistet 1 tornanea que. ti tenia Dome" Pauta Za;li gera Rinrell, anea Pt ipal 117ia
eom a rellogeola. va sogtrenre-li
tres Molo del Delate futellor,
ralorat o en 1, 5 40 pes4etee. qo ta
remire a la rasa ara_rgau4 nar.
El fiscal va demanar-li la pena
eine mesos i ocre dies de Ir,
044 correrriortal la Ir:dementar:e
de les 1.5 018 pessetes.
ASSE:IYALAMENTS PER
AUDIENCIA TERRITORIAL
S%la primera.--Sort. feeldent.
'rrinitat Solana, eontra mtelsteri

fiscal.
Co11eepei5. ftferor ;manita. A.
Ferrer, ernitra T. Toldar.

Seta eegona.---UrtiversItat.
tu/in. Pan Pierien. ealfra Muto
Amat.
Sar.t Felia de Llobregat. DE111.90!. Pare exitra 33%frle
Arnat.
AITIEXC.1.1 PILOVIIVC.11.1.
Seeelif primera, - Vieh 1 les
tramares. Tres 's'alo, per injerico i adulteri.
SreCi5 se.grmr,„..._vitarrnr..'.
Vlolse13. .1reep r^rges. Jura?.
Seeet5 lermra. Liefia. DI.
orats, per estafa i aldarulls.
Serei6 +parla. - Sant Fe l ' ...
Tres eruts i tiel ineldenf„ per
s ' aits. izij « ries i ds.üys.
DE1.3 JUTJATS

DoUngut per imer.oral
Fon detingut i conduit a la
1127eg307ó de policia del districte
de la Llotja, el minyó de 32 anys,
Miguel Chatolain. per cometre atte.' immüert4s a la cuprita de Santa Llecia, els guata eacandatitsaren una senyoreta que el rele-,‘
rit indirldu perseguia,

Dlesabbe, 25 de novembre 1822
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'SME LLORET
• Cada dia que passa s'emporta
del nostre esperit una nausea
Nosaltres viviem en Pesperanea
de veure, en un dia no massa Ilunyä, retornar a la tasca diària
lsidre Lloret. Els qui havlern
presencial, la caiguda ràpida de
la seva sentare trencadissa
i segnem des de Barcelona
el arricés de la malura per visites
tetes al pobre malalt, exiliat
una masia de les planes de Vicia
.servävent la creerme en un miHorament que permetés a En Lloret seguir la seva vida.
Ara, acabalva de retornar a ciutat, porque els freds ja no el %en
lien al camp.
Jo nhavia visitat feia pues ales.
,Habeave una caseta silenciosa
'que dóna a la plaga melangicem
autumnal d'Eguilaz. Et vent
arrossegava unes fullee seques
davant de la font de pedra
centre. Planava un silenci dens.
En Lloret s"estava ajagut en un
balance en un terrat que demina el jardí de la caseta. Varee
parlar-hi una bona estima. Del
tot pàl.lid. abatut, pele") als ulls
hi cremava un foc espiritual inapagable. Em digné que potser
d'aquí a poca mesos estarle gorit.
estenia projectes per al futur. Pre
veia una nova organització de
..(Escola de Funcionaris i me'n
donara compte amb pased.
• El va ia deixar i solee ple de
dubtes respecte a la intensitat del
mal que Iluntiva contra el seu
cos, ja decaigut. Defora planava
el silenci dens. La plaça metanglosa era un rece d'ensomni. Les
Infles seques seguien giravoitant
entone de la fontana envelleida 1
noble.
....1 En Moret ja es mort!
poca dies s'ea vingut el seo ros
al no-res.
. Quina vida de lluita la d'En
Lloret! De molt jove, desgräaies
laminare el posaren en el carel
on es combat durament per l'e xistiencia. Va haver d'ajudar 1
eitendre necessitats d molts que
l'envoltaven. Aquest nuitar contra
'adversitat posà. per ventura en
el seu rostre intetligent la pefje
de dolor que E era característica
en la rae i que ell intentava disimular amb un sonreís si': ini3a;
bondat.
Malgrat dhaver de guanyar in
vida per ell i els seus, féu la carrera d'advocat en dinou menos i
prengué para en oposicions, per
a'a alta ciarees a l'Aj inatment
de Barcelona, que el posaren en
tina situació rellevant dintre
ministració pública, pele; que
portaren greu dany a la seva enlute ja feble de molts anys. Cada
estere desmesurat coro els que
feia anava minant-lo, vencentlo.
Poc nu's tard, einoblinable primr president ele la Mancomunitat de Caleilunya, En Prat de la
Riba , en obirar un eixamplement
d'horitzons a l'estretor característica de les Diputacions provincials, inicià la crearle d'una
Eacclie un es formcssin ¡mai go:lame e eblies En celebrar-se les opo
sic-loes per a la eätettra de Dret
orgänie municipal, el va frapar
el domini que .demostrre En Liorel alle exercicis i el cridà permite
ore,anizés i dirigis l'Escota. En
Llore era en realitat tota
la. Ultra la seva fundid docent,
espandia per Catiallinya i fora
d'ella una irradiacier de simpatía
1 competencia que crearen per a
ella tot un noia.
e I saber d'En Lloret fou agrofilat també en constituir-se la
Mancomunitat. El presiden el
cridava aneto freqüència; ell intervingué activarnent ende redimen"; de l'Estatut de la Mancomunitat i en les linde •aenerals de la
cera organització.
Jo vaig coneixen aleshorce. necord que eslava una nit de sessie—que celebrava la Diputada
pro‘inzial—a una oficina del pis
euperior del Palau de la Genera.
lita!, on soviet, per a l'aprofita.
mern de le.s llargues heres de discussee em reeloia a estudiar. Un
trepig pel corredor caamogua e:
silenci taisteriús 1 gràvid d'aquella part del Palau que dóna al carrer del Bisbe, silenci /tornes
trencat per lla rerner d'algun vlandant que anés pel carrer, pel cantar de bronze del rellotge de la
Catedral o pel sonar deis corcs
als mobles, en la pau solemnial
de les boros de l'alta nit.. El que
eenia era En Lloret, que em porOtera niet eneärree relacionat amb
l'assumete discutit abeja. Un rorrent de simpatía es desprecia
del rostre del visitant. Vaig corn• pendre que m'hi hernia d'unir una
lestreta amistat. No era estrany.
En Lloret rhavia tingut compre
UiI cor extraordinàriament obert
Era un amic de debe, com pues
troben.
Des del periode de la seva in tervencie en les coses de la Man.comunitat no deixà En Moret
"d'influir en elle mes importants
afees que amb ella es relacionessin. Si la tasca del funcionari pú : hile no estés recloea en el tiren modest de Panenim, el nom
d'En Lloret aniria estampat en
rnoltes de les obres realitzades.
G030 dir que En "Aoret tingaa
,un paper principal en el deseet• lament del movineent catalä. U3
recordeu de les Conclusions yo,
ladea per tole els Ajuntaments
de Catalunya a favor de l'Auto111,9a1M? D'elles en m'U el pueblo-

PUBLIC1TAT'

cit de la voluntat catalana, 1,
com a conseqüència, les solemnials sessions a la Mancomunitat de Catalunya, votant la fórmula del volee m'intime dels catalans, i el jurament de fidelitat
que als acorde de la Mancornunitat prestaren ele alcaldes de Catalunya, en la !sesera celebrada
a Macó Catalä, d'una simplicitat i munió corprenedores.
Despees va córrer per la sang
dels catalans un abrandament
patridtio, del qual fosen filles
uniones .hores d'entusiasme de
1919.
Dones be: tole l'obra preparatdria fou realitzada d'En Lloret,
aprofitant una de les Setmanes
municipals — Congreesos tambe
exclusivament deguts a l'empenta d'En Lloret-1 ordenant-la en
un llibre de la voluntat de Catalumen. que fou entrorat soleranialrnent un matí al senyor Puig
Cadafalch, segon president
la Mancomunitat.
Ultra aquesta °cele pública i
política. era En Lloret entes cara
pode en matèries municipaes i
en ciencia política i administrativa. Mancat com esta el metete catalä den conreo de els branques
cientítiques, darein a En Lloret
un inici en el camp del dret púeric. Lanera obra de "Dret orgänic municipal" es una cosa verament notable, un tractat aprofunda i com p letíssim, que rema
fundit
prou, per ell sol, per a acreditar
un borne.
En Lloret tenia ara 41 anys.
Molt podíem es p erar d'ell. lels qui
el rodejàvem i haviem treballat
amb ell i patit les mateixes
/tires per anar pujant una Escota
que la Mancomunitat ens /lacea
lliurat en embrió i que ara es tote
ufana de vida, no p odrém oblidarlo min. El nom d'En Lloret podría
no conservar-se en la mena popular amb la tenacitat amb que
perdura el nora d'un polític
multituds, per exemple, per6 serà
mes permanent, perque la seva
obra es terma i seriosa. I com
que ha deixat (cross(); de la seva
vida en les institucions creades,
ein esguardar -ne els perfile i l'actuació, veurém la eeva ombra
Ida rresidint-les des dell regne te,
les ombres.
I ja no per Plome de ciencia,
sine per l'ande cordial i capansiu, servarem al con la ferida dolorosa de la seva desapareció per
semipre. No ens en sablem fer cäarce en rebre la noticia. No ens
el Mica' encara en l'instant del
seu enterrament. Record que, al
cementiri, ens resistiem a creure
que mai mes no el reveuríem.
Fins Vade material del seo
sepeli fou d'una melangia infinita. La distancia ens fati arribar
tard al cementiri i nenterrärem
ja negra nit. Davant anaven unes
antorxea que Iluten dramàticament. Seguía la comitiva silencie.
sa. Començaren de picar damunt
la llosa per a obrir la boca de fa
tomba.
Ja vaig alear els ulls al cel, phi
l'esperit d'una angoixa adoloridt.
En l'infinit tremolaren els astres
així com s'encenen i apaguen les
mostees vides..."
JOSEP M. P11 SUNYER

LA MUSICA
Han promès llur assistència al
Concert popular que organitzat per l'Associació d'Estudiants
Universitat Nova" tindrà lloc dernä, din-nene, al mata al Teatro
Tívoli i en el qual hi prendran
part l'OrfeÓ Graden° i la Coele
La Primara: de La Disbal, el
President de la Mancomunitat
Catalunya 1 l'alcalde de la costra
citan, al efecte convidats.
Unint a alió les nombroses
comandes de loealitats que rep
l'Entitat organitzadora per part
deis professore i estudiants de
la dita Ueiversitat així com altres estudiante i famílies, peranet ermeebre les mes falagueres
esperances respecte a Vean d'aquesta simpàtica testa.

• ••

El diumenge al metí l a " Schola Orpheonica" donà al teatre
Poliorama un concert, dedicat als
socis proteetors.
Amb un ple, l'Orfeó canta diferente composicions d'eminents
rnestres catalane, tenint ne de
bisar algunes d'elles, i acabà el
Concert eantant-se "Els Segadors" a prees del públic.
El mestre, senyor Alter, jove
orfeonista de liOrfeó Catalä, <trimestre :, n.5 la soya mestri i l'encert en que condui els orfeorlistes.
Celebrem de veres que aquesta
antiga entitat torni a la sera
activitat artística,
• ••
Conferencia dedicada a la
"Caneó Popular Catalana" per el
rofk-lorista N'Aureli Capmany,
en ea local de la Schola Orpheen
nica (St. Honorat, 7, principal),
diumenge, dia 26, a les sis de la
tarda.
¡Ilustraran la conferencia un
be,11 nombre de cançons que seran cantados per la cantalear Na
Etissa Gallinat de Salom i
Joan Vives, sollstes de la Bellota, acompanyat al piano pel
mestre director En Josep Anee
1 la professora de solfeig t piano
eenyorela F. Eseayed.

CRONICA SOCIAL Conferència d'assegurances socials

CONVOCATORIA DENUNCIADA
Ida estat denunciada pel fiscal
de l'Audiència provincial de Girona, la convocatória l mitres
‘sindicalista que so celehrä al
teatre principal de Figueres el
dia 7 de l'actual.
PROTESTA
La Joventut Socialista ha remes al Congres de la Unió General de Treballadors de Madrid un
telegrama de protesta per l'acte
d'agressid que cometeren els comunistas contra els socialistes.

diumenge, a les onze del
mata al seu local social, Mendez Núñez, 3, ala teonics que no
pogueren assistir-hi el diumenge
passat, per a tractar del Retal
decret de Sindicació professional
i volunthria.
COMUNICACIO AL GOVERNADOR
La soeietat patronal "Associacid d'Hotelers i Similar/3 de Catalunya i les societats professionals de cuiners i cambrers, adhevides al Sindicat Hilare, han remes un comunicat al governador,
en el qual fan constar que en la
sessió celebrada el din 17 d'aquest mee, havien pres l'acord
de ratificar-se en absolut amb
tots ele pactes estipulats en l'acte de la constitució d'ambdues
Associacions professionals, de
complert aeord amb aquella Aseo
ciació patronal.

S1NDICAT 1314 1 0 MERCAgITIL

La Comisen; reorganitzadora
d'aquest Sindicat, celebrarà una
assemblea el proper diumenge,
per a elegir la Junta administrativa i regularitzar la seva actuad&
UNA AGRESSIO
A la Diagonal, xamfrà Valencia, uns guante desconeguts agre
EL SINDICAT UN1C MERdiren al cap de la secció de comp
CANTIL
tes corrents de la Banca Garriga
Arquest Sindicat convoca a tots
Nogués, En Felip Divison.
Amb una barra de ferro li do- els obrers de dit ram a l'Assemnaren un cop all cap, produint-II Idea general que tindrà lloc deuna ferida de consideració a la ma, diumenge, a les den del mati en l'estatge de la Unió Ultracara.
L'agredit havia estat anlenaeat marina, Ronda de sant Pau, 34,
perquè entres a un sindical, ne- per a tractar del següent ordre
del dia:
gant-s'hi.
Primer: Nomenamont de la
Els agressors fugiren.
La Federació Local de Ban- Junta Administrativa.
Segon: Orientació sindical.
quers ha acordat protestar del
Tercer: Assumptes generals.
fet davant del governador i aviPer la trascendencia que tenen
sar a la Federació Espanvola
Banquera per si es necessària OIS assurnptes a tractar, eepera
el seu ajut per les mesures que la Co-missió organitzadora la ;mesenda de totes le, persones que
es puguin prendre.
ELS DARDERS visten l'agitaed deis moments acAhir una comissió de patrons ttals.
barbees de Sant Andreu ,visita al
VETLLKDA NECROLOGICA
dele.gat del Treball per a proComplint-se dl proper dia 30
testar de que es tanquin les bar- el segon aniversari de la tràgiberies el diumetge.
ca mort d'En Francesc Layret,
Seis contesta eur‘ ar miela un un dels más il.lustres fundadora
acord de la Germine) Mixta c
de l'Ateneu Enciclopedia Popucalla complir.
lar, creu dita entitat deure d'ele i
8!NDIC1&T tlE1 0 DEL RAM de gratitud el retre homenatge a
la seva memória, organitzant una
DZ L'ALIMENTAr.:0
Demà, diumenge, les seccione solemne vetllada necrológica en
de flequers i fideuers d'aquest la qual hi prendran part els seSindicat, celebraran ur.a assem- nyors Casanovas, Companys, Ors
blea a les deu del mati al sien i Domingo, que tindrä 'loe el
local social, Comte de l'Asalto, dijous, dia 30, a les deu de la
número 53. L'ordre del dia serà . vena.
Desaparegudes les circumstänel següent: Nomenament de la
Comissió da seccione, assumptes cies que privaren la celebracid
generals i orientacions per a la de dit acta l'any passat, espera
l'Ateneu que en organitzar-lo ara
norma a seguir,
no hi mancarà la cooperada de
211‘28!CAT C-ENVIAL DE cap caularlä•aimant de l'austeriTECNICS DE CATP.LUNYA tat i honradesa politice que foE! Sindical general de Vende ren la característica de dit home
de Catalunya convoca per a de- públic.

• •
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ELS TEATRES
ORAN TEATRE DEL LICEU "AIDA"
La reaparició del famas tenor
cataiä, Hipólito Läzaro, a Eeseenari del nostre primer teatro feu
que aquest es wii pie de goma a
gom, presentant un brillantissim
aspecte.
El públic quedà satisfet aquesta regada, no cols de l'ennient
"divo" que sembla esser son cantant favorit, sinó lambe da l'exceLlent conjunt d'enlates intérprets que el secundaren en la representació de la popular Oda
verdiana.
Biplano Läzaro cantalal seva
part d3 "Radarces" sense fer
grane concessions al públic fäcil d'entusiasmar; adoptant una
actitud reposada, intellelgent mes
aviat atenta a l'escena que a la
sala d'espectadors. El célebre tenor, quo sembla trobar-s3 en la
plenitud de les seves faculltats,
llut tole la nit la sera veu esplèndida principalment als dos darrers antes, en els quals obtingu6
liargs i nodrits aplaudiments.
En la s3nyora Poli-Randaccio
värern remarcar certa preocupació pe"( atraure's el favor del púbfle. No obstant l'artista no té pas
necessitat de cap esforç catrerima ja que las seves guatana
notables com a cantan, i com a
execalent actriu ttramätiea ii permeten triomfar fecilment. Llevat
d'aquesta petita consideració, la
senyora Poli Randaccio fou una
"Aida" digna de tot elogi. L'atacirInri la aplaudí amb entusiasme
O n sos moments culminante.
La senyora Duades palesà ésser
una contralt de mera; la seva veu
es brillant, extensa. Sabe imprimir interés al personatge d'"Amneris", mantenint-sa compre com
a digna rival de la sera esclava.
El baritou senyor
molt be en el paper d'"Amonesr6", tren; no obstant, haurfem desitjar un ale mes de relleu en son
treball, cosa gens dificil d'aconseguir en un cantant que tan excalienta qualitats sembla posseir.

Encertats en les seves pars res
pectives d3 "Ramphis" i Re",
els senyors Melnilc i Gira«.
Les primeros bailarines Valentina Casdroesba i Toreada Doronat, foren igualment mea c3-.
!ararles.
Es deixà remarcar una acureda direcció escenas, la qual anava a eärree de Gaspare Bortera.
De bon efecte les decoracions estrenadas, principalment, las del
temple de lela i del MI
El mestre Padovani dirigí l'obra
amb tota consciencia i saber artístic, essent cricial, -a escena al
final de cada acte.
E. M. E.
ELDORADO

Segueix l'aplaudida companyia
de Casimir Orlas renovant el
cartell amh les mea selectes
obres del seu selecte repertori.
Aquesta nit es reposarà el faende sainet d'Arniehes, músida
dele mestres Foglietti i Roig, "Serena el Pinturero", es:rertat per
Orlas; a Barcelona, obtenirt un
triomf ressonant per la insupecable creada:, del protagonista.
Al repartiment de l'obra del gran
someter se li faran tole els honore, puix que hi figuren les tiples Leonis i Latiera, veritables
prestigie de l'escena, neacelent
primer actor linar'. i restants
p me; de la companyia.
DPITIä, a la taid i seguirà roer • t entant-se "El parque de Se\n'e. '" un altre trine! da irlas
la II unja, i a .a nit es repelmä
"5-• effn el Platat•em".

Fets Diversos
Atropellat pa' un auto
Abur fou auxiliat a la Casa de
Socors del carmen de Darbartt, Vicens Fernändez Prat, de 23 aova,
.24 qua presentnva ferides de pionóstic reservat a les regions temporal i occipital, per haver-lo
atropellat t'auto número 8238. El
fet °corregid al carrer de Sant
Lloren.

Demà dlumenge, a la tarda
Concert de noves cançons poputars, premiades a la
n'esta de la Música, a l'uníson, harnionitzadca, a solos
per l'

Orfeó Cata lä
dirigit pel mestre En Lluis

Palau de la Música Catalana

Premidint rnarqub de Garulla, la ~16 tercera de la Conferència ha celebrat la seva segarla sesee; a la Caixa de Pensiona, entrant a l'examen del vol
p articular del senyor Gascon i
Marín, al tema tercer.
FIT senyor Gasean i Marín explicä ämpliament, els fonaments
ea els guata s'apoia el seu vol
particular, detallant la divergencia de criteri entre el seu vol, i
la Ponencia dele eenyors Salazar
i Cortez°, intervenint en la deliberació els senyors Sandino, Sanchis Bergon, Pulido, Girona,
Crespo, Sicart, Mane i Noguer i
Comet, quedant acceptat el vot
partIcular, que queda convertit
en pónmela, acceptant-se les esmenes presentades al matera pele
senyors Noguer i Cornea Sicart
Huylla i Aznar, i quedan aixi
aprovades les contusione de la
nova ponencia al tema tercer, que
estableix que ha d'existir aportecle de serveis per l'Estat, provincla 1 municipi, dictan, normes respecte a la forma en quä
ha de realitzar-se aquesta aporeió, per a arribar els esmentats
organismos a acorde amb les diverses Causa d'Assegurances.
Tot segun s'entrà a l'examen
de la ponencia del tema setè, en
la parl, que es refereix a la collaborada de la classe medica i
farmacéutica a tes assegurances
de malaltia, invalidesa i materfilet, /a qual ponencia fou Ilegida 1 comentada pel seu autor,
el doctor Espina i Capo, disposat a admetre guantes modificaMine estimin oportunos els assemb/eistes. Després d'intervenir
el senyor Sanchis Ftergon queda
aprovada la totalitat, formulan
tot seguit diverses modificacions
relacionarles amb lee cone/usions
de la ponencia, les guata conrausions podeän desee modificades i discutir-se /'apartat que es
refereix a Porganitzeció administrativa de les assegurances, essent eixecada ;tete segun la sessió,
SECCIO D'INFORMACIO

PUBLICA
Sota la presidencia del senyor
Salillas continu ä el divendres al
metí la sessió d'informació psiblies ene se celebre a l'Ateneu
Hareelons. El senyor hlaluquer
expresen que en compliment de
Peneärrec de la Conferencia visità amb president de Innstilut,
general Marvä. el mínele° del Ere
ball, de qui trarnet una salolateó p er a nAsserablea. Per l'As-eeciacid Manufacturera
Teixits'
1 Fibres Textils de Ca.alunya informa el senyo" Thurs, exposant
que dita institució, anticipant-se
a naced de l'Estat, te establerta amb el benepläe nl de la classe obrera un arnpe sietema d'asseguranees de malaltia, invalidesa i maternibat, que exposa.
El senyor Andreu, en nora do la
premia Associació, expressa les
orientacions de politice social de
previsió seguidas per la mateixa
a fi que puguin esser conegudes per la Conferencia. Advoca
perquè l'Estat deixi a la raidstira patronal, sota les garanties
legals necessärics, l'aplicació del
dit sistema d'asegurances, el qual
baria estat de desitjar en l'aplicació del retar obrer. El senyor
Mon, referint-se a l'asseguran ea
de maternitat instituida per l'esmentada Associació. opina que
tractant-se d'un problema de dret
social dett aquell inspirar-se en
ample sentit comprensiu conosdint-se els subsidis d'assegurances en tots els casos de maternitat cense limitacions. Referint-se
als retirs obrers expreses la realitat del minorar:loen de les pensione de vellosa, que es trobon
virtualment en la reglamentació
de l'esmentat regim. El eenvor
Andreu expressa l'enripie esperit
de l'Associació que representa, en
acceptar l'asseguranea maternal
series restriccions i insisteix en
que essent la primera vagada que
aquesta Assoolació concorrent
a informació pública, s'atengui al
!Hure desenrotllament de les institucions de prevista que estableixin els patrons, expressant
la sena confiarme en l'Institut Nacional de Provisió. El serraren'
Bastardas, com a presiden del
Patronat de Previshe Social redill les al.lusions referente al re(Ir abren ohligatori 1 expreasa
que la pesseta fixada significa el
mfnimum a que es rompromet
l'Estar, cense que aixd sienta
qui la impossibilitat d'eugmentara la, ans al contrari, porqué no
tenint l'Insten i les seres Catees CoLlaboradorce fine lucra, -sivertirä necessitriament en
minores de la pensiú dels assegurats, tot auguren que representes el d'asser maese elevada
la quota patronal per a constituir la pensió; expres4aut el desig. que, per a evitar recele,
aixf ho faci constar l'Institut Nacienal de Preved&
El senyor Seniles, vice-presl•
i.,(nt de l'anstitut Nacional de
Pera, e l e , &emes d'elogiar hebra
de nasseguranfla ele maternite
de l'Assoented Informan, enserio pablicament loa manifestaeloni del Sr, llaVardua reirenta

al re g ir obrer, la rag;amrntatdif
ull c pal cedan que As susrrullblo
de millorament, atenent ale re.n
soilals de l'experimentsei6:
Conferenela de

Lefranoq

Dijous, a la nit, amb distin-

ga, púlale, t'actuari belga Edmond Lefrancq dissertä sobre
"Les assegurances sociale an sea
relacione eme' la tècnica actuarial".
Estudià els sistemes finan
ciers d'assegurancee, acceptant
el sistema de capitalització cona
el mes aventatúrds per a l'asse gurat i per a la ealectivitat. Traeté de la (unció dele números en
la determinació de les bases de
mortalitat, invalidesa i malattia,
i exp0.3ti ale (adore que cal tenle presente per a determinar
l'assegurança. l'en un estudi
comparatiu de la legislarle vlgent sobre la invalidesa.
que accceptava la enalaboració
d'organismes diversos en Eassegu
ranea de maltia, la -creada
dele quals ha d'esser estimulada, etogiant amb tal molar l'obra
de les Mutualitats. Expiase finalment que en la i mplentació d'ae
questes asszgurances deu considerar-se no tan sole la part técnica, sind la que es refereix als
interessos de s les clames afectades pele mateixos. El dissertant fou molt aplaude i felicitan.
Notes i nforenatl ves
Avui, dissabte, a dos guares do
deu de da vettla„ en cl Sale deletes de la Caixa de Pensiens per
a la Vell3sa i d'Estalvis, N'Antoni Mora i Pasqual, conseller delegal da la Caixa de Peevissió
Social del Reialme de Valencia,
donarà la quinta conferencia del
curs complemenfari de l'Assemblea, dissertant sobre el tema
"Les ass3gurances de Malaltia,
Invalidesa i Materintat: primera
part, evolució en les principals
nacions d'Europa (impresione de
viatge); sega -ca part, condirsiena aplicables al nostre pais".
La conferencia irä il.lustrada
amb projeccions.
Dijous ets assemblaistas esmermaren el mati i part, de la tarda a la visita de varia organismes d'ama; soci a! benefica de la Caías de Pensione, ene
Ire ella el Casal per a Malalts,
del carrer de Rosselld, que constitueix una clínica de medicina
general amb tote els avenços
moderne; la clínica da eirugia de
Santa Madrona, situada al correr
d'e l'Escorial, 'en la miel es
practiquen operaeions quirúrgiques e des afillades malaltes
de l'Institut de la Dona qua Trea
bella; ('Institut Edueatiu de Sordo-mudes i de Cegues .. del caro
rem d'Aragó, en al que reben educació compIerta i apropiada a
Ilurs anormalitats nombroses
alumnes cegares 1 sordo-mudes,
els Instituts per a la rehabiliLeed física de mutilats 1 catalä
per a cecs, del carear d'Ortigoe
sa, que foren inagurats el diumenge duren i en els quals os
realitza una tasca licuable a favor dele invälits par mundead
1 deis cece.
Els assembleistes tingueren
paralelas d'alogi per la Instaleació de dits establiments i l'obra
que en ella es realitza a favor de
les desees populars i els invite
lits.

L'Expo:sició Internacional del Moble i Decorad() d'Interiors
lia passat una temporada entre nosaltress l'entinen artista
y, f
E e,airan Fortun
,
lustre pintor catalä i eutor d'interessants sistemes d'iliuminacid i efectos de llora a les sales
d'espectacles.
El senyor Fortuny ha visitat
les obres de lTxposieitS, i fot p rebut a les encanes pela condesamis senyors Cambd 1 Pich, amb
els quals canvià impressions sobre el nostre vinent certamen i
d'alguna de les esplendides manifestacions aetistiques que podran celebrar-se al pare do Montjuich.
El senyor Fortuny, que vitt habitualment a Florencia, dedicantse a activitats industrials de nohable valor artistie, és autor d'una
odiada originaltssima, adaptada
in en els més importanis (catres
d'Europa, amb la qual s'obtenen
morprenents efectes da Ilum en la
presentació escénica.
El eanyer Fortuny exposerft
algunes de les seves produccions
más importante en ula Instalencal especial que ha sol.licitat per
a l'Exposició del Moble i Pecoredil d'Interioes que le celebrarä durant els niesoa de rnaig
niny vinents. La repula d'ilatt•
minació eneenogräfirat sor ä insa
Reatada a l'Exposicie de Tararira
de (Edificad') que t aastä oree,
nitzant per als meso& d'e:tersa
i desembre del proa«? any 1923
i a aquest efecte ea eonstruirä
a l'esmerilada Expositai un teas
Ire ti propeaslt perqua a Pescenad
rl pulan funcionar el tunda Átki
vent del Leve rerienz. •

Dissabte, 25 de novemnrc 1%

LA PUBLICITAT

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
D'AUSTRIA

DINTRE El. R1E8 QUE VE, S'OBRIRA UN NOU BANC D'EFAISSIO AUSTRIA()
Ginebra, 24. — Al secretariat
general de la Societat de les Nacions sent rebut la decissió adoptada pel Parlament austriac, referent a l'execució d'una part del
pla de reconstrucció financiera
elaborat per la Societat, i aprovant els estatuts del non Bann
d'Emissió que serà fundat al mes
de desembre pròxim.
El capital d'aquest non Bane
d'emissió serà de 30 milions de
corones or, deis guate, 25 quedaran en dipòsit a les principals
entitats bancàries d'Europa i
America.
El Consell d'Administreció del
Bario estara, compost de tretze
membres i el presidente essent
elegits els primers per lAssemblea general, de manera que hi
estiguin representats els diferente grups de la vida económica i financiera del país.
El president del Consell d'Administrad& a proposta del Govern. serà nomenat pel president
de la República austriaca— Ha e
vas.
EL NOU ARIBAIXADOR D'ITALIA
A FRANÇA IMSOUR8 DE MILLERAND RESPONENT AL D13CURS DE PRESENTACIO EL REPRESENTANT ITALIA

Paris, 24.—El balee senyor Romano Avezzana ha preesntat avui
les seves cartee credencials que
'acrediten com ambaixador &Halia.

TELEOR AMES I

La Conferencia de Lausana,

Mentres els aliats discuteixen a Lau- El nou canceller Cuno declara al
sana els kemalistes avancen dintre Reichstag que el primer és el pa
d'Alemanya
de Turquia
LA SITUACIO DIPLOMATICA :-: ELS TREBALLS DE LA COMIS810 TERRITORIAL :-: ELS TUNOS NO VOLEN INTERVENCIO
ESTRANGERA EN ELS BANCA NACIONALS O ESTRANGERS

Lausana, 24 —'enviat especial le l'Agència eleves eiu pode: &entrar que Tinto:me Ira -1
a%a: per la sube ne.e.
r: • .((penent eubre le questiens
de la zona , e cintura de.in.lita
Izada del Maritza i l'ac•,•As

elete
Bulgària al roer Egea,
eles 1 t e indeiacions i prapest(Wats.
t.one
Els Timbres de la delegació otoMana—ha agregat l'enviat
pe,i' ••1 d'Ilavas — han manifestat
cree la politisa d'aproximació entre els guatee Estats baleänics,
pülitica que, amb l ant d'interes
es v(i practicant a aLusana comprei-el„ no solam int robra de la
eeleeeció turca, sir 1 fine i tot la
rrepia pau a Orient..--Havas.
ELS TREBALLS DE LA CON113SIO TERRITORIAL
Lausana, 24.—E1 comunicat de
la comissió encarregada d'es-

tudiar l'assumpte relatiu a la desmilitarització de la zona de cintura de Maritza, a la frontera
de la Träcia oriental, aixt com
el que es refereix a l'accés de
Bulgària al mar Egen, que ha
trames avui un informe sobre
aquests assumptes a la Conitesi6 territorial i militae—Savas.
Lausana, 24.—Durant la discusi6 que ha acabat amb l'informe de la Comissió territorial
s'arribà a un arenal sobre la me-joria dele punts exerninats.—Bavas.

En el discurs de presentació el
non ambaixador expressà el desig del seu govern de tenir una
coLlaboració estreta amb Franea.—liaves.
París, 24.—Contestant al disELS AVANÇOS KEMALISTES
'cure pronunciat pel nou ambaiDINTRE TURQUIA
2ador d'Itàlia, el president de la
Conetantinoble, 24. El n011
República, senyor Millerand, de- Govern, fundant-se en la necesclarà que hi hi múltiples raons sitat que tots els establiments
emanades de la fraternitat d'ori- credits s'emmotllin per complot, a
gen i de la comunitat d'interese la legislad() turca, ha demanat
pos, que mai no han estat en con- als alta comissaris aliats que reMete, i que han lligat Itàlia
tirin de Lote ele bancs de Canse
França amb Hnos indestructi-. tantinoble, aixi nacionals com esbles.
trangers, ele interventora interEl senyor Milierand recordà aliats que lii actuaven,—•Havas.
despees la Iluita en comú per la
ealvacee de la civilització 1 de- ISNIET RECLAMA UN PLEBISCIT
A LA TRACIA ORIENT‘I.
mostrà que /a política estrangera
Lausana, 24.—Isreet-P. -e ha
d'embrees paises no pot escapar declarat a la Premisa que Turquia
de l'imperi de la considerad() de no demana un territori, sine soeals sentiments.
lament un plebiscit popular a la
Feu resaltar tambe que el Go- Trecia occidental i la Ilibertat
vern francés té per norma poli- del pas de l'estret igual per n
eica pel que toca a l'exterior, el tote.—Radio,
respecte i l'aplicaci6 dels TraeEL CORVEN! GRECO-SEBE( SOeats que han renovat a Europa.
BRE SALONIOA
El Govern de la República, deAtenes, 24.—El Consell de miclaré el senyor Millerand, fidel
Interpret dele sentiments del po- nistres ha ratifirat el ' conveni
ble francès, serva piadosa me- greco-serbi de 1914 referent a la
merla deis sacrificas realitzats zona Iliure del part de Salònica.
per tote els aliats, i en primer
En aquest conveni acuesta zona
terme dele sacrificis fets pele s'atribueix a Serbia.-11avas.
/teles amics Anglaterra i
LA QOESTIO DE KARAGATX
América, que coadjuvaren a la
París, 24.—Comuniquen a "Le
victòria per a consolidar els re- • Journal" des de Lausana que els
eultats de la qual, en interés del lores obtindran probablement saInem com en interés d'Itälia, tisfacció en el que concerneix a la
Eranea i de l'Entesa, cal una In- qiíestee de Karagatx.—Havas.
tima, franca i cordial col.labomete deis governs francés i ita- REFET NO SEPIA SUISTITUIT
Constantinoble, 24.—Es desliä.—Havas.

MUNICIPI
Mociona a la Comiasie de
Foment
. Dav • Int la Cerniese') de t'amen'

tan estat formulades les següents mocione:
Del • e • vor Matonee peroné es
deetinin 500 pessetes a la cerca
d'antecedents relatius a la propietat de les finques afectades
afectades per d'obertura del cartee de Balboa.
Porqué es practiqui una inspecció a la xemeneia de la fährie
ce d'Antoni Guasch, Pallare, 181.
Porque es destinin 2,000 pes,
tet es a l'arranjament dele empedrats dele carrere de Bucee
i Corlearía (Barceloneta).
Perquis en concedtr-se permis
per a edificar cases de nova
planta o per a reparacions de
façana s'obligui al propietari a
que construeixi les voreres corresponente.
Del senyor Tuse:, peroné, es
Ipeocedeixi a l'arranjament del
comí de Sant Acisele; 1 peroné
es modifiquin les cantonados del
centre de la Plaça Retal perque
sigui possible el pas de dos cotxes a la vegada.
Del senyor Nonell, yergue es
destinin 2,000 pessetes a l'are
ranjament del carrer de la Font
Castellana.
Del senyor Roure, parque em
procedeixt a l'estudi del traçat del
tramvia de Can Tunis per a unificar lee Pniee d'anarle 1 tornada
perquè le duee paeeln per le
Perla de Santa Madrona.
oementIrl de Sant Mari(
1
En virtut de l'autorltzaei6 conpedida pm, la Juata nProshaela1 de

Sanitat, es prevé als que puguin
tenir alteras en ra4,umpte, que
començaran les ope-

racion s de trasllat de lee despulles contingudes en ninxos
l'ataje Cementiri de Sant Marte
a l'Admínletracite del Cementiri
de Sant Andreu.
Acabades les operacions
trasllat, en l'Administració del
Cementiri de Sant Andreu, es do.
liaran lotes les referències sobre la situanió de lee despulles.
Els que desitgin que el trasllat de les despulles contingudes
ea nitixos de la seca propietat
e s hiel en ornes comprades a
l'afecte per Ile, hauran d'entregar-lee al Cementiri (le Sant Mar
tí, per a procedir a/ traellat.
La carne de bou Latea de
preu
El senyor alcalde, de confor-

mitat amb el presaupost per la
Camisshe d'Escorxadors ha imposat la rebaixa de 25 ceotims de
pesseta per quilo en la venda de
la caro de bou als Escorxadors
i en ea conseqüencia, des d'ahir,
divendres, les diferente classes
del dit artieed hauran de vendre's
ale mercats i tendes al detall, als
preve següents: Pit, coll i punta
costellar, a 2 pessetee quilo i a
080 els 400 grams; espatlla
conill, a 375 gueto i a 1'50 c is
400 grama; espatlla, a 4'25 quilo i a 175 els 400 grams; mitinna 1 ea-ma, a 4'50 quilo 1 a 1'80
els 400 granis; Hornillo a piemos
convencionals.
Ve nda d'una l'amolda
Al despatx de Vellealdni ha es441.4 iirmada l'escriptura de ven-.

ment autoritzadament que Refet
Paixè vagi a ésser substituit pel
Govern d'Angura.—Havas.
COM ECU PREPARADA LA FUGIDA DE L'EX-SOLDA
hialta, 24. —La tripulad() del
navsli de guerra "Malaya", a bord
del qual tengue el Soldé de Turquia refeheix que la fugida
Soldà diestro/set ton preparada
Els pruners preparatlus foren
Els primers preparatins consistiren en reunir forte destacaments de tropes analeses davant del pelan de l'Ex-Sola, e%
l'explanada, davant de la Sublim
Porta, les trepes britäninues veren fer llarga estona rexercer.

La presencia d'aqueetes tropes

fAu que e •3 congregués alli nambrds públic. Poc despees arribe
t irr gran carnid militar, ene t inguA una pana aoron del lloe on els
soldats l'exercici. Aquest incident

fou preparar i doré per resultat

que el nornbrds palle contemplés
e , treball deis mecanice, une sie
'e ularen inten t ar neene en maree l'enorme camiö. Merina( tant

arribà un antom iret, que dee
eres de penetrar e.) el Pamo snr'f i m mediafament. Eu aquest ente
xe hi anava l' e x-Se i le. Tul fin
portal al quae l lr de le atiaria
escocesa 1 a:Intente 1 , sprits a
bord del &t s'
ABDUL MED.HD REB ALS
PERIODISTES
Constantinoble, 24.—El note
Califa ha rebut als periodietes
francesos, als guille ha mandes.
tat el seu agraiment envere Fran-

ça pele beneficie que ha recIaniat
pel neón muenlme.—Radio.

1 Et. GOVERN, PER FER ECOS°.

LA DECLARACIO MINISTERIAL DEL NOU GOVERN :-: UNA INTERRUPCIO D'UN COMUNISTA :-: LA RECONSTRUCCIO D'ALEMANTA ;-: EL GOVERN FA SE VA LA NOTA DEI. DIA 16

Berlín, 24.—Després de Ilegida
aquesta tarda al Reichstag la declarad() ministerial del president
Cuno, senterrompira la sessió
per dues horca i en reprendree
conienearä la discussió del programa del Canceller, que continuaré demà, El Reichstag ajornaré despees les sessions per una
eetmana.
S'ignora encara si el debat acabaré amb un vot de confiarme per
al nou Govern. Per ara solament
volaran la meció de desconfiança
els socialistcs, sostenint el Govern els burgesos, els nacionalistes i els demòcrates.—Ràdio.
Berlín, 24.—Aquest mate el nou
Govern s'ha presentat davant del
Reichstag.
El president del Consell, senyor
Cuno, ha Ilegit la declarad()
En començar de parlar, Cuno
fuu interromput pel diputat coumnista Keeler, el qual exclamé:
• "Aparici6 del Govern industrial
hucsticnnes. El gerent senyor Cunee té la paraula."
El senyor Curto comerlo fent
vestidura del neu Califa sense
que ocorregués cap incident.—
lleva s.
EIL GOVERN NORUEC I LA CONFERENCIA

Lausana, 24.—Responent a les
invitacions de les Potencies, el
Govern de Noruega enviarà representards a Lausana quan es
discuteixi la qüestió de les tapie
tulaciens.
El delegat d'Egipto lambe ha
expressat el desig d'assistir a
aquesta discussió.—Havas.
TURQUIA DEMANA LA DEVOLUCID DE fICISSIIL
Lausana, 24.—Se sap me) Turquia, basant-se (in el pacte u'Ait•
gura, reclama !a devoluc i e de
Mossul. Els eligieses n s'opoaen en vetee , a aquesta devobici& sempre que coneedeixin seriases caranties en el que
toleres soe
es refereix
nies n els Oill A de petreli.--itä-

LA PRE37811 FRANCESA I LES
DECLARAC10133 DE MUSSOLINI
Paris, 21. — Les declaracions
tetes per Abieselini a la Premsa
francesa sobre la necessitat de la
unió econArnica, política i militar entre lIlba i Frena ha produit e n ele cereros franceses vive
Satisfacció. Venen afortunadament a esborrar la impressió
causada aquests d i es per certs
rumore que atribulen a Mussolini una actitud de intransigencia
LA RECONSTRuci0 D'ESMIRNA
per als aliats,
Einurna. 24.—El comere ne ha
L-lecho (le Paris" din que en
la reunió que precedträ a la con- eseat e ncara rePree ti irmalment.
ferència de Brussel.les, Italia fi- La importad.) es queei neta.
L'exportada ha carnemlat rexarà definitivament la seva actitud respecte d'Alemanya pobre centment, pelee en mitiee eecala
limitant - se qu tse exclusivament
les reparaeions i es deutes da
figues i
guerra.
Museolinl indice que ftelia no • Ele Bales, q q • [oren presa de
separara de la seca politice ge- lea fr mes, no len( estlt encera
neral acuestes qüestions de les ree . :(1 rata. Si 101 . ./! ei.a enene
que e3 /dentellen en ço que es sal d'un establiment de erecta
refereix als drets del colon e ita- otomana ira (Temes efe selle nellene a Egipte, a Une: i al Mere gocie. aL Banca Imperial oli o;mana treballa activament per a
roc.—Itädlo.
epoder inaugurar novament la seLA INVESTIDURA DEL NOU
-va sucursal.
CALIFA
El ministre de Finances, HasCacle, 24—Comuniquen des de san,-Bey, estudia el projecte de
Conetantineble que s'ha celebrat rece/set/leed() de la ciutat.—Ha
la solemne cerirndnia de la in- vas.

El projeete daquest neu Ferrocarril Metropotitä te el seo origen en l'enereuarnent del carece
de Sans amb la 'línia ferria
Barcelona a Tarragona, amb la
Reforma a les neveros qual ha d'empalmar, i seguelx per
l'esmentat carece i el de la Cien
Per l'Alcaldia, a proposta de la Cuherta fine a la Plaça d'EspaCOMIS3iö d'Eecorxadors I Alernya, 'leg d'on continua per l'eta
cate, s'ha dirigit un ofici ais del Passeig de la dreta heI caramos de Cambres frigorífiques rer de Corte fine a la Plaça do
ordenant-los qua amb tota ur- la Universitat, i, passant, per la
gencia facin algunes reformes Ronda del matoix norn, la Plaça
per a ebtente mejore garantid; de Catalunya, la Ronda de Sant
hiyieniques.
Pero, la Piaea d'Urquinaona, el
Subbasta Paseeig de Sant Jean i el carrer
de Vilanova, arriba fine a l'esAl Sade del Nou Cenststori
tació del Nord per a empalmar
celebrat la subhasta per a
planaci6 i coleneaci6 do voreres amb les fintes de la dita Compaen el trajecte de la Travessera nyia 1 amb la de Barcelona a
compres entre el Torrent de Par- Franea.
lade i el correr M. de la barriada
La primera etapa de les obres
de Les Corta, havent estat ad- comprendrà el trajecte Plaça Urjudicada ß don Joan Pla -per la quinaona a Plaça d'Espanya,
quantitat de 9,719 pessetes. Fou constituint-se mornentioliament
presidida pel regidor senyor Qui- una do les duce estacione sub rós.
terrànies de la Plaea de Catalunya; i la segona etapa ele emEl n eu metropolltä trans- palmes amh lee Entes tenias i
versal
un remate pele earrors de seelai
Fontanella, amb la segona esLa Comiese!, de Govern Municipal aprovà en la seca última tació a la Placa de Catalnnya.
En virtut dels empalmes ferJunta un dictamen que eleverä
a la ratificació del Consistori, revierte, durant la nit pasearan
en el que es fixen les condicione per acuesta tinta subterrània els
tecniquee 1 ecomemiques quo l'A- trens do mercader-les, primerajuntament podría autorittar que ment, i els de viatgers quan ess'efeetuin lee obres 1 partioipar tiguin construides les dues estaen ele beneficie que reporti a cione de la Plaça de Catalunya.
la Soeietat Anónima "Ferrocarril
Per Templada dele cuerees que
Metropolitano de Barcelona" la segueix el traçat i les condicione
ralitzaci6 del projecto de Metro- del torres/ye, es calcula que leo
polla transversal, 1 que demee obres es taran sense cap diticonetituelli un erillaeament en- cultat i amb gran rapidesa, cafftre les estacione de les Compa- culant-se en dos anys el temps
redes ferroviärtee que servelx1 que hauré d'invertir-se en la
d'auxillar el moviment de mere construce16 de la longitud que lin
cederle s, que haga de circular a drä la Hrile i de lee pero/ ded
travde da la capital, '
eataeloult.

da d'una parcel.la procedent
Torrent deBargall6 • favor de
don Angel Cuche per la calentita(
de 54739 pessetes. L'ou autoritmida pel notan ,enyor Escribe.

DE FRANÇA

1 a política alemanya

histeria de la crisi política i donant les gräcics al Govern interior. Manifesté despees el seu
sentiment per no comptar el nou
Govern amb una base parlamentäria mes àmplia i manifesté que
creta que l'absència d'un titular
al ministeri de la Reconstrucció
podría ésser suplida präcticament l'atenció que concedien els
(temes ministres a aquest impartant departament. Acaba manífestant que espera que la col.laboracie de tots seria prestada al
nou Govern en les actuals c ircumstàncies.
Tot seguit el Canciller de l'imperi esposa la situació general
d'Alemanya. La Nació continua
obligada de fer front a les despeses d'ocupació, la pèrdua de les
Colònies i de la flota mercant, la
depreciad() de la moneda nacional i les especulacions sobre les
divises estranjeres, formen la dificil situació actual en que es fa
càrrec del poder el nou Govern.
Aquesta dificil qüestió ha estat
reconeguda pels perits estrangera. Alemanya continuarà atenint-se a la nota enviada a la Comissió de Reparacions, amb data
de 15 de novembre, i a ella ajustaré el seu programa. El mateix
Poincare, en el seu darrer discutes, ha confessat les dificultats davant de les guata es triaba
Alemanya. Es precie abandonar
la -política d'ultimäturns que no
porta a res com no sigui a empitjorar la situaci
ó. Es precie acceptar una politice de conciliaci
ó,
El Govern ha de fonamentar els
seus actes sobre un principi conservador de la Nació: Primer el
nostre pa i despees les reparacions.
El Canciller acaba fent una celda a tole Alemanya per tal ajudar al Govern a sortir de la dificil actuació actual,—Ràdio,
LES TARIFES FERROVIAR1ES
2a—S'anuncia oficialment que les tarifes de ferrocarrils Cenan augmentades en un
150 per cent pel que es refereix

al transport de mercaderies, i en
in 100 per 100 pele viatges.—Havas.

ASSALT D'UN TREN -:- ELS
MALFACTORS LLUITEN AMB LA
POLIC IA
Co/enia, 24.—Una partida de
malfactors assaltà un tren do
nercaderies prop d'aquesta capital, apoderant-se de gran quanlitat de generes. Avisada la poli(ta s'entaulà una lluita, resul'ant nombrosos ferits per ambMes bandes.—Havas.
UN GOVERN DE TRANSICIO?
Perdí& 24.—L'opinió general
en els cereles política Is que el
novern Cano no durarà mes que
elgunes selmanee, 1 que despree
le la Conferencia de Bruseeles
seré substituit per un altre Goeern que compti amb una majoia parlarnentäi ia mAs important.
-Rad La.
Eh; autos de lloguer.—
Les parados Illures

L'Ajantament ha aprovat la
distribució d'autotaxis fine a i5
cavalle de força i de més de 15
en els lloes de parada " lliure"
que a continuad(/' s'indiquen:
Anbau, encreuament amb Diputació (dreta), 2 autos; Anbau
encreuament amb Diputació (ese/tierra); 2; Anbau, encreuament
amb Valencia (dreta), 2; CaaP,
enoreuament (liarle, 2; carece
Colom, 10; Este-tele de Freno,
12; Estació del Nord, 3; marqués
del Duero. davant Moulin Rouge, 4; Marques del Duero, davant
Royal, 4; Marques del Duero, davant Teatro Non, 8; Aro del
Triernf, 5; Plaga de l'Angel, E;
Plaça Bonanova, 2; Plaça de Catalunya, Portal de l'Angel a Rara
bla, 12; Plaea de Catalunya, Hotel Colomb, 8; Placa Catalunya
(Said Catalunya), 8; Plaça de
llatalunya, clavara Telefons, 4;
Plaça de Leseepe, 4; Plaça de
1'11 Seternbre, 3; Plaça sealau.
Pla Sepülveda, 6; Plaea del
Teatre, 8; Plaça Universitat, davant Delegad& 4; Plaça Urgulrmona (entre elaris i Llenes), 8;
Plaça Urquinaona, davant Correus, 10; Placeta de Sant Pau, 3;
Portal de l'Angel, 2; Porta de la
Pan, 6; Rambla Santa Mónica(
entre el 3 i el 7, 4; Rambla Sant
Josep, davant Virreina, 4; Ronda Sant Antoni, cantonada Pelea Univeridtat, 8; Ronda Sant
Pan. enc,renament Sant Anton!
Abad, 2; Ronda Sant Pere, encrenament Méndez Näilez, 2; Ron
da Sant aere, encreutunent Posseig de GrIteire 10; Ronda Universitat, encreuament Rambla
Catalimyn, 4; Bella, entre Auzles
Maree) 1 Mi-Bey, 2.
De $ del primer de desembre

MIES S'OCUPA DE LA QUESTIO
DE LA SOPA

- Parte, 24.—La Comiese) d'utle
lazada de blat s'ha reunit sota
la presidencia del ministre dt.
gricultura Cheron. Els prefee,..
tes han manifestat que la rampa.
ganda contra el malbarelament
del pa ha produit bons resultate
a totes les provfncies.
La Comissió ha decidit reco.
manar que en la confecció de so.
pa s'empri principalment arrea,
patata i tapioca. També recomana l'alimentad() de pa de dies ene,
rera en !loe de pa frese.—Itädiee
ELS SENSE TREBALL ES REU.;
REMEN

Londres, 24.—Els sense treball
celebraren una reunió per a die_
cutir els mitjana d'ohtenir
una entrevista amb el cap del Colmen senyor Bonar Law.
Els obrers rnantenen gran se.
cret respecte del que es tracta en
Ilurs deliberacions,—Havas.
NO NI HA RES IMPOSSIBLE PER
A LES AUTORITATS
Parts, 24.—Malgrat no haver.,
hi censura que autoritzi a les

autoritats a prohibir ele copeetecles pública, per presie del pro.
fecte de policia de Parle, ha es.
tat suprimida l'escena de la re.
vista e Montmartresa", en la qual,
cona se sap, apareixen Don Al.
feos i el seu fill.—Rädio.
L'EMISSIO DE PONS DEL TRESOR

Paris, 24.—La recent emissie
de bons del Treser arriba ja a
la quantitat de 8,232.124,000
francs.—Havas.
L'ATUR FOIWOS A FRANCA
Parte, 24.—Cambra dele Diputats. — Amb motiu de la discussid
del pressupost del ministeri del
Treball, el ministre, XL Peyronnet, ha dedarat que actuaimeat
solament hi han 2,104 obrero parats, contra 91.000 que n'hi havia en 1921.—Havas.
EL CONGRES DE CRUPS COMERCIALS I INDUSTR1A'_S
Parts, 24.—El tercer congrés

de la Confederacul de grupa comercials i indriatrlals de Fruirpa ha continuat Hure trehalle
aprovent una conalus .. 0 en la
qual (semana als parlementaris
fa defeenea de la prnpieta/ comercial, la liduidaeld deis inonogolis de l'Estat, al retorn a /in anstema basat sobre cis siguls exteriors de la reluce:e i Pe Altere,
t i igualtat davant de l'impe0.—
adk;.
R_..
SEU I FOC A SYDNEY -:- LA NEVADA ES TAN FORTA QUE APAGA UN INCENDI

Sydney, 2 1.—Una violenta teme
peste de neu es desenrotlla damunt la poblad() des del dimarts
pasea( Les cornunicacions estan
interrampudes. Els barris allun)'at del, centre de la ciutat estan mancats d'electricitat i
comunicats amb la resta de la població.
Al barri oficial s'ha declarat
grandiós incendi que amenaçava
destruir-lo per complet; pene a
conseqüència de la gran nevada
ella extingit ell tot sol. Regna riente a la poblad() per la durada
del ternp- ral.—Havae.
próxim, els autotaxis treballaran
segons la següent tarifa. que re
-presntaubixd20per
cent aproximadament amb rola
cid a la vigent:
Autotaxls de més de 15 cavalls
de force: Un o dos !miente. Primera 750 metres, 1'25 peseetes;
cada 200 metres segfients, 020.
Do tres a quatre seierte, primer§
633 metres, 1'25 pessetes; cada
166 metres segiients, 020.
Pandee. Primera 11 mimes.
15 segons de eervei, 1'25 pessP teg : cada 3 minuts euccessies,
0'20.
Auteetaxis fine a 15 HP. en
o dos seients, primera 300 metros, 1 pesseta; cada 123 nietret
segilents, 0'10. De tres a quatre
Beients, primen; 400 metres,

pesseta; cada ion metrr% ef•
Paredes. Peemers 10 minuta
d'un servei. I tíme l a; rada 2 :ninots successius, 11.10.
Preu fixe d'anada o tornad*.
cense S upl e tnent de retrae (fee
andetues categorice d'autotaxie):
Hipedrom. Un a tres 'riente
14 peeseles; per cada setect
plementare 4 peseela.
Camp de fulbol de l'Euro pa. ra
o des setenta, 6 pesikete c : rer ceda seient suplementari, 1 pese
ta.
Carnet dril Barcelona (Les
Corte), Slädium 1 testa al Pare
de elontjuich. Un o dos 5eieat3'
8 pessetes; per cada seieet suplementeri, 1 peeseeta; eotzi
eomplert, per edeet, 2 peeeetes•
Tarifa per boros. Cae d e n°
luneto!~ el taximetree ea viere'
rä teal en mema me en Pa".
da: Per rada 1 5 3'75
pessetes e/1 ele autos de 5"53
15 HP. i co ele eutotaxia
la (hta force;

DItesabte, RS de novernbre /en

LA

PUBLICITAT

CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

A la presa% do Bareelena hi han qne en el diari de sessions ora- quan a pesar de les negatives ofi- hem comes excesos. En la nos,
encara 28 estrangers 1 un d'ells ran ale 34 punta que el ministre cial!' ele ministres elan reunit tea organització hi han exaltats,
porta ea 29 naceos a la mateixa de la Guerra consuitä a l'Estat al despatx del Comeréis per a ce- com en Lote els sectors, 1 hi ha
que red:1nd~ que al recórrerea
lebrar Coneell.
sonso que se li hagi formal pro- Mejor Central.
A les quatre menys cinc minuto la viole/Jota no ho feren nostres
Expose la conducta de lee difondos per a material I lambe en as, 1 passa atad quan catan vialee pot hacer interès en fer per- gente lea garantías constitucio- versas cäbilee a l'hora de la su - han quedat reunas eis ministres anejes mee que per a defensar-se
de la clases patronal, la qual, amblevació i fa observar que la de que no tenien necessitat
dre a repintó. El material de la nals.
Bona-Sed va dosen la que menys tir a les iseesione Meted dues Cana- parada, defensáda m ajudada per
Ordre del dia:
Sobre la sessió a dos quarts pelleja hi ha que adquirir-lo mitbree.
les autoritats, pagaya una banda
Continúa la discusid dele die- curdeltats va cometes 1 :mica
de quatre, sota la presidencia del jançant un crèdit que esta subEn ser preguntat el president de pistolers per a que amasadjeete a comptes amb la seva de- tämens parcials sobre l'expe- en qué es traba sigue tina. de•
comte de Bugallal.
mas als sindica/imites mes cornee
duint de tot aix6 que en les al- sobre aquesta reunió, ha dit:
Al bane blau, el ministre de la guda justificad() i es molt aven- dient Picasso.
—Reaiment no hi ha Censen, guts.
turat parlar del asssumpte quan
El senyor Aloalit Zamora de- bees sotmeses no hi haviee deGovernaoiú.
ES refereix a la repressió porpeix falten alguna ministres que
fensa l'anomenada ponencia 'li- sitios d'insubmissié.
-"a de la sessió an- no es temen els comprovants del
S'epa
Se suspen el debat, quedant han d'assistir a les sessions. Será tada a cap pele governadors cique es diu.
beral , amb un Ilarg discurs. Conterior.
S'ha parlat del present d'un testa ale individus de la Comis- l'orador en Ves de la paraula, al- mes aviat un canvi d'imnressiona vils comte de Salvatierra i Mere
PRECS I PREGUNTES
°atontaba al • jutjat de guàrdia i en), mauifestant que fon nome- xecant-se l sessió a dos quarts sobre aquests assunkptes pen- tfnez Anido 1 el cap de policia gedents.
nera) Arleaeui, diu que els maEl senyor Ventosa recorda que auf sembla que hi ha d'haver nat ponent, i combat la proposta de nou.
teizos organismes que ele defenDESPRES DEL CONSELL
fa mes d'un any la Mancornunitat concomitäncies entre dos centres deis conservadora.
Melare se cciebrava el Cen- saven en la eeva campanya contra
.
Les responsabilitats concretes
de Catalunya sol.licità que se li oficials.
Es com si se censures al misen ala parlat mut sobre lea el sindicalisme, precuraven desno os poden borrar amb 31 vot
atorgues l'explotació de les escauses detnenunants de la ro- pees atraure's als sindicalistes
tacione do la xarxa telefenica ur- nisteri de la Guerra porque dóna deis correligionaris del Govern,
A les guatee i cine comerlo la
reservadatnent per a lograr ele
bana a mesura que anessin cada- media al director d'Agricultura recordant que en la ponencia mi- El3eSid, presidint el senyor Sän- unió. Alguna les relacionaven ande seus fine partieulars. Ente
latan iniciat atar poma calmenye com p
nisterial hi han deu signatures chez de Toca.
cant les concessions atorgades per a l'extinció de la Ilagosta.
etes organismes figuren la
El present aquest de l'automecontra la l eesicie d'Afrau, supuperú solament emita-vote i an la
per l'Estat.
Al banc blau, el ministre do esta-se que el fet ha pepa, eseer !elige Regionalista, la Unió Mil.
iliberal hi han vuit signatures a Marina.
Han caducat ja les de Barce- bil es deu a la me ya iniciativa.
närquica
Nacional 1 Melles les
greu.
Diserta sobre els diversos sis- deu vots.
lona i Mataró i res ele contesPeces i preguntes.
Juntes de Defensa.
El
Consell
ele
ministres
ha
acatemes de policia que s'han pracDescriu etts danys que'l desaseat pel Govern.
El senyor Maestre Non JoParea de op fruneralitat veg.'
a les cene.
En vista d'això anuncia una in- ticat a Espanya i diu que hi han tre de Melilla ha causat a la risep), auncia una interpel.lació ba',Quan
hagut dintre de la policia diverel cap del Govern ‚ore nant a Barcelona durant el co.
quesa d'Espanya, a la Hisenda al ministre de la Governaeiö en
eerpel-lació sobre l'assumpte.
mandament d'En Martfnez Anido
El ministre de la Governació ses autonomies, establint-se es- pública i al prestigi de lexercit. 4a (mal es proposa censurar la tia del despaix i ala vist voltat
diu que d'ella s'aproreava la
de periodietee, ha da:
l'accepta per a quan /a Mesa as- pecialitats en el judicial, en el Detalla la eituació del territori sova gestió ministerial.
—Havein camelan impression; Unió Monárquica Nacional, fent
sanitari, etc.
de Melilla, i pren peu del que
senyali data.
eleccions
merees en hona part de
que
es
trasLI President diu
sobre la 6ItuacIO universitaria 1
(La Cambra es distreu i el pre- &esposa a l'expedient Picasso
El senyor Iglesias anuncia alnatal et pral. al ministre, el qual, aha acordat l'adopció de mesu- les 500.000 pessetes mensuals
veu
precisat
a
pregar
sident
es
conducta
deis
per a judicar la
tra interpeelaciti sobre les relad'acord arnb la Mesa, aseenyala- res que oportunament es faran que en el Govern civil de Barcecione de l'Ajuntament de Barce- als diputats que callin i escoltin governants.
lona es recaudaven pels permirá el moment oportú.
públiques.
A una interrupció d"En Lalona amb l'empresa de les obres al orador.)
del joc.
Ordre del dia:
Deepres ha sortit En Berga- sosAcaba
Estic contestant una interpe- cierva Ii diu que les Rit. 00 que
del Metropolità, i altea sobre l'exEn Peetatea la seva con,
Despees d'aprovada l'acta de
pedient d'aigües, diaquesta pobla - lació que iniciä En Besteiro i que dictà sera una pedreta compara- la sessió anterior, passa el Se- min.
insistint en que si eile
—Voste eres pot Informar be ferencla
cid, que va ja dos anys sense re - tingué per base horganització de des amb les grans responsabili- nat a reunir-se en seccione.
sindicalistes recurreixen alguna
del Consell.
la policia.
tats per lo esdevingut a Animal.
toldre's.
venda
a
la viotencia fou únicaRepresa la sesead, es tiene
--No ha estat Censen, sine
Després d'extendres en consiEl ministre de la Governació
Ne es possible deixar al crito- cornpte del resultat de les secment i exclusiva per la neceaste
l'accepta igualment., oferint po- deracions sobre el que ha d'ésser ri de l'AIl comissari si s'eta d'a- cione, havent estat nomenades "Consejito", i no die "Consejillo" tat que temiera de defensar-se.
perquä 6'1.16 revela certa qualifisar-se d'acord amb la Mesa per la policia, tracta del regim de les
nar o no a hocupació d'AlliuceEn Pestaña ha retal mea aplauquinzenes i diu que en això e 'ha ales, 011 no es podía anar sena° per a substituir els senador!, que coció despreciativa. Alee dones, da.
assenyalar data.
dimitiren
e4
càrrec
en
la
Comesha
estat
un
"Consejito".
patit
una
errada
d'interpretació.
reconeix
que
Barcia
El senyor
un pi. militar.
sil del suplicatori al general BeHavem parlat del plet univerEl clam de l'opinie es mes ficno hi ha manera reglamentària
El senyor &linches Guerra l'in- renguea els senyors duc d'Alba
antara i ha quedat el ministre L'AGITACIO ESCOLAR A MAde reproduir el debat sobre el tici que real, ja que no ha rebut terremp dient que les seves no- i Bartrina.
d'Instruceió facultat per a pen- DRID :: TELEGRAMES EN PRO
projecte de llei de recompenses ni un sols recurs d'alçada per la ticies no justifiquen als temors
No trobant-se present ole se- dre aquelles mesures que siguin
1 EN CONTRA
que shir vespre fou aprovat quasi imposició d'una quinzena. (Grans de l'orador.
nadors
que
ter-len
anunciada
ha
pet sorpresa; però Ii convé fer rialles a l'esquerra.)
El senyur Atad& Zamora: la seva intervenció en la discuesió neceseäries, segons ho preeisin
El sots-eecretan de la Preste
lea
circumstänciesaA
mee.'havene
(El
senyor
Barcia
demana
la
censtar que anit tingué necessisenyoria ha d'ésser aporte' en Yes del dtetamen sobre pronlaxi púimpressions sobre els de- deuda ha dit que alavia rebut
tat de sortee de la Cambra a les paraula.)
interrupcions ja que no m'he re- blica sobra les malalties evita- oanviat
un telegrama d'Oviedo, signa
bate
parlamentaria.
Les
quinzenes
les
impuse
a
Maet i no podia suposar que s'apeoferit a cap fel d'ara.
per Manuel Lila% Gay, en nora
bles, s'aixeca la sessió.
--1
no
han
parlat
de
ratee
deis
drid
l'inspector
general
d'Ordre
Guarra:
ves amb tanta rapidesa.
Ei senyor Sanchez
de diversos pares de familia, en
muros
a
!a
posició
d'Afrau?
Públic
i
diu
que
ell
el
nomenä,
que
té
el
temor
de
que
Com
Justament anava a disculpar-me
el qual es diu:
—Sf; havem parlat d'Atrae,
La situació del Govern
aquest projecte, si arriba a desee i que no hi ha hagut altea queixa pwr haver estat mal infortnat.
"La generalitat. de l'opina!, senper6 aquesta posició ja està nie- sata,
Dei, doni resultats contraria als d'aquest nomenament que la del
El senyen Aleala Zamcra diu
que 'aquella tole els impuse
ve de tot perill. Les noticies eón tos qu crea
que es proposa el Govren, i fou ministre de Finances, per haver que es una gran temeritat anee
l'Estat per a ateneatisfaetóries
i
el
moment
difiacceptada una esmena seva, amb deixat al Cos d'Arvocats de l'Es- a Alhucemes cense un preve pla Un moment d'expectadre les deepeses (le l'ensen yacil
ja
ha
passat,
almenys
per
ara.
moditleacions, ha de manifestar tat sense un individu tan campe- politic militar, 1 al.ludint ale frement oficial, lamenten' els tete
—Es donaren auxilie per mar} de la policia,
ció po ítica
que 1a4 com s'acceptà i havent-se tent.
perd protestem resqüents viatges a Madrid de l'ac—.lo
creo
que
han
esta:
ele
Justifica
la
necessitat
de
lee
rebutjat altra esmena també seva,
tual Alt eorniesari s'alegrara
Després do la sesea) del Con- aviene. Pecó, en fi, airó ha arabat pectuosament contra actitud i
quinzenes
com
mesura
preventino responen al seu pensament els
del Claustro Central."
gres i de les impressions domm<le g aja que donguin resultats.
ara anem al sale a veure el que acorde
termes en que quedà incorporada va contra la contissió de delicDemaaa que es reprimeixin les
Parla del ea-ministres, d el ge- nants com a conseqüenda de les ifan
Ihm.
arnb
nosaltres
els
senyors
tes.
al dciteenen.
extralimitadons escolars.
neral Silvestre, de l'Escota de dis declaracions tetes ahir pel cap
Cita l'exemple del "timo del en- eiplina i del general Berenguer, del Govern Congres sobre la berate. Be: lliberals "sea disant",
Altio s diputats formulen prees
—Hi ha telegrames en menta
tierro". Els autors envien Iletre criticant la seca acció 3n els es- discussió de l'expedient de res- porqué hi han molts, jo un d'ella, contrarif---li preguntaren.
d'ese* interès.
que
som
mes
iliberals.
El
que
pas
Coz:timan la intcrpelelació del als que valen timar. Es indupta- devenlmente d'Abran.
ponsabilitats, Mal coma de la coin- sa es que uns ho diueni altres ho
So'n reben de les Associasenyor Besteiro sobre.ordre pú- ble que per anee no seis pot
Fa mollee consideracions ci- cuidada en les opinions i comen- practiquen, que són duce coses (nene d'estudiants collera la po.
te
imposar
cap
sanció,
pea,
e
s
•
blic.
tant l'exemple •do França
tar l e recolle t s en la Premsa del diferente, mear:Jaque semblin el licial.
El ministre ne in Governació la convicció de que preparen la
desasear, inceetpant e ale dirigi- _mate poc favorables al president mateas.
' NOTICIA DESMENTIDA
realització
d'un
delicia;
per
a
evidis
segueix el seu interromput
del Consell, Cexpectaci6 era aloa
ren aquella politice.
Es desmenteix la noticia d'una
—A/lavors.
liaste
eerä
romanotar que el tacita seis hi aplica la
enes.
A lee mana del preeictent de: gran en ele circols politice, espe- nieta? El comte diu que practica conferencia sostinguda ahir pel
Segueix examinant l'actuacid quinzena.
Censen esta ti remei o el de- rant-se amb interés el desencole la Ilibertat...
senyor Sänehez Guerra m'ab don
Dio que no imposa cap multa
de la policia i diu que pot afirsastre: que esculli. (Aplaudi- Hament, de la sesee) d'avui a la
Caries Blanco, al qual se suposa e
—Jo sor romareenIsta—la
mar que no sols no hi ha hagut cense la corresponent formad() ments dels Iliberals.)
Cambra popular.
En Bergamin—per afecte al cap. succesor de don Millän de Prieimpunitat en els delictes, sine d'expedient. Llegeix les fiches
aliaren
ele
li
conEls
periodistee
Lälille
El senyor Marín
que la pulida ha tingut constante deis individus denunciats com testa per la Comissió, dient que Centres °Delate per a cercar Ini- pene no d'altra manera, permie go.
viciarles del regim de les quince- hi havia un pla d'operacions mi- pressions sobro els alarmante ru- jo crec que el comte de Romano- LA REUNIO DELS ESTUDIANTS
exits.
nos al meu costat de un reaccioEls estudiante han celebrat
Aquí tinc fets que ho compro- mes.
litare a Melilla, les instruecions more que corrien al voltant do nara.
El marqués de Valabräglma:
aquest mate la so ya acostumada
sen: el robatori a la vidna de Berdel qual dirigf el general Be- les paraules d'En Sitnelt,z
Segons han manifestat els al- reunió a l'amfiteatre de la Fatran i Musil.mi (-Grane dalles), el Aquests casos figuraran al "Diarengum a En Feraändez Silves- ra.
ministres, en el Consell teme cultat de Medicina.
ni de Sessions'?
de la rasa dele duce d'Andria,
El sots-secretari de la Presi- tress'han
tre, dienten que submeses
aprovat alguna exileEl ministre da la Governació:
S'han pronunciat. alguns disdune [libres de l'Academia de la
dencia, per etteärrec del presi- be
de
Beni-Said
havia
aracäbiles
cursos, advocant per la continuaHisteria, etc. A les 43 harem es- Descuidi SS., quo figuraran.
dent. fea aquestes mariifesta- djents de llibertat condicional.
bat
el
primer
ciclo
de
le,
aEl senyor Sereadea: Dones els,
cid de l'actitud en que estan
laven detinguts els assenyalats
done:
llegas ahir per SS. no figuren i cions.
locats.
com a autors.
—Hem vist que alguna perió- pf! terrorisme a Barcelona
Relata
el
que
°carmene
i
els
sehe
menjent
—
També avui s'han llegit mollee
Els que aquí formulen certes els taquigrafs no
propósits que es tenien cum es dice han incorregut en un error
El
ministre
de
la
Governadó
adhesions.
denündes incorreixen en responpoden veure en el maleta expe, de fet al contentar el discurs que Una
u'Ln
es
necessari
dient
que
segueix
sabilitat al no acudir a facilitar
S'ha doran compte d'haver esdient Picasso, on hi ha un pla ahir feo el president, ja que ce
tat remesa a> mininteri de la Golacead de les autoritats governa- estudiar el problema de la reordedueix que aquest tunea el cainf
militar
per
a
l'operació
aula
Pestaña
ganització do la pulida, que es
vernació la erastäncia eolaicitant
tives.
autorització a En Berenguer 'per per a lea peticione formulades a
• Despees es refereix al Manis molt interessant.
A l'Ateneu lea donat aquesra permis per a celebrar la projeal'objecte d'exigir les responsabei_
a
ocupar
la
posiciú
d'Abaran.
(Es te tan poca atenció a l'olada manifestada).
.assumpte de les multes.
El senyor Prieto: Que no elle- tate de la catästrofe de Melilla. tarda una conferència sobre "El
Deseares ele discutir-se aquest
El eenyer marques de Villabrä- rador que el president ha d'Un- teis res d'alzó he ha dit dl ele- No lai ha res d'alzó.
sindicalisme 1 eI terrorisme en els
jima, aportava una prova nega- posar silenci mea sovint.)
El quo el president (ligue es últimas anys", el sindicalista An- assumpte, s'ha arribat a l'acord
cta
del
Suprem.
El eenyor ?A rrecien: Segueixi
de qué en cas d'esser antaritzativa; dones jo fine la preve neEl vesoomto d'Eza: Dones no quo les responsabilitats deuen ee' Pestaña.
l'obstrucciól
gativa vaig a aportar.
El saló d'actes estaca comple- da la manifestació se celebres el
exigir-se constitucionalment, flor
68
eert.
Es
veu
manifestarnent
que
el
diumenge vinent.
Sap S. S. que l'import d'aquesEl senyor Prieto: Que s'enLin- malment i legalment; en es, que tament pile mol. abans do l'hora
Finalment Jala proposat, I ha
tes munes ingrenea al Tresor i la ministre perllonga el seu diseurs
es donessin garantice perque ells anunciada per una escollida cene
el fiscal i el Suprem.
tercera part ea al col.legi d'orfens per e arribar a dos quars t eis guin
es puguin defensar; i que si yo - tenencia, entre la que hi havien estat acceptnt, que el senyor SinnEl
senyor
Martín
Learo:
Penó
cede marxi a Barcelona i Valende la policía. Dones, en húltim i estalviar-se al t ree interventot i supobant que hie hagi dit lien podia formar-se un Comiseió mollas dames.
any ha arribat l'import de mul- cions.
Comenpa En Peetafia la seva cia, amb fi de conferenciar i
parlamentaria que examines les
61
fiscal,
es
que
nosaltres
anem
pendre acorde amb ¡muelle estuElmin m stre de la Gente-e:AS
tes en to m s Espanya a 68,951 pe sa setscriure tot el que diga un responsabilitats en que ataques- conferencia, dient que el torre- diante.
seter, i la tercera part d'alzó ha es refereix a hadminietracie
si i9no9Meorregut ells Governs des de neme a Barcelona es dividía/ en
fiscal
cal
per
enlairat
que
eiingressat al Col.legi d'Ortenr. fonde secrete 1 recull el que sodues èpoques: una des de 1917 a
Creu algú que tata els policies bre d'aleó va dir el enarques de gua? Es que no podem tenir ju1920 i altra des de aquesta duda
Ele periodistes preguntaren a
La qüestió del Marroc
(Be
en
la
major
la.)
propi?
diel
e l illabrägima, manifestant qiee
eón uns malvate, dones tots !mfins a l'actualitat.
Ten Marfil:
Es
que
S.
8.
El
senyor
Prieto:
eten «retar d'acord per a restar slonora en tenir al seu seria
La primera es la en que mes
haurit avui Coneell de mien la despectiu com donant
aquest Ingrés al Col.legi d'Ore al que administra aquests fonds, parla
romunment s'atrIbueix el terro- L'ATAC A L APOSICIO D'AFRAU
tot aix6 cha lit nistres al Congrés?
a
ent..nutre
que
Ele periodietes han demanat al
que
es
el
proteta)
de
l'honrade•
El senyor Serredell: 1 aquesta
--No; no tenim ordre d'en- reune als sindicallistes, I a la inaeütz-eeciretari dIe Guerra notllene? (Moviment de decepei6.)
ea, i la seva permanencia a aquell aqui i on ala dit es allí. (.11.1u- ciar lee invitacions.
triza mea especialment es referídeix
al
Suprem
de
Guerra.,
cies relacionaes amb labe a la
lloc una garantia.
era la prova negativa?
—Allavors si passa res serä al rä.
El senyor Marfn- Litzaro: No Congrés?
(Una interrupció d'En SerraEl ministre de la Governacid
Die ene al presentar-se a l'A- 1)e51016 d'Afrau.
res d'aixó. Jo no puc parlar en
El general Barrera sima expreesegneix censurant que es pelaba doll pretnou un aldarull.)
—Abre es: el que f)tiesi serà a temen el seu principal ()tejerle es
despectiu de cap diputat i les Corla.
Aquest horno porta vint anys
aquí, cense prova, dentincies que
restablir la veritat en melles ce- bat en els s e güents termes:
—He celebrat una conferencia
molt
menys
de
S.
S.
despres despreetigien l'honor del administrant ele ronde de caràcPer la seca part, en el referent aes.
Nega que les tropas de Meli- al programa politic d'avui, fea
ter delicat, i durant aquest
Recorda que ande motiu de la ande el comandant general de Me:
cae.
El tribut de dos ralo per taver- temps cap ministre no 'ha knut lla haguessin arribat at límit iguals deelaracione el ministre de vaga textil de 4913 la desee pa- dala, generel Losada, el qual ha
tronal, confabulada amb l'inspec- mariat amb direcció a Diar leude.
de reprendre'l en res. (Rialles i mäxiin d'elasticitat. Aix6 he Ata la Governache.
na és abeidularnent fals. La polidues vegades 01 general Pleitee°,
cia espanyola no ha fet mai rumore.)
Va dir que no sabia si se &cim- tor do policia Martorell, intenta dani.
La poside d'Arrea' eontinua
Diu que la proposta de fer-lo per6 hi ha una contradlecie.
brada avui Consell, i que el hi la formació d'un escariad que 03
aquestes coces.
Varen ocultar-se amb Metat hada quelcom d'importancia se- dediques por tete els medie a la resistint l'ata° dele hareuenelli
director d'Ordre píllalo va anar
Si SS. llagues fet aquestes
destrucche de les organtlziacions contribuint a la defensa ¡harca
nifestaeions per la seva paraula a un Consell de ministres, i asse- Mejor Central las coses que ha- ria al Parlament. e amiga d'Amar-Ussen i talud) la
iaindicalistes.
'de cavaller ja seria una .altra co- gura que no la va portar ell, afe- den de consultar-se, pece no les
UN
CONSELL
IMPREVIST
Fracassis aquest 1ntent alta- del cata de Beni-Said.
sa, però lee fa recollint refe- gint que aquest borne, en vint operacions que eren de l'exclulla ategit el general Barrees
stve
competencia
del
genera/
en
A la Cambia popular l'anima- vetes, i tan del latent com del trate
anys d'administrar ale fonds serencies.
da era la dote lamente (Vele- ras dóna testinioni Epitafi Ca- que elavien ealvat ele aviadora
El marqués de Villabräjima: crete, no tenia inds emlement de cap que té el seu Eitat Mejor.
El vseeemte d'Eza: Va conaul- pectadó.
ses, que mes tard va pertänyer que van muro en un barrene a
No he renellit referencies, sine vida que el seu sota de func'onalar-se l'Estat Major Central tut
lfi han acuda des de primera a la famosa "banda" que dirigien das quilómetree d'Afean.
ene he comprovat fets. Jo no he ri d Governad6.
Ha confir»iat lea ranieiee de
Que vol dir el marqués de Vi- el que es retorta a urgen/izad& hora cha diputats 1 gran nombre Al band de Kocning i Brahma Porparlat de bare, sine de tavernes.
Profusa dient que per a Lampee
El ministre do la 0°e/conectó: Itabrägima en manifestar que no peró no ei movinient de trapee. de senadors per a presenciar el tillo.
El eenyor Arrnlään: Pelee S. S. deeenrotliament del programa
Al esclatar la guerra europea rar a la defensa de 4a 1)08iei4
Aquí porto les nianife,,tacions del Matreveixo a prendes-11 el càrrec? Perquè he d'atrevir-mi? era un homo civil que no sabia d'aval, veritablement teneptador toa Barcelona un tenue d'espio- atacada hacia venial un vaixell
gremi.
El senyor Serradell: Bah! Bah! Es que aixei es pugilat d'aude- res de les coses de guerra. 1 en per ale aficionats a les emocione natge 1 coraonea, el terrorisme. de guerra.
Despree ha da el general Ha.
que quedem: era una nació (13 politiquee.
Del primer atemplat fou víctima
(Protestes de la majoria.)
cla?
Els discursos dele e enyors Os- el metalúrgic senyor Hammel, que, 2• rera que avui sortirà d'Anemia,
Fa tina entusiasta defensa de guerra o una operació de pelaEl ministre de la °m'ornar:16:
l'honorabilitat d'En Millan de da? No culpo a S. S. alterque ea Colo i Gallardo, sobre la geste) rom es sapigut, treballava pele res al general Burguete, amb die
Es necessari deixar dar argucecee.) a Tetuan.
senyoria no podia obrar per del director de Seguretat, i Alca- a liats,
mente al debat i no llançar-se Priego.
En el mataba vaixell anirä
le Zamora sobre les responsable
Malgrat de lo fuel que era preEl senyor Guerra del Río rec- cumplo propi,
,sense provee a certes greus acuEl President, tocant la emanma- tlitate. oren els que s'esperaven cisar els autors do( aten/piel, tro- Melilla des d'Ailgeeires el gene.
tifica insistint en les censures
sacions.
harem mes senzill les autaritats ral Castro <Drena,
El gremi de taverners assegura formulados pele atropelle als neta: Per a parlar necessne sa ainb interee.
Responent a preguntes deis ite-e
Pe) dernés es deien Mll coses atribuir-lo als einiticalistnts. Emsúledits estrangers, empesonnts senyoria estar en lees de la paque no ha estat sotmès a aquest
que no recollint, per no tenir al- pero, aquestos no g estor/len cap riedistes sobre les conferencies
tribut i jo serme que la pulida durant anys i anys, fent Comen- nula.
Bummel,
ral
que
'm'este dies ve celebran' el
El senyor Armiño: D,!mano tre fonament QUO la fantasia dele Hulla amb el senyer
'ami ha recorregut a aquestes me- tario per la manera com eón trae
president del Censen amb lee dule
tenien d'ela cap quelea.
set/ S propagadora.
tate, fent-ne responsable la la paraula.
•taree.
Ho acate
que ßle ßiudieeeletes SOMAS Coaiatifaa gfurma(iveat
..'expectació ha pujat de pira
El senyor Martín 1.1aaro diu
e Es parla de l'adouisició dele ne goció de Seguretat,
_

Les sessions parlamentàries
CONGRES

SENAT

conferència

"
dit que aquestes entrevistas
obeeixen a indicacions fetes pel
propi senyor Sänehez Guerra per
a conèixer eIs seas desigs i la elJuaeid del moment.
Dem ä tornara a reunir-te ta
Junta de Defensa Nacional.
També ha dit el general Barrera que aviat es publicara una
disposició Ilicenciant els soldats
de quota de 1921. de la Península, Baleare i Ganarles.
ha

DETALLS DE L'ATAC

castell de Burriac, visitant les
interessants nones, devallant
despeas cap a la "Font imanta".
on dinaran. A Argentona saluda.,
ran ale pomellistes locals, anant
despees cap a Mataró, on, al
Foment Mataron els pomellistes
de dita ciutat rebran l 'Sant
Jordi, celebrant conjuntament un
senzill acte de germanor,

OaSEFIVATORI alaTEOROLOGIC Di La
PRIVE7281TAT oc BPACEL011111
CM 21 de novembre ele 1922.
Irefel d'oesrvael6: 7, 13, 18
naremetre a O e 1 al nivell de la mar.,
771'3; 7790;
1'5.
Terivulmetn• sec, 101; 11 • 0• 12'las
Termdmetre umlt, 9'0; 111; 09.
ilunsitat (centestmes de saturac33)„ 118;
71: 75.
•
Direeel4 del vent, EME.; 5E4 calme.
l'elncltal del vent en menea per seRon, 3; 3; 0.
Estat de/ ce!, atlas i sereb; ouvolde; nuvolee. .1
Classe de ntivole. e/Imitas: cúmulo%
ntimbus ; Frsetimulus; stralus-ctlmulus.
Ten ceraturt• extremes o 4.0•11r.r•
~me, 155.
Mintrua, 99.
Minima arras de terra, 82.
Osclitorlti termometrica, 55. Temperatura muja, 151.
Precipitect0 aquosa, des de les 7 llores
del d'a anterior a les 7 ho y es del Ola de
la dala. 00 milimetres.
R(COrrtgut del vent an igual temps, 173
cut oratires.
Observacions ',articulan, boira.

?dones persones no saben encara fer bon café perquè acostumedes a _cates dolents, que els
preparin com vulguin sempre els
resulta una beguda negra i
amarga.
Peró el mèrit d'un café fi i pur
esta en saber-lo fer. Feu-lo tal
ccm din el prosp.orte que va dinter. dele paquets de café LA
GARZA, que estigia len molt, i
coleu-lo amb filtro de cota. Veureu com no hi ha café més exquisit. Els colmados el venen.

LA PUBLICITAT

Vicente Ferrer y Compaflia
Plave de Catalunya, 12. Teléf. 112
Llard pur, Ilauna d'1 quilo 2,2()
Llonganissa extra. quilo a 12
Preus excepcionals, degut a importa/As i oportuna ajustas
l'acreditada fälarl

SIBERIA—VICH

La Pinacoteca
Entrada libare
Exposició de reputats artistes
i Filtres objectes d'art propis per
a presents.
Corta Catalanes, 644
Avui, dissabte, día 25, a les
sis de la tarda, el doctor J . A.
Wennberg, donara a l'Acadèmia
i Laboratori de Ciències mediques de Catalunya la novena conferäncia del Curset sobre Orlentacions cientefiques per a prescriure el règim alimentici de la
infäneia".

MONTAÑA
Vi negre 0'75 anap. litre
Cellers ARNO & 111ARiSTANY
Pl Crup Ferainal i la 9.ecetí
d'Esla,rts i Exeresinns de la Joventut Nacionalista Pau Ciaría
fina el vinent diumenge 98 del
corrent. una visita a l'Estudi
Masriera.
Lloc de reunió: Estätge social. Nou de la Rambla, 16, h les
deu del mati.
_

CORDI LLEF4kA

Vi blanc. 075 amp. lit.
NIARISIXNY
Cellers ARNO

IGRANT&FONT

A la sessió que l'Acaderni Caa
lasäncia celebrarà avui, dissabte,
a les set de la tarda, hi (limara
una conferencia N'Antoni RibeIles, sobre el tema "La Llei decvidents del Treball".
RESTAURANT BOYAL
Saló de Te
cada dia té dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a Inimericana d e g al I.
Denla, diumenge, dia 28 del
corrent, a les °rae dol mate el
Fornent Sardanistie Andreuene
donara una a g dicia de cardanes
a la Plaça d'En' Bacardí (Santa
Eulä ( a), a càrrec de la cobla
La Principal Barcelonina.
El Crup Excursionista "Baresbonete" (secció S. N.) te en projecte per a dernit, diumenge, dues
inmortants exeursions.
Una, a l'antic poble de Mora,
visitan les coves.
Sortida, a tres quarts de cinc.
a l'estació dels Eerrocarrils do
Cal al un ya.
L'altra a Blanes. Santa Cristina i Lloret de Mar.
Sertida de Ilustre estatge, carrer de Sant Miguel, 3, a dos
limarle do cine del mau.
—
JOIES WERITARLE °t'ASID
I objectes usara de toten classes
Preu fix. Tailcra, número 41

si:

EN SONNINO ES 1/1117
, El cap ded gabinet, diplomàtic
del minisieri d'Estat, cornte Bulnes, ha manifestat que no estä
confirmada la Mort de nox-president del Cunee!' itallä, senyor
Sonata°.
ASILIO CALDERON A BARCELONA
En l'exprés d'aguaste larda ha
sortit cap a Barcelona ce ministre del Treball, que ve ainb objacte de presidir le sessió de
alati.ura del Co p aré. d'Addagurnite-dr socials.

JOIES VILANOV A t111110, 6
El Centre Barcelonés d'Estudis
Psicológica, Diputaci
ó. 95, pral.,
celebrara sessió pública de propaganda, denla, cliti •menge, dia 26,
a les cinc de la tarda, en la (vial
es disertarä sobre el tema: "Necessitat d'infiltrar ad cor humà
la redemptora saba de l'espiritualisme filosófic progressiu."

Demaneu a la barberia una
friocia de "PILOGENO". Es el
perfum més arel, i de mes (Jurada. Es ven a les principele p e rferneries.

ELE

i peus de metan.
iük
Salan rebut els mes
elegants models. Llorona Germana , Rambla de les Flora, 30.

—erayommannelnoraccamosconwe

ITapicques i

Purés

FIGUERAS
sont els malora del món
-Dernä, el Poneell de Joventut
"Sant Jordi" farg la següent excureia
Sortiran els excursionistes per
l'estació de Eranea a les 5 del
mate fine a Vilassar, en la qual
Parró/ruja, oiran miesa de ele, i
despees de saludar el reverend
consoliter i pomellIstes del Pomell "Espigues de la binaria",
passant per Cabrils, aniran al

Organitzat per la Cambra Agri
cola Oficiad de Palset 1 sa Comarca, dem, diumenge, a les tres
de la tarda, al Teatre Artesà,
tindré lloc un l'aportan, acto
annifeola, en el qual don Joan
Miguel i Cascó tractarit dels majaras de mobilitzar la vaina del
capital agrícola.
diumenge, a les dotes
dol matt, tindré lloe al local de
l'Exposició anexa al Primer Congres Nacional d'Higiene 1 Sane-

Estufas eléctrieues MAJESTIC i F. A. R. E.
Consum reduit
Ces de 35 pessotes
METBON

Plaça de Catainya, 11

-ereemes-.•

...ea‘"e<rellINS
jament de Illabitacid, Instal.lada al Palau de la Fira de Mestres del Pare de Barcelona, lacte
oficial de clausura de l'esmentada Exposició, en la qual el J'urat de recompenses donara compte dels premia concedas ala expoeitors.
A da tarda es permetré vialtar-la fine a les sis, en la (mal
hora quedara definitivament
cada.
!MY,

_
ti

1 1 Els millors

1

guants

"PERR1N"
Dexclusius
eluiis

1-eix

Magatzems

SEGURA
37-Pass eig e Eracia - 37
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Palau de. la Generalitat

GASETA LOCAL

•
• Melilla.—A primeres loores' de
la tarda d'aloe se sabe q ue con
-tingedlahrcmvien anal coneentrant-se a les
proximitats de da posició d'Aíran,
Ja qual guarnició es compasa egclusirament de policia indigena i
núcli de l'harca amiga.
En vista d'aleó s'ordenà que
sortisin eternas aeroplans i Salpes l'Alfonso XIII".
Aquesta última ordre es varia
parqué en san lloc marxarà el canon er "Laya".
• Dos meroplans rolaren sobre
Atrau i comprovaren que l'enemic harta romput el foc i
aproximat moll a la posició, pel
PREUS DE SUBSCRIFC10
que els aviadors no pogueren
llençar bombee.
Barcelona: Dues pesantes al
En rebre's lee primeres notimes. Provine:es, 7'50 pessetes
cies de l'aloe a la posició d'Afrau, tres mesas; (5 ele sis ídem; 30 un
el comandant general disposä que any.
el Unen eorotirl d'Estat Major
Unió Postal: 25 pessetes tres
senyor Moscos° es trasIlades a mesos; 50 els sis; 90 un any.
bord del cuirassi "Alfonso XIII",
L'Associació de Periodistes de
que esteva fondejat fóra del port.
Barcelona celebrara, el vinent
Tant a l'anada romo a la tornada. el bot-motor que concluí ai dimecres, dia 29, al teatre Goya,
senyor hfoscoso estigué a pula un festival a benefici de la sera
d'enfonsar-se.
Germandat, representant-se "La
Després, Ealmirall disposä que real gana" 1 Los intereses creamarxés a Afrau el canoner dos", obra aquesta en la qual l'e"Laya". creient que 1-Alfon- minent actor Francesc Moreno
so XIII" no podria atansar-se a Huela de manera excepcional llurs
la costa a causa del fort temporal admirables facultats.
El festival sera un veritable
de Dlevant, que ha obligat a mota
esdevenienent de aocietat, ja que
vaixells a abandonar el port.
bi
assistiran les autoritats disacudien
sobre
A última hora
Afrau Melle grups rebele proce- tingides famílies de la societat
elegant.
dente de Sil Drius.
Queden despatxades ja toles
A Afrau eis harquenys addicles
forces de policia, surnant en to- les llotges i la mejor part de les
tal 50 imanes comandament localitats, malgrat els dies que
d'un oficia/ moro.
manquen per a celebrar la leste..
Els ae.roplane de les distinles
esquadreles de Nadar, han vglat
fins a fer-se de nit, i reiteren la
noticia de que. scgueix Patac i la
posició es defensa.
L'aterrissatge a l'aeródrom de
Nador, tant per la fosquedat de
la nit corro pel vent reenant, ha
estat perillós, perú no b a passat
cap incident.
Se cap que ies torces indígenes que guarneixeu l'avaneadeta
d'Afrau l'han abandonat.
cera d'ordinari, sorti
Quebdani, al comandarnent del
general Echaimile, una columna de
torees europecs per a efectuar
una rearaa pel territori de BeatSaid.
Quan es disposava a tornar a
'Dar Quebdani, es va saber que
MAQUINARIA
grtvs d'enemies hostilizaren a
Afean.
•
':,47-1!
Eines i ees per ni;e1ar
Aleshores el general Echagüe
disposa que la d'alumna reforses
les posieions de Mesaud i Yzumar,
Avisen als seus Mienta
les quede estaven situadas al canti
que traslladen llurs olicines
d'Afrau. Alai es va fer.
i magatzein a la Palea de
Un aparell pilotat por l'oficial
Tetuan, 2-1,
de complement senyur Angula, i
en di qual hi anava cono obsere •Mb.
redor el capitan d'artilleria seEl nostre-benvolgut ando i conyor Matas, sofrí ararles, aterrissant Tic:entinen' a dos quilóme- negut industrial de Badalona, En
Jaume
Domenech ha tingut el
tres d'Aíran.
de veure augmentada la se. Ja entrada In loa, es va veure goig
llar amb el feliç naixement
brillar en l'obecuritat una llama- va
xamosa nena.
rada, la. qual cosa fa creare que Muna
En l'acte del bateig que se ce'els aviadors han incendiat l'aparell .perquè no eaiges en poder de lebra ahir arnb gran esplendor
a l'església parroquial de Santa
l'enernic.
Sobre la causa de l'accident es Maria, I en el qual l'apadrinaren
diu que una bala trenca el tub els coneguts En Josep Planas i
de la gasolina de l'afinca, caient Na Mercä Domenech de Claras,
aquest al lona d'un barrene, des- es demostraren verament les mol
tes simpaties amb (pié comida
trossant-se dompletament.
Ele harquenys es precipitaren aIll la familia deis senyors Domenech.
al lloc de Eaccident i els aviadora,
Tant a ell, com a la seva di .3pistola en orla, pogueren resistir
fins que en sea mella acudiren Ungida esposa Na Montserrat
Planas, adrecem la costra més
indigenes andes..
—A la matinada s'ha rebut al- cordial enhorabona per tan faust
tre telegrama, que diu en sine- esdevenigren t.
"Arribo a Ceuta i deniä, a primera hora, aniré a Tetuan.
Tot marxa be. Eis aviadors que
aterraren estan contente deis
harquenys. ale q ue es premiara.
L'"Allonso X111" estä davant
la posició a 1,500 metres, sense
fer foc, per no tenir objectiu.
L'enemic ha fet foc fort. 6,000
hornea d'Ornar Ilzen inc cap a
shianbau ong pie prrmenb
i 20 polioles, vigilant 400 les tintes de les muntanyes.
En Casrro Girona demà marea
a Melilla.
• A la regia occidental no hi ha
novetat, essent favorables les
impressiona rebudes."
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Actualment
nous Frena I
considerable- I
rebalxat
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Ateneu Empordanès
Restauracld del contraphs
En virtut dc les comunicacions
rebudes de diversos pohles de Catalunya, rnanifestant llurs pro-jactes per a contribuir a la restauració del contrapäs 1 afavorint les inlpiatives de l'Ateneu
Empordarlesael Comitä constituit
per a resmentada restauració,
d'acord ando dita entitat, ha pro,
jectat la creació de premis en methl.lic i distincions honorífiques
per a fomentar aquestes aficions,
els quals seran adjudicats a les
cobles que millor ballcn i resolguin aquesta gran densa popular. Les entitats que es creguin
en condiciona de poder aspirarhi, poden posar-se en comunicació amb el secretari del Comité,
Pi, II, principal.
En la darrera reunió celebrada pel Comité, . fon pres l'acord
d'admetre-Iti cuna a vocal a En
Francesa Caeré, distinga, músic
de cobla i compositor, resident a
aquella capital. Entre els tarda
que justifiquen la interverició de
resmeniat senyor a les tasques
del Comitie, Id ha la d'haver estat
un dele organitzadors de Ensanta de resburació realitzat a
Banyoles raer 1907, amb caracter de músic, dones va ésser el
Sr Caeré qui harmonitza i instrumenra el monte:opas llarg que
va servir per a aquell acte i que.
recentment ha estat utilitzat per
a la re p etició de la (11)195 a aquella ciutat.
GL•Al

L'Associació Catalana
d'Estudiants
Avui, dissabte, a les set del
vespre, el poeta En Tomas farcís donara lectura d'un recull de
poemes.
Pla cultural
La Comissió de Cultura de l'As
snciació Catalana d'Estudiants té
planejades i a pura de realitzar
di-verses tasques complemente,
rice, d'entre les guate esmentarem les segilents:
Cursos monogräfics d'Estudis
universitaria, a arree deis professors Eugeni D'Ors (Notoria);
alaspons i Anglassell, Solé de Sojo i Col' i Rodés (Dret Catan.);
J. M. Pi i Sunyer (Dret Palle);
Bosch Gimpera i La Torre (Histeria); Rubia (Literatura): Trias
i Pujol, J. M. Girona i Bellido
(Ciéncies Mediques) i Soler 1 Bat
Ile (Farmacia).
Conferencies sobre temes de
caracier general, a eärrec d'En
t'ere Corominas, Cual; Anguera,
Trias de Bes, Rahola, Albó, Masferrer, etc.
Lentures de poemes 1 prosee,
per Tomas Garcés, Bertran Pijoan, fletas, Gassol, Ramon Niayas, Mossèn Llu! o. PM, hitaguez, Guerau de Liost,
Obiols, C. Fages de Climent, Boure 1 altres.
Domes, s'estan gestionant promis per als Concursos literari i
arUstie que tant d'ha assoliren
el cure pasen.
Hom fa avinent, per últim, que
eón obertes des de primers de
novembre, classes de cielcul integral (Institut d'Enginyeria) i
d'idiomes, totes les quals es danta al II2cal de lit

Visites al President
Abur complimentaren al seny
Puig i Cadafalch el delegat del
Treball, doctor En Jaume Algarra
i el diputat a Corte doctor Pi i
Sunyer,
—
Agrfoolea
En la darrera reunió del Cansen Permanent de la Mancomunitat s'ha acordat que, en ferse els treballa per a la confecció
del mapa agronómic, els funcionaris encarregats de timar i delimitar els conrens, procurin.
confccionar lea estadistiques
possibles.
L'idioma catea
El president de la Mancorna-'
nitat ha rebut nombrases proves
d'adhesió amh nonato del retorn
per part del governador civil i
pel fet d'ésser en refala la comunicactó nue li vaad refiar el
senyor Puig i Cadafaleh en resposta de ln anularla que va rebre del senyor d'Ardanaz.
Igualment s'han rebut a la
Maneomunitat 1 amb el melada
senilt mollea comunicacions crena
titats 1 partieulars.
De snata de les secciona
a la reunió del Oonsell
Permanent dala dies 22
I 23 de novornbre
Carreteres, camine I ponte:
Continuació dele trebells en les
obres que es fan per administrad/
Aprovació del projecte de variant del traçat del canof veinal
de Martorell a Vilafranra del Penedés, seeci6 de Martorell a Sant
Sadurnf de Piola, hectdmetres 6 a
del quilómetre 18.
Adjudicada de les sishbastes
dele treballs de proveirnent da pedra menudellada per a la cansenvació de la rarretera de Borges
Blanques a Bellpuig.
Designació deis senyors diemtats de la Mancomunitat per a assistir a la subhasta daajes obres
de construcció del trae seden de
la carretera de Blanes a Malgrat, que se celebrara simulthniament a Barcelona i Girona el
vient ella 29, 1 a la de les obres
de eonsfrueció de la carretera
d'Aiguamúrria e Ponlons, tra5
primer, que se eelebrarä standtäniament a Barcelona 1 Tarra-

gc•na •
Gatita-.
Pla de col.laboració de les 1:3.
coles de la Mancomunitat a l'Ese
posició del Moble i Decoraciä
d'Interiors.
Obres bidräuliques:
inspeeetó facultativa de les
abres del pea:mete d'abastirnent
d'aigües de Pont de Vilumara
Agricultura: •
Treballs de les Seccione d'AN
breo Fruiters, Aceite Social Agra„
na i Serveis de Viticultura i Eres.
logia

Personal:
Nomenament d'En Joan nubló
i Bellver per al càrrec d'argüe.
tecle deis Serréis Generas i
Beaefictene'a de la Manunnunt,
t ... . en la. 'ras de les opoi.cim
celel.r idas r l'efecto.
Patenta de circulac16
d'autos
Es recorda als qbroWelaris d'en.
earneibils, autocar:liarte i altre,
vehicics. que el dia 30 del corren{
fineix el termini ro/untari, durant e/ qual poden proveir-se de
les corresponents patenta de cir:
enlació per carreteros 1 camina
de /a Mancomunitat de Catalunes,
a les Oficinas d'Intervenció de la
=Vira, fenf avinent que treno
corregnt l'esmentat termini se,
ran aplicades amb tot. rigor les
sancions que estableix la corresp onent tarifa abs infractora que
hagira circulat o ch r milin per les
expressades vies sense la patent
de referència.
Co misaid Provincial
fían estat despatrats els se.
golean; assumptes de la Seecie de
Cometes municipals:
Dictamens proposant rearma:
cid i finiquit deis comptes municipals de Calaf, Carnee, Oree
°reina. Roda, Sant hlartf Sesgayoles, Santa Per p etua de 'g nuda i Torre de Claramunt, corres,
ponente a l'any t020-21
Dietamens de censura amb
objeccions als compites munieipalo de Vial', corresponnnts a
l'any 1918-19,1de Badalona sen.
so objections, corresponents a
rany 8910-20. que sisan d'elevar
al Tribunal de Comptes del Reg/1,3, al sual comanda la seva de+
finitiva resolució.

ESPORTS
FUTBOL
Eta partits da cinmä
Garn tenim anunciat, tierna corresponen fer-se abs segiients
partits eliminatoria del Camino-,
nat de Catalunya:
Unió Esportiva-Barcelona: Tot
fa creure que el camp del Satis
resuitarä esquifit per a encabirIii la montada que bi actidira. El
Comité Provincial ha disposat
que els sede puguin entrar lambe per la porta del carrer de VaIlespir.
No se sap a horca d'ara qui
seria närbitre, pula no iii llagué
acord entre els dos chiba.
Europa -Espanyol i JúpiterBadalona: Son els realants encontres anunciats i quo per cert
senole/a que hauran d'apassionar
igualment als respectius entueiastes.
ATLETISME
Segar/ Campionat do Barenana
A mida que s'apropa la enea
bracid d'aquest Concites del Comité Provincia/ de la F. A. C. l'interés va en augment.
Cono esta anunciat, les provea
es faran duran el 26 i 3 de desembre, a l'E.etadi de Montiuich.
Els atletes inscrita formen legió, no havent-se igualat mai el
SCU nombre, en cap concurs similar. lii esteran representats ele
següents Clubs:
C. D. Masnou, C. N. Matará,
Unió Atlètica d'Harta, C. D. Europa, P. C. Barcelona, C. N. Atletie, R. C. D. Eepanyol, A, E.
Tagarnanent, Centre d'Esports de
Sabadell, Ateneu Obrer de Badalona, C. N. Barcelona, Pulo Jockey Club, F. C. Espanya, Societat Gimnästica Alemanya, E. C.
Atlètic de Sabadell, Unió Esportiva de Sans i Centre de Depene
dents.
Entre els inscrita s'hi traben la
majoria deis recordsmen de Catalunya; per ¡'entusiasme i dispoalelé que es veo en ella, hom creu
que secan pulveritzats la majoria
de records existents; ço fa suposar que l'Estadi se veura també
concorregut cono mal
Mereix un elogi l'e,norme treball i bona voluntat amb guíe ella
Karmas l'organitració el Comité
Executiu, estalnt tot previst fine
en els seus mes insignificants
detalle.
Es dones de &sajar que el pithile esporliu säpiga correspondre-hi degutlament fent acta de
presència.
1110TORISSIE.
La prova da regularltat
El Moto Club de Catalunya pot
estar mes que satisfet amb muteu
d'aquesta prosa que se celebrara dema. Per la inscripció obtinguda en la mateixa, s'ha batut el
r.ecigd. tant P e l nombre de (mi-

cursants cona per la varietat do
marques que han de competir.
Com a cas cueles en treiem les
marques dele 7i concursants, que
eón les següents:
Motocicletas: Har/ev Davidson,
17; Indina 13; Readin-g Standard,
4; Norton, 2; Triumph, 2; Salvador, 2; Motosacocbe, I; D-Rad,
1:- Bitar More, 1; Excelsior, 1; A.
B. C., t ; 31. T., 1; Neve Imperial, t.
Autocieles: Lorve, Salmson,
4; David, 4; Elizalde, 3; J. B. Ft.,
2; Benjamin, 2; Mathis, 2: S'enechal, 1; Peugeot, 1; Citroen, 1;
Salvador, t; Salomó,
Shan Mural als concursante
els plimols boraris i 'M'Inercia
d'ordre, poden t recollir el tiquet
del dinar per al Figaró, ele que
no el tinguin ja.
El programa del moto Club
de Catalunya
¡la quedat definitivament ultimat el programa esportiu que en
l'any 1923 ha de deseara:Mar la
nostra primera entitat motorista,
que compren les següents pronos:
Dies 2, 3 1 4 de febrer, prova
de regularitat Barcelona, S'ara+
gossa, Barcelona.
Dm 4 de naire, carrera en golfa.

Dia 10 de maig, gran premi
d autocieles, 111 Trufeu Armangua.
Dia 17 de juny, prora de regularitat.
Dia 6 de novembre, gran premi
de motocicletes, carrera internacional.
Din 18 de desembre, preea per
equipe.
Independentment d'aquestes
carreres cxdchrarä, coajuntment
amb l'Automòbil Club de Catalunya, la carrera en costa 7IonljUill/1, 1, demes. quan es trobi en
condicione la carretera adequada,
el quilòmetre
Notes diversos
El pesatge oficial dele bocadors Valla i Saez, per acord de la
Federació, es taré el matear dia
de la vettlada, vuit llores abans
del combat i a presencia del &legal de la Federad& Ea JOSep
Cluls. Lacte seré püblic i s'avisal'a el Roo on tindrà efecte.
Enterats els organitzadors do
la vetllada que En Detona no estera prou entrenat per a ésser
posat davant d'En Caeizares, l'han
subslituit pel batallador alleheli
tanibé de Marsella.
• ••
El Crup Excuraionieta Mara+
thon tara una excursió de mig dia
junt amb la SeccidFernina l , a
Planes, font de Can Predi je, la
Merada i Escletxes de Papioi•
Reunió: Estació F. C. Sarria, a
lee 0'45..
• ••
Per a uvuí, 26 i 27 del cerrenti
Eitgrupació Excursionista "Cata'
lunya" eortira, a La Molina, p er 4
fer préctlquea de "äkie.
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GIBONA.--E1 fundador de Ia
laiga del Don Mol, ¡von l'Esaap,
va donar a la sala de s-ecsions da
l'Ajuntantent d'aquesta Muta!,
una nolablo conferencia, orga_____ Al noictre port es nota al- panyia del dia antena*.
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Lazada per la Junta de la Real:aDia 8. — Fira de bestiar do .
taca Popular per la Dona. El con- zuna anajor artirnacia que d'ordiferenciara va fer un bell aloya de nari veientaa'hi bastants vaixelts. llana, Vile111/1, cabrall i parcial.
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: : CONCERTS.
—CINEMES - Palau Musica Catalana
diumango, a dos °liarte
-7e9mazgrearensasame.erteg deDenla.
cinc, tia la tarda,
a
fe
Saló Cataäinya
L'
a
CONCERT
El
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CREED CATALA
eue
o ecNtilisautac,. 111
blediceetchcei cir.4.n
r4 pinatiortreim
a
pel mestre En Unís fatilct.
E

Cançons Populars, eantadce a
Funia.on. Cm:aorta Populars araanonitzadea. Cançons d'Intanls;
Canoas Religioses.
La segona part del programa,
a claree de la sapran Andratta
Fornells
CANÇONS ORIGINAL^
pel mestre Tomas Basó. — Localitats: Magatzem do Malea
Unió Musical Espanyola, 1 i 3,
Porta! da CAngel.—Coadiciatts
especials als senyors Socia de
l'Orfeó Cataith.

E' tea cieraordinarl: Ele tres aloa- •
n rathno, per Dou- EI
a guatee., t e r,,ra Ellt2:
El proscrit, e
alai Fairbanka.
[el gran artista Enea Dscto.; Da- ID
12b 5 artiata de cinema, einn A itin, I a
e Cintas Gol penen) de askee a Palia- I
&& trille, segona etapa, melt Interrs- Ill
.5a111. P.:1llä, no, aran estrena: La s
u tema do proneen6, per nano. 3
tolden.* 5 Billte IlurIns. Ifitaliins, 1.
e ira/Mota eeclueivar la altos., pro- gg
e clo› is t, dna curn:a l l a, rentable idla si
a
d'art.
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Diana-A rgentina-Excelsior
Aui ; , quint. Ei rel de, l'argent;
Dues semanas de vacances; MaMana; A deu pessotes la consulta.

MUSIC—H A LLS
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Teatres Trionfl i Marina
1 CINEMA NOU
Atta, Lluita perMosa; Ele nobota de den Leemos; El bes; La
caneó do la hrulxa; L'erfeneta,
tasa i acta episodio.

LA BUENA SOMBRA
Gfnjol, 3.--Cabaret mullas de
lee set a dos quarts de deu 1 do
les dotze a loe quatre da tila matinada.

RESTAURANTS
DE TEATRE 5 Ca aa DONTEMPS. Resuenan rira4.141.
Poli, (Ultra 1 Marisma. QtUistate, 1,
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PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA Ii
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10,15 Cla elles taitas grandiGs.
nele grad esdcrenlment arlistic, Lea
animo, dpera elnimatogrätiea eme tale per una litdahle companylä E
11 d'opera alemanra, en la ea
e
grua l'eminent seinan Er gio Da- El
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00,3 CY.r/tluVo La Oampires da
miaja nit, ereeld de l'untar/A ccCf,arfas Ray.
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ESPORTS
Frontó Principal l'alece
diasable, tolda, a lee
qualre an pura, das interessants
partas. Nil, a un quart irenze.
idrandiíhs partit de pilota a maten. Vdravells, OndarrAs i babaza; 1.1aos, Vkandi i Salsamcaval.
••• n••n

Grau reata: Comtal
Gran Cinema Bohemia

n ••••••••••
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Atol, dtasable, tarda t nit, eugp 10.5.+41ti progran.rS. pi-Los eatta. Li
arsnitosa pcilleeLa Ostia salmones
KI de VaCidleAS, per Cona/aneo 'luir lita,iy2; Igarlana, per Visten Mar- rl
le/ tin; El llaga/ es Lotty; A des daconsulta; el ednquA Una de 13
ga ras
rat do l'amena.
I rl standkia par1:1 ea l'out-ball ii
a Bareelona-6aipanyal. i•enti,

c

Praxima reapertura. Direcató Barbó (fill)
Grans reformes als sa
lona 1 ervol. S'admetsu
encärreca p e r a banquets

gral.o '- -elalaa luan, lalda

utenneiiivireeneeenuare.i

CaMPIONAT DE CATALUNYA
Denla, cliumeng3, 26 de nevealbre, a 1/. 3 `Va° larda:
ldriú Eaportiaa Hans-liareameta.
Europa-Espato',
Júpiter-Badalona.
Catup deis primero.
l'er is rol rades i tocalitata
queseta palada, el ala da la leva
calabratlió al aainp de Joc.
---
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GRANS MAGATZEMS

a

EL AGUILA

a
a

Reial, 13 - BARCELONA -- Tel. 2014 A.

SUCURSALS: Madrid, Alacant, Almería, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón,
Granad a , Màlaga, Palma de Mallorca, J a ntand e r, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Saragossa

e
a
a

Robes confeccionades per a senyor, senyora, nen i nena
AbrIcs de gabardina
a rigiese, impermeabilazada en negre, blau
i color
.de Ptes. 70 a 105

AbrIcs de ramussa,
satina, etc., en negro,
blau i color, guarniments bordats,
de Pira. 105 3 140

ii fe

Cuardapols de dril,

stall, eta., salan de
moda,
de Ptes, 23 a 60

REU FÍA:

Capes de gabardina,
pahyet, ele., en diferente colore,
de Ptes. SS a 125

Vendes al comptat

te

a
%/catite de crepe de
llana, estam, etc., en
blau i color, per a nones do 4 a 8 anys,
de Ptes 30 a 40

a
a
211

IM

a
.Abrics de xeviot,
ja Paletots de punt, en gabardina, retina,
llana i seda, en ne- etcètera, en negra,
gre, blau i colors, blau color.
de Ptes. 20 a 130
de Ptes. GO a 75!

Vestits sastre, de
sarja anglesa, satt
estam, etc., jOl/tmela folrada de seda,
en negra, blau mar' i colors moda.
de Ptes. 105 a 150

AbrIcs vellut, de llana, gabardina, etc., en
blau i color, per a nenes de 4 a 12 anv3,
do Pies. 303 a GO

Vesorts as sarja anglesa, popelin, ete., en
blau i color, gime/lit
amb pespunte de seda. nor a nene de 4 ‘1
O anys,
do PLes. 7.1 a 42

Pelleteria, Camiseria,
neres de punt, Corbateria,
Guanteria, Capelleria, Sabateria. Paraigües, Bastons
i articles de Viatge

Demanen el catàleg general

e lIrellIMIONCIIIIIIII:1118$1/33111111011124,831, we

os a ea e

1•1111••nn•n•n••n1.

Vestits sastre, da
sarja anglesa, xeviot, ele., guarnit
Abrics de eamussa,
amb puyes, jaqueta
gabardina, etc., en Guareapols de dril, fotrada de seda, en
negro, blan i color, croa, gris, etc.
negre, blau i color.
de Pies. 70 a 100
de Ptes. 25 a 40 de Nos. 130 a 165

it ve— 9. In nt vis al reaten pm a a a u in. a a
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JIMMT0
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PATEN

9
g
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YAGiz„kjoelbm,Am ES

DE CUERDAS CRUZADAS

iIfO QUE PR-MCE brakfe/ILLOSAMEKTE
LUZ DEL D'A

Sublime marca

PARA LA

C EMCIARTE INDUSTRIA jCiD
SE VEN t.

ej e, S

TO140S

A ke

CON MARCO DE HIERRO

ERCIO
LogE S EN

oRAs

R.MARISTANY
Casa fundaGa en 187,‘

EN PLENO DIA
FATIGA NUNCA LA VISTA
'PARA DEMOSTRACIONES PRACTICAS Y
OIRIJIRSE

NSAYOS

ILUMINACIONES ELECTRICAS P_AT NTADAS
116 RAMBLA DE

curaca radical do la tos
1 oree riel Hm/carne/o, carament de la MI, bronquitis.
asina, deddilleat pel Sistema
artIkeni.
consultort graSant Pan, 41, ele
2 criarle de tres a 2 (marta
de 4 I de 7 a 8. Festes,
de 10 a 11. Visitar particular, Peloso, 7. P rimer. de
2 atiarls de 1 a O quarts
de 2, I de 4 a 5. restes,
de 12 a 1.

AL CONTADO
PLAZOSYALQUILER

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a los agotados en la
inventad por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propi; de !a edad.
vrona. 5 pta.. fraseo: agita, Rambla de las
Flores. U; Parearte Geles. l'rineesn. 7 y principales
farmacias de Es", Pertugal American.

.1.00WMOSVC•

Es /a reina de les aigües de taula

Fábrica da l'anula
da VALENT1 SOLER

la de la Van de Sant

essortit en gelieDaniel resInitnene
per a l' estile almetes
I
de
Depositan: JOSEP PAGANS,Ponent, 28
acosara I Senyor. Venda de
retalls els allana 1 diesentes. AvInye, 7, entresol (can.
tonada Fcrnando).

.

Z.oatI,•-•

.

Mals de la pell. Vise urinàries. Raig X. Corts Cala.
lares, 012, de 2 a 4. Clinica de Sant Pan, 44 do 7 a 10

18,P1M Celdid.2

CATALLI 11.6

BARCELONA
•••11n11n1111111MMIMmeay"

Or. NADA

EI Univ8rso

CAMVSERIA

Preus de liquidació

SANS
Bogueria, 32

Ponent, 3 bis, B

Gran assortit ea corbata;

NOBLES
NOBLES
NOBLES

Clínica Vies

=Urinaries
Dr. GitolsO, RanibIT
Pla Bloqurria, 6. 1,er
(entre llompital 1 Sant
Paul
VENERI, IMPOTENCIA,
8IFILIS
ETeaclals tra,.tarnents per
ii guahment rapid de les
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de O a 12 1 de
3 a 8 eronnintea per a
emplealS I obrera.
del

JAQUECAS
NEURALGIAS (5,-)
REUMATISMOS
INFLUENZAS

R1101MIIE
Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos.

Llevad en la Boca
siempre que queräis escapar

dolos peligros del frió, de la humedad,
del polvo y de los microbios; cuando
os molesten los estornudos,ö tengáis carraspera
eopresión de pecho; cuando os sintais constipados.

UNA

PASTILLA VA LOA

baldado« y antisépticos
fortificaren, acorazaran,
Vuestra GARGANTA. vuestra% BRONQUIOS. vuestros PULMONES.
cuyos vaporee

ÇTImL uu
DisEcTicim

PAPAD
NI
minuto. Cajairra

Adultos, Ancianos,
PARA EVITAR, PARA CUIDAR
las Enfermedades de las Visa Respiratorias
tened siempre 4 mano

PASTILLAS l'ALOA
pero sobre todo no empleéis mas que

Al
L salto . 28 Farmacia

LAS VERDADERAS
que aun

las gua.. expenden
EN CAJAS

adlo

y llevan en la tapa el nombre
Fabrica

Attib carro

are m otero)» per a

1

i

1
nla •
imanas, CeepatiOS, etc.,
Dar a tranaports
1a lernis da Fans Jai&

1 aearret-

Mil» Ud.

114111

l g oiiils4atit
d. LLAISUOI
De 5 a 7

arnied

de g4neres de post. SS, Tina
epa 36 Ponte, T010140. lemep
smer 1 Pula-. Es neeesMen
anearregat3 eunelx , t'A per.
reclamen;
les
ntadulner"
"Estandart".
COliSitliCtUri
Stibbe. C'etivelsrn referes,
314Mada, 11,0410 triad&

ASTIDA

poluciones nortarnos, c.spermatorrea (perdidas seminales), cansancio menta!, perdida de
memoria, dilor de cabeza, certigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las majares y todas las manifestaciones de
la Ncurastrnia o agotamiento nervioso, por
rrnnicas y cbeides que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Tisis-Tos

.AGtegettNIPE
DEAniT li iveR71 L
EL

Des ole 75 pessetess. Corto,
449 (entrada Rocafort). Taller de nidales. Atenció,
ens encarreguem de la venda de bicicletes usades milidetnant una perita comisen).

VALDA

Fieneula t
hIsniimi 0.002

o.000f
41aaa-Ciaatia

Gran Basar
de Sastreria
S;stema Nordamerleä
Amb <>cuajó de preparar
ames grane reformes
sota la impressió de la
nostra visita a París, Londres, Berlín i Viena, de la
qual hem deduit quo
t'orlada de baixa
Rae va a uvate-n*1,, la casa !AsTIESA, Paaablg de Gracia, 15, el
ronstItueli en m'anta-narria d'el/3
per Mita (Tuna linuulacid silenciosa en la qua] realitzem toles les
nostres existencies a menye d'un
50 par 100 del »u valor d'ara'.

VESTITS
Sastreria confeccionada
Mies a 40, 50, 65 ptes,
lt Superiora
ASTRERIA D'ENCARIELEC
Vestits i abries, rontereionats ititsb la majar perfecCid, I
rurt nord-amerielt, des de 50 p.'.sseleS Oms a 100 pessetes els
mes superiors. — Pantaló confereionat i a mida, des de 10
pessetes fins a 30 pessetes als. mes superiors. — Pel maloja
ordre confoccionareM paces d'etiqueta, esport i carrer, fines.
Les altres secclons de la casa guarden la mateixa relacid de preus.
CAMISICRIA
Camisas, des de cinc pessetes.—Calçotets, des de 3'50 pesse.
les.—Pijamas, des de 10 pess e tes.—Cons, des de 0'50 pessetes.
—Corbaterla, assortit immzins i a qualsevol preu. Guants de
punt, des de 145 pessetes, i guants de pal i earnussa. 100.000
parells, a 795 . pessates.-100.000 barreis, des de 7'95 pessetes. — Mitjons de seda, a 295 nessetes, i de coló, a 050
pesse tes.
Tanim en "stock" una Multitud d'ariielos destinats a obsequiar al client, segons les compres.
En y iem e toa erreu, majancant rebut da 070 mime., en snans, lee
moai,o8 titiO aal.ccitln, csalaitg, tigurine, un centlreletra I un @Mima
qua corma%

quo un moteta u usuul susurre NI mida.

aipaciai

z

