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BARCELONA,

EDITORIAL
La

els sotracs de la história d'Espanya prest sien davaut Catalunya una ocasió afavoridora del triomf de
nostres reivindicacions nacionals, es planteja dilas la conscienc ia dels patriotas el fonamental problema interior. Té avui
nacionalisme català la força necessària per a aprofitar l'ocaque passa? La resposta no pot ésser afirmativa.
- Si id hagués a l'Estat espanyol un enfonsament general, la in;eficiencia present de la força catalana tindria el perill gravisara d'arrosse gar Catalunya a l'anarquia d'Espanya. Ben al con cri succe:ria en el cas que l'enfonsament de l'Estat es produis
en un rnoment de vigoria i d'organització del nacionalisme cataAlesbores, en mi g de les ruines espanyoles, s'alçaria sólidawat el nostre edifici nacional.
AixO vol dir que no havem de refiar-nos, per a la victária
de Is matra causa, de la feblesa espanyola. Cal, abans que tot, que
aaaltres siguem forts. La feblesa de l'enemic pot facilitar la
victár i a catalana. l'ere, la condició essencial d'aquesta és la própia D'una Catalunya feble davant una Espanya Lamba
feil:, ro vidria sortir-ne la duradora llibertat de la nostra pàtria.
rasaa Catalunya forta, encara que es trobés davant també d'una
forta, cortina la llibertat per la qual
havara d'esperar que la nostra Ilibe.rtat ens la duguin
ras jata, com un magnífic preaent de les liabiEtats polítiques
o d1.- ,rinumstäncies históriques. Una llibertat catalana por' la safata de la "Gaceta de Madrid", o d'una Assemblea
de r.mentaris, o d'un Comité revoluciona-ni espanyol, no ens
ah, aire goig. No solarnent seria un Ilibertat limitada, sinó
tina llibertat prearia.
que
I: dk:sser el nostre adora: alló que ens porti a la llibertat
S'ha de partir de la base d'una gran força catalanesca.
Ca l • s a siguin nacionalistas la gran majoria deis catalans, i que
intensament. Si vingués, per un atzar favorable, un t'égira
. :e:tat catalana mentre no s'hag-u .:ts aconseguit a la nostra
u niffeient grau ele saturació patriótica, aqueiX règim de
g r.
podria ésser el próleg, d'una nova calguda que retardes
!ilia.
per a:A de tcmps la realització del nostre ideal.
liazut un certs sectors del catalanistrff l'error de presen,
2 .1:a JII:v-erbt catalana com una mena de "ganga" oferta als cata1-nrtits política i pele prohoms parlamentaris. S'ha deixat
lans
.tra gent que bastava amb votar de Lon mati i porcrer.
raent espanyol uns quants homes que amb alguns dietar'
sa ;unes entremaliadures aconseguissin qualsevol dia
ara .
,Ma de Catalunya. Així els catalans no haurien de fer cap
gaa...sa'org. La llibertat de la patria Sortiria, corn en un meravellós
jos
miing dels prestiasiditzdors polltics, de sota el barret o de
:a raanaaa. I la Ilibartad guanyada d'aqueata manera, no
costaria res, sinó que encara una hi pozarien diners
dass
renunciar ä la cómoda concepelti de la Ilibertet en
Catalunya no m'AM a tanir proa densitat de
rsa
l'afebliment de l'Estat espanyol pot ésser tan
pass • .
periiaa als catalans corn el san enfortimerit. Ens uneixen encara
a Espanya, ro solament els Iligams de l'Estat, sinó també els 'ligaras :te l'etspanyolització parcial d'una bona part de gent nostra.
són encara més forta que els altres. Lligats així a
As s -a e
l'aforisament de redifici espanyol podría provocar un
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analeg de l'edifici cata/ä. Per a Catalunya, l'endemà
.aigs-aa caspanyola podria asada, no la Ifibertat, Sine! l'anarsiguin feUzia o siguin forts, na es en,93 que pugni
victórha nostra. Aquesta ha de decidir- la la força
aia - taaz forts d'esperit, fen -nos forts de bruc. La l'iber..
.2nS la porta:* nin g ú en una saala daurada. L'hrveit de
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LLETRES
L'es:di de Frafftesc Pujos
•,•-• ba porta publicato

ratrogradant- nos de mas de mig
segle.
Seinbla, dotics, que essent tan
t'orla la peraonalitat d'En l'ajota
sobretot, tan evieleritment pealHosa la seva irnifació, el ecu astil
aradas i corrupta no seria una
plaga de les nostres lIefere. Fon 4
excessiu, en aqueats Oler, ftits recreadora del nostre idioma, caure ea una ampulositat barroca i
en un pepulariarre sticós, pera
terbol.
SIIEP .130Y

Lataiunva" :Jet artide Eran,
En aquest estudi hi
ola l'evolucia pysliae)
sa. - . sgotisme, el seu barro -.
I canaepte den acea
ecu humor. En Riba, que
L'escriphir Pacid Pide! (vid enllestird
no ha acabat aquesta stade per publicar m volum. la segona serie
da - •,
va fent una obra madels Singular. anecdótica
crítica literaria.
la
— //cm vial' el primer número de Pa-.1 d'En aujoils es compre: nales, fallo
i literatura. La publique :titeree gi l'observador irle', glfelf alguns ¡erres escri,nlats dc Sabaded
ligesa Ea un cas prodigiós d'orian aire mole distingit.
la .profusió d'iinatneria
seeesaria i el to de franqueen amb
qua tracia 103 coses Biés greus,
Ma treta caractarfstice de l'autor
de `La religió i la moral". El seta
humorisme, que es en el fons una
segons m'ha repetit
tan ts cops. e5 un violent contrast
nitre el to del comentari i la gota
xxV
tomant ada.
(Continuaci61
Ha fet notar el marear Caries
Rita que "el pujollianisme, atada"... celebrar una ftsta en honor deis
ella« avui it seu torn coneepte leginearid per a entrcgar-los-hi una banMerara ha nuscitat adaptes que dera".
erl rigor no imiten sine, el Ittaiola
Entregar es dolint; per a Zs dolcnt ;
desuriantat', "el Pujada vaciLlant es dolent.
nitre l'imperatiu del seu tempeEs aquell hiere afegim haaitualment al
r adent i comoditat de la fór- dalla el: i qtnil porta com a conseqüencigi
fàcil".
Sortosala tardase dan gran nombre de combimu la i de l'axil,
llena per6, la intitula> d'En Pu- narles prenorninals; a,14'orib, donas, did
s
deseareis
tan
aviat!
tos inaccepeabte en la !lengua literäria.
bla e
L'astil preoliä ds tan inimitaTaeham semi bi la diferencia eme hl
ble, tot i l'aparent facilitat amb hl entre Efits su posar cl ebeje, i Eni ki
posar eh abetes. la ittateixa
s'ofereig, que les U& res nata_
lancs han effeapat a* una deafeta. ala he ha entre Ei.t ns poto els
Inagineu-vos que l'anafre/asa
i vi posee els Aries, tfistinció que
idePravisació d'aqueNg s autor que despareja si en la primera frase reeMdialcailza tina filexml dient ale ¡Arma el cI rd in r ts per ln combinaci6
rhi(s vio que la ftnya", peeern ets
P. FAHRA
Per cae, fesA eseola.'Xis escriptora,
En la conectas% XXIV a la ra t l l a che
«rete pes ° la cornOditat ða la
e,.-tembeit per l'Ciltnert, on diu reyeatarlen
'emula i *I'äxtt
r.“.1 t^r ..-7^c fadadoelame, borlorJm Ra de dir tedian!"
Cte
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POLONIA

colonització holandesa Les eleccions

En la practica, aquest el sentiment holandès tan 'liberal, de
l'art de colonitzar es tradueix en
una forma de govern quasi autónoma que a nosaltrea? lamida I
regatejadors nacionalistas, ens
cleixaria, pel cap mas baja, medilatina. La metrópoli esta representada en el aovara de Java per
un Governador generara Aquest
Governador esta assessorat per
una comissió d'alta funcionaria,
cada un dels quals regeix i impulsa un departament especial, a
guisa de

ministeris; aquesta

mena de ministres no són de cap
manera inamovibles, i la tria es
fa indistintament entre alta funcionaria indígenas o holandlesos
immigrats. Aquesta mana de- ministeri es rouneix setmanalreent
i la saya gestió és discuticZ en
una espacie de Parlament que si
be no la encara dret a legislar,
sind a proposar, posseeix nrries

d'altres prerrogativas que la nosira Mancomunitat no pot pas as-

pirar a obtenir bonament del gavera da Madrid, Cal afegir lamba que les propostes del Parlamcnt javanaa rarament no traben
oposició a La Haia.
Les Colönies holandeses a y enelides posseeixen administraciú,
tresor, sistema monetari i banc
d'emissió propia. El gavera holandés no en percep ni un cantan;
no vol imposar cap contribució,
ni taza, ni monopoli, ni gabela
als javaneses: no vol de cap de
les

de

maneres haver

cap

beneflci

ni retribució directa de lea seres
coldnies. El govern holatirlas, el
poble holandès, 'acontenten amb
els beneficia indirectas que elapo-i
mera, amb aquestes Iltinyanfasia
mes torres adscritas a la seva nominal sobirania, li reporten; I.
encara que aquests benetleis no
vagin a parar al tresor del aovara holandès, sinó a les butiaques deis particulars, tothon, it
Holanda esta d'aeord en canal-.
dorar -los sutleients i satiafactoris, encara que no sigtiessin,
cona són en realitat hendida múltiples i enormes. Si, danta, PIls
aturassfrn a considerar la colonitzaci6 holandesa cara un negori estatal, a l'espanyola, a la italiana, posem per cas, hanriem da
confessar que as un negoci ruinas.
Demes de la ;lengua de- la religió, de l'administrada, de la
moneda i d'aqueat rialimant da
Parlament propia, la Phi de
Java posseeix una própia i autóclora legislació activa, conresada
i aplicada pele indfaenes aptas
par al len exercici. Els fuucionaris holandesas satt indispensablemeta ceneixedora jurats d'aguasla juriaprudancia, 1 en eón tan
fidels serradora 1 interpretadora
qua. per exemple. en els freqüents
i complexes litigia a qua donen
/loe eta cultius alterne del cata i
de l'ariti5s en una mateixa terna,
els tribunals arbitrals tendeixen
compre, en ras da data, a fallar
a favor de l'arromar (indígena) i,
per tant, contra el cateter, suarar n tahaquer (holandesos).
En altre ordre de la seva activitat colonial, la Holanda ha Ungid al tacto finissim de considerar laixercici de la medicina en
aqualles . torres, cosa tan sagrada
coro la llengua o la religh5; en
consegilancia, té establerta a Balavia, la capital, una Escala de
Medicina indigena, montarla amb
lot el modern rigor cientalle, la
qual, deslieras de fer pasear cursos de set anys, concedaix Mota'
de doctor per a exercir, no tan
sols a les colónies, ans lamba a
ia Metrópoli i tot; i aix6 quan ala
metges que han sial/ t el semisos de la Metrópoli els e g lä prohibit crxrreir a les Indice De'mes,
els cursos d'aquesta Escola de
Batävid afín tan gavera que soleament ranas qualificacions de suspens obliguen a l'abatidö dele PA turti$, mentre que les universitats
holandeses tened una majar le¡dial pala estudiants aus hi cursen carrera.
A Branding, atiza gran caerle
javanesa, els holandeso3 fundaren llrla Escota Politècnica que
trunba darla tftola. Altres ',saetee
especial% del ~tela caraater i
categoria Id han eslablartes a
Jojakarta, Surabaya, Sailarang,
ata., i dramas deld nontbrosem Institula ele sagen ansenyaniant escampal, per Villa, cada poblet,
ad) petit que eitet, té la sena perferia amada primaria. El protessorat d'aqueaten escales primarias sine de les cinc Normale netament javaneses que conta la
gran «ganta batdva. Una espessa
fàcil xarxa do comunicada ferroviaria preepaa j'Affisleacja

d'aquests dispersos ensenyaEl 5 de novembre, hom verifimenta superiora tau naturalment ca a Polónia les alecciona de dicom el transport de persones i patata i senador,.
coses mereantivoles.
Tots els partas polftics s'haLa Universitat de Leider, qua vien adonat de l'enorme ¡mim a ja sabana tan activa i amorosa tanda d'aquestea alecciona. El
per a tot alló que es refereix a la
eaarlament anterior, el primer
m'alunas de tes Indias Neerlan- Parlament de la Polónia Muro.,
desea, edita contínuament 'libres s'havia declarat all mateix Assem
pera la moderna pedagogia india- blea Constituent. La saya tasca
na, ultra la quantiosa bibliogra- au consistir a -elaborar la Consfia de llengües mortes que ha titució anar-se'n. Paró, podio
fet, de temps ha, la celebritat d'a- fer-ho havent nascut Polónia a
questa cenad ele savia orientalis- una vida independent sonsa frontas. La iniciativa editorial dala teros definirles? El Tractat de
particulars s'afegeix a la oficial, Versalles liarla deixat penjades,
de manera que editora com la me que es refereix a Polónia, una
casa Brin es triaban equipats me- pila de qüestions territoriale: la
ravellosament per a la tipografia de l'Alta Silasia, la de la Silesia
d'aquestes &aplicadas i dificilfs- de Teichen, la de la Gal (Hola
simea branques de la filologia i oriental, i encara les de les froneón els admirats proveidors de la teras polaco-russa i Dotad-a-liavui ja universal chanca orienta-- tuana.
En aquesta situada anormal,
lista.
La colonització aixf tan ben en- els treballa per una Constitució
es
deixaren de banda, (lavad, els
tesa dóna espontàniament, sense
cap violentada, un bell resultat neguits territorials, no sola pardental:a al costat del bell resul- qué algunos qüestions fronteratat administratiu: un floret de res (per exemple, les de l'Alta Sifilólags, d'historiadora i d'ar- lasia i Galftzia Oriental) anaven
queólegs ixan contin-uament de lligades als mds vitals interesaos
Leiden per a glória de la Holanda, del pals, ans tarnba per tal com
per a ',redil de /es Indias Neer- As impossible que elabori la seva
landeses i per a ensenyament I Constitució un pata sense frote(enea, un país la població del
estirnul de les terres estrangeres que a la grandesa de l'Orient qual, pel que fa a la su y a composició
tècnica, religiosa i poliradia i a l'enigma de l'Orient futur aún amatentes. Leiden gita tica, era un secret de Pesdeveninontinuarnent sobre el desfici de don. A tot atizó ha estat degut qde
la vida moderna aquesta sayas el Parlament anterior, l'Assemqua en tot altre país serien deserta blea Constituent, que segarla la
extravagante i miserables i que seva própia definició daga deaquí a Holanda són bornes tan liberar nomas uns quanta mesos,
indispenSables com els fabricants hagi viscut en realitat (matra
a¡prant aquest
els agrieultors i eis enginyers. anys, ocupant-se
gairebé 7xclusivarnant,
Els doctoirats do Leiden eón em- periode
deis afers política internacionals.
prats pel govern com a funcionaAquesta es la feina que partoria; llur Missió no as altra que la
de satisfer la fal.lera oritntalista ca a les naves Cambres. Una reina
d'importància verainent hisque decanta Ilur inteLligancia cap
a l'estudi del Orlent en 'loe d'en- tórica. En l'apoca que es troba
caminar-la cap a l'activitat im- actualment Potónia, en l'apoca
madia,tarnent practica. Els urna que Pedifioi nacional s'esta basretan e-ls monumento de Pantiga tint des dala fonaments, en que
literatura o de la rellgió d'agua- ole órguens de la vida nacional
Bes civilitzacions asiatlques; els no tenen encara una tradició, en
abres reconstraixen els mona- eme tot està per crear o formar,
ments esmicolats d'aquell art el nou Parlament polaco, el primeravellodament hiperbalic, ele mar que sera lliure de preocupanitres lueestiguen amb tota Ili- dona territorials i que podria dehertata i originalilat. Els governs dicar-se a la construcció interda La Hala sernpre han conside- na de l'organisme nacional, te a
rat indispensable% el ooneixernent les sayas mans la clau de lea-.
devanidor de Polónia. D'ell depan
rada Iiitt mis aprofundit del esperit india per a millor campen- que Palónia sigui un pais 'hure
dre'n els indiana mateixos i, per o esclavitzat, cult o incult, tollerant ami) les nacions i relitant, lote els milicia de florina gions
amarais en el sosteniment d'a- l'astilheteroganies o opressor a
prussià. D'ell dejaba que
queata Universitat de Leidan i
Poldnia sigui un país modera o
el rnantaniment dels seus llicenpaís medi-eval. Tots ele parciats els consideren com un capi- ein
tal arnplement reditual, incalcu- tils politios s'adonaven de la importancia histórica deis próxima
lablement productiu
anys de la vida de Polónia i del
La lila de Java pasada allen papen quo el nou Parlament ha
cosa mea% que 'Ida, i tribunals, i de representar en el procés de
parla, i moneda, i administració, la formació interna del pata. Vilni estudia propia. El aovara ho- ver en aquestes eleecions signilandas ha concedit a aquesta i ficava establir la vida de Pegóaltres colónies averamdes czar- nia per mig segle, almenys.
rit i marina militar prúpis, inEn agurstes condiciona, hont
transferibles, exareit i marina que compendra que la ninfa electoral
si bel aón romanats en part per hagi estat inolt apassionada. At()adata holandesos no exclouen gunes setmanes abates de les elec
.,per aisó en cap graduació la °fi- atoas ja es feia una eampanya
cialitat indfgena que hi da copio- de Oremsa d'una vahemencia insa i bona i quina tropa esta re- comparable. La irritació dala anclutada voluntäriarnent en la co- taaonistes arribava de vegades a
l g aba o rara si per cas aquest re- un punt qua sernleava que les
clutament no cobreix el contin- ¡m'aulas serien substituidas pele
gent colonial. La marina militar revölvers. L'aire cremava. Totcolonial atiranta amb 26 uni- hom creia que les eleccions es
tata modernes que mal Le aban- verificarien en aquella temperadonen las aigües d'Insulftutia. tura que acostuma a anar acomlaaducacid es fa a l'Acadämia panyada de sang pela cata ere.
Militar que es troba aprop de BaA despit chi la gran quantitat
tävla; ultra aquesta »adaraja hi de partits que rallan presenlat a
ha una escola militar per a cada les alecciona, pot dir-se iitie nobatalla,
mes dos campe polfties Iluitaven
Despras de lotes aquaates Coll- entre elle, realment.
El primer amar) el constitnia
ressiuns, totes graciosas, de cap
. % 1 bloc de la Unió Nacional Crismanera coaccionados, la Hola-ida
tiana,
en cl qual 'maten entrat
encara no se reant la conscomea
fraaquiLla, la Holanda encara ca- tres partas reaccionaria, anda la
a lta cobr e el necessari molas asa_ famosa "democracia nacional" al
davant. Fas sous ataca mata veestar dels javaneses; encara (rohements anaven contra Josep
ba que Java, per exemples, rocesqueicorn mes; que una ara- Pilsudski, l'actual president de
plissima autonomia, quo sena la República, home da conviccions
dable una perfecta i complerta democratiques fortament arreaulognvernació deis javanesos lades, i homo fort, que no Olsola la sobiranin o protectorat l as% disposat a fer de nittot en
dais aovaras holandeses tarta, la Prosidanda. Si Polónia ita avui
aval din. guanvar ine)•% rt .arrins un pata demócrata, ho den mas
que res a la inflamen personal
als uns i als lees.
La Hala encara no ha:: eon- molt activa de Josep Pilsudski.
redil. a Java atar/ la aulonomia lals reaccionaria polaca ho saben
i per abra li han deque ja estä, pera, decidida; a bastament
la guerra. Pera Pilsudskt
aquesta autonornia no ha afila t rherat
C M la personalitat mas popular
p arara decretada per la reina
i sense nitres rocen.d'Holanda, para ja el3 tiolande- de Pedante,
MIS de propaganda, la Unió NasOs de la tirata i In l'emperra, els cional
Cristiana hauria estat dal
del Nord i els -tal Sud con-macen tot darrolada.
Entre ola recursos
a pensar en concesataaa post e- mas a-Mansos de quia disposava
riors, mata !libarais aneara. Ja en la Unió, hi harta In sa ya propapararem un altre din.
ganda anliJusva 1 l'explotar la
difícil situada Cconótnica, que
JOAN ii,tCS

encara quo pot observar - se galnebel a tots els patrios d'Europa,
constitueix, no (abatane, habilment emprada, una eina podero.
sa de Huila política.
L'altre carnp polttic no ha cona
tituit un bloc. Tres partita lora
niaven la figura d'aquesta agrupació política: el partit socialista i dos partits agraria. En el
primer /tia de Ilur programa
electoral hi havia la defensa de
les reformes socia% que el polla
paso havia obfrnaut en l'època
que el perill bolxevic havia obligat a les classes superiora a cedir davant les reolamacions populars.Dues cireumstäncies (cien
dificil la situada, d'aquests partits: Primera, al fet que fossin
els que fins aleshores governaven els feia responsables de tots
els mala que pateix actualment
el pala; segona, al conflicte polilla amb les autoritats eclesiàstiques, mult •puixants a Polónia.
Alzó va fer que, malgrat el demoeratisrrie do les masses. les esguerras nomas aconseguissin uns
170 llocs parlamentaria, aproximadament.
La silenció general da, dones,
aquesta: les dretes i les esquerrrea tenen al Parlament gairebd
la mateixa torva polltica; ni les
unes ni les nitres tenen majoria.
com que els partits del can ira, completament desfets a les
alecciona, no existiran a la miela
Cambra polaca, la vida dels "Goa
veras dependria del bloc de les
minories nacional s (jueus, ukrar
nians, rasaos "blanca" 1 alea
naanys) que es presenten al note
Parlament amb el fort nombre de
70 diputats. D'aquesta influència, recentment conquistada per
les minories nacionals, inflaneta que preocuoa tot Polónia amb
un lateras molt viu 1 que prottablement interessarà al lector catala, en parlara en el mee prd:Joro artide.
TADEU
Cracavia.

LA POLITICA
LA REUNIO D'ACCIO C.4-

TALANA
En la rima:3 general crAcció Catalana,
que tat de toq r :tac d:robte, a ks
set de la tu tila al local del C,mtre Lxeursionista de Catalurtya (Parad:3, 10),
hi pronundard fin discurs el president del
Canse!! ¿aterí, En Iaunse Bofill i
Co,,, es deia e. La convocatária, els soeis ,tue rotin per escrit Asuran de dom.,
llar candidatura dintre im idee, signan,
al domad d'aquest amb Iletra cit.:aedo.°
i remant-lo a les oficines d'Acció Catalana ( Tra la dta r.11). Co',, que, per ag uija de la firma, ja es rodra exer:ir el degta control, no cal pas que acompanyin
el reina acreditatiu de condiciú de

socis.
En canti, els que assisteixin a la reunid
hattran d'utilitaar COM a contrasenva per
a entrar-la e/ erbat
n correspon..al al
' mes
de novensbre. Co.: de trair-lo trirJT441
houran d'acudir a les oficines, o.. se%
fincara el corresponent document acudi.
tafia
NOVA LLIG.4 REGIONALISTA
grup de entalanistes del poble
La GoLya treballa en Corganitr.ació (rima
Llig a Regionalista.
Es troposew donar solernnitat o tacte in a ugural.
LA POLIJICA DE L'AUS-

TRUÇ
nostre mol: estimat remirare La Veu
de Catalunya ha publica darrercnseet nao
verídica ressenya de lAplec comarcad de
Berga Cono ja es parribtic easternt en el
nostre col.kga, ni ,per cquivocacia s'esmenta que fos acte d'Acció Catalana.
Cal reconkrer que uno ressenya
predispssa excel.lentment a /a arfara daquell ¡sitias, que surt dia per altre a la
pagina central del trtateix diari, solar! F.,tal de Ficcions contra realitats.

FALSETATS I LLAGRIMES
DE COCODRIL
1.1egírent ea losa infor m ació de La Vos
del dia 4 unes manifestacians det mayar
Toros (el qual, cota es recordara, visgue
a Barcelo n a en representació deis estadiants tmuirilenys) explicani les facilitats
que traln) entre les nostres entitots estolar: Per a formar as Convite Nacional es-

¡mayo!.
Segons el dit senyor, no li calgué fet
sinú arribar i moldre.
.41trament A B. C. reprodueix fin do
la conversa publicada per LA PUBLICI,
TAT entre el senyor Tersa i praldeals de l'Assocütti6 Catalana d'Estudiants i tAgrupacid d'Estudiabas d'Eswrra, i afirmani que el represadas,
rsadnlerty se'n torna esverat,i comenta ei
separatisme de les sastres joventeas asigb
un to elegiac gas lema el cor.

•

•
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I\CES I COMERCI RANC DE BARCELONA

SESSIO DE BORSA I
del 7 desembre de 1922
!O31 IllATI
59(.o

t• ld/ife

Tanse

Balo

Obertura Alt

Atiem aea.

6 65

DOS,
BORSA TARDA
1 1:120iiture°12,1" ,1 datar- 'Tan e.

669
Dsoic
56 Do
907

NOrdS 69 6o 60135 69'95
6250
616C87d3 6950 0570
AndaMses 56/bo

Colontats 6613

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die 7 de daaembre de 1922
DEL'TES 0 L'ESTAr

Deute Interior 4 0i0
" F.1101-101' 4 16 P
% ß
• Ar2.1962,
" Nuble. 9%F
oba. Te. e/. 1 Jul6:4 19 07
O

• P•

S.

.

•

•
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•
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10230

ARINTANIENTS 1 DIPUTAGIONS
7925
t. 4903
7025
1904

peoi. arunie r,;sal

7925

1605

1906 Eer. A.
1906 Ser. ß
1906 Set. O
1907 Ser. D
1910 Ser. D
4949 Sor.
1910 Ser.

1111 2 Ser. 7
1919 Ser. 1

1914 Ser. B
1917 Ser.
11113 Ser. I

1919 se.

.1)

1910 Ser. ß
1201

7$'85

73.15

7765
77 • 75
77'35
9765

Deute Laureola R. 1899 4 4P2
" 1097

" 19al

•

• 1903
Enaplat. 0.000,006
9.000,609
•
•
12.000.009
•
Catalana
E.. 1914
Wäncernunita:
•
"
8.* 1919
Ca!.13 Credtt Comunal
Bona Reforma

80'65

7230

8900
58'85

Meciais r80111005

6000
6125

.er.

andelusos
"

Adlas.

d.

44,0

•

• oo, •
P• •

ar le •

A
5

•

D

•••

7695

It

t• e

▪ • n

76'90
6125
57'25

6415
6400

.

s

. n ••
•

37'50

Val2tat',.t7 Tarrej.

"
U. S.

6875
5875

75'15
84'35
0000

y

Fronc,03 10 64
o 1573
C. Grsl. Trerni1ea 4 0/0
e
a
6 0/9.
''
reerccser g le CO Coialunya

71800

91'30
COMpanyla Kictr:ral tersois. Catalana 965 0
COripan; os EariitIonesa Eleetricltst
Melles de Barcelona 4 0/0
Catalana CaO 1 Venal. Ser. E.
7405
7400
F.
Clergia li,Mrica. de Cstal.. 5 0/0 85'50
5 0/9 95'25
•
Steletat Pr,lurtara Forres Moirlus 06'25
COnnpanyla
7-2,1 ToBles Filipmee

ACCIDNS COMPTAT
Catalana Gas e.,eelt!e:;at
Curo n'f!rv.-A:
Eapanya lodu.V 'al

0101508, 24235.
(Mande, 111•42.
11611 1, 91'75.
Suecia, 16245.
Portugal, 234.
Argentina, 4500.
Montevideo, 4437.
Chile, 37'50.
Berlin, 295•00.
Cópenla agur , 22111.

.corrent

nou

28 1 29
35

84

Ordl

.

tia

Favee Pral
vaitocis

45
47

?avena Marras
•
Jerez Mg
Veras de Sevilla
Vera
isealolli Sevilla

Yoltama. 2167.
Bélgica, 70925.

NID
SOLER I TORRA GERMANE

Banquera
CITLLETS
Franeeeos, 4540 per 100.

Aniden», 10'35 resanes.
lIsliens, 32 per 100.
Beleme3, 4160 per 100.
S0I9309, 12120 per HM
Portureeeoe. OSO per 100.
Alemanys, 011 per 100,
Al/atrase. 0'015 per 100.
1101a0desos 240 pessetes.
Suecia, 165 peseetea.
Noruega, 107 pessetra.
Dinamarca. 120 pessetes.
Mimaron, 4 m‘r 000.
Esteta 810113, 630 pessetes.
Canaria, 615 pessel t
ArgentIns, 2'35 peones.
Bruguate. 5 pessetes
Xileno. 070 pessetes.

Brosliers, 060 pessetea.

Boliviana, 135 peageteS.
Peruana, 20 pesseies.
Paraguais. 010 Desates.
Jeponesos, 280 pessetee.
Maltee, 4440 pessetes.
Balote, 3020 pessetes.
FIltpinee, 283 pessetell.

41

47

Patranger

NONELL GERMANS

Borsa de la

ropietat

C07/72AC10 DE VEnnEma's tECorre
DADES AUTENTIQUES PARTMULAns 1

Ddlars,

/dares, 012 7 .
Corone t. ti 617.0.

OFIGAL13

8 ».:As1 NIT

Nera

Alt

Bala

Y0..10.1

70', 5 7,3 . 15
7o . o5 7o•c5
Alacants , (,r: 95 lo os
0990 69' 5
53 0115w • 31'8
954o
5665
95•65
Bonsa DE MADRID

con:, lat, 70.
Idem fi de mes, no.
Amortitzable 4 per 100, 00.
Interior

Idern 5 per 100, 94.50.
Exterior, 86.
Banc d'Espanya,

Idea Espanyol de Cridit, 133.
Idem Riu de la Plata, 233.
Tabaco, 234.
Sucreres preferents, 67.
Ido mordinäries, 3425.
Cèdules, 00.
Nord; 34875.

Granvia Diagonal, esquerra Eix.unrle,
a 7938 pessetes.
Carrer de Buenos Aires, 10584.
Idem de Villarroel, 9261.
Idem de Floridablanca, 11907.
OPERACJONS REALITIADES
Free paGa 0 per metro quadrat

Terreny, carrer Blasco de Caray (fid.
da de Montjuich). Escriptura 17 de juliol
de 1922, 46'3e.
Terrem, rarru dcls Cipo-esos, GuirnsdO Furiptura Ir d'octubre 15=, 10'58.
Venda da Claques urbana
Casa, carrer de Saragossa, Sant Genasi Escriptura 22 d'octubre 1922, 8,00n
Cassa, carrer d'Al-Mis, Badalona. Escriptura 25 d'octubre 1 922. 35,00c.

Casa, carrer de Barcelona, Sarrià. Escriptura 26 d'octubre 1922, 15,000.

Alacants, 348.
Franco, 48.85.
Lliures, 2948.
"Arta 1C9
Cam di sobre Londres, 6476.
Diem Basteo, 5210.

Fepanya, 220.

LI ru

Mena Holanda, 569'25.
idem liCite, 7040.
Mena Noca liork, 14165.
Idem Suecia. 38250.
Idern Moles, 26725 ,
Mero Noriega, 041.
Iden Inunturra, 29030.
Idem heilte, 0.175,
Mere Prara, 45'20.

NOVES C0140T9tUCCIONS
Peso demanal pee aleare quadrat

Casa, carrer Fuente del Carbón.
Casa, carrer de Palma.
3 pisos, carrer de Rabassa.
Casa, carrer Feliu i Cortina i Dalmau.
Casa, carrer de la Ciencia i del Treball.
Casa, carrer de t'Aurora, Sant Andreu.
Magst,rir i t pis, carrer d'O/ger i
Casa

I SOLER i TORRA
BANQUERS

RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, 1
numaanaluirsat

Negocienielscuponsdels Deutes
INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE 4 per 100 i Tresor 5 per 100
vcnciment 1 de gener de 1923

P.

Liegin LA PUBLICITAT

Comarca

T019 e queste pena $bn per 100 quilo
I per mercader' sobre carro.
Garrofa negra
33
•
Mataren
$1
•
Portugal
• Roja
81
▪
Ibis*
29
•
Macorca noves
26 1/11
Cht6PULLES
Farices n4Mer0 4
27
8040CM
73
TPTCerel
19
Duarte.
13
Prerm per taca Se 60 quilos.
Rala
Meran,
17
Seronet
161/2
BegtI
15
varons arribats: Nora, 1 Ce 1000 1. 1 ordt.
"
Alacant, 1 de (grada.
ARROZ
Bomba nord,
114
105
104
63
59
49

Tagons arrlbats: Plord, 6 de blat.
"
Alacant, 19 de Wat.
CMRONS
Sane auno. 91,
lee
Jerez
•
1,
tan
111
IV
169
P
3.
114
Petate.
62
rEmolIerEs
A111000 n 1111ne,
Coco pele,
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Idea) 5.0W..,,);,
Idem Viriles. 4250.
Lllures, 2 0 Z2.
Ltre.:, G240.

Obeiters

I LLET

CARVI : VALORE : CUPONS
Rambla dni Centre, 18

•.•11{11,....,..enPataelmaGG=3..eretlreir.d.,..73.

Prono per quartera de 4 chblcs.
Garrotes, de 7 a 8 els 40 quilos.
Ous, de 4 a 425 la dol cena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra, de 27 a 23 ralo.
Fi, de 25 a 26.
Corrent, de 23 a 24.
Preus er nuartä de Soorm
OLIS DE PINVOL n
Groc, de 18 a 10 duros.
Verd, de /6 a 18 idem.

13Al2C.ft, VALORS,
Teldfone 1230 - 1231 A
Rambla del Centre, niGrnero

Berta

Mercat de Borges Blanques

Favons, de 21 a 22.

CRAVES 1 PIOSERT S. oß C,

Titos

&Vete,
Ml11831.

Preus dels articlesegiients que han regit almercat de Borges Blanqueo el dia 2
de desembre Tle 19 22.
Blat blanc, de 24 a 25 pessetes.
Idem roig sed, de 26 a 27.
Idem ídem horta dc 26 a 27.
Ordi, de 14 10 14'50.
Cisada, de 11 a ilSo.
Panís, de 15 a 16.
Faces, de 20 a 21.

Apartas de Correos, 681

Eirecci6 Triegrätica
CATALONIA INANE:

4)

• ndm, 19,
"
• 10,
Benllocti O.

Alfons, 126 per 100.
Ouces, 12550 per 100.
4 1 2 duros, 1 2550 per 100.
1 duro, 12550 per loo.
Isabel, 12950 per 100.
Fresca, 12550 per 100.
Linces 3150 peasetes.
Dolor,. 650 pessete8
Cebe, 648 pessetes
Mezlett nou, 12750 per 100.
Venesuele, 12450 per 100.
(15, 0 , 150 per 100.

6191.025 CUPONS
/Mea - Chei - BANCA

1/0M/MOOMNINMNnMala

TXES -111TKONS ETC

01015ES ESTRAriGERLI,
Trans,
.. 4677.

1

•

:.1 o, , •

•

&mime c,Eleetrieltat

Meno

e

CENTRALt Renitta dala Detud:a, 4
AGENCIES: tentr.ero I, Cree C01,..04.
2 . 0a1-.1 Andreu, 241.
7toiancro 3, Salo-lerdo. lit.
,

I rura,re

Aquest Parle a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Agregad() de Fulles de cupons i - ,gevieió . de ilistes d'amortitzacions,
Admettin dipäsit tota mena de valors
-

t 111116El

CATALUNYA

12AZICELONA

0,

«lb-4.010e

Oran força
!huya •
Blanca extra
Corrent
Sup rfina supericr

•
Civadit Extremadura.
"
roja

Stat. 0:06.

•

Mercat de Llotja

Vasons embaís: Nord, 9.
•
"
Atacara, t.
CLBEAL8
LE. UD, roe
29
235 9
Complot Terne
R/at ele moro (Plato vell).

OR

POrl Berna. 4 1/2„
OBLIGAMONS
Doras 1.. ser. neci0012,4ade3
0.. .5ew.
• 0.. Set.
•
4 Ser.
"

Prtorttat Farras
Berdola BeCtus

Fiancia, 816'43.
NOVE1 York, 497,97.
Espanya, 2045.

Dieruera, 24075.

ß.

febtoe. • 8. 5.
13.

NCA

7010
86•20
114'30

Jeme 1924 S. A.
B.
•
e

DESPRES

Mimes, 94•90.
Peseeles, 31960.
L1res, 7040,
Binare, 1413.
Frenes 2 in Seas, 06750.
Maree, 0175.
••
Corones, 0002,
LQN2r11..8'
P'171C4
rerlIeleS argentin48,,44,
Estertor, 77.
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Balanç de la Banca Arntis, exercici 1921-22

Phicrament impresa por la Casa Fidel Cirei /mero rebut un
exemplar de la Membria-Bailanç d'acineixa Societat aprovada en
la junta general d'accionistes ce/obrada ei dia 30 de novembra
proppassat.
Dona comete la Merndria d'un modo sucinte, tal cona (asean
en aqueixa mena de documents, de Vactuacid de la Societat duran l'exercici 1921/22, perloda que assenyala el moment de transició entre la greu erial per què trvessä la nostra plaça i la normalitaacid paulatina de llur situació financiera.
Aqueixa oircumstäncia ha estat aprofitada per la Banca AVnús per a lar efectiva Ilur actuació a diferents poblacions
Catalunya, estad/1ot a l'efecte, sucursales a Manresa, Vich, Cervera, Bergs i Solanos i preparar Cobertura de la que actualment
insta.fia a Puigcerdà.
La taaca erninontment catalana d'aquella Societat en l'exercici a quä ella referim es manir . sta amb llur intervenció en els
principals emprästits de les nostres corporactons popularä 1 en
eNs d'algunes empreses indlustrials establertes a Catalunya,
el prestigi de les quals é ben conegut.

Atenta a minorar els serveis prop1s Hur minsteri i a
procurar majors comoditats ato seno clients, la Banca ArnA, ha
adquirit a Manresa /a propietat d'un ebtfil immoble, ere tfl eunl
promptament deixarä instal.lada Ilur sucursal d'aquella luttestriosa pobtlació. Den166 ha augmantat el nombre de caixestde ileguer bastint una nova cambra cuirassada en la lino- Casa Centra!.
Els beneficis assolits en l'exercici 1021/22 aocendrhen a
pessetes 1,572.94830, de les qnals sols olla destinados 700.000 a
repartiment dé divitkod de 7 per 100 a les accions,
restants a amorlitzacions, impostos i altres prereptes ebtalularis despr6s de portar al fons ro re 'o-va especial 500.000 pessetes.
Es d'assenyarlar aqUeixa po:11,1ca de .parquedat en 41 .distribuei6 de dividendo i co canvi d'enfortiiment de led
Merces a ella el muntant d'aquestes es xifra en..3,192,581Lesse,
tes o sigui prop d'un 32 per 100 del capital de a Societr.
Tarnba es de notar en el halany que reprodnim a contenwié.
el capital "Caixa i ba . 1. 4 "
'1 eirra efevarta do 1?li itt.-.
Wats que presenta.

j

Balanç de fi d'exercici 1921-1922 ;.
(Després de liquidats els beneficis)
ACTIU
Mobiliari i cambra cnirassada
homobles de la Banca ...
Caixa i Banca
Cartera de tftols
participaclons
Cartera de lletres
Comptes corrents deuorä amb garantía...
Corresponsal. deutors
Operacions de Doble
Cometes ort rnow . tla estrangera

PASSIU
477.70224'
1.666.643'29
15.676.742
13.111.9483Ii
3.665.00211

13.111.93381

3.881.55280
2.953.741
12.890.581'98
07.435.817'01

................„

Cometed corrents a teriniui
Cometed corrents a la'ideta
'"
en Mpneda eelrangora

Calza d'EstalVia (Suearsale)
Girs pendenta de pagament

Corresponsal& creditors .............. . .. . ...
Dividend a le> acciono
flor
n ..1

.

.(0.000.900
4424586'3 t
2.750.18)0
2.902.414'75
34.446.134'1 7

12.890.581'98
388.041'W,
277.524'ü;
2.t 84.773'28
420.60182
700.000

5313838
87.435.847'61

NOMINAL
TItols dipositats en custddia
per al eanvi
" en comete corrent

Reaerva estatutitria

NOMINAL
113.6130.931'511
1.158.273
32.617.772'75
214.690.82488
--

Dipesits de taola en custúdia ..................
• .'•
per a1canvi
Comptex rorr 'éíita LIii äu tl ! ••• • ••
••• •••
•••

113.580.63150
1.156.273
32.617.772'75
214.890.82488

Sres 8 d e deeembre 1922

-LA PUBLICITAT

ELS TEATRES Full de dietari IL A MUSICA

sabut fer reviure un tresor d'olatee-des belleses, revelant enmante les vostres elevadas qualitate d'eminent investigador i de
El famós "London String 01111"«
LICEU: "Marina"
fervent conreador de les arte,
L'essencia del ftnurisme tet", que es presentará novament
Un públic nombrosissim, proordenat també que us maa
la
nostra ciutat, contractat per
e
F. C. Marinetti, rapdstol dcl Futuriscedent de les quatre parts de la
Le yaga dele patrons nevera, primera' el Govern la fomenta nifestes com s'ha sentit especial- ciutat, 1 potser encara de mee me, ti el costum da llançar perhSdicament l'Associacid de Música "da Cae
mera" està integrat pele metete
veda sobtadament al migdia d'una manera indubitable me dei- ment conforta!, i cona li he pro- Iluny, acudi al Liceu la nit del un manifest.
sos eminente professors que ja
, a hores d'ara resolta, xänt entrar els beata de fora, amb duit `Una enioció suavlssinia la passat dimeeree a sentir "Mari.vol
ésser
una
revelació
manifest
Cada
tea d'aqueixos .contlictes que l'excusa de no convenir-li ca- tesitura deis Apbilfssims docuvàrem conèixer i aplaudir la dana",
la
popular
ópera
d'Arrieta,
er-ho.
Tans
i
tal
regada
no
arriba
a
és
llur
notable 5eeee
e uen el de d'afectar ffsicament beir-se amb divises estranyeres, mente, que per conducte de
donant a la vetllada un veritable metete cal reconeixcr que en un d'aquests rrera vegada que aquesta
institució vingué a BarceWeeel, faena
se; la seva gravetat es cunee badquisició de les guate, segons President 1 adreçaven les dates
aspecte d'esdeveniment.
manifestos, d'aspecte desballestat i de teninsignes
corporacions,
MancomuJet
GRO
serä meet pintorese, si ro- ell, tindria per conseqüencia
Van prendre part CO la inter- dendia espaterradora, sol trobar-s'hi ma- sigui:
nitat de Cataluneei i Institut d'EsJamesLevey- epriMeneeeiedele
ee alee de veure cues intermi- una mejor desvelorització del tudis Catalans.
pretació Hipólit Läzaro, Albor- terial rie abundós per a omplir tres o
Ilall",
conecte(
del
"Boyal
Albert
franc.
(El
Govern
trances
potes de ciutadans i de ciutadaquatre llibres de poesies con, alguns dels
El mes pregon motiu de la tina Casani, el bariton Garrobe
de Londres.
eavant les cooperatives inu- ser ignora que la gent entes a
el baix Olaizola, ee a dir, un qua- que surten cada any a Barc-elena,
Thomas W. Pelee (segon vio.'
irle. a les guata, de tal a tal pensa en les multes, moltíssimes complaença pontificia es troba, tiro exceLlent d'artistes de cated'En
.
M
arinetti
es
El
darrer
manifest
cert, en l'afectuosa expresff), violl primer de l'Orquestra
a, la prefootere del Sena ha propabilitats d'ordre tècnic a- ben
gorja,
al
cap
dele
quals
figuramoral
de
la
velociLa
noca
scligi.5titula
Bucham.
ntena', avui la venda del pa nancier i económic que hi ha sió de reverencie i de filial ve- va un "divo" de gran prestigi, que
tot. No el copiaré pas, pecó ern plaurà
neració arnb les guate, en dirigirH. Waldo n'unce (viola), colee
t i cuit amb multe d'entra- perquè no triguern en veure
ha cantat als principells teatree d'extraure'n algunes metàfores afortunase
a
la
sagrada
persona
del
Pacerti del "Boyal Albert Hall", prolliura esterlina a 80 frenes, maldel neón. La gent anava, dones, des i algunes senlincies abracadabrants.
:les, sota els seas auspicis. Un
pa,
els
il.lustres
membres
de
la
fessor de composició de la "Cali, de pa, en aquestes condi- grat de la intervenció onerosa
Mancomunitat Catalana 1 els re- amb t'esperança (te pasar-hi tina
"La moral futurista salvará rhorne de dhall School of Muslo" i eminent
costarà mes d'una bron- d'ell en el mercat de canvis, mor- preeentants
set Hada' deliciosa, suculenta.
principal
centre
la
descomposició
determinada
per
la
lendel
compositor. -que
ell
se
proposa
vanamenl
o mes d'una pulmonia. Els rat
1 es que de "Marina" tothom
titud, el record. Tanelisi, el leves i el
C. Warwick Evans (violonceli malgrat del seu de cultura d'aqueixa nobilfseima
(l)nda
el
text
i
la
músico
des
de
eaers es queixen que no podan reglamentar,
terra, han volgut refermar socostum"-diu En efarinetti.
lo), corleen( de l'orquestes
einyar-se la vida tenint en proteccionisme comercial). • El lemninement
ciñe
corhenea
fins
que
s'acaba.
La
el testimoni (le Ilur sera
ye,. francament no ho cree. De teta "Queen's Hall" i professor de see
popularitat arriba al pur a
r eleeol preu actual de la fati- Govern, si alguna cosa havia de té i de llur adhesió ez la Santa
e;el prefecte els concede m'ab reglamentar, era mes aviht els
inäzim. Els nostres aficionats a manera, l'afirmació té una viva sabor gon instrument a l'esmentada ese
Seo
Apostólica.
nieseheniana que no m'acaba de desplaure. cola Guildhall.
ferina
-ere d o comMisereciú, un aug- preus del forment i de ea
Fou, denles, certament grat al l'alcoholl, tant a les esferes aris"Llocs habitats per la divinitat: • Aquest quartet va esser -fundat
,le eine cèntims per garlo, en la Borsa de Comerç de París, Sant Pare el delirar record amb tocrätiques cont a les tavernes
Els trens. Els enemas restaurants (meta- en 1908, assenyalant-se'l corn una_
.a eee a París representa, pes per a impedir l'especulació; els
humils,
quan
els
venen
ganes
ee ,:lsum diari de 1,017.000 preus de 86 i 87 frenes per quin- qué els prestigiosos membres d'a- ale cantar, se/aten una enternido- jar a tota velneitatl. Les estacions, sobre- de les mes perfectes institupions
queix Institut Ii retien homenat- ra preferencia per alguna núme- tot les de l'Oest-América, 071 eis trens de música "da Camera" angleses.
aloe 50.850 trance quo es tä, han estat cotitzats darrerage de .públic egrairreent per la
reene de la butxaca .esnangida ment eón la principal cauea del sävia i Ilumino-se cooperaeió ros d'aquesta obra, especialment que fan 140 quilátnetres per 1/ora, beuen
EI "I.ondon String Quartet"
l'aie-,ua que els cal (sense aturar-se i arreconflicto deis 11.e.quers amb el preper aquell que comença:
ok,p31* . sience; pecó els 2.100 fleexecutarà ele programes dele.
que Ell titula prestat als estupleguen
(tense
aturar-se)
els
saca
del
coa
apurar..."
y
ha
a
París
(roben
inforte
del
Sepa.
Chéron,
el
tninis"A
beber,
a
beber
cue hi
propers concerts de les AssociaFe
Ire d'Agricultura, deixava impu- diosos catalans, quan cesen' PreA l'estiu, en dies de festa, st rreo. Els penas i els ttinels. La Placa de
eeerel el promeeti de 2425 frs.,
ícele de l'Ambrosiana de 7tli l ä i caminen) pel camp i al Iluny, en- l'Opera. El Strand de Londres. Els cir- cions de Música de Reus i baba-:
aqueix augrnent sueosa de nement desenrotllar-se una cam- mes endavant de Ta Vaticana, va
( I ell, els quals tindran lloc els dies
pee. snplementan; rolen 10 parva tendint a la consecució del ajudar-los en tanta de man e ra a tre els pins o sobre la vinya, so- cuits d'automAils. Els films. Les esta- 10 i 11 del cerreta, respective.'
dons de T. S. F. Les grano rases que per
preu
de
90
frenes
per
quintà.
hita
la
mar,
no
serie
estrany
(lúe
'
e
reper
guillo,
aleó
es
m
eti: 11/3
rärdna recerca dele codis Inlians,
la vehement embranzida de les aigiies al- ment.
,fingrs de, 4850 trenes. No- La complicitat del Govern, no en la tasca de compulsar i desxi- ens sobti la frase
pestres arrava t en a ratmosfera l'electri"Costas, las de Levantee
Amb un programa ben interesqu, ls flequers quan només l'havem vista també en aqueixa frar vells documents i ant ice dicitat motriu. Els grans modistos per la sant eSonata de C. Franck, obres
playas, las de Lloret..."
apriea l pa de fantasia, el qual campanya cridanera a favor de
mutis
es
deü
el
resulplomes, als
inundó
de
moles
cfimeres
creen
la
pasd'un
grup
folie
i
alegre,
sortida
ere a rae) de 700 granas per la moseolanea de ferina de pata- tat verament meravellós de vende Desplanes, Ilinesky-Korsakoff,
que prepara el dinar sota d'un si() del que és non i l'odi al que ja es EiorilloaCeouperin, Mozart, Eauree
lee; el pa que eerveixen al pes ta per a la fabricarle del pa? No re com sorgia mes tard
vist. Els campe de batalla. Les ametralla- 'luxó, Boccherini, Tartini, Beee• molla, que ningú no com e era ce rnitjä d'afavorir, encara megnific monument de la lite- arbre o vora un maree.
Ara era a l'escenari pompós del dores, els fusclls. els canons, els projec• thoven i Rugnani), Erancese Cosecule fa mal al palia; no Inés, a l'agricultor? Es clar; la ratura medi-eval catalana "Codee
leed] on anavem a sentir aquest a tils sen divins. M'Ana impa e iéncia dels ta, el reputat i tan aplauda viopatata puja i venga pujar, tant
•
m quasi.
pritterpe" den Llibre de Contem.
música tan apreciada dele siban • explo,ius subterranis a fer saltar renemie linista catalä, acompanyat al piare .itat actual de roces, ha- i taut, que ens dernanem si en plació.
tes; &celeste música, la ingenunat abone que renetnic ens faci saltar. Els no pel mostee Buxó, inauea F-er justos: no tenen ras deixaran importar, de primerenCommogut l'august Pontffex
motor' d'explosió i els pneum:dics són die e , emes tole la culpa, ene ca, de Mataró. En el moment que davant de tale provee de filial de la qual fa perdonar la 3CV1 rins. Els motoeicles són dietes. Llur es- gurarä el proper dimecres, dia
marcada superficialitat, so. ‚Ins
les, no es
de
,eves reclamacions obeei- escrivim aquestes re g
&n'oció
1
excluiste,
amabilitat,
es
séncia és divina. Estadi religiosa que 13 del corrent, el segon curs
ramplona,
concerts de l'Associació de Músio a Mimoderat desig de lucre: troba eulloc una engruna de fa
comidan a refermar una veam'inspiren els cent-cavalls. Joia de parel
punne
te
imaginada
de
Per6
rina.
SIta
exhaurit?
Es
que
les
¡ :a principal és del Govern,
mes la seva especial ben- l'obra una interpretad() senzilla, sir de la tercera a la quarta velocitat. ca, de Granollers.
da més
'Mn advertir molts pe- tendes la conserven st er heure'n votenea envere la torta i estimaL'Orfeó Barcelonés
eense compilicacions ni artificio- Fitstic que m'inspiren les pemones sub•le París; i lipidia culpa mejor preu?
terne de Cetelunya. I he fa eitats d'escota, i es per aquest mergides en el sea. Avorritnent que sento
El prop vinent diumenge, dia
Que el Govern vagui e mb compte da
¡ lee a amb el que eserigubcolgar-me al Hit cada vespre. Cada 10, a dos quarts de cinc de la tar-i
i que miri prim: säbene per ele- amb la mes delea esperanea que motiu que aviat es varen dividir en
ir, e e e passats. sobre la "povespre prego al Ilutn cléctric, perquè tara da, celebrarà el concert inaugue
equeixa terra nobilfssimn, tot enparees als pisos alta.
tel . 1 lels principals ments professionals, qua ele fortint-se cada dia mes emb no- elsIlipúlit
santa
velocitateírenética hi brunzi furiosa ral del any 1922-23, en son cetat.,
Läzaro posà teta la
'n' ea del Colmen, ungits so- forns enriqueixen els flequers, en
Ves I admirables peores d'activi- cesta voluntat per acontentar a ment."
g e social, Mercadees, 38 i
ea• e locció del bloc racional, comptes d'empobrir-los. Mai no lat i (le fervor en les COTIfillaR- t'Atiene Tingué moments mes CeSentim, n mec ben dit presentim, eue VOrfeó Barcelones (Socia) Musipreocupen de les clec- s'havien efectuat traspassos de t es de la ieteleigencia 1 de l'es•
que
anemona
Maemocions
aquestes
cal del Ateneu Obrer del Districte
toa a menta; voten atraure's forn como ara en condicions tan perit, no es desviaràun col ins- les que altres, perú les frases totes
potents, brillants, que mai li rinetti s ‘Sts efectivament capaces d'ence- II), sota .1a direcció del mostee
El
sinbenefici.
da
nfavoreixen
excepcionals
ea v, t• del camp i
del seu passat , gane està
manquen, arravataren del púlela re-mar-ales una esgarrifança ,exquisida. Llufs Ferrer, 'amb cooperad() de
e aqu e st fi, tot declarant com- dicat d'obrers flequers acusa indissolublement, i amb vincle
unanimitat d'aplandt- Tanmateix, amb perelb dels chnuffeurs, la Seccie d'Infants, sota la dirige.
etro-el, per millor engenyar al obertament els patrons d'encari- d'or. amb la präct ira constant de tina francadiverses
eseenes de l'o- dels fabricants d'autom6bils i dels mo- ció del [fiestee Enric
idents en
ele , la politice agreda i el ment abusiu i convoca els consudistos, seguirem creient que la divinitat
la fe catón:ea amb ri culte In-4 n
me:elidieron que n'és. eonse- midors a una reunió; parla i tizt defectible de les mes pures 1 be- bra.
El mateix geelern dir de la tiple cerca sovint d'altres reiugis. Exemple:
d'operar la presa dele forns i Iles idealitats coligieses.
Oil^ : a .
.
Un cim de muntanya voltat de solitud,
lleugera
Albertina
Casani,
si
lad
gotot
De la catästrofe del
Ee eferee, les causes directes aix6 es per inquietar a
Com lo fermanre, per tant,
en els aguts 'trobem la seva veu cenyit de silenci o una vella Catedral, com
e ea e ial conflicte, canees eco- vern que no es deixi encegar per queets fervents i paternals augu- un sic estrident. A l'escena fieal la rmstra, d'ogives gracioses i de Ilum filport
eón les següents: les- mires electorals. Anean a una reris, Sa Santedat atorga de cor a
t rada.
fou ovacionada.
mere sense fea sobre els volució que el Govern conceptua V. S. Il.lma. I a tots als ogrevis l'artista
UN CADAVER APAREGUT
senyor
Garobe,
Segada
En
Islarinetti:
"Irnitern
el
tren
DI
baritoe
i l'especulació — escanda- il.lusória per a Franca, pals on, membres de les subsdites Cor- d'una veta bellament timbrada, i l'auto, que ir/mosca a tot alió que exisAhir mate a les set, davant dels
Ca lambe ella — sobre els tras- segons ell, se disfruta de mes pan
merecerme. la Benedieció Apostó- feu una bofia interpretad() de teix al Ilarg del cemf el deure urgent de tallers "Vulcano" hom veié eierar
forns: dos productos interna que en altres puntea del non.
cadàver. Anava amb un trajo
un
"Roque", adeptant-se al perso- cerro- amb una velocitat idéntica, en senru:ns ate repidmia de mercan- món?
Aprofito de bon grat reviren- natge, eobretet per la figura.
titcoetrari. El tren i l'auto imposa a tot negrei unes sabates rossese el ce s .
J.
PEREZ-JORBA
tEsine que sofrim cense poder—
tesa per a repetir-roe arria sentiTumbe el senyor Olaizola este- al i ó que existeix damuut el canal l'esperit conminara a estar en descompo- tm
3 desembre 1922.
tflaesose portar-hi remei. La
monis d'un mol! distingela con- gue molt apropiat en -el paper de de contradicci& és a dir, la vida. La ve- s ició.
Un pie el jutjat ordenä el sen
sideració de y. 8. nema, eeeetfe_ Pasqual, cantant la sera part cor- locitat del tren obliga el paisatge travessim per e servir-la,
sat a disidir-se immediatament en dos aixecarnent, fon traslladat al directament.
Com a actors, direm de tots els painatges giravoltant en semit invers a pòsit judicial de l'Hospital Cibal°.
P. Card. Gasparri."
Allí fula reconegut per la sera
artistes, des del primer a lúl- la seva própia direcció. Cada tren s'emSr. D. :Tosen Puig i Cadalina, sense excepció, que el treball porta la part enyorosa de l'anima del qui tetare i el seu germà, resultant
falch, ee rreident de la Manco- llur fou lbastant deficient; en la ven passant"
ésser elanuel Humberto, de 14
munitat de Calalunya.
aquest sentit la feina mes dispoèticament, exacte. anys, víctima de la catàstrofe de
Aixe) és borde
la "golonelrina" el dia 26 del mes
El President creta va esser la de la tiple i el
ten eta de les Seccione en la peleeis, _Volt Florensa, Carlee Pi
Pasares a en nitre tema. Passem a
passat. Vivia al carece de Villabaix.
del Consell Permanent i Sunyer, Josep Carner, Pan Moviació.
El
senyor
Puig
i
Cadafalch
ereel, número 11, pis segon.
El mestre Paelovani dirigí
i 7 ale desembre 1922. neva, Remen Rucabado, Maspons ecaban-se ahir el Cousell (raques
Fel Marinen; cns confessa:"Quan vale:
i Anglasell, Manuel Salvat i EsTot segun que l'Ajuntament
amb veritalele interès, essent volar la pritnera regada ami l'aviador
Correterea, oamIns 1 ponts pesa, Antoni Salvat Navarro, Ri- ta setmana que va tresidir, no
cridat a l'escenari en finalitzar Dicten:2de s-aig sentir el meu pit csba- se n'assabentà anä a donar el
pegué
rpbre
els
periodistes
com
f.r.r: , nació dele trehalle en les
condol
a la sera familia i a posarcard Giran, L'oís Saye, Jesús M.
els actes.
dellar-se com un gran avene i tot lanzar
fl' 7 'S 1:e es realitzen per admi- Detiene, Jaume Raventós, Ventura es costum en . ell, per haver-ce
"Marina" fou presentada per del te', lluent, fre3c i torrencial, es pre- se d'acord per l'enterratnent de
d'absentar
de
Barcelona,
reelaenove,i.
Gassol. August Pi i Sunyer, Eranl'empresa del Leed' amb tota pro- cipi • ava amb delicia. A la sensualitat len- la víctima, el qual es tarta amb la
Ree ecions parrials dele tre- ceec Coll i Turban, Pene Drunin- mat per assumptes particulars.
pietat, cosa que desitjariem lam- ta del passeig pel sol i entre flors, cal pee - mateixa pompa que els dels entre*
le)s proveiment al leo; segon go, Adeiä Gual, Josep Agell i
» 41. e() per a nitres obres de mes alta en
vent deu motes.
feroç i colorant
f
e li earretera de Banyoles a la Agell, Ruiz Porta, Bertran i Pieignificació artistica. Les decole lt,e elle a Roses.
ion, Toinäs Itearte; les senyores
estrenados, dels escomeUn atracarnent a Sa- eacions
En fi, no cree oportit continuar la tasedeetiració a don Joan Ceret, Francisca Bonnemaieon, vidua
gra bt Vilutnara i Alarma, une( ca de traducen) m'e m'he imposat
e !a se-hilasta de les obres de Verdeguee. Baffle de Torres; les
boniques, especialment la del pribadell
El era% propósit és assolit. Tot cl que
'i1; del tros segon de la
Ba-ona, Parran, Portas, Judas,
mer acte.
DIMISSIO DEL. GOVEMADOR
el fut urista IsIarinetti és fIteil d'entene a de Maler e t a Planes.
Abans d'abir a la tarda dais deeLa direcci6 eseenica anava- a • din
i ele senyors Juli Vila i Erancese
Ahir al vespre, el seuyor don
dre.
és clar. "Multes de les coses que diu
coneguts atracaren al cobrador
Telefone Ma ich.
càrrec del conegut periodista
Julio de Ardanaz rebó els perio31711 noves ni ens obliguen a transporHan celen tirarles mes de 1,200 del Banc de Sabadell En Don-Anee mayor Moragas i estigué molt en- no
e'ee ement (le les !Mies Mandistes, rnanifestant-los que ena un futur incert". Algunes
rereada. El senyor Moragas va tar-nos
projeccions, il.lustrant les con- Vilardell i 'Balaguer.
te e-Mera, Sant Salvador de
de caicnt cara que no ha rebut cap orere
Li causaren algunes ferides exhituriela sera fantasia en el da- desentonarien gens en un tonel
Gal neola-Marganell, Sant Joan ferencies, a les (n'ale hom callia presentat la dimissió.
classicista.
te les elbarleeses-Ogassa, Bell- cula que hi han aseistit 21,000 lleus, robant-li la cartera on hi tall aixf veierem desfilar per les
"Per consell del ministeri que
Aleshores no ea resséncia del futuriscena estiuejants de Lloret de
illeeeenta Coloma de Queralt, persones de lotes condicions i es- portava lletres de canvi.
loa sortit—afree — romandre a
El fet tingué lloc al carrer de
Mar, filenos de nens que van a tn n ? En l'ambició d'espetarrar; enlloc Barcelona
taments.
.;
l emela-Torregrossa.
fins que vingui el nou
tnés.
la
Corta
Nova,
d'aquella
poblal'escota, pescadors que Ileg,eixen
...'Escola del Treball
Iirc':inració del servei o Sant
governador Ti desiljo que tingui
ció.
la
Prernsa
arribada
de
Barcelona,
CARI.F.S SOLDEVILA
leeeeter de Guareiola I Ogassa.
la mateixa sort que jo, i que pu.
L'Escola del Teclean començarà'
Es practiquen gestinns per a eteetera, etc. El públic cel.lebrä
gui governar en l'ambient de calé
Agricultura el 2 del vinent genere un Curset detecte' els dos atracadora.
•-•-•011-111...
tant de realisme. llom diria qu.e
me social que lii ha ara."
' tela alle de lee Seccione (le Ter- de perfeccionement per a fadrins
devegades s'escapava de resueDespees repeti el (Tinte té-'
•
manyane, si hl tia suficient nom
P an.pa, Arbres fruilers,
nan vers la sala d'espectadors Cartell del primer con- pie deis espanyols, dient que II
Oallllra i Enalogia, Acció sociel tare d'inserits. A l'efecte, queda
una suau alenada d'aquella fina i
sable greta anar-se'n justamente
°Muta la inscripeió des d'avui,
Laboratori.
deliciosa brisa marina de la coste Curs literari de "Vida
A l'Institut français
quan ja estirutava la "región cataMemeria de le campanya de a l'Oficina de eeeretaria, de 11 a 8,
brava. Tal era el poder de la sugBertrand
Conferencia
de
M.
lana". Parlis tambe, un sic, de
Nova"
errara mecànica realiteada a tots els dies.
gestió.
"nuestra Espita".
El
(lindor
de
elaelitut
Eran
eellpule, Ibars d'Urgell, leellvfs,
M.
F.
E.
Caixa de Crèdit Comunal
PREMIS
Afegi que en venir a la mentaeais, M. Bertrand, donà ah ir a la
; a 3 Blanquee, Vinaixa, elattals
ELDIMADO
da
de Barcelona, s'havia primo.
El
senyor
'resident
de
la
elansala d'actes d'acinesia instilucin
pessetes.-Al
millar
conte
o
histo•
Reyeiella.
Ion
Demà dissabte, s'ef(•(•litat•ä
Beneficencia comunitat de Calaluilya, en re- una remarcable conferencia Abre l'estrena del se i net de COSi111113 nieta ,própia per a ésser publicat en tan sal acabar les agressions i atemp.,
tats i fer entrar en rete als sine
' teeeeit. d'expedients te reclus- preetentacie (le la Caixa de Ore- l'escriptor contemporani Mauri- eranadins, en a 3 actos, original par
Comunal ha tiernat arad Ves- ce Barres,: formant part de la
eo meres --A la mis bella prosa li- diealistes "i resto salisfet—die
le te 1,!ments pobres a càrrec dit
ale
don
Antoni
López
Monis,
múeriptura de préstec concedint a
tanda de Illeons que ve explicanl sica del mestre Angel Barrios, te• :re, de tema lliure, o aplane de patitas eme—, d'haver-ho aconseguit."
Maecomunitat.
l'Ajunternent de Merina de Rei sobre la nosella francesa.
Acabà la smet conversa ofe1,7
HIsenda
la quantitat dc cent vint mil pesDI coneerenciant, despees d'es- "i Granada miel". la seva repre5.ettatie mencions honorífimies. - Als rint-se a la Premsa i remerciante
Prenen part en
, eleeo nment d'apremi contra eetes, fuel, deetinació a l'empe- lendre's llargament en considerala
de l'ajut que li ha donat. .
tr.baPs que, fent referencia als dos temes
d e l:loes de Paread sobre elede la earretera que afecta a cions tgeneras, presentä l'obra sentació les primores figures da tete iors, a jalee del jurat en sien neeteaele deautomebils 1 nitres ve- drat
la travessia de dita potenció i a de Barres en forma d'estudi bie- la companyia: Casimir Orlas, rensetn.rs.
litles per les vies de comunica- la construcció de davagueres. Ha gritfir i analiteä separadament fosan Te. nie, Franzose
El monument a Ea
CONDICIONS
tI5 d e la Mancomunitat.
autorifel l'acte el notan don los noveLlee mes importante de Pilar Saturnini, Antoni Ripoll, et.1
Pr epararle del pressupost de Joaquifn Pelan.
cétera:
1 - Dels treballs que obtin al prim e r
l'autor,
entre
elles,
'Le
culte
de
Ventura
l iaecomunilat per a l'exerciei
«41..11104.
talan preferits aquells que alinted
El senyor Puig,,i Cadafalch ha mol", "L'homme libre", "Le jarS'estä activant extraordinaria..
Malle próxim,
el tema assenyalat, resumeixin un fi morebut segiient 'letra de la Se- ana da Bereniee" i "Le 'toman do
ment la tasca preparateria
Oonferöncies populars cretaria (Pierdo', de Sa Santedat:
ral i educatiu.
Penergie nationale", rernareent
l'erecció d'un monument a En
1_Is treballa en lletra clara i re- Pep Ventura, l'instaurador de la
"Pelen del Valieä, 16 l'octu- nom a (mal:tale especials el senLa Comissió d'Educaeió genegidora,
han
d'ésser
rigorosanunt
inédits.
timent del paisatge de l'autor en
d'ürlçä que té establert el ser- bre de 1922: Ileuetrissim senyor:
i Sardana elarga.
1 al -- 5 adreçaran al scnyor
res seus viatges, culininat en la
te de eonforencies, encara no fa Tüte Ilionor de notificar a VosA leales les entilats rulturals 1
jutat cualificador, En Ramos Mera,
El recicle robé Latir la visita,
tt are-, tinta donat ja cinquanta. tra Senyoria Ililustrfssima, quo descripció que- fa de la seva terpateidiques de Catalunya,
enblacione en han estat do- Eiaugust Pontifex ha acolltt. and) ral natal lAuvorgite i la missió BO- entre altres, de la directora de edl I -1 de Montserrat, 117; Sabad21, tan eorn també a tols els Ajuntainents
són les següents: Monte el enee pregon agreiment l'home- vial del seu intens patriotisme il'Escola Normal de Girona i la tot el dia 11 del mes de gener de 1923.
! arete marragorde, Reus, Caldee
treballs no Publicats portaran de les comarques eironines, sale
mestressa d'Olesa de Montsernatge que li heu volgut retro, durant 4-21 Plagell europeu.
ha enviat una Insta de subscrips traeh, Barcelona, Valle ,
en t h ,les el nom de l'autor i lt SO a
rat.
lerdea/le
defenett
briosaremen
del
vostre
preat
M.
,
cid per le monument.
Cae
— Són declarados vacante les anea amb sobrescripció del tema.
cle Mar, Tortosa, Girona, Sant timball sobre l'Arquitectura ro- anant a Maurice Barres dels atoes
Aquesta iniciativa ha estat areV -- Pie trcballs cenan per un any ee Ilida
que aquesta actuaeió Ji ba val- escotes ale nenes de Alcoletge
?• el de Llobregat, Pobla de See mänica 'a Catiehinya.
ata /non. d'entusiasme; naixi
Neva".
teriiria
de
"Vida
;
.at
1
pr
Soleda
(Lleyda),
proveidores
enA
e le Sort, Tremp, Gene dele Sal,
En confiar-me el Sant Pare el gut com a imperialista de la
110 demoseren los Hieles de subejurat
qualificador
del
primer
El
Fa
:P1,1;
tre
opositores
en
expectació
ee5e9 , Hostalets da Bes, Joule- plaent encàrrec db regraciar-vost Vrattea.
eeripció, que tant bon punt han escremes, 01 senyor : En Ramon Mieuee
Id. Bertrand fou aplaudit pel destf.
i Malgrat.
una tal atenthe tel'expresser-vos
.tat rebudes, la majorla deltas
— eta pres possessió de resien- e'ieraa, f icsident; En Uds Carlee Viada han asid omplertes immedieta,Le e conferendets han anal a
felicitació mes sincera per •eelecte palio de (lames i senyore
cerr ee dele següentes confcren- aquesta obra vostra, en la quin
que acudf a l'Inelitut Francee, ta d'infante, d'Ilorta de Sant Joan i Lluel, N'Octavi altor; E n Domenec ment 1 retornades s. le COMUllii4
Juncadella, vocals„ i En Remen iRera, se
Joan Llongueras, Ferran arnb tant de gust 1 amb tal pro- implint gairebé el saló de confe- (Tarragona) el mestra senyor
organitzadora,
et
10kl evila, Pau V a, Rafe! Cam- funditat de coneixements heu Aneldo,
Conde,
i
j
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CATALUNYA
Dlvendres, a la nit,
espardenyer del caerse de Forn Non, Agusti Escarre,
pcieä fi a la seva vida tirant-se
al safarelx ami) un pes Iligat al
coll.kon el seu 1111 n'haguet esmenteeei deegreetiat Escarré ja

actual collegi de monges sitaria de fer,
14 en casulla, de h qual Cosa tothom se
'1 ha e strimeat. Inelbs els parlamenta forma no catahns.
— Ene dinen del reí paile de efeeereaens ere: ladj.Ognina número 2 arrocesga des carros que pag saven per la via
cranem; del podi emi8./g"9‘..Pt etg01;1144W5-,elfl lan gra: Ir mort dt tree animals i resultant
edema resoluciú, pi be hom din ierits altres teca. No ti hagué de.sgraque els sofriments de la malal- ejes personal%
— A la fi venrem aviat aceleules les
tia que palia en tole a principal. Comptava bastants anys de - -etlzions . le la -ova via Noguera-Palle
que des de fa tanis anys esperavem.-‚'es;
da t . nee t la f e "adada de Sartalinya por— Diumenge passat l'Atlètic Ahr a r
Vallene jugh al seu camp con- , a cui ta rtf:I/Úlija d'obrers, que van a tretra el Rezas Deportid i el Valle ballar-hi,
contra el Sitgetä, a Sitg,es. AinbTE3 .^. Titt/ .—Tintleä Une a amas. dds pa etils, qua erra de rampio- t eMCIN
un t\traordinari partit de hi-hol
nat, tima cavemos ala jugador* chtvila
lks al ea amb treeht de la testa mavallen*.
— Es parla amb molta insis- jar.e oentre el se'n equip del E. E. ilioni ,1 erimer del F.-C. MI-me:envio,
tkPna que s'estan fent gestions lic
parqué s'instal.li en tina dc les permiant- e Vereda mianyador amb una
elec'et
e . pa, edema (hl presiden:, F.n J.
hortes del coetat del Passeig. le noma. El
partit . es esperat ami) interes.
j Estaci0 una fabrica de teixits.
El regidor En aova Casas damaSARAnELL.—F.1
de la Sarnä a l'Ajunlament en una de les dana de Sabadell, queFem-nt
Sr, halla per donar
darreres sessions que la Cospe- ;As vetes SJCiS i e tote ele eardanietes
rajó tnunicipat dongues Iota la eietat ocaesió
les mes tecle.ese de facilitats, perquä signi le/nades cobles ded'aplaudir
Catehtnya, te contrae av.at una realitat aquesta millo- talo p-r al s meto dia rs l'aplaudida
cobla
ea que tothora deettja.
"Barcelona".

— Eis elements nacionalistes
han adquirit uns tres jornals
terra de la partida del Viiä (locant al Passeig do l'Estaci61,
destinas a camp per a tota clase
se desports, essent-ne els prittmpals el fulbol i la bicicleta.
El preu de compra ha estad de
21.000 pessetes. Dilluns ja comen ç aran les obres.
Segdils hem pogut comprovar,
la seva eituacid es esplendida de
debe: forma un recer magnitle
durant flüvern i a l'estar s deis
indrets mes frescos. A ms a mes
l'avalora la seva proximitat al
passeig mes ce:logia de Valls.
— S'ha oonstituit de nou el
gremi de comestibles que hav;a
esiat dissolt durant una temperada. Den Joan Casas ha estat
elegit presidente
— D'vendres. dia
d, a niizdia. hi hanrä una ami:ció de sardanes org,anitzmics pol
bernia-leed. "Fornent l'a :Sardana" a iiärree de la recome-cela
eotela "Principal de Bages". -Ateh
aquesla atnt cid eón ja nonabre de divuit les que porta organitzades ei lie oment ele ia Sardana", a començar del primer
dazost, de les que- npretre han
anat a càrrec de 'La Priecipale.
de Caseä i les restaras per la nos

CAN'7.T DE MAR.—Dimaet, eseeat
se eclebrä al cinema Cm/cene 'na
t r aiirmació sindicalista, ereanitrat pel
Sindicet fabril i textil d'aquesta vila.
Ene: abres otario -e, Nada En Sehastiä
expeant l'obra dcl sindicalisme,
diem ere sus amb aquestes organitrt:loes !a classe obrera pot techar el seu
— Avni es d!sputaran 'Tea cono. mese e t Jtd re'ernnat de Cultera, ele orinare
emites 1 -1 E. C. Canet iii. C. Arto-fa.
— Sót ) melte ele nacionalietee tme
diemenee es tras n adaran a Matan; nee
a a,,i .Hr a la
ene com enta lo Fe Nacionelista de la Coeta de Llevant
lt rCt N,TSLANCH. — Tal eme, h.vetn
r entadat, s'estan celebrant at e,'S'e 1^ ,
fires.i f eetes, que es vetan, co:41 mai, roneerreendes.

— S'11.1 ..eustat lo si-neentla dls
l'E steert Dansaire, ene asmi ens
lea obseettiat amb el mes escoliit del set,
rep e rtoei a lo d'hiel d'En Pea: de ta
— Tarn', s'han enm e rtat rente-lasere
ltdonthlanc eis Ons
!e1 -1 sn e tinente entre h Unió ra,rtie l de
a e sS i el F. C Mleb lenqui. Aro,dAs
el" . . s ha teio mfat la 1:uiót. eme .• sr• "j aifuror al primer nartit, romea: n-n—, 6 vele
a o. ha mostrat magnilicament la seva
superioritat.
— 175 Por:el le de Jnveetut "Sant Jordi C o m p aró," i "Pnerelles de la S-dra"
'sr e ruare el preper gene:- una testa. -ele
sse ä p residida per En Josep Maria Folch
I i Torres.

tea tolda "La Principal de Dagas'. prova palesa de que-el "Fament" ha a_ennseguit revidear
d'una manera gran la riostra
ença, fen4 de Manresa una de 1
les p iteare de Calailoova cm. mes ! TARRAGON1.—Atir va rOunie-se la
8'e8 a,,elat un veritable amor i Canissi 5 provincial de la costra
entusiaeme per la sardana.
destvitxam els 5"T0 ee t, 239/1/111b•.
Nom e nant metge civil de la Cernissid
Dinmenge, da 10, hi haurá,
una anebei6 ad "Centre Autono- Toixsa de reclutamene a En Rammi Parmista de Dependents del Cnmere e Estieill i suplent a N'Antotti París
et e d a ',t'instala", també a vär- Se/h.
Informa nt favoribl e rwet l'exe e elient de
ree de 44 roble 'f.a Principal da
cracees , 6 del pauta del eiu Prevant
Bages".
Aprovant els cometes muriein,le
— Ha mort cl pnre
ilä, Rasquera, Mora d'are i Blancadol retes-loe eneinnalista-eenublifert.
eä En .teeep Calme i Borrell.
Tambe acordi celebrar see einns els
— Ditimenge, ella 10, al tea- din 2 i 30 Id vinent mes de trence
tire Bartrina, organitzat per el
— La Dip ut eció celebrO uhir lo darreConeell elireetiu de la Lliga Pe- ra sessió de l'actual perinde i col remar--gionallsta. hi Pndr llore un mf- nr que per eeeer tiorrera de els
ting p e r e,parler de la proposi- el e ments e-ad/Metes ve , tueren deixar re:
eió aproveria a s So p lete? de les cm 1 de meé serveixen la eeva
P e esiel ix la dita 'corporació el carie
Nariens sobre easi drets da leo
minnriPs nar'eeads. al que
mäteins dele I liberale autonomistes de la
pa ei aren el d'ente! a Coets En "pr e -incia" i con seller de la ManeornuniPece Paeroln, el fu1nr candidiat tat Cetalana entere per Anselm Convela
El jove morí dinntat pv1 Vendrell
reginPalieta pa r la eireunseripcie nos? re paielt N'Eduard Recae senyor Palau, en unió d'altere dos senyors
g ens i ele aemsorc Vida! Salvó, presentaren per sorpresa una nropoe'a de.
n o m emuncets de cärrece, demanant que
Frederic Roda i Joan Codolä.
paseat diu-

menee +irme ! l oe l'en e -clec entre els prin'ere eettips Tirytlatl E. C. i el leeel
Deportiva del Seque
resultat Ion de
a 3 a flIVOr d-1 mo stee peinen' «pdo.
Cal di,. anth just4da qm . els locals jeguen
teolt fi:Mor que el LIcydatà, esscnt una
7cri • nh 1 e

sort els tree geda que
marcaren. L'ilrbilre, malt desencertat, escolte mar.ifesteciatis- adverses del públic.
— Frel esernt ny* llegit cl caribes t
que Joventut Nacionalista lla endreçat
católice. A nals a ITY,S, en la nedeixa fuPa s'hi llrePe. roplat de LA puTiLici..
TAT, un forrnie trehall t1T7.n Ilfaspoes
Anulasen tractant de "Les funetms
GrOcia i Jurthia". El manifest, qui va
aignat pe! C. D. va encakcalat "Als pa-

triotes
, — SI= reprJs Its ballades ne cardanes els deneenges de ddte a una a lestage rIn Joventut racionalista.
— El dedo; ("ademe blee d'aquesta

diteesi, ha confirrnat de nene.
FI passat diumenge Muda Pia de
la cintat Ii dAieä una vetllada d'honor,
descabd,Cant-se variat 1 selecte programa.
Peirnerament e1 pare -rector parla, fent
ofrena del cencertIvellada al digne Prelat, tinguent paraules fervides i eloqüents

Els nens Anteni Jeu, Joan Gili i Francesc
Carda recitaren ptiesks. L'alunare En J.
Dotä fea un parlarneut en nom dels interna del Col.ler,i i altre per als aneas
alamnes En Josep Torrent La Schnla

Caneo:aun tanta d "Iluesinyel", "La Lar.
ba'', "El :fui de Ralagner", "La font
pastor", "La gata d'E...n Balitee", "La

sardana de le Petria" i "Oternus pro

pintirice nostio Justino".
La gala estava bellament adurnaea
amb domassos catalans, goal cosa ens fea
remarcar un statt escolapi: "vegi, no
ha res es:ranger".
La visita trie el atareis Prclat fi:: a
les momees Carmelites va ¿caer amb un
te

ben diferent de letra- en la dele Pan.,

y...e0411. Na sebear per quin likaa

ce

Secció Marítima
Veteen!'

entra's

Vapor espanyol 'Rey Jaime II",
amb càrrega general .i
de
p é passatgers. Amarmt moll de

Consignatari, Amengual.

Vapor espanyol • "Trini", de
äliVaga i escales, amh càrrega g e
i 56 passatgers. Amarrnt-ne:tal
soll

d'EspanyeeeV. Consignalari,

Ramos. ..
Vapor itatiä etElant Agretino",
(In Carnosa, amh càrrega general.
Aniarrat moll de Barcelona Sud

Ccsmìsig'tttari. Lieure.
leasnet espanynt "Pernande
Oneset.", do Vinaroe,
arnh sarro.
fea.

Virinr eeprinyol "San Clirdreel,

ele Santa Isabel, ene càrrega g e

1 te pameatgere. Amarret-neral
mol( de BeleareiGeet. Consigrttari. A. !tipo!.
Vapor espanynt "Rey Jaime T".
de Palma, arrh eärreg,a general
I 11:a paesal mara. Amarra' moll
de les Drtsgsanost. Consignatari.
Cie rnpanyia Transmediterränia.
Vapor ringle.; "Corles". de Vei ese:alee: arnh cerreza general. Amarra', moll An Bartelnea
Sud. Consi gnaren, ;dar, Andreas.
Variar di-1llä -Ester', de Folio00

niro amh enrha.
Vapor holandem "Vuleardig".
d'Amsterdam i escales. - ene eärmiga . ternera!. Ame/real moll de
Part Bertrin. Consignaari, Ta-

lav era i
Vapor r e man:vol "Virente La
Roda", de Cartag ena 1 esealee,
amh rärreza general i prtssatge.
Amarrat moll d'Emperre NE. roa
a ic -ern e l, Companyis
P-

terränia.

-.14e
- Ve
Vapor rispi esol "Aragdn", arnh
eärrega genereil, cap a Melilla i
eseeles.

Vapor cole e "Eettior, d o trinsit rae a Otinova. •
Vapor espanyol "A!inavora",
nreb càrrega general, cap u Vinaroe i Caste116.
Vapor espanyol "Galio Ctille-a",
anda eärree, general, cap a
i escales.
Vapor janotilas "Tomohnzi
ret", amb carnean general i trOetsil. ran a Liverpool.
Vapor esperan)] "Prr-ei
amb eh ee rera general, cap a Pal-

rre3Vai nVnenr,7ne
r,
"P eu ree l". nmb
• e art a
litt

rs'lla.

NO
El vapor "arme II", arrihat
de Milito, portee. 5.043 nudos ue
eärrega general, 36 paiesatgers
ciarresponäänria. Entre les mercaiieries arribades ht ha 37 gialoes d'asir:u., dues cauces de calol e 26 indiee de india š 46 dulceLes diversos.
— El -.intime 1", arribat de
Menorca, porlä 115 paeealgers,
coerespondencia i 11 í tones e
cärrega distribuida en les seguarda par' idee ; 11 bolees de ritobles, 16 fardells de mi en: se, 23
eaxes de pele, 35 farde lls de ideas, 156 saes de honials, 100 linees d'escoro, 2.450 quia-re Tetabotits, 400 de forreatges, un rayan, 900 poros i 84 gäbies

rain.
-- El "Santa Isabel", arribat,
de Fernando Pero, portä 16 passatgers, correspondencia, 11.4 :'?
caes ae cacen, vuit do cate i 2 1

peces de fusta.
— Ha t'agur d'entrar d'arrmada forense per falta de carbó, el
vapor grec "Atina Diakakis".
Quan batirá, cartrional
rap a Cardiff.

GASETA LOCAf,
08SERVATORI IIIETtOnOLOGIC DIL
11.111/ER81787
1014CELOPUI
Dia 7 de desembre de 1922.

%oros d'oeer•ociói 7, 18, 14

Bartmetre a o gratis al nivel! cle. La
mar. 7 4 t; 7642;
Termátnetre sec 7'6; 13'0; 103.
TermStms e humit, 6'o; 8'6; 8.3
Humitat (c e misines de saturad o ). 79;
si 74.
Direcció del vent, ENE; SE.; NE.
Velociiat del vira en metres pc • regnn,
3' 1 ; 4.
E e tat del cel, qrasi Wat; nuvol ir; seré.
Classe de ner.; 01s, stratus-cúmn te ; ci
rtus-stratus.

,' etn (tratan. extremos a 'oelbrel
),U e ima, re e.
lt1

fnima,

arratt de terra, 3e5.
Oscitlaciú teingiaCtrica, 70. '1.21111H.O.
luna mitja
Precipitarle) aquosa, des e les 7 hores

del dia anterior a les 7 hores del dia de
la data, o'co milimetres.

it-corregut del vent en igual ternps, 77
quilóraetres.
Observaeions par.leulars, boira al
mati.
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PREUS DE SU2SCRIPC10
Bearcelona: Dui.s pessetes al
mes. Provfneies, 750 pessetes
.ram mesos; 15 els sis ídem; 30 un
any,

Unid Poelal: 25 pessetes tres
niesos; 50 els sis; 90 un ale*

La canicie s'evita solament
idtb Vais constant de P1LOGENO.
De venda a les principales perfumeries.

Sabem lambe de mollee en tetala sardanistes que estan preparan? grans festivals a profit del
monument "Pep Ventura". Tot fa
augurar un esclatant exit, el miel
pernieträ de fer una obra digna
de I'llome.natjaL
La •CurniAs id' prega a toles
n quelles entitats (pele no hagin rebut- c ap !lista de subscripcia. que es dirigeixin a l'esmentnea Comissee Rambla de Santa
Menica, 2e i ele serä enviada.
1_ NLA

VE CUBA

reiAL, 12, I IflDRE, 3
Gran varielat en joiea i aellotees
de marques garantidos. Preu fix.
Durant el passat mes do novembre la Caixa de Pensions per
a la Vellcsa i d'Estalvis ha robra
per imposicions la quantitat de
12.584,813 pessetes i ha pagel
por reintegres d'estalvi, capitals
diferits reservar:, i mensnalitats
de pensió, 11,327,737 pessetes,
havent ohert 2,877 Ilibretes noves. De les imposicions loan correspost a l'Oficina Central de
Barcelona 6.612,638 pessetes i a
les sucursals 5.972,174 pcssetes.
A 30 novembre darrer La Caixa
de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis tenia vigente 248,861
Hihrebes anib un saldo al seu favor de 143.557,699 pessetes, distribuidos -per provineies de la seg ua-ni forma: Provfncia de Barcelona, 103.563.357 pessetes;
p.rovfneta de Girona, , 15.333,093
pee,setes; provincia de Lleitka,
13.41 6,182 pessetes; provincia de
Tarragona, 7.923,509 peesetes, i
nrovireia de Baleare, 32 !,558
p la setes.

M ONTA Ñ A

Vi negre 0'75 amp. litre
Ce/ti:re M-3 0 & Fii tI RISTANY
Et "Shlp Suet dy Bill",
Estats Units.
El cansol de Suissa ens tramet
El missal.gc del president Harding Ilegit a l'obertura de la ses- nota dels resultats oficials del rees declares la menda.
ele) extraurdinärta del Congrés fer'didum realillat el din 3 al san
Lee mit' o ries nocinealieta, republicano el 20 de novembre passat, esta pela a iniciativa del partit sociai
la Liga protestaren del fez i &- destieet tut ell al "Slip Subsidy le. la , que proposava la remesa
manaren passAs a la Comis44 de ro_
i poca de relicu la urgencia parcial a l'Esiat de les fortunes
privados. Aquesta proposició fou
vernaci6, el- 'red no a e onereeiren, ame- de radepcia d'aqueeta Her.
flameen amb l' e bstnieció i la presieFecia
La cOnseqeencia del refús 'da- efebuljecla per 7O,534 vots contra
I e9,484.
deliré la ses- i 6 permanent, a l'etiveie' luiste Ilei que leaeleix a proleIirprovier la proposició i la scva urW.n- gir la marisco mercant, diu llarcia.
El Foment Sardantstic Anding, seria hunallear-riós davaut
Els ilivuit dirmints no dineral lins des- deis noslas euneurrent s.
dreuene toa ürgandzat dues genes
pees de les che de la tarda ee gee ameaudieions ele sarclartes per ala dies
El misealge espeeirea que el
la ses - i6 meó els d
mitaria sor- "Bill Greeme" no tracta
3 i 10 de desernbre, havent con1h-en emb 1a seva, n omerant erimer
gol!' a certa rategorn_ de dula- tractat Ites Cales la Principal de
sind eles,-cr , "eria a En Iduis Monte-verrictus a eepenses dol Tresor, si- Cassä de la Selva i la Lira de Tode, erwro.11 .(!tre Mouteverde al quel nó realitaar econoinies i
posar !.reella de Montgri.
es ml -len la mejor par aleta endareeriAvui, a les °Free del mate la
fi a la dishauxa que resulta da
meses que l'Aje:mame:ti tarraremd té am'; rexploteició per
Princinel de Cassà de la Selva,
Pleelat.
la 7,f:incoen:mi:al per descubcrts del ConEl fi de la guerra deixà al Go- a la Plaça d'En Erossa.
Ii geist.
Ditintenge, dia CO, lambe, a les
ere amen) una flota mereant
— La Federad ..., Repullicona Autonode (lotee milions de Iones, a esa once del mate La Lira de Torroemista ce1,1-eara el dinnune.e t7 del cerrent
con/pl.:Ir els vaixells de fusta in- lla i la Principal de Casee, jun'tetes L!irmacit, renublic. , ea i nacionates, tocaran un programa d' o nz e
lista als eaps de partir de Valls i Mout- utili-tzablee; eobre aquest !maulee, ¡Tutea expleteva direetament, -arderles, a la Playa d'En Nadal.
blanch.
GIRONA —L'acab e hit comercian! de
Vivieres en jan S' 1 1 . ras Pla ha nfert
un exemplar de redició doeumentel d.'
"Tirant lo Wat/a" a la Viblitneca l'upo

d'aquella ciutat
— Ha mort repentinement en akibeSta
ciutat el canunge i viran i c.:pi/111er rcveretal 1Dm Josep Matas, ba y eta eetat el sen
enterrarnent molt concot'regut. P:r a suhs
titule-lo ha estat nomenat interinament r/
eationge doctoral doctor Josep Morera.
— El propvinent dijous, dia 7, a les
set de la vetila, tindrà lloe al saló de res,de r Ajuntammt una nnea reunió
fadherits a lAteneu'de Gratia.
— El vice-prcsitient de la Curniasió
provincial, senyor Noguer i Comet,
n'ad
trlzgrrima del presidvdt de la
Diputad') de Lleyda En Rorn1 Sol:
"Agradan vivament expressi6 sculitticrtis
campar:yo/da Gue ew manifesta en noma
d'inancixa Comissió per mksti6 que afecta amic PereSa, tan Hastiare atropeHat llorgeram c.:Mea/ala`
Ir

fine el [nomen de pujar al Poder el president Harding, dos ntiilOtiS mig de tones i el deficit
net de l'explotaciie era de setze
mil mis de Idees mensualmeht.
Aquesta pèrdua ha estat suar,
eeduida a guatee milions, aixd es,
auit Pana', mea1r que el weixim de les aubvencions previstes pel projecte de
Ilei Greene es chr 30 milions de
dele rs anuals.
la diseuesió del projeete corneeeä fa una Beduina Laven t
aconseguit les oposicions
vàries esmenes de les (piale
se'n dedueix la vende en peblice
eubliasta de te totalitat dels ;mitas propletat. de Melad.
El partit demacrala. al .qual

clan unit varis republicans, td

anuncie:da la presentaeló de troves esmenee que, en ésser aprovadee, deixaren desconegut el
Cut de/ projecte,

rmuttri tics
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Avul, a dos quarts de cinc do
l alarida, tindrä Loe al Centre Beslfic Social Pa:d.:unan e! ..repartiinent de premie als elimines de
les escotes gratuiles que assisetren al cure 1921-22, curisistente
en Ilibretes de la Calan d'Estalvi
per als exectlents i notables, i
libres i objeetes de dibuie per a
la recta. Abans de Pacte eh nene

interpretaran diverses peces teatral, un tercet execularä Ilma bell
prugrama de música, i al tenor
Froderic Bastida catitarä les romanos de "Carreen" i "Aida". .

vinent diurnenge, a les onze
en punt
mati, a la plao
la Case:ella del Parc de Barcelona, Dedil Itoc 9a remesa per la
Sorlietat Protectbra d'Animal*

•

Plantes de .Catalunya a l'AgruSegons comunica l'autor de la Lid 4
pació Escultista d'aquesta 'eiu- Tribunals per a Neri s al president
tat, del. Utol de soci honorari Tribunal d'aquesta ciutat, s'inaugutikt
que ti -ha conferit per ses cons- .Tribtmal de Guipúzcoa i en aque,t
tants actes de cultura i edercaci0 començaran a funcionar els de
del sentiment, entregant-se al- Valencia, Múrcia, Cartagena i Almena
xi mateix als socia de dita Agropació menors de 15 anys sul teto'
de soci meritori de la Protectora
Vi blanc, 0'65 amp. lit.
amb imposició de 4a medalla Cellers ARNO & MARISTAPe
distintiva. •
Am tal motiu elsjove
jovs
s esL'Agrupacid d'Alumnes 1 legi
cultas realitzaran allguns exeralumnes de l'Esetela Municipe
deis gimnästies i jotes
d'Arts del Distrieto VIII, ereci'
cantaran I'llimne als Ocells i tuarit el proper diumenge, te
,
aviaran exemplars d'aquests.
una visita a la fàbrica de correr,
Ultra, la bProtectora impoFrarä ges, ¿ornes i amiants, Carbone
Ort collaret al gos "Miseria", que i Guillemany, S. en C. (Sant
en la eatästrofe marflima del dreu). Punt de reunió, plaça
da 26 de novembre últine es te- quinaona, a les del del mea. eae
ni a il gua per salvar una nena, no havent-ho aconseguit per
L'Alcaldia ha delegat la arre
que ja er cadäver, si be la por- representacid en el tinent d'al,
tà_ lIns a terca.
ca/de senyor Nernell per a l'acta
A l'acte, que senil pdblic, han del dinar extraordivari als
esta!. convidades des autoritata i blemle la barriada de Gräcia
Premsa, pregant la Protectora les "Cuines econemiques". 1 ea
als senyors mestres i peor:asure el regidor senyor Escolà per a
acudim arnh Ilurs deixebles a resta religiosa a la parròquia lal
presenciar la fesla, especiaintent Sant Martí de Provensals, ela
Pacte de donar Iliberiet ala quals actea se celebraran avui di,
ocells.
vendres; i en el regidor zenyee.
Capdevila per al repartiment rte.
i inauguracid de cura 4,
GRAN, KEnAIXLS premia
l'Associació
detb'
de 11 a4 15 del corrent en joies Chors de ClaveEuterpense
que se celebrara
casseroles, pots, etc., en aquesta nit.
alurnini Extra,
EST1.111 . .à DE PETROLT
El Grup Excursionista "üttecert" kam,
Llorens Gerinaus, libIa. Flors, 30 ganifaat
per al divendres visten; una e..
cursió a les aceres de Llevant, sota el so.
El Grup Excursionista "Pes guent itinerari:
Llarg," farä el prep-vineat ditaFlostalrich, Orsavinya i Calcita.
mengee, din 10 del corrent, una
Surtida, per l'estació c Frasea, a lee
exeursid a Sant Miguel del Fay. cinc.
llora i Itere de reunió: a dos
quarts de sis del mate a l'estarió cles1 Nord. 11dinestra per a tot
el dia. Guia, se e vor Ea Juan Du1 ü E
ran.
Gran almorta ca totes les
Per les properes leudes d'A- 1 etasses , Qualitats superlars
grnpació Excureionista "Júpiter"
a prous extraordinaria
ha organitzat eli següents //eP. SOLER SCITR111
les: Dia 8, visita a l'important
fähteen enclavada a la barriada
PORTAFEIIRISA, 16

CARTUJAN0

G n res de Fui

de Poble Nou, "Vidriera flirteeboca". Sortida, a les den -del

mati del seu estatge serial.
Dia 10, exeursid a Vilafranca,
Cines d'Oleerdola, Castellet, Lourdes i Vilanova. Surtida, estseió
el. S. A. a des quatre del mal'.

I Tapioceues

i Purés

FIGU7RaS
sent els millors del mera

4emo.••n•••

El Foment Excuresionieta de
Bar ce lona fan ä el promer diumenga, dia 10, Una exeursiei a
Sant Mus, per Rubí. Ford
BuLlido, Sant Mus i Rubí, jira..

trement arrib sIl grup Feminel.

Sortida. per l'estrene de Saerie,
a tres quarts de cal del mat.1.

Sen noternmes lee ineripcions cebad
- al campinseat descare del C N. Ha>
celona, per lez quals ce presagia una eral
Ilumina, donada la quati=t idels censarrn r

La Unid ,Professismal de Dependents i Empleats de Comen
en invitar ella &das socis al repartiment d premie; als deixebles matPieuttals en els cursos
professionals graLuits que teste l'en/Alee aete que titierä iloc
a la sala d'especlactes de la Caea
Social Católica el proper die 16
de l'aclual, a dos quarts de -deu
de da vetlla, els prega es sersaian assistir a tan plaent
contribuid!. ared al /li ee S gran esit
i lluiment de la mateixa i al mes
positiu desenrotllo de l'enfilare
de oeniprar el gemere

ES

per si

w'rat't p°11 1 :re rime
J. l'Ala V1VS, Elda. Sant Pare, 15
L'Academia d'Engen-yeria de la
Congregació do la tramad:dada i

santa.

Són tarnhemolts ele a-tenis rebate, deda
(mal! se'n doraarä campe abans dc ce/menear nernpionat
La iseseriori6 quedará delinitivtimed
toreada dental..

JAMSe vEerrartm °Cede
I oblectes usats de lotee cines«
IF4eu fix. Tallers, número 41
Diameree elnent, a les ente
del reall. al Fom ent liareaniate
de Sant Illarrl celebrarla una 21 1 .1
(1:retó de cardanes al carrer
Mallorca, xamfra Bogniell, a cara
roas de la popular ~Ida 'Barcia
no".
Cae de mal lampa. al Zlasai
Narionaliata Martinene

número 45),

Sant Lluis Gonzaga, ha organitzat un curset-monagrafir de tres
"La Violeta de Clavé'" , entitat choral,
conferencies. La primera tindra Ira traslada/ ei seu estatge social al cae
lloe demä, versaut sobre -Tele- rrer dd :rece Cantal, re. principal.
lonja acuse bis" i anirà a carree
d'En Xavier Valls Ventosa, enL'Academ , a d'Higiene de Catalunya
ginyer industria:1.
Dirnecres, 13 da desernivre, lebr el:a svssi6 avui, dijeets, • Jos enana
deu de la init. en el gua local el as
tindrä lloc la segona sobre -Cae- de
rrer ile Santa Arma, át, primer, en la
crIs urbans", per En Juan Men- qual
Semi:11qm- N'Alfred Eammieda Holten Blasco, etee. Myter industrial,
donara Mil ernftr?ezia sobre e! t
divendres, 15 de desernbre Sf.)- der
bre "Abastirnents d'aigua", per "Barceldaa i ceses che-reunes".
En Josep Ignasi Mirabel -Matheu,
en ee't ny er industrial.
La Banda Municipal donara tia
Toles tres ee donaran els dies concert a la placa del Rei, el viassenyalats, de set a vire de la nent diumenge. a un equart. de dote
Sehe de torireeenalee ce en pur.t , del retal.
del Fumen-1, de Cultura (LItaria,
la Direnció de la leande, ata .s
;Minero 15a. nen t la eciincidlmeia de la data
'Queda °baria la matrícula. assenyaladu arnb el rentenari del
P- e r , tres peas-les.
natalici de Cesar Franck, creedor
ta moderna escota franomia, ha
disposot
per al dit dia una mide.
RESTALRANT
cid
extraurdiuäria de la famosa
da
Te
62.lij
Simfonia en Re menor", taquea
cada dia té dansant de 5 a 2/4 d.
8 r timar a l'americana de 3 zt 11. compositor.
Completaran el peogram anee
le Setaihart, Granada/e i M'agner.
Diumenge vinent, a dos quamts
sei del vespre celebriirä seae216

sitie la lieidd Academia de Macho:mi i Drugia per fer la reecpció de l'arrullan:o oletee doctor
Pene Do:iza:ce Juan, el qual
gira el -diacars reglamentad teac-

tiant dels "MecaMemes nutritela". Li oontostara Parsadärnic de

//líame() doctor Ramon Turra.

101ES VILANOVA

win 6

• 1.E8
741.11.E.111

1, o n11 COtarree, IlefTedato, Brnnouttla, Ce1
e'QUell . e3 ouron oinu.tura , 1“ 472:111
8
l'il.air tosnesno: ClIniont.

La C617/iB8itS del Tir de Colom
de la Reial Societat de tao adors
ha restat conetitaida en 4a resfilent forma: seiiyors Dinnia
Conde, president; Agameeon Lasardas, vice-presainnt;
Josep
Maria de Pelleja., secretari; ita fel Llopart, director de lir; Carees Casades, Xavier Girona i
Fr a n z edd Burdd, isandiaer

8EN
ßERvice Es

Es ligan les idtgliftits
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Conferencia d'En Rovira i Virgili

als estudiants

Ahir za la nit, a l'Ateneu Erapordanes, l'Antena Rovira i Virgili va donar la seva anunciada
conferencia sobre sha imposicia
eie la !lengua en l'ensenyamenta.
L'ac ta era organitzat per l'Aseoeiacia Catalaaa d'EeVaaants.
La sala era plena d'un pillaje entusiasta d'universitaris. Entre
gatees adhesions i representacions hi hayas les de "Diestra
Perla", "Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana", -Associació Barcelonina de Mestres
iaacials", "Associació d'Estudiaras de la Universitat Novia",
a leequerra Catalana'clEetudiante"
j "Aceiú Catalana".
A la presidencia, al costal de
l'arador, hi havia ele senyors
Barbey i Abadal, el senyor Saltor, prasident de l'A. C. d'E. i aleres individus de !a junta.
En Rovira va comentar aixf la
ama conferencia:
'Estudiante de Catalunya!
Vine content a vui a parlar-vos.
6oe a mig aire de la vida, pera
una mana d'instint m'acosta als
jures empesos pel nou espera, i
Malluna d'aquelles generaeions
aleadas per rabjeccaj de (Fesetaaatge.
MOBILITZEM-NOS
La nora promoció surt ja armada per a la Huila. Eins ara lloviera Lagat desmerear els nostres esforços a combatre la
nostra premia inclinació a la valla ideologia. Ha calgut pasear
pel provincials/na, pel regionaheme; avui hem deixat emana
lquestes fites i arribem a proclamar el 'lastre ideal d'inaependencia incondicionada. Som en horas de sembra. Estudiante da Catalunya! Sapigueu que per manament de la patria està decretada la mobilazació espiritual
que precedir alares mobilitzacions. Ce demano des d'ara que
gigueu obediente a la crida.
La marea de eceelau que ens
assenyala a lote, arriba el seu
punt mexim quan s'aplica a l'enfrenvarnent. Els estudiante sentar,
a l'anima la marca de foc. A la
parta de la Universitat hi ha un
retal invisibi cisie diu: El estala que agua entra ha e cle delirar
Feepeelt a la . aorta. — Davant
de cada aula lti ha un ultra retol que dai: El catalä que aquí
entre ha de deixar a la porta la
beva llengua nacional. (aplaudimente.)
LA VEIWONYA DE L'ESCLAC
En alires e/asees, en altres esSamanta de Catalunya hi ha una
sedativa iasensibilitet. Són molts
'Mg catalana cloroformilzats per
Ia ieconsehencia. Penó al qui té
oftei espi.ritaul. sent violenta: ment el patriotismo, pateta de
vin en viu la impoeició. Perxó,
abans ncle perlar-vos de res. us
demanaria si sentiu la vergonya
de la Rangua imposada. Si es gira tot està salvat. El pajar no
e S ter de erial, sino tenir-ne l'agima.
En Cesta', actual do Catalunya,
quantes vegades hem d'usar per
Urca un idioma que no es el
Castre! 1 mal catada es el que
en usar-lo no sant dolor i vargonya. Iti ha una manera do parlar castellà que us en pa t redimir. Es posar-hi un picarol. caes
el sentin els professors. Ales-.
:hartes na fis faran mal ni els 'libres de tasa, ni eta "apuntas", ni
la tasó dita en espanyol.
Sapigueu, eatudiants de Catalunya, que avui sou vosaltres els
•
amb els gallees i els bastos. Que a Europa no eón enerenyals an la premia llengua.
Espanya es una excapeió negra i frisia. Cal que sentiu la
vergonya d'aquest tal i aviat serä nossibee una Universitat naaional catalana.
LA liNITERSITAT I ELS
NACIONALISM ES
L'aspecte de la /lengua en l'enßenyament ha Ungut sempre una
importancia decisiva en els moviments nacionalistas d'Europa i
la Universitat ha estat al mes inteas fugar de nacioralisme.
Generalment abans que l'os
.30E1p:celda la ilibertat d'un risible havia estat conquerida la
Universitat. 'Abans que restat
(liare d'Irlauda i hagué a Ducha
,davant per davant del col.legi de
la Trinitat una Universitat na'Mortal irlandesa.
Els finlandesos tingueren una
17niversitat a lIelsingfors, als
croates a Agram, els fiaca a Praga. Els italians irredents lindaren amb les armes i al preu
la seva sang demanaveri una Uniyersitat nacional a Trieste.
LES TRANSACCIONS
l'aura despenar Cataltuya la
_leva plena llibertat per tenir
una Universitat !hure? Cree que
al. la ha pobles que arriben a
• certes transaccions amb els dominats, «mostean' sial un ama
respecte a les 'mies , caracterfsligues nacionals. Pi* i cu ra de
Ja Hislória d'Espanaa i les cal
-racterlstiques de) poble aspanyol
,fan creare que cap concessió no
S ia ßerit teta en tant zw siguim

lliures, Mentre Flandes as prepara a l'adveniment d'una Universitat nacional a Gaul a no g altres ens la . oprimit ädhue el petit avantatge d'una. autonomia
universitaria. No se fins a quin
punt ajad ene haurti estat un be
o un mal. Qui sap si el relator
favor que puden fer-nos es tallar-nos el canal s de les transaccions. (Aplaudiments.)
Di ha pobles als guate un espera de concórdia no els barra
el canal de les vietóries futures.
Tots hem vist l'exemple d'Irlanda. Record que ara fa quince
aove, durant al rninisteri Campbeta era oferta a Irlanda una
modesta autonomia administrativa i els nacionalistes moderats
de Redmon no sois refusaven el
projecte, sine, que es negaren a
discutir-lo. Els anys pasearen i
el maleta partit vela com al Parlament angles era votat un pro jacte mes ample. Penó aleshores
un partit mes ton naixia als cantare d'Irlanda i lela que .an plena guerra europea los votada
una Hei raes generosa. El poble
la refueä. Havia arribat el moment de la independencia. Per
tota aquesta pila da retamos s'ha
arribat a l'actual estat lliure
d'Irlanda.
Que hauria passat en un poble massa amic de les transaccions? Si bagues acceptat al primer projecte, no hauria estat
proposat l'home-rule i no /muela vingut al cap 1 a la fi la independencia nacional? Per haver sabut esperar cinc anys Irlanda ha pogut pasear de l'autonomia administrativa a la quasi
plena independencia.

dele anemias de Catalunya. Un
homo que porta un Mol de noblesa heredat dcci seu pare. se
que aquest home no sent res per
Espanya. Jo que respecto al cal'
Martínez Vargas no sé respectar
el cas Rius i Rius. L'home que
Per ambició o por despit agarra
lea manea contra el eCLI pubtle
mareta un odi profund.
Estudiante de Catalunya! S'acosta l'hora de l'ofensiva general combinada. as estudiante hi
han de prendre part. No temeu
les possibles sanciona ni escalameu els sacri ficis; heu d'alear
la vostra bandera Iluitant a l'avantguarda per da vietória de
Catalunya. (Aplaudir/tenis.)

LA FEINA INTERNA
Eras cal realitzar encara una
gran feina intarna, en un doble
sentit: Treballar Catalunya endins, penó treballar lambe änima endins dele catalana. El /lastre nacionalista ha aconseguit

listes, l'element embolar ha tingut
una part prepondarant en la tasca de renacionalització. Hi h a.
unaaelna de renacionalització que
uosaltres hora descuidat: l'ensenyament prtvat en Dengue prdp ta. Cumpareu aqtacst desunit
nostre an)b el traba» intens gua
an aquest sentit realitzaren Polenta i Lituania. 'Pata els polonesoa aprenien d'amagat llur !leng ua. Cine han fet ele catalans?
Pcalriern lonir a hores d'ara utt
ample sistema d'ensenyament
primari i secundara Pecó no hen(
fet res. Ens acelera que tot vine
drla pel canal politle, que la llibertat ens vindria votan de bon
nual i que • qualsevol dia la
"Gaceta" ene sorprendrà amb la
concessió de l'autonomia a Cata'Maya. (Grans aplaudiments).
LA LLIDERTAT I EL S.1CRIFICI
Hern volgut una.atatranomia a
hon preu que Cris cosida pee es forç 1 encara ens donguels diners.
Ja us die que si aquesta entono-

mire ens vingues no ens faria peona vaque la Ilibartel no fa profit (luan s'ha obtitatut censo dalor ' ni sacrificis. Molt be).
Cal que patina per Catalunya.
eta p atriota efikiaavaz,
dala que liarla après el seu patriotismo a l'escota del dolor.
Rae tan just cona aquestes paraul a s. No hem de fer sacriacis esteras. 15 veritat, pecó laname,
hrri de r, ciffigir els que siguin
necessari.
Potser la Ilieó d'aqueetse
ferns alta anys ene haurà estat
profitosa. Ilaurern viet que la IR-

una gran intensilat, pecó 'ene extensió s'Incierta Jo us die que si
vingués ita llibertat de Cataiuilya
podría haver-hi un groß paila.
Perque irai roble sigui Ille.r. cal
que sisan fort, que la Ilibertat
pot trenear•ee en mana d'un la
hIe fehle. Un escriptor anales,
Burle, digué que un pable ha
d'esser independent de fet abans
d'ésser-bo polftieament. Aquesta badal no vindrà mai en l'expras
independencia efectiva ha d'esser de Madrid. Es possible que un
aconseguida principalment anib
conqu i sti a Madrid
ei vostre esforç generós. La lli- un nom. El que ja és mes dificil
ber iet de Catalunya l'han de és que hi conquisti /a llibertat
conquistar amb el cerned i el de Catalunya.
brea, i vosaltres teniu =sales
Te nnefra torea ha d'eeser una
i intelaigencia alhora.
brea catalana interna. i aleshoQuin oprobi, el de la llengua res tindrem segura la viel aria.
imposada! Digué Vallentf AludUN FUTUR VICTORIOS
NO TENIM UNIVERSITAT rail que ((maceta imposició era !a
Cree
que
ara mes que mai rl
melle
marca de l'esclau. Tàcit
Jo cree que el perill mes gran sagles abatas havia dit que la !len futur de Catalunya is alar i segur.
Hem
vençut
una pila da
pel nostre pea fóra un Gavera gua deis conqueridors a la boca
de Madrid que fes concessions. deba vençuts era un senyail des- fantasmas que ens cntelaven ces
ulls. Ara ja sabera tots que laboLa leed de la Universitat s'esr:sale es un mot bult; hem deicampa per tots els ambas de Ca- clavalge.
Tole
els
que
us
parlin
tul
catalunya. Avui parlant en un sen- cimenten antieuropeu i limara de xat els cimimma errats i davant
tit modern no podara clic que l'ideal català. van lamentable- riostra un de penós i Harg se
tinguem Universitat; tenim un ment errats. Són elle els limitals. n'ubre; hem da tenir erl cantee
editici gran, fred i buit on se dó- L'universalisme madriley que diu de seguir-lo.
S'ha perdei rana de temps; ha
nen Mole de suficiencia. Tate sa- que el món camina cap e la unibeta que la Universitat no es pre- tat, no concia el món. A l'Europa plogul watt d'ençà que un procisament el Temple de, Minerva. d'avui en dia lii ha triple nom- hom assegurava que l'autonomia
Al costal deis .profeesors dignes bre de Mengües ofieials, que la era ailestatí d'una entruana i ared'aquest nom hi ha la gran ma- d'ara fa un segle. Ja nomas que- 'mimara ben g alas i coets per a celebrar l'esdeveninaent. Ira plojoria de repetidors, burócratas den per reconèixer eta patota, i
de la ciencia, 'atenta reunes al nosaltrcs no podara admetre que gut molt i les bengales es deuen
rnoviment de l'esdalafó. (Aplau- la nostra llengua gloriosa, ins- hacer mullid..
No ens avergonyim del temas
diments.)
trument de cultura, si g ui fintrena perdut. Tingtern cura
, El problema universitari no es goda com un patis indigne.
! que
de
nerdre'n mdS. S'acasia l'hotan sois un problema nacional, ra
de
tia batalla i dal triomf. Titte
La
lluita
no
s'essinó pedagógic.
ELS OBRERS I LA NACIO
nomas el dubto de si la a:atónita
deve entre una Universitat cata,
repte
L'enorma
endarreriment
leaconseguira l'actual generació
lana i tina altra d'espanyoda. El
'leste° problema es dl de tenia ritual d'Espanya, es veu refleetit madura, amb la vostra presenMITIN
a
Calalunea.
¡lo
podem
obcia a l'avantguarda, o si l'almauna Universitat. Avui no n'hi ha.
Els cursos són anys que perdeu servar amb e/ moviment obrer. segufren vosaltres amb el reforç
compran
que
ele
obrera
roma
Es
de les joventuts que vindran. En
endabades. L'única cosa que queda del rostro par' per les aules hafin la Patria que encarna el tot ras e-osa:tres HL:etarra.
militarisme
i
la
guerra,
para
cama
Per a auan arribi aquest mosan aquellos anècdotes, flore d'iment, cona (Isla el rei Martí a
ronia que os vengan de Logres- les riätries ein Coces v i VPS i
de
integants,
aqueeta
hmostiditat
Per
p inva alear ben altes los
sió que sofriu.
justificada. Podria citar-vos fra- vostres banderas.
ses
de
Jaures
i
d'altres
capo
soSOLIDARITAT?
En acabar la sa y a ronfarancla
cialieles que proclamen un %- En Rovira as actlatnal pel
En aquestes condicione quin peale al prinripi de les nariona- • 'CO dret, arnb una llarga ovalegara poden Lana: els estudiante !Hala. Els elements que trapalean
catalans amb ele espanyols? Ara a Gent la-bandera belga. Tela clemateix s'ha volgut suscitar una mente socialistes i qui al Parlaprotesta de solidaritat. No en n-ora de l3ruasaLlas ha defeesat
fea cas. Que corrin i xiulin i cri- amti mes load l'establinaml d'una
La carretera do aant andin ele estudiante de Saragossa Universitat flam enca a Gent, amb
i de Valladolid pel cas Millan As- un radicalierne exlraordinari, tat
daca
trav. Nosa l ltres tenim problemas esta! Huysmans. socialista retreLa Conipanyia de Tramvies ha
mes profunds. No hi ha cap agra mista. Comprandriern aquí un so- comunica' a l'Ajuntament que des
vi que pugui comparar-se al de cialisme d'acinesia mana?
del 23 de novembre proppassat
Nosaltres esprrern l'n n lhnsi6 esta, pro/ea:MI. a Parraniament de
la impOeieló de la llengua . Esta per damunt del "Tercio". At- dele obrers al nostrr ideal. Ares l'empedrat de la carretera de Sant
ices "tercios" patirn contra ele la rol/temió no ve i ens lemarn que Andreu.
guate hem d'anar. Penseu que triairä rnolt. Aixe no es univare/lactar/a a la Cona:saló da
ara o mes tard, un moviment na- saliems: es eenaavoinsme simpleFoment
cionalista alçarà Catalunya. Que meint Jo inaaplivaria que conDavant la Comissió de Fonarnt
pasearla aleshores? A Madrid tra las guatee barres algt't alees
s'unirien lote . els estudiants con- lu bandera vermella, paró posma han eslat formuladas les segiients
tra nosaltres. Els que ara es ba- una nació contra una altea, no de mocione:
Del senyor Tusell: parque es
rallen entre ells ferian un soll gas obrerismo.. Els'obrere (DIA a
feix d'anemias. Ja ene vernal ran casa nost ra usen aria ll o rona cc-- formuli un projeate per a reduir
dones que ens els miren) des franya, eón camplicas del magis- un motee les voreres del carear
Muntaner entre Diagonal i el
d'ara d'aquesta manera. (Gran tral, del policia, dra bisha qua
ovació.)
ene persegueix. San agente de cariar d'Illas i Vidal, per a donar
l'assimilació castallana. (Aplau- rnes amplada el pas de carruatELS FANTASMES diments)
ges.
Deis senyors Tuse!! 1 Duran:
Estudiants de Catalunyal A
L'Amnrnm 1 LA l'ORCA perqua s'astudil la urbanització
poc a poc aneen apartant cal
La .nostra feine, estudiante, es definitiva del tros del Passeig de
mi els fantasmos que ene hi fan fer d onda catala un naciona- l'Avinguda de la República Arnosa. Jo Ile col.laborat amb la lista. A hores d'ara hem aconse- gantina entre el Viaducto i
meya obra, amb e meu eslora a guit arribar a la maxima ate rrara- cnila de Valle-arce.
matar-ne dos: el del federalis- ala dele nostres principis. 'Penan
Del senyor Duran: parque es
mo, al de eiberisme. Un cop lliu- eambieiú mes alta, paró cal qua regularitzin les rasants i es consre d'aquests fantasmas dirigimtrateixin
les volares del azorar del
evitem el possible desequilihri
nos Iota contra al doble encinte: entre la nostna mulada i la nos- Cantera entre els (le Oironella
rEetat que ens oprimelx, el ca- tra força. Encara som tablea.
Alta i el Carril; i porque es coltalà traidor, mes contra aquest
Volara la sobirania de la nostra loquin voreres i regales al proque contra el primer.
patria, pecó no termina ele medis pi carrer entre ele de Robar i
Pera& referint-nos a coses de P e r a aconseguir-la. Penseu que •
a
la Universilat, jo no m'exalto si almas d'ara, cense preparació,
Del senyor Cararach: parque es
contra un Martinez Vargas que arudissim a tila (ans de violencia, declinin 2,000 pessetes a la condetenías ami) bona fe un idead es- el nostre traces fóra terrible. servada de l'aferrnat i rigoles del
panyol. jl nieu odi va contra els Penseu quina seria l'actitud de aturar d'Harta.
que •tenint sang catalana a les gran pala dele catalans si vingues
Del senyor porqué es
y enes ajuden eta nostres ene- una repressió torta. Meditara so- coLloquin focus electrics al eamics. Contra ells hem de Ranear bre la própia torea, calculara si la rrer de Reina Viciarla, en el san
la nostra venjanea.
soca nacional ds proa robusta encreuament ariab els de Calvet i
po- Vilarnajor, porqué es col.loquin
L'ENEMIC ES EL TRAI- per a resistir una ventada de
voceros al propt Carral' (les del
nent.
Catalunya no podrà 'halar con- (J'Amigó al de Calad, mal de Vil:IDOR
tra l'Espanya actual. Parque. ens n/ajar entre els de Reina Victòria
L'anemia mis grosaes el de acompanyés caldrien dios i Carril.
aubhasta
din g . Vostres mateixos conei- coses: Que Catalunya arribes C
Seta celebrat la suldlaela de les
de la seva força 1 que feoxeu companys i professors sen- mxim
a
se ideal. Quin respecte us me- lossin un moment de feblesa obres (le eonstutteció d'una enberreixen? Quina consideraoiö heu d'Espanya. Armes t moment no la a Cantic passeig de carros al
da tanir amb humea sense ani- ens faltara, que si pasea natal en inereat de Sant Josep, adjudicarama casa no són capaços d'un sa- vindrà un altea El problema vital se proaisionaltnent a En Josep
erinal per Catalunya n1 lampo° da enfortir-nos nosaltrea, car Poch i Vithis per la quantitat de
essent forte guanyarem. (aplau- 12,5 .05 pessetee. Van presentar-se
d'un amor per Espanya?
cinc postora i fou presidida pel
Jo he conegut amb corta inti- dan e mit s .
En Oto el moviments naciona- regidor benyor Peina,
mitat un deis actuale capitoplos

DEL MUN/CIPI

LA PREMSA ESTRANGERA
Es un litigi anglo-rus : Una rentIncia francesa
segons Txitxerin : ,Esperança decebuda? : La
tasca feixuga dltùlia : Als alemanys, en canvi,
no els interossa Lausana : El petroli :
galzu„,"
vel1cns'..,01,4;ggen la mercadera ; :
413,19,
culpa; de Clemenceau per terres'ütnerfeatitguw.'
L'uanitntmera la Prensa aliada ha reeatiegut que la qiioatió deis Estrets era
tina natal plautejada entre Anglaterra i
Rüssia. S2gons Tahaerin inc declarat al
corresponsal del "Matin" a Lausana,
França mis dai tot exclusa d'aquest deba'.
1 . . canea no té una política francesa a
Ocien:: Des del començainent de la Coaferancia s'ha vist clac. Dad que Txitxería cregui que desproveida França en la
qamtia dala Estrets d'una polaica nacional, airea és, d'una actitud oficial, la say a conaoadacia da, ele pobles mas/Amara caza als nacioualiates francraor.,
tträ possible.
Aquesta renancia de França a una política orimml que surprin Taitxerin, no
pas cormertiaa per la Prensa francesa No la darla tampec cien a veritabk.
En canvi el '"fernps" reconeix que la
qüestió deis Estrets sala preseatat dae
d'un principi corn un litigi anglo-rus.
Aquesta caricatura dcl "Rizar

aquesta qiiesti6 mal plantejada par la
Prensa. Sembla, escriu August Cal:vean,
que dos grupa de posasteis es disputen
l'hegemonia a la unan Negra, i na es
alta. França na es vol associar a cap
combinació In/ese/aun:a vingui d'on vingui. Cerca uotnés, segons aquest cseriptor,
de trotau pes a ella i per als sets aliats,
una garantia efi'mç de la Ilibtalat de pas
pels Es:rets co tetera ile pau. La rificstia
ha estat embrollada, en cansultar.els capeta militars i //avala Uns i altres han
eonaderat las hipótesis da guerra i els
maja= de vencer. DOnCe, pula que no hi
ha garantia absoluta sota cquest aspecte,
caldria limitar-se a la 4 smilitariteraci6
de les ribes i a establir tata vigilancia ina
ternacianal encarregada de controlar l'aplicada de les midas convingudes i d'assenyalar oportunament les infraccions,
guisa que les potancies interemades puguin oposar-se eficaarnant atarle/lacia de
Hura drets. 1 per a aiyú ne caien ni
carleas ni flotes de Lucera menarrents._
— • • •
,
si la miestió dals Estrets ha passat a
primer pla tal cera a slavia previst i sial
ho repatearen, la ele MOSSIII ha ramas
de rtammt a 1. ombra. De (lamas en
aguas: :aria

P

1

ha romas an interrogant Le eran Fa decebada ?). El "Journal des Dihats" ha
reprotaat als delegats aliats d'haver-se
delata sorprendre en r.quest afer i de no
haver rin abans el cop cartee de Txitaería La "Hurnanité" mima que els delegats soviètica sahne perfectammt que
es troten davant d'un desacotd aliat. Ni
sobre rocupació internacianal de Gallípoli—diu—, ni sobre la desrailitaritaació
deis Estrets, ni sobre el pus More ohert
als aavilta de guerra, la leal francesa no
coincaleix amb la tesi analesa. La portada de la "London Opiniun" que urnaMara

Anglatarra Franea i Italia integres
un bloc hermitic daraus Tarar/tia, no ha
asan da tot rmlitzat Sagons el "Fígaro". raer/ d aliat Mcsentant un pragrama
cama ton rapid. Reconeix, paró, que ala
pessimistes nan pogut escampar la mola
nava, d'nna dixarelia, degut a un incideat produit pel daleetat ;tafia en presentar cartas reserves i en demanar un terraini breu per a cansultar el seu Cesara.
La tasca que a Italia li cal realitear,
diu a propasit . d'aixé el "Pupolo
d'Italia", és dura. La nova Palia no es
del tot km compresa. Algunas naciuns
duhten de la fo rca d'Palia i de la ama
voluntat InDia, pera, segons Mussolini,
asea cordialment disposada a servir Une
política dantesa pacifica amh Franca i
Anglaterra En cama segons Paul Louis,
aral, l'esperança de toar tau bella
part en les cancesaians anatolbnes, a falaga assiduarnant Angora.
Els alemanys, pel poc compte que cla
té, no s'ocupen gaire en llars diaris del
que pasea a Lausana. EXCIOn dels afeas
orientals. no ta motius per a interossarse ea es imperialismes d'altea Els
els iugoaslaus i els taccoeslorace,
•
posats &O% la depindancia abanba ne podes expressar, sobro ele Estrets, llur opinió.
1-1 "Jautnal des 1.);:bats" canaciera
OC

el miza va s agurt de la llegenda: "Els pavellons cobreixen la mercaderia", ha
plantejat una i crua la Miestió. E/
"Tcmps", resporent a tura noM ararentinalt oficiosa de l'Agencia Reatar que
desatara l'existinaia a Lausana de tractes sobre les coneessions de petroli, rara
cien la presencia de persar.alitats lateremado en aquest nrgoci, diu que aquesta
triiecaexiatciaca i constata eme el senyor
Clarke, cap del departament de petroli
del Governabritanie e3 a Lausana, aire'
can el coronel Ilamilton Lewis, ex-senados de I lairaris el qua], diatabte, en partir de Lausana cap a Drussal les per contraerte a una coi/feriada de petrolers anglesos i americana adema una lletra a la
Conferéocia protestant contra tota preterició deis interesses que representara.
Es de remarcar que Lamba es trota a
It Lausana ea comandant Heme, que temps
arts ia ts ha v ia °Harta le concessió de
mines de ligase als Dardanals i adquirit,
sepan sernbla, Lata cardó deis hereus
d'Abdul IL/nid sobre els terrenys petrohiera que pos.seia la !lista civil imperial
a Bagdad i a afeasnl. Es da./ si en aquest
alen s'hi traba lateressat, segons cl matela 'Termo", el famas agent de pe a nagarrla akmartya i agitador socialista j,ohn
I kkay, el qual ha Fagot d'abandonar Lausaaa per indiracions de la delerci6
d'Arnarica.
-- • • • —
A prepasit d'Arnarica i del viniere de
Clemmeran el princep Alexandre Iturat
para del Tractat de Versalles i es quea
ata taqueas qui en fan derivar tots els
mas. Tata obra humana, din, presaraa
impera:cc ores, i no tel ha hagut mai cap
traca qua no prasma puras febles.
A r Oruvre "han r,.ricaturitzat Cleromana tal corn relee

en un mea cu!pa que, scgons el -Courrier
de l'Ain", no exiateix. per tal com alld
que peleara el Tigre és enastaran les funestes cunseqiiancies que ha tingut per a
la arguretat de França i l'aplicada del
Tractat d? Versalles, la dable ma de
paraula deis Fatal, l'nita i d'Angla/erra,
per a les garanties per elle prameses a
cama per part de Franca. Ama remancia a la neutralitracia de la Rhen'inia.
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Crónica Social
LOCK-AUT A CALELLA
Els obrers de les thbriques de

Calcita detnanaren un augmant
de jornal, amenaçant als patrons
amb la vaga en cas de negar-01i.
Els patrona cono a contesta a
l'amenaça, Mar declararen el
loclaaut.
EL !JOU HORAM DE Lf. 3
BARCEM E3

A la reunió que celebraren le3
Juntes de les soeietats patronals
i obrares convorades per la ponencia de la Junta Loar! da Reformes Sonde, s'neordn que
d'ara endavant a (otra los barbaries del t'arme municipal (le
Barcelona regia el següent honrara
Del (1111unscr1 dissalite etc rada
eran:ala s'obriran lee barbariss
i perruqueries a les vuit del mata, Divendres Sana a les date] de
la tarda; es tunearan a lea vuit

J. V. FOIX
-911111

dal vag are di dilluns al divena
mires ; els dissabtes, a les onze de
la vetlla. (lux( com ele divendres
rinitis de testa; les damas vigilias de f3sta, a les rou del
vespre; els dies que lingni la
Costura de celebrar tests es tanmiran a la una de la tarda i el pri
mar de rnaig bM'arl Lineadas tot
el dea, mentía no a'ascalgui en
din de testa o en vigilia de tesis.
Fit aquamt horari van compreFl aa les barbaries i perruqueries
dele casinos, cfreala, hotels tondes, teatres, estés 1 soeitaate.
A83 1111#11 ELEA

let Sindical dale del ram da
transporte cartabrarä a dos guiarle
tus (1...0 d'aquí/O matt tina assem,
tara general al cinema La Boa
hernia, de la alaea dlespanya.

AllT/NQ
Avui lindra Une iin nalthig
(avalista organitzat pel aindleat
einte de Manila+. L'acta es celes
brarä al lastre (Wat, eaguelle
•
poblacióe

e
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AG gICIA TI-JAVAS
AGENCIA RADIO
D'Alemanya

Problemes de Post-Guerra

Manifestacions d e 1
mtitstre-cte Finances

pee començaran les deliberacions

#e- pe 'a pagar
Alemanya necessita
compensacions

w

Interaliades de Londres,

Les esperances alemanyes en l'intervenció dels
EE. UU. - Un pla alemany de collaboració

Londres, 7. — Les converses
Berlin, 7.—EI ministre de Finances ha informal avui davant dele primers ministres aliats començaran
el dissabte al matt a
de la Comissió de Pressupostos
del Reichstag, referint m'ab om- Downing Street, en el despatx de
brivols colore la situada) finan- Mr. Henar Law.
De bon prineipi aquesta reurdie
ciera de l'llnperi.
Resulta, seeontael que ha al ir- preliminar havia de tenir per objecte fixar el programa delia Conmal el dit ministre, que el presferencia dc Brussel.les, assenyasupeist entinare "arara que ha
liquidat amb un excedent de 326 lar llur data i decidir les convocoteies
que harten de fer-e.
bu millions de mares paper pel
Malgrat atea, és possible, judique als ingressos es refereix, amb
cant per indicacions fel p e en certs
relació a les xieres pressupostades, donarà, no obstant, un aug- cerdee, que el camp de les conment de despeses de 442 mil mi- verses sigui molt mes amplie.
M. Poincare arribarà a Lonfaene.
El Deute flotant del 31 de mere, dres el divendres a dos quarts de
vuit del vespre.
d'aqueat any era de 272 mil
L'acompanyaran, con, se sap,
desembre arribava a 881
M. de Lasteyrie i els senyors Pemil milions de marcs.
Tal balanç comercial china un retti della necea 1 Tannery.
S'espera al senyor Mussolini a
dèficit de 20 mil milions i tres
entrada de fose del mateix dia.—
quarts, de mares or.
Durant, els deu primers mesos Radio.
d'aquest anys, els pagaments en UN PLA ALENIANY DE COLLAespecie sumen 928 milions de
BORACIO
'mares or i, a mes a mds, cal teParís, 7. — Telegrafien de
hir en oompte els pagaments per Berlin a la Premsa que el senyor
comensacions i els capitals que nermes, ministre de Finances
eón a l'estranger.
d'Alemanya, vindrà praximament
• El ministre declara que estima. a París per tal de proposar un
com terne remei possible al cap pla de caelaboració franco-aletUaquesta situació, que forçosa- many basat en la sessió parcial
ment eal salvase que solucioni el a Franea de lis produccia indusmes aviat possible el problema de trial alemanya a canvi que li si/es reparacions.
gui Hincada a Alemanya una
Aeegeix eet en ea seva opa- certa quantitat de carleó de Lo", ni6, Aleinanya ha de realitzar sa- rena
i renuncii Franea a les recrificis inaudita per a restablir meses de carbó
per part de l'Irnel valor del mara, imposant-se peri a títol de reparacions.—Hatetes les privacions que siguin vas.
necessäries.
LA CONVOCATORIA DE LA
Cal fer totes les econemies CONFERENCIA DE BRUSdiu—que estiguin a la nostra mà.
1 sobretot es preces fer que torSELLES
Din eta capitalls que san a l'esLondres, 7. — Segons noticies
tranger 1 procurar que no conti- d'origen autoritzat, Bèlgica no
nuin emigrant nous capitals.
convocarà la Conferencia do
Després afirmà que els proce- DrusseLles mentre els aliats no
/diments d'apremi exercits pele es posin d'acord en ço que es
alai? contra Alemanya san en ah- refereix a les reparacions.
I aolu contraproduents, puix
El cap dell Govern britänic,
•milpa davant d'aquests procedi- 'senyor Donar Law, assistirà proments de forca es veu privada (IC bablement a la -Conferencia, si
les seves possibilitats de paga- be ho farà quan es tanqui el Partela,
lament el dia 15 del corrent.
'En acabar (Irg ue que l'Imperi
tratä disposat a colleaborar en la
EL GOVERN ANGLES
e:Mudó de In qüestió de les repaLondres, 7.---Sola la presidenraeione, pecó sempre que agnesta
cia de Bonar Law avui s'ha celeeo1nci6 tineml beses equitatives
tecorizegueixi Alemanya dele pai- brat el Consell de ministres, en
ses interessats les rorreeponente el qual es tractà de la qüestió
de les reparacions, per tal de fixar
eompensaciorts.—Havas.
el programa de la pròxima ConfeELS INCIDENTS DE PASSAU El rencia de Londres.—Radio.
•

LA PUBLICITAT

INGOLSTADT :: EL GOVERN.
ALEN1ANY VOL L'ARBITRATGE
DE LA S. DE N.

• Berlin, 7. — S'assegura qua
e Govern de l'Imperi te el propedelt de sotmetre ai arbitratge
de ea Societat de Nacions la qües
i
'tia relativa a la contribució re: clamada pels Governs aliats amb
•motiu deis incidente de Passau
-e Ingolstadt.—Havas.
LA COMISSIO INTERALIADA DE

CONTROL :: INSTRUCCIONS
DEL GENERAL NOLLV

Berlin, 7. — El genere Nonoll, president de la Comissió interaliada de control militar, ha
donat als presidenta de les subComissions de provfnica l'ordre
d'indicar-li immediatament tots
als casos als guate Ilur control
serà impedit per les autoritats i
tetas les irreguearitats que controlaran durant lloro investigaCions.—Hadio.
LA 'MUNID DE PRESIDENTS
•
D'ESTATS ALEMANYS

• Berlín, 7.—L'entrevista del Govern de l'Imperi amb al president del Consell baveres, respece
te de la nota aliada sobre els incidente de Passau i Ingolstadt,
no ha terminat encara, perque
rnanca encara resoldre algunes
dificultats.
El Govern de l'Imperi i el Govern baveres estimen que la suma
(re/llamada per l'Entesa no pot
esser pagada ni pels Municipis
afectats ni pel Govern
Alemanya no pot reconèixer
als abate el dret d'incautar-se de
capitalls baveresos en els paises
ocupats, 1 part de la nota serä rebutjada.
Malgrat aix6, relguns Estats alemanys reconeixen la gravetat de
rebutjar la nota aliada i pronosen un miljä do transacció, com.
per exemple, la reducció de lee
multes imposades.-Radio.
De. 7.- Una note oficiosa diu que
,Jes -l e'Aciaci,ns del canceller amb els
pres I d^a': dele Estats alemanys ha versat
prIrri • e.ment sobre la qüestió
Pei re cr, rt i creix a la política estrangera, s lban py,at d'acord, estimant que la
nota de 13 de novembre de la Comissió
de ere:vadees ha de constituir la base

de h pa liara governamental. Han apiovat les tieclaracions del sen y or Cene de
3.5 de ()vimbre i del 3 de desembre relat:.et .t iiiesti6 de Rhenania i de lea

Iteras oeupadet—Radio.

ELS ALEMANYS CONFIEN AME
ELS ESTATS UNITS

Londres, 7.—EI diari "Star"
diu que els alernanys esperen obtenir una reducció a la petició
dels aliats, respecte de la qüeslió de les reparacions. Aquesta
• opinió es fonamenta en una alusió feta per l'ambaixador deis Estats Units a Londres. En els cerdee britänics es ereu que la influencia dels Estats Units contribuirà a fer que França moderi
les seves exigències respecte de
les reparacions.—Radio.
MUSSOLINI A LAUSANA
Lausana, 7 — El scnyor Mussolini,
acompanyat pel secretari general del ministeri d Afers estrangcrs d'Italia ha
arribat aquesta nit.
Poc després ha estat invitat per lord
Cu^zon i la seva esposa a sopar.
Demó sortirà, per a continuar el seu
viatge cap a París i Londres.—Havas.
LA POSICIO DE FRANCA A LA
REUNID DE LONDRES
París, 7. — Parlaut de la Con-

ferencia de Londres escriu el
"Petit Journal":
"El Govern frenas establecía
de bon grat una distinció entre
certes qüestions urgLints que reclamen 'l'acord immediat deis
aliats i altresi problemes crordre mes general que podrieu
esser examinats a fons en una
conferencia tècnica.
Aguaste divisió s'estableix per
ella mateixa si es considera la
doble petició d'Allemanya: el Govern de Berlin demaan per una
part la reducció del seu deubte,
cl qual voldria veure adaptat ,al
que peden ésser la seva capacitat de pagament. Per altea banda demana esser dispensada peo
tots els pagaments en diner o
en especies durant alguns anys.
Eh Govern francès estima que
es pl lantegen a propasit d'aquesta petició, dices qüestions molt
diferente: Hi ha una qiiestia de
prineipi i una qüestió de modalitat d'aplicada. Aqueta darrera
Is de la competencia de ea futura conferencia de Brusseldes;
pera la qüestió de principl serä
plantejada el dissabte que ve a
Londres poc mes o menys en els
següents termes: Alemanya demana una moratieria; Franya no
s'hi nega Bistemäticament, pera
els aliats catan disposats: primer, a aceeptar que el principi
de la morateria no pot ésser
concedit més gag al Alemania 116

ma garanties; segon, a examinar
quines podrien ' desee aquestes
garanties; tercer, a limitar l'acord amb França a l'extensió i
duració de la morateria.
En alares termes, M. Poincaré
presentarä alseuscol.legues una
Insta de les condicione que creu
indispensables perque ea conversa pugui continuar útilment.—
Radio.
A LA CAMBRA DELS comurm
ELS PERILLS DE L'ANTRACITA
ANGLESA A APRIS
Londres, 7. — Un diputat ha

preguntat a la Cambra de Comune que en deia el Govern
les explosione que ha causal a
Parte el carlea anales, si el Govern prendria mesures per la S3guretat dels compradors i si havia ordenat una investig,acia a
l'encarregat d'Afers a París.
El ministre competent contestà qu3 no sabia d'aquestes explosione mes que el que en diuen
ells diaris, pene que s'està fent
una investigada per l'inspector
d'explosions, eh (mal no ha acabat encara la seva tasca. —
PROTESTES A LA CAMERA
DELS COMUNS

Londres, 7.— En votar-se ahir
a la Cambra dels Comuns
mesures d'ordre secundari pro-

posades pel Govern, essent aptovados per • 245 vote contra 144,
el resultat de l'escrutini fou rebut amb una salva d'aplaudiments pels minieterials i amb
crits da "A dimitir, a dimitir!"
per les oposicions.
Les millories d'e l'oposició que
protestaren contra el Govern te
componen de laboristes, lliberals
i
nacionalistes.— l avas.
ld. CLEMENCEAU A WASHINGTON
UNA RECEPCI0 Lei HONOR DE
L'EX-PRIMER FRANCES

tetvendres 1 de deetineNe eme
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La Conferencia de Lausana

1

D'Italia

El doctiment aliat de garantia de la Declaracions del k
legat rus Krassin so ,
11j,bertat deis 'Estrets
bre la nova
Es creu acceptaran els turcs les proposicions
aliades - La discussió de les capitulacions
Lausana, 7. — Els representarle.; de les potencies aliades
han trames a 'la delegada turca
el següent document:
"Com garantia de la llibertat
dale Estrets no es demana a
Turquia cap ocupada militar internacional, sinó solament la
creada d'una comissió militar i
naval composta de representante
de toles les potencies interessades i de les potencies invitante."

—azial o.

Londres, 7.—En els cercles de
la Conferencia de Lausana s'aseegura que els Lu yes acceptaran les
proposicions dels aliats respecte
a la qüestió deis Estrets. De no
acceptar-les, la Conferencia ja no
tindria objecte i• els delegats tures
sortirien immediatament de Lausana.—Radio.

SUECOMISSIO DE Cae, : f alLACIONS
Lausana, 7. —Sha reunit la sub-Comissió de capitulacions. El president, senyor
Rumhold, preguntó si havien d'ésser ad
representante de les nacions-mesol
neutrals en aquestes deliberacions. Els
turcs, que havien fct algunes objeccions a
l'admissió dels neutrals, no les mantingueren, per la qual cosa els representants
d'Holanda, Suecia i Espanya foren cridate a la sala de deliberacions i seis preguntó Ilur opinió. Tots manifestaren que
en els anides del Tractat de pan que sc
signarl esperen que es donaran suficients
garantice als súbdits de Ilurs respectius
país p s residente a Turquia, garanties que
vindran a substituir el regim actual de
les capitulacions.—Radio.

LA QüESTIO DEL DEUTE OTOMA

Lausana, 7.—La part de les negociacions de pau relativa al Deute otomà es desenrotIla de conforrnitat amb el desig de les potencies aliades representades en
el Consell del deute púlale otomà.
Els Estala de la península balcànica i els Estats novament
creats a Asia, a favor dele quals
shi destacat un territori de Turquia, participaran tots en les /leves càrregues del deute públic.
En cas de divergències o de mancar constitueiä de garanties sue
ficients, es podrä apelar al Conseht de la Societat de les Nacions,
la decisió de la-qual serä soleraeta. Les anualitats deis emprèstits cenan repartidos entre Turquia i els Estals d'Europa o d'Asia als qual saiagi adjudicat un
territori turc.—Itadio.

seqüència de l'espessa boira regnana prop d'Eats Goodwine.
El e Olynerock" sofra importante avaries, essent remolcat
fine al port de Dever.—}lavas.
TROBAL1A D'ARMES
Berlín, 7.—La Comissió de desarmament ha trobat amagats sota
el paviment d'escota municipal
310 fusells, mil baionetes, taiG
Ilanea-bornbes i una gran quantitat de municions.—Havas. •

PER A FER PUJAR EL GARBO
ALWANY
Berlín, 7.—Les organitzacions de minaires han dccidit de suspendre les hoces
suplementàries de trehall durant el pe-

riode compres entre el te de l'actual i cl
18 del mes que ve.
Aquesta decissió es censa deguda a Its
maniobres dels comunistes per a originar
d'aquesta manera l'encariment del cal
alemany.—Racro.

AVUI CONTESTARA ALEMANYA
Berlín, 7.—La resposta alemanya sobre els incidente de Passau
i Ingolstadt sería enviada demä
divendres als aliats.—Havas.
EL MARO PAPER EN
CIRCULACIO
Berlín, 7.—Els mares paper
existente en circulada a la data
d'avui pugen a setcents xeixanta
set mil milions, o sigui un augment de cent deu milions, en
compareció de la darrera setmame—llaves.
INCENDI D'UN HOTEL
Dely (India anglesa), 7.—L'Ilo
tal de Simia ha queilat completament destruit per un incendi. Es
creu que el saliste(' es deu a la
forma defectuosa que oren copstruides les xameneies. Els danys
materials ocasionats pel sinistre
s'eleven a la suma de cont mil
'llores esterlines.—Havas.
LA VISSIO A DISTANCIA
UN NOU DESOÜBRINIENT CIENTIFIC
Par is, "Matin" darla
compte quo el savi fr ancés 51.
Belin, en una conferencia donada
anit davant de seleellssima concurrencia, dernosirä la possibilitat de realitzar en data próxima
la visió a distäncia, mercès a !a
utilització d'unes noves celelulee
foto-electriques resultants de l'aplicacia de determinales sale alcalines, particularment poläesiques, més sensibles per experimente d'aquesta mena que Cl selene que generalm.ent s'usa en
l'actualitat.
Comprovant el seu mètode, M.
Belin ensenyis a l'auditori una
taca !luminosa d'intensitat variable, seguint-se immediatament les
variacions de la seva imatge a
l'ältre estrene de la sala pel mitjis de les noves cele/ale fotoel ec hect ues.—Havae.

Washington, 7.—Durant, la re,
cepció donada per la Southern
Society en honor de l'ex- president.
del Consell de ministres de Eran.
ea al. Clemenceau, el presiciont
de ea Societat, ele. Daniell Hopee,
declaró que a l'audttori hi estava representat el 31 per cent de
la poblada deis Estats Units.
A continuada parló la pre,si-,
denta de la Societat de les e alee
de la Revolució.
Declara que no havia rebut mal
ELS ESTATS UNITS ESTAR
cap ambaixador amb tant de plaer
cona a M. Clamenceau, represen. CONTENTS DE LLUR NEUTRAtant de la Frene,/ gloriosa, que
LITAT
salvä da llibertat i la civilitzacie
Washington, 7. — Sobre lino
del nión dels horrors d'una domi- forme de Mr. lira= referent a
nada alemanya.
la qüestió d'Oriente es dedeva
Démosträ que França no es mi- a la Casa Blanca que el Govern
litarista, recordant que quan
es felicita cada vegada mes do
et territori francés tingue no haber Debut cap manat d'O.
ocasió de presenciar el miracle de rient.
la reconstitueiú francesa, malL'administrada no (arä reg
grat de la inexacució del paga- que pugui induir-la, a assumir
UN EX-PREFECTE CONDEMNAT
nient per part d'Alemanya.
semblant responsabilitat i te, caA DOS ANYS DE PRESO
Dedicó molt sentides frases d'e- da regada mes, la impressió que
Paris, 7—L'Audiència d'afers
logi al pagès francès, al qual dio els Estats Units han seguit una
va veure treballar amb tened- politica prudent en negar-se a . criminals de Limoges ha condemtat entre 'les ruines i les devasta- hnmiscuir-se en la soeluci6 de nat a dos anys de presa a l'exprefecto del departament de la
done del sol patri, amb la vista
les complicacions exteriors. — Creuse,
iii. Piettre, i a un any de
fixa en la reconstitucia de la pä- Radio.
presa i les costes a un =gateetria.
LES ENERGIEN DEL GOVERN mista egipci, anomenat Edrei,
En mig de grane aplaudiments
GONATCS
tots dos complicats en Passumes'aixeca després i va fer ús de la
paraula 31. Clemenceau.
Londres, 7.— Telegrafies d'A- ee de corrupcie de aincionaris
L'ex-president D'atices tele ll'ex- lenes al "Date Abel" donant durant les operacions d'abastiposició de les idees que ja mani- compte eue ha estat publicat un ments.—Havas.
festó eh precedente discursos I decret declarant incurses en ?a
demostró arnb energia de parau- pena de mort tete els súbdita ELS CANVIS DE LA FORTUNA
MILITAR
la el perill que constitueix Ale- grecs que hagin de complir Hurs
Dublín, 7.—Un grup de rebele
manya ande la earacterfstica fo- delires militare i no es presentin
namental de la seva mala fe, que a les autoritats respectives abans ha atacat el poble de Ballymasala evidenciat tantee vegades del dia primer de gener prdxim kert, que tenia una guarnició (10
amb to t, i les concessions que el els que resideixen a restranger. cent soldats de alestat lauro. Els
rebele s'apoderaren del poble fent
han estat fetes.
—Horas.
presoners als seus defensors.
Afirmó que preferia tenir dos
DECLARACIONS
DEL
PFUNCEP
Quan s'emportaven els presoners
o tres bons arnies, encara quo
fossin indocumentats, que no pos ANDREU SOBRE ELS ESDEVEN4 i el bote agafat, aparegueren reMENTS DE GRECIA
forços dels regulare, que els obliun gran nombre d'amics amb la
seguretat dels quals no es poRom príncep Andreu ha des- garen a evacuar el poble. Els regués fiar.
mentit que els recents esdeveniments de gulare tingueren tres morts i cinParló després Mr. Small, coro- Grècia hagin estat provocats per ele- quanta ferits. No es coneixen les
parant l'Alemanya d'avui amb la mento xevistes. El que passa Ate- pèrdues dele rebehis.—Radio.
França de 1870, que pa.23 frite- nes, diu el príncep, és degut únicameit
D'IRLANDA
grament el seu deute.
simple a usa conjura militar, que, per
EL CONSELL EXECUTIU DE
America entró a lla guerra—di- altra s'explica uns a cert puut. En
L'ESTAT LLIURE
gué—simplement perque el SMI efecte r,uan un exercit de 320 mil borres
Dublin, 7. — Mr. Cosgrave ha
cor la portà al costat de França, sofreix una derrota com la dele crece a
i com que França defeneä sem- Asia M.nor, es molt natural que el cos Botines a l'aprovació de la Dail
pre Ji justicia, legftim es que d'oficials sek ressenti duna manera Eireann el nopienament dels
França aconsegueixi la justicia
i c. que ha °corregid era dfli- membres del Conecte exerutiu.
Els eärrecs sena desempenyats
esent pagados les seves repara- cilm-nt cvitable.—Radio.
per les següents personallitals:
rions.—Havas.
LA POSICIO DE VENIZELOS
Guerra, per el general altarahy;
ELS VAIXELLS GUARDIANS
Londres, 7.—Telegrafien d'A- Afees estrangers, per Mr. FitzLA LLEI-SECA
gerald; Mi'. Cosgrave rouran
lenes a la "Pall Mall Gazette" que
Ncw York, 7. — El vaixells enel senyor Venizelos continuaría president del Govern.—Havas.
carregats de fer respectar la Ilei definitivament allunyat de la poLA RESPOSTA DE L'ULSTER AL
de prohibida inauguraren ahir
litice interior de Grecia, pera que
MiSSATGE DE LA CORONA
Hur servei per tal d'apresar la nmb tot continuarä les seveseasgreu flotilla de transporte d'al- ques diplomàtiques a l'estranger.
Londres, 7.•alr. Craig ha sor cohol que, segons es diu, nave- —Hayas.
lit de Belfast cap a Londres per
ga prop do la costa amb carrega tal de presentar al rei ila resposta
manta de licors per Nadal. S'esal missalge de la Corona.
COI-LISIO A LA MAR
pera apresar uns 50 vaixells de
En aquesta contestada,
centraban que porten en junt
Londres, 7.—El vapor angles ter 'demana que no EIP Ii unelxi
unes 100.000 palier) de licora.— "Clynerock" i l'amerirä "licor- jarnai a l'Estat lliure d'Irlanda.—
,
•
Radia,
ge" •Washington" toparen a con- Radi•.

organitza,

ció de la política
soviètica
Roma, 7. — Intervievat
periodistes el senyor Krassia
declarat que el seu viatge a Ite
ma no tenia caräeter oficial, 5j,1
n6 aun solament tenia per objea
te d'estudiar la possibilitat ata
tablir relacione comercials ami
Italia.
Afegí que l'entrevista celebra
da amb Mussolini fou cordialla
sima, 3ncara que no s'hi pren
cap acord.—Havas.
Rema, 7.—E1 senyar Krassin ha der.12.

rat als periodistes que per tal de faol.
ter l'establiment de les relacione czer.
chale amb Rússia s'arranjaró rapidarkg
la qiiestió política. A la nova Ilei
cenen:lean a tot cietade, tant rus «el e.
tranger, sólides garantice per a les,
clr la seva indústria o comere. La preve,
tat privada, que ha estat tamhe restablc,
ta a Rúss:a, estari degudament gnr.endi
per l'Estat.— Radio.

UN DISCURS DE MUSSOLINI e
MULA
Milis, 7. — Mueselini ha eitl2
tat una de les grane fàbriques
fundida d'aguaste capital.
Acabada la visita pronunci
un discursó davant dels direee
•tors i una delegada (Templeats 1
obrers, declarant que ell no en
do .eap manera enemic del era
letariat, sine dels que necead
falsee idees s'estorcen en ea.'
ganyar als obrers i portar-los
la ruina, arrocegant amb "lla la
ruiina de la indústria i del pafs,
—Ha y as.
•

DIFICULTATS PER A CON,
TESTAR
Berlín, 7.—La qt:iestiö de U
resposta a la nota 'de, la Confe•
renda d'Ambaixadors sobre ele
incidente de Passau i Ingolstadt
provoca serioses dificultats ira
teriors.
Es creu que el Govern de l'im•
peni donarà les excuses en Ilse
del de Baviera, i declararía des-,
proporcionada la indemnitiacid
demanada pels danys causats.-,,
Radio.

EL FEIXISIIIE A IMEXIC
11Pvic, 7.—El mcnement Laxa,,

la fa ràpids progressos a da Re
pública.
A la ciutat de anide s'hart ina•I
erie mes de deu mil feixistes 1

4a111 en el camp.—Radio.

LA CAPARRA DELS—COOKiir
Londres, 7.—En ea sesee') d'aa
vni a la Cambra dels Comuns,
Lloyd George ha demanat a Be-;
nar Law que faci declaracions sobe del programa del nou (leyere'
abans de la suspensió de les sea,
sions.
Bon,ar Law ha ronteetat que fai
mis tot el possible.—Radio.

SEIPEL VOL DISOLDRE EL
PARLAMENT AUSTRIAC
París, 7. — Comuniquen de
Viena als diaris que el conseller,
sestingut pel partit burges, té
Pintenció de proposar la dieselució del Parlament i fine no.
ves eleccions pel *, - g de Ubre:
de 1923.— Havas.

LA SITZACIO PrILITICA A LA

XINA
Londres, 7. — Una informació
de l'Agencia Reuter din que segons noticies de bona procedencia, ls poc probable que el nou
Gabinet :cines es mantingui al
poder mes lenes que ele enes
antecessors.
u
La situada politice estä mait
lluny d'ésser satisfactdria
mesura que es succeeixen ¡ gastes
tan räpidament els Gabinete ea

fa dificil de D'olear hornee d'Ese
tats disposaes a encarregar-ø'
del poder.
Des de fa algun termes Xine
astä virtualment serme Govern.
Pot observar-se ana marcada
tendencia cap a una aproximada entro Tsao-Huse i TeengTso-Ling, tendeneia que te pe r '
objecte d'afilar a liu-Pei-Fu. la
influencia del qual sobre el Goc
v3rn de Pekin es debilita cada
dia malgrat de eonservar ena,
re una certa autoritat al Gabieräries a que el ministre de
Comunicacions da un represen+
tant seu.
Els actes de banditisme sea
wat freqüenta i alguns estrene
gers, entre els quals na es !robe,
cap sübdit anglès, són m'ese/
nene dels banchelers.—Havas.

DE PORTUGAL
Lisboa, 7.—Els tres ministeet
independents que han entrat al
Gabinet san eIs següents:
Ministeri de la Ileuerra, coronel
Freiria; Justicia, »ir:melles-F.1'e
nao. Comerç, Prederode.
1
rt din 9 del que sean ens 54
ee,ararä a Braga la eeesia Mece
peal del Qeneetie oetetter4l,
ves.
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La qüestió del Marroc
Encara aquest metí tracth d'es ,— La Voz" d'u, entre nitres
ehez Guerra no poguä o no va
volee prosseguir, fan de la pre- eusar-se aprop d'En Garcia Prie- coses:
sent crisi una de les mes dificils to per a no admetre la cartera de "La Concentrada ha fet molt
pro res.
per tes quals ha travessat el rés Guerra.. reconeixent les dificul- mal, pèssimament, en acceptar el
tate amb qué es trobarà per al poder., ....s ; 4
gira.
En nostra hUmil opini& sois
No es poatleament possible raen tärrec, perta l'Alhucemas ina les Corte sabent que la ONU, arribant fins a itIv9efir el negarrt-Mpst;ormar ministeri, poEntre lea. adra/4(M redes Pie
Manifestacions del govern acudir
eisCdtinar
al país la sonsacad de
El non ministeri
majoria de les mateixes rebutjlarä Bou patriotismo.
comissió nomenada per I Ates
L'Alcalä prendrà possessió de- que no ha pres part en una co- la
tota forma de sanció 1, com es
Comentaris de la Premsa
neu de Madrid per a organitzar
media
preparada
i
assajada
igual
natural, la proposta en la qual m a, a dos quarts d'una, i és promanifestada del diamen ge, hi
Han volgut Chnvence'm ele les minories de l'esquerra con- bable que demà mateix surta cap final previst havia d'ésser forço- El Rei ha aprovat aquesta !lisgimen les de les següents entstatil
sament
la
impunitat
dele
culpa,
Almeria
acompanyant
el
Rei
per
cape de la concentració perque densaven el seu desig de justicia
ta del non Gavera:
madridenyest
Presidencia, marquès d'Alhu- jo torni al Parg ament amb el ma- I formulaven ele mitjans per a a assistir a l'homenatge quo allí bles."
Unió Geheral de Treballadors;
se
celebraré
en
honor
del
regiMINISTERI
DEL
teix
Govern,
prometent-me
que
aconseguir-ho.
EL JURAMENT
temas.
Higa dels Drets de encime, Grup
comSEU
del
ment
de
la
Corona
pel
era
donaran
Mallete
i
declaraComparèixer
aixó
davant
Governació: duc d'Alrnodóvar
A dos quarts de vuit del vespre i amb Cultural de Cigaweres i taba.
ran que no tingueren la intensia Parlament, seria, com es natural, portament a Africa.
jel Valle.
fet, el ju- quers, Partit repule -He/4, Joventut
No sabia res aquesta tarda res- el ceremonial de costum, han
que se'ls atribueix, en la SZ2uSi.S
danyós per als propis elevats
Hisenda. Pedregal.
noto minis- republicana radical, Casa del Po.'
Rel,
els
rament,
davant
el
fine que desitgem. El vot no- pecte als nomenaments d'alts cä- tres .
del dimarts.
Estat, Alba.
ble radical, ASfOCiaCió de Velas,
negat rodonament.
gatiu 'de la Ctimbra ho faria ja rrees al seu departament.
M'hi
Gressia i Justicia, malta de 115al Monarca els cape de do Madrid, Federació d'entitats'
Acompanyen
el
ministre
com
ajnPrendré
impossible per a sempre. IntenTot misa ho haurien hagut de
rnanones.
Palau, marquesos de Torrecilla i de Via- ciutadanes d'Espanya. Liceu de lar'
preveure ahir metete.
tar-ho tan sols en tals condi- dant al comandant d'artilleria na, el cap de la Casa Militar del Rei, ge- Raça, Associació de Passius d'Es,
Guerra, Alealts Zamora.
Alvarez
Maldonado.
actitud,
cione, afavoriria, dones, una veEn quant a la meya
Marino, Silvela.
neral Milans del Bosch, el gran d'Es- panya. Circo) lnskructini rcpubli,
clara, categórica i redora, es pnt ritable farsa, a la qual no hem COMENTARIS DE LA PREMSA panya tnarquès de Vallecenato, el major- ch, Cornissió pro-presoe, Gentes
Foment, Gasset.
en
acuarelas
parlantes;
volgut
prestar-nos
per
respecte
sintetitzar
Instrucció pública, Salvatena.
"A 13 C", comentant l'actitud dom de setmana Josep Maria Crees i
Ohrer republica de Shamberi, En-.
l'opinió a nosaftres mateixos, dels diferente grupe politice deAjut al Govern lliberal a les
Trehall, Chapapr
titats municipals reformistes, Des
majo' d'Alabarders, En Merello.
Corts per a tot, pera els vote que ens impedeix d'estar a l'abso- vant la situaci6 presenta a la maEl ministre de GrOcia i Justicia sortint, tensa Mercantil patronal, Ferien
LA JORNADA DE L'ALHUCEMA:1'
conservadors re poden sanar -sa luta impunitat a que com a única joria com poc propicia per a En Cafial, ha pres el jurameat al mar- nació d'empleats 1 obren de l'A-n
El marques d'Aliar:u:emes ha a la prora-isla Iliberal sabre . res- solució ens portava.
afrontar en sen i la solució de les qués d'Alliucemas i aquest al seu toro juntament de Madrid, Associacib
comeneat aquest mati els seus poneabilitats, perque aixa seria
com que negat el partit con- responsabilitats i acaba dient:
general de Dependents de comerç,
l'ha pres als denles ministres.
treballs conferenctunt amb nitres una ind'gnitat. erran atoi;gats servador a Iota enlució, no hi cap
Acahat el jurament cl Rci ha comen- indústria i banca,
Pera del dit, que serä per a tots
deixem
indefinidapersonalitats del sce partit.
sanee re gsfeigs a don Melasiadee Ilimpoo QUA
els grups, especialment els gover- sal breument amb els seas consellers.
A un quart d'onze ha arrihat Alvarez per a la prestemcia del metal sense ella la Corona, hem namentals, cap observada tenim
A les Sao els ministres sostircn del Pa- EN VILLANUEVA e SERA O no
al domicili del marques d'Alhu- Con grós, i s clar que lotes les neeessäriament de prestar-nos a que aprovar a la enlució que sa- lau.
ALT COMISSARI?
cimas, el senyor Alba.
fdcilitats ens sunihlaran noquee fer-nos càrrec del 'Poder.
El president del Censen ha manifcsde la erial. No n'hi ha
En Villanueva Isa manifestat
Han Conver.sat 1 resolt sobre rrrque s'aprovi al Senat e l proNo ho fern sense deixar cipotut que després del juramcnt havien com- que tenia interés en qué es rectie
na
sets davant d'Espanya tota, com alt Davant
les dificultats que el senyor Al- jte le de recompenses.
el programa de l'Es- plimentat a les reines i després havicn irgues la noticia de qué anava
ba posavti en Paeceptació del PoNe gativa rodona a qua ea fer- davant del Rei, els fets, els an- guerra, "A B C" curnplirä tots tin4ut l'acostumat canvi d'impressions, ocupar l'Alta Cumissaria del Mere
der ner part dele concentrats.
ie' un Govern ronservador, res:, tecedente que queden Iletalment ele serie compro/114s, les seves acordant reunir-se &mi, a les sis de la roc, puix tenint aquest caree° el
A tres guiarte d'onze he arribat
consignats.
pum eigni.
general Borenguer amb satisface
tradicions, pera junt a aquest tarda ,en Consell, a la Presidèncil.
al Pelan el marques d'Ahume- elaillIFESTROtrointa D'en, MELafegim ara que, ja que auf programa i nns per sobre de la
cita (le molts per baver logras Urna
mas. sortint a dos quarts d a dotha impbsa l'actitud irreductible imperiosa pie-decid de la realitat,
portante objectius en ¡receló d'Ese •
QUIADES ALVARZZ
del partit conservador, el nou Go- hi han pendents una extensa lee- L'agitació agriria a Galicia panya en aquella zona, no hi ha
ze.
Don Me1011ied c, Alvarez Aria vern sotmetrà oportunament el
Davant dele periodistes ho macap motiu per a substituir-lo.
anif qule avio hi batirla un Go- Deeret de dissolució de Corte a la ea (le Govern en la que, ni amies
nifestat el següent:
Malgrat oiió, s'assegura va ante
la
vern
Iliheral amh el decret de dis- firma de S. M. el Rei, per a pitan- ni enemics de ningú. a lote ele La vaga general
—Declarat pel senyor Shnchez
guvernamentals
desitjem
recen
na provisionalmen 1 a la presta
sollield
de
Corts.
tejar novament davant les que
Guerra que no hi podia haver cap
i des e
de foros dencia del Censen d'Estat
El no poder enmpareixer (In- s'elegeixin, ea problema arramenat • ii la virtória.
Gov e rn del partit conservador.
pres seria nomenat alt Cornissa,
de la criComenta-nt
liisolució
vent
les
Corta,
es
cosa
que
conde les responsabilitats. A exigir si, "La Acción" creu que l'ajorna1 requerit jo per S. IS1. perque
Vigo.—Ais iminediats pobles ni civil d'Espanya al Marroc en
in'encarregui de formar-lo, he traria grandlosement a la con- aquestes davant del pala, perqué ment del assumpte de les respon- de Redondeila, Porriao, Puenteä- el mes de janer.
eregiat que en les especials cir- cera retció lliberal, premie sabut es s'imposin i latein efectives en tole sabilitats fIns que es renneixin reas 1 Marin s'ha declara!, lambe
seircumstäncies que ens trohern ro erre nosaltres sean decidits par- els ordres, mitjançant les fula- les novas Corte es garantitzar la la vaga general: Es creu que 'du- ELS SOCIALISTES VAN A LA
em poít 1 negar al compliment tidaris de viure al Parlament. pe- res Corte, fixi la seva significaMANIFESTACi0 DEL DIUraré 48 turres.
da el Govern i &clan que apues- Impun itat.
de tal Iterare. i he dit a S. M. que ra l'actitud dele conservadors
la Federada PatroS'ha
reunit
MENGE
El
"Diario
Universal"
din
que
aquest,
totalment
impneaible
que
ta decisiö d'impedir sancions a
vaig a fer les geations necessänal de Vigo per a prendre acorde
La Unió General dele Trebaa
rica. i que a dos quaris de dues (le yera pugui presentar-se a les les faltes politiquee tal carn ho era l'arrice solucid possible. i relacionats amb els successos
s.
ha proposat, sera, junt arel) lot anuncia que el problema de les desenrothats durara la vaga tale Iladors ha pubilicat aquesta nota
de la tarda vindre al Palau, per
resronsabilitals solament s'a"Eta termes precisos en que.
a perlar l
nntesta.
ELr, ESCRUPOLS D'EN noma_ rl progrorma de la Concentrar-id,
carrera, resultant diversos Faesté formulada, l'ebaecte de la
1a conegut. el sentit (le lee pró- jorra.
Ara vai g a fer algunes visites.
NONES
trons
(ende,
un
d'ella
greta.
Foes
presen-,
torces
lliherals
Les
manifestada convocada pel Ate.
e l ennv, dr !ter/lapones?
ren agredits per negar-se a tanEl marques d'Al/m(9. me g ha rimes eleceions, apel.lant al país
neu de Madrid per al vinent dux.
—A arpirst tarnbi. peró abans manifeetat que el romte de Ro-, prrqub ea prnnuncii i falli, afir- taran devant el ros electoral amb car llora establiments.
una
bandera
1
un
programa
denha motivat als Comités
he dr veure eltres persones.
maeones s'havia negat en un mant els nostres propósits i eil nit, figurant cona primer nostulat
A la reunió a 'ha acordet de- menge,
exeentius de la Unió beneral de
nostre
compromfs.'
principi a formar part del (lod'una i altre el compromis d'em- clarar el locaut en el cas de no Treballado rs i del partit socia-.
REUNID DELS conerrnars
remire agriest roagne assumpte easer castigats els agressora.
JUBILEU A CAN ROMANONES
lista a acordar conjuntament inLes d tel
el marqués il • Al- vern, peró davant do les reiteA Villagarcia la Federació obro
rades insthricies del mere/res
Durant tot el dia el domicili del del chstic dels responsables del
hneemas he marxat al seu
corporar-s e a aquesta manifesta
domanifest
ha
publicat
un
ció i aconsellar 4a seva asistencomte de Romanones ha estat desastre de 1921. Amb ele Sena na
on ja s'hi trobaven reunas d'Al/lucernas 1 considertint
narut
compte
que
la
vaga
general
i
cencinnal
de
les
artuals
cireerns
concorregudfssim. Gairebe bis vote la opinió pública espanyola
tole els ca p ,. que integren la concia a totes les persones atiliadee
com
a
protesta
pels
successos
a
ocupar
la
ha
accedit
t
ä
n
c
i
e
s
,
a aquests erganismes.
els ex-ministres del partit, diver- , prejollarä inchis i d'una manera
centrarla Iliberal.
ha
do
terminar
avui.
Guillarey,
i
a
i
:fuel
fria
i
mes
ri
Grär
ca
etera
Al fer públic aquest acord
ses personalitats i bitstants pe- . ben lata la qüestió.
La nora reunió ha durat fins
ReLes
noticies
de
Pontevedra,
endavant
la
presidencia
del
Se,
no
altra
cosa
representa
creiem lambd decessari accentuaz
Aixe
i
riodistes estaven allf quan ha
a in quart d'una.
dondela,
Puenteäreas,
Purria°
i
net.
el
rativi
de
política:
el
pnemer
frr
el
marques
(rAlhucemas.
que
la nostra presenda a aquest
arribat
A aquesta hora DI ahandonat
tranquiLlitat.
LA LLISTA DEFINITIVA
significa estrictament nestr•
Aquest ha conferenciat amb el efectives les responsabilitats. 1 Tuy acusen
la casa del marquéz d'Alliucemas
&tete
a
Pontevedra
fou
ahir
L'atur
&maree de remeten aquest
coincidencia am,b el que en
Des de tres quarts de dures fins cante de Romanones.
el senyor Alba. eil qual, en veuendeger els destino de la na- absolut.
Del resultat d'aquesta confetualitat constitueix el comú anhet
re's voltat pele penodistee, ha a les tres menys vint mimas, ha
Diuen de Tuy que s'han rebal- de tots els ciutadans, a saber:It'es
ditt
romas al Palau el marques d'Al- rencia, auf com d'alfres que ha du cap a entes du' majar legalitat,
xat
les
(manees
que
es
demanaven
—,Ta ele parlarä el marqués hueemas. el qual, en senil'. Ira tingut arnb els ex-ministres lli- Ilibertat i rrgeneracid económica,
fectivitat da totes les responsabi,
als nou processats de 10.000 ()edlitais pel desastre del Marroc.
sodal i política.
d'Alhucemas.
sotmès
a
la
firma
berals,
I
amb
el
nott
cap
del
Godit
que
havia
•••.
cap
enes a 5.000. admetent-se fiança
T.-Heraldo" diu:
—rs. tä tot neabat?
del Rei la Nieta del següent mia vena, el propi comte de RomaAquesta significad& i no
personal.
Govern
altra, tindrà nostra presenc i a ea
Ele
Iliberale
pugen
al
nones ha facilitat als periodistes
—Si; sols falten alguns petits nieten:
al pagament de foros, la projectada manifestad.% reseca
no quan haurien sima esRespecte
Presidència, marques d'Athu- la següent referencia:
detalle, peró tot estä arabat. Ea
tracta de transigir els pen- vant-nos per nostra própia i ex-'
ja els ho dirä ci cap.
—El marques d'Altrucemas ha giran les maneta politinnea tun dents
cenizas.
amb
pagaments
moderats,
actuada si alga tracias
vingut a comunicar que havia es- eeigeixen anib apremiamet Is it- previa reviera de les eärregues
Estat, senyor Alba.
—Va personalment el nou Got'o- clussiva
de sembrar cenfussions en el in.
.ern o hi rstnrä representat?
•Gràcia i Justicia, comte de Ro- tat encarregat pe! Hei do formar cienisables.
rate
i
deixar
de
pagar
aquella
que
Govern, pera que no podia comEl marquea d'Alhireemaa. al relegre mantenimen t de muestre pura
—Ne els die res; airó es cosa manones.
constin en document.
de vista, ben conesut al apreciat!
plimentar aquest encàrrec si no collir el poder abandonat pele noEs
Jet marques d'Allsncemas. SupoFinances, senyor Pedregal.
nomenaran advocats per to- quan en ell problema de l'acota
conservadors, al dimanar, fi-HA...- les dues
o que a dos quurts de dues porGovernació, duc d'Almodóvar comptava arnb el meu concurs.
parte,
eetrame
a
la
HuiJo li he contestat que ja conei- Mato per a presentar-se deese- la. serque es posin d'acord sobre d'Espan ya al Marroc es relaciona.
larä al Palau la /lista del nata del Valle.
Gavern.
Guerra, serrar Alealft Zamora. xia el meu criteri contrari a go- molde devant la representada del el que calgui pagar senas discutir
EL COMUNICAT OFICIAL
vernar cense Corte, perä quo pafs, al formar un Gabinet infe.
—Estan melt equivocats els
Marina, menyor Silvelb.
Ja resolució definitiva del Govern.
Es
concreta a dir que no hl ha
gra
t
cornprenia
la
gravetat
del
naopels
distints
sectors
noins de probables ministres coa
Instrucció pública, senyor SalPer a aquest efecto s'Ira instal- novetat en els territor ment
present
i
això
m'obligava
eals,
curnpleix
els
seus
(teures
linguts a la Premsa, d'aquest vat ella,
a Tuy una oficina.
a consultar amb els ex-ministres politice en anuestee horee de gra, latEl
matra
Foment, senyor Gasset.
senyor Ordóñez ha enviat LA DEFENSA D'EN BERENGUER
donar- velat tin la vida política esparnmdel meu partit abans —Jo cree que s'acosten hastant
Treball, senyor Chapaprieta.
una
cartilla
de l'Institut de Pre
En lea exculpaeion s que avui
la agitada per tants fonds ilroblfh la realitat.
11a afegit el senyor García li una resposta definiiva.
visió per als orfes de les victis publica el general Berenguer,
En efecte: he reunit en un al- Mes,
Tempere han volgut Oss o r mes Prieto que el nou Govern juraras
parla de l'estat Aamenasble en
mes de Sobremos
— "La Epoca", en el seu ediexpireits els arfree cape de la con
dos (Inane de vuit de la tarda. tre despatx do casa meya eta seFI DE L'ATUR GENERAL . que es trobava la plasa de MecontrariA: sols el senyor Gasset
Ha dit lambe -que per a mes nyors Jimeno, Luque, Salvatella, torial, raona les dues aarmacions
noPontevedra. — Els obrers ag,rt- lilla, de les desconsolad,ores
ha manifestat que tots estaven endavara, en les noves Corts, se- Argente, Roselló i marques do fetes abrir per En Sänchez Guerra,
que rebia de Kader, Zluan
(faenrd.
ria president del Congres el se- Cortina, mentre el marqués d'Al- de que els conservadors no vota- coles, en vista d'haver sigut alli- ticies
i
del
general
Navarro,
i
de
com
berats els presos de Tuy, han
trucemas tenia la bondat d'espe- den la ponencia de l'Alealä ZaAl senvor Alcalà Zamora li han nyor Alvarez (don Melquiadrs)
allí els fugilius, civils
pregunfàf, els repórters s1 seria del Sena/ el comte de Romanones. rar uns instants el resultat del mora i la de jutjar impossible la acordat donar per acabada la arribaven
i militare.
formació
vaga
general.
cama
d'impressions
que
anavern
d'un
Gabinet
conservafohir ministre de la Guerra, neUN MANIFEST AL PAIS
despees enm arribasen
dor intermig.
Tumbe ha Inflan en 11W-testa lesDeseriu
gara-se liquen a d o nar contesta.
El marques d'Alhucemas ha fa- a tenir.
trapes de da penInsula, en la
El primer seria contradiure's decissie la caiguda del Govern.
F.Is senyors Villanueva i At- cilitat el següent manifest diriJo he exposleals meus amics la
pele debata
Es creu que els Iliberals obri- forma ja coneguda
qüestió i d'amares de discutir amb el sostingut a la sala de sesenta Zamora han marxat junte.
git al psis:
parlamentaras,
citant
el cas que
ran les sorietats obreres que resEn pujar el COIXP encara els
"Des del moment mateix en breument, s'ha convingut en que, sions.
els hi fane ga tren regimental,
Pregunta als Iliberale que no ten tancades.
ha eastat un periodista una broqué i president del Consell di- tractant-se de lliberals, do la
puix sois tenien atzembles per
ma:
missionari plantejà la crisi al gran afinitat politice que tonina s'atreveixen a exigir les responcompensan, el personal d'arnetraATEMPTAT SOCIAL
amb el marques d'Albucemas, no sabilitats del Marro') des de 1909,
—Ja van junte el ministre fin Congres deis diputats, afirmà
!tediares ne •ioneixia el maneig
1001.
o
encara
millor
des
do
li
'Judicial
negar
la
nostra
ajuda
..„Slrago4sa.,--En
retirar-so
la Guerra 1 l'Alt Comissari al sera Posició la Concentració d'esd'aquestes, a l'artilleria hi man.
1
respecte
a
la
segona
afirma4rr.'rnur.
en
aguaste
critica
moments,
perseu
doinicili
del
careen
de
Gil
de
m'erres governapentals cobre
meitat ded bo:-.11ar, els
Els alindifs han rigut 1 lam- aquests dos fonamentals termes: que dificultar una solució demo- d& diu:
Laza el petrel paleta Josep Sal- cavia laatreven
desmuntats i el
oficiala
El qui enfonea un Govern, i
pee htn dif rea.
vador, fou agredit per un grup personal d'artillena ticugera no
willeniment de l'actuació parla- cratice aja crisi entranyava greu
perill per a la vida m'asnal. El -docSrina incotitroverteble,
deu d'obrers situat al carrer do Cermentaria
per
a
ra
resolució
jushavia tirat mai.
LES GESTIONS FINALS
ta del problema de les responsa- qui mis explicilament ha defen- substituir-lo, i per tara, el Go- vantes.
Acaba dient que el 25 (Unzan
A tres quarts duna ha sortit bilitats; exi gencia d'aquestes i sa- sat aquesta tesi ha estat el se- vera Ira d'eser do concentració
Li forera sis dispare, fent blanco
al a Melilla 11,000 homes;,'
el marqules d'Alhucernas del seu tisfacció adequada a l'opinió del nyor Argente, encara que els ni- lliberal, responent a l'actitud d'En dos d'ells, que di causaren feridea hi ha y
tot eslava disposat per a an'er
opiya
tres
participaven
de
la
so
Villanueva.
greus
a
una
cama
i
al
peu
dret.
pais mitjamisnt les solucione
Nador, peró no pagué fer-sä
Ha dif als periodistes
Es hora que s'endegui la poliAquest pateó tingue reitera- l'operacid fins* a mitjans de se.
contingudes en el dictamen sig- nió.
—No hi ha res. Han vingut nat per les minories governamenHe tornat a conferenciar amb tica espanyola cap els gratis par- metal un atur en tina obra en coas timbre. permita no hi Iravien coa
ama uns Tiaras avales. als grial( tals del Congres.
truccies en la qual trreballaven
el marques d'Alluiceincts, per a lita i acabi la alomitazació
jo ¡savia cifra per e dir-ins per
forces politiquee, de la qual no
obrera del Sindical !Hure i de Id - municacions.
Es notori mue la Concentrada manifestar-li la nostra determini match que In tn'havia (m ear- manca de vots suficiente a les nació. I no ha passat res.
t'avena d'eeperar cap be ben lo- nie. els guata li van promoure una PERQUE TODRNSINRIC
EALS SCLOATS
A
re gar de formar Govern. Ara va's; Cambrea . perque prevalgui cap
—Jo—ha afegit el Comte—as- grat.
vaga.
a fer tun paren n tres ( 1 0 visite,. Iniciativa pea treu propt i pecu- piro a la presidencia del Senat,
de
la
SoEls Governs intermitjos san
El ferit ita president
A Dejar s'Ola celebris una im.
— Entre elles a la Csiefellann
cietat Mutual d'Accidents.
liar perore. Cal que, dones, reque- pera aire no impedirà que eon- sempre eixorcs.
—ha presmetat un periodista, al- rir el concurre de In materia con- tinui esent diputat, puix no vull
Pensin ele Iliberals en la resHa donat a la policia els se- ponent manifeatació popular, asledint al dornicili del comte de servadora, amb el fi d'arribar, en ileixar d'esser una eart integrant ponsabilitat que sobre delle ma- nyals d'un dele agressors, al qual sislint-hi set mil personea de Lotee les Classes eoeials.
Remaron...a, que es troba en servei d'Espanya i de la nornlell- del Congres en el eue em quedi teixos han volgut Ilanear, i go- coneix,
Els manifestante recorreguearmen passeig.
constitucional 1 parlatnenlä- de vida. Em presentare per Gua- vernin distinguint l'opinió del
ren els principias carrera arab
LA
"GACETA"
—Sf: arrt vaig a risa del com, ria, a aquell resultat. Procurtiva dalajara i encara que tingui que soroll, que ea l'única manera quo
te (ir. finmannnes.
La 'Gaceta" publica lea se- gran ordre.
rnereixel la Coneentracid, pres- renunciar l'acta no m'oposare a pot acceptar-se.
Dernanaven la repatriada de
Respecto del nou Govern, ma- güents disposioions;
1 el marquAs d'Alhucema .% ha tant-se per la so ya part al sacri- la reelecció (piantes vegades els
Retal decret de g ministeei de l'exercit que Huna a l'Africa, el
marxat a conferenciar amb el fica pntriatic de compari• ixer al ineus electors vulguin afavorir- nifestó que li plau, porque en
la Governació concedint higran chstig dele culpables del desastre
comte de lInmanortee, visitant bane der Govern, davaat d'unes une amb Ilurs sufragis, encara ell figuren totes les branques
deepres al senyor Sänchez Guer. Corta bastils 1 mes que mai ara que no pugui en tole la vida de bernia i per la decissió dels cape creu de l'Ordre civil de Benefi- de Melilla i la Ilibertat del pro..
cencia anib distinliu morat i Sonore.
za.
diffells d'enrielar vers una obra les futuros Cortes jurar el carece de formar personalment en el
En aquest sentit ban telegrablano a don Josep Clara Pitiot„
Deepresi
frashadat a Pa- de severa i serena justicia.
tui dipulat.
Gabinet.
doctor en Medicina 1 inspector fiat al Gavera.
ran, i allf el tenim.
Tut abre demostra l'intclnt de
La negativa terminant, mulo- El. NOU MINISTRE DE LA GUETumbe l'Ajuntame nt do Sala.
qué prevalgui la doctrina dele provincial de Sanitat.
na, irsapcl.lahlo, ()posada a tals
EL QUE DIU FN SANCHEZ
Un altre idern indem ídem amb manca alma dirigit al Onver• per`
RRA
partits,
encaminant-ce
les
gratis
(leal/mis
pci
president
dimiesios
GUERRA
L'Alcalä Zamora, en saber esquerres cap a la constitució distintiu Nano a donya Isabel qué depuri les responsabilitata
El senyor Sairetrez Guerra ha nari del Consell, despres d'escolLago do Espinosa 1 de la Cm del desastre de Moltlla
!el les següents manifestacions: tar ole que ho Fina de les Caes- aquest mati que havia estat de- d'un de !liberal.
Elogia a cada u dels nous mi- cel.
El tabaco • Melll
—Despres de la meva visita al bres, auf com Poposicill dir tots signa!, per a la cartera de Gue- nistres i diu que no hi ha do manUn altre eoneedint el trenaelle ala possible constitue16 d'un rra, ha dirigit una lletra autógraRel, no ad res del que pasea.
MELILLA.—A robjecte
ruent
d'11.1ustrtssina
a
l'Abultadele
conservadora
l'ajut
car-lis
fa
al
capith
general
Weyler,
saaltre bovern conservador capaç
La mey a impreamid, no obso •
ten' de la vilo de Montblano peccionar la venda de lea novel
quan es tramitin aseurnplea d'intant, es la de Tus formarla Govern de portar a terme, la tramitada ludant-lo i notificant-li el ecu n0- terüs nacional,
(provincia da Tarragona),
laboro de tabacs b arribA1
.
parlamentaria que el senyor Sän- usenament com antic

Solució de la crisi ministerial
espanyola
•

Manifestació
ponSelefats

í

redempció

el Marques d'Allsueentee.

8
e'leub-director d* la Tabacalera.
*lintel d'Uribe,
4
1 El comandant general ha aut'ae
rat als cape deis coseos percutepugnen portar al camp grane canate de tabac.
ELS JAUMINS PER LES RES-.
PONSAINLITATS
Reunas en juntes generals les
diverses enateas jaumines de Mare han satelice! unenimemeet
la acolen eg elcs seves direteives
rc
,adltarint-se a la manifestada
peo-responsabilitats projectada
pe1 rettInnenge. Tambe s'he pres
.racord per les seees autoreats
enilitars de designar una secció
requete per a que vagi al acte
( G mb la bandera Itur, portan', la
'representada oficial dels requetes
kaermins espanyols.
Asietiran a la manifestada un
repreeentant del' secretare polttie
d'En Jaume, marques de Velo' res; les minories parlamentàries
del Senat i Canees i lee Retarle
tats regionals, provincials i lo, tala que es trobin a Madrid.
StAniFIESTACID, AUTOMTZADA
El ministre de la Gcveraaeió
ha concedlt autorització per a
,telebrar l'anunciada reanifestas'the organitetada pels elements ele
'neistes en pro de l'efeetivitat de
les responeabilitats del desastre
- de Melilla.
ELS Al..TS cAnnEes
Fins dezue, deepres de celobrat
el Consell de ministres, no es faran pe:Mies cl nomenaments dele
alts carrece.
La majoria dels que han d'ocupar-los no estan encara designata.
En ferm, sols se cap que, ad'mesa la dirnissies d'En Millan de
IPriego, el substituirà en la Di:
Tecei6 d'Ordre públie En Carlos
tanco.
Tambe se san que serä governador civil de la provincia de
idadrid, Ea Joan NevarroriaverLar. A la Direeció (l'Obres Obligues. N'Alfons Serme; per a soisSecretani de Foment, En Rodríguez Vérez, tols ella gassetistes.
Per a la sols-secretaria de la
Presidencia, N'Eugeni Barroso, i
per a la de Grecia i Justicia, JoSep Lladó.
• Cena probables s'indiquen per
a la Direcció general de Registres, a l'Abril Ochoa i per a la
ene-secretaria de Governació a
1,En Gullún i García Prieto.
' Per al cärrec de goverriador cid de Barcelona s'indiquen dos
lame, pera encara no ha recaigut
eleord. Són Err Llufs Armiñán, diputat i molt amie d e l'Alba, i En
Josep Rosado, diputa( a Cris, expote - secretari de Governació
;ansia del marqu i s d'Alhileemas.
LA DISOLUCIO D E LES CORTS
La diso/ue,e5 de les Corte os fati/ públia als primera de mare
¡tes eleccions es cal p braran en el
terne de vint dies aun marca la
e/ei.
GOVERNADORS DIMITENTS
• El ministre de la Governació,
d'Almodovar del Valle, que
eta eres possessió aquesta
ba dit que el Govern ha comeneat a rebre les dimmions dels
governadors.
(EL PRES1DENT PREN POSES510
• S'ha posessionat, amb eI rekirnonial de costum, de la prenidencia del Consell, el marqués
(trAlhucemes.
Li ha donat posessie En Sän'ehez Guerra.
PEL CONGRES DEL COMERÇ
D'ULTRAMAR
e Han sortit cap a Lisboa, per a
l embarcar a bord ded eLucenia",
an direcen a Buenos Airee, ele
t delegats
espanyols del Comitè origanitzador del Congres nacional
4 del Comerç d'Ultramar, don
etemissionat leer a les repú'bdiques Argentina, Paraguay,
Uruguay i Brasil, i don Gaietä
`Rosiela, que ho es per a Xile, Bo¡fria, Perú, Ecuador i Panamà.
; Porten una nombrosa doeu•mentació per a la propaganda del
•Congrés i recaptar tlef comerç es panyol a l'Ami:rica la major co•
: 'operació possible a 4a tasca de
:Fomentada assemblea.
Els senyors Boix i Rosich foren
acomiadats per la Comissió ex ecutiva del Comitè organitzador
¡del Congres i nombroses repre•
eentaclons de corporacions iners eantils oficiales d'aquesta Cort.
El senyor Boix passarä des de
J'Argentina a les altres repúbli, qnes del Plata i Brasil, i el seayer Roe'eh (upare directas-m:1st
el seu vietge g Santiago de Chf' te.

rait

LA PROTECCIO ALS
, El Consell d'Administrada de

EAssociació Nacional Vinícola i
indústries derivades del vi, en la
eeva reunió d'ahir, convocada per
(a adoptar mesures que aminorin
e la greu erial que eatcosta a la
s producen vinícola espanyola. 113
' }eres els següents acorde:
. Primer. Que es denuncii
> Cota:ene comercial firma'. amb
Franfia el dia 8 de juliol últim,
yergue les seves clàusules i la
Illaartera d'executar-lo no a favorea
ixen la producen vinIcola. necio•nal.
... Segon. Que en els tractats
, qu e, se cetle.bren amb altres na•
Mane s'exigeniet garanties de reCiprocitat en l'intercanvi de mereaderles indas deis vins, entre
-1n14 que aquella han d'adquirir
jeedatóriAlusaa.

1CA PUBLICITAT
Tercer. Que se suprimeixi
ritepost els arbitris que graven el consum dels vins.
Quart. Que es prohineizi- la
fabricad de l'alcohol industrial
amb matarte-a importades de l'estrene-ea
Calque. Que es rebane l'impost sobre els alcohols per a alavorir la seva producen en favor
del vi, i
Exercir activa 1 intensa
propaganda en ei país pereue
ajnal failtaheRere conclusions.
En compliment d'a guase óllien
acord, el diumenge vinent, a les
cinc de la tarda, se eelebrarä un
infting al Toinelloso.
RETORN A CASA
En l'exprés d'aquesta tarda han
sortit cap a Barcelona tots els
parlamentaria catalans que es
trabaren a Madrid Ilevat del senyor (lambe, que encara romandrà aquí per ara,
ELS ESTUDIANTS I LA
POLITICA
'Corve en els <tes anterior, avui
han anat al Centre del . carrer del
Piamoet, gran nombre d'esta(batis, pecó s'han limilat a comentar els esdevenirnents patines del dia, inantenint-sa en ço
que al seo piet es refereix en actitud expectant, confiant que l'adveniment dels ll i berals al Poder
determinarà la immediata dimissial o destitució d'En Minen n le
Priego, i quan aten passi, ells
tornaran a clesse..
BOLIS Cf.1.NEOLS A 13.11/1DEL0NA
concedit el "regium exequator",
entre alirm c6nso1s, als següents
M. llana Phue Mullen cónsol de No- •
ruega a Barcelona.
M. P.:Job J, Tonten, ebnsol general deis
Estats Units d'Ambrica a Barcelana.
N'Arcadi O. Sandmialc, eúnsol general d'El Salvador a Barcelona.

FlOVINIENT GUATATIL
La L'ene no canvià d'aspecta,
predomina sobresortint la irregularitat en les cotitzacions.
L'Interior al comptat guanya
cinc centims i tanca a 75.
Les Cedules hipotecàries milloren 25 i 75 eantms, segons
les categories i els Tresors estan sostinguts.
En els vetees industrials
destaquen els ferrocarrlis, que
estan fermes, putjant e Nord un
enter i els Alaeants un (martillo.
Els francs guanyen 25 cèntims,
/es Eres 5, els dálars 3 i els
frailes belgues 1'25, perdent
frenes Sili5205 45 centims i lea
lliures, acuse Vst'illf': n5. quedan a
29'46.
LA VIDA TEATRAL

Aquesta nit Osa verifleat. l'a
inauguració de la temporada al
Teatre Reial, que esteva brillant
de concurrencia.
Ha debutat la companyia alemanya dirigida per llosslin, que
ha sigut ovacionada, coto també
l'orquestra.
Aquesta nit la companym
Maitu) Alipi la estrenar la comedia en un note i dos quadros
Gonzälez de Castillo "Los dientes del perro".
El palie ha aplaudit amb mol(
entusiasme la comedia, que ha
estat un delS majors èxits de la
companyia argentina.
Al Reina eecteria s'ha estrenat
"Roma se divierte"; opereta de
Gilhert, autor de "La señorita del
teléfono". arreglament d'En Cadenas.
Ha agradat. A l'estrena han
asistil En Sánchez Guerra i alguns dels ministres sortirds.
- -EN PESTAÑA A CASTELLO
Venial. de Barcelona ha arnbat

a Castelló (le la Plana l'Anea'
Pestaña per a prendre part en
l'assemblea de la Federació agreri n de Llevant.
L'ACADEMIA DE CtENCHES
En la sessió corlebrada ah ir larda per la Reial Aeadem la de Ciencias Exaetes Oufmieo-Naturals,
fou elevat president en la varar-e
de don Ames Salvador, el rector
de la Univereit al Central, dorase
don Josep Rodríguez Carracide.

Darrera hora
DE

BAr<CELONA
ATROPELL

A les , uit latir al vespre un tramvia
de la lin i a de Sant Andreu al passar pel
Salb de Sant Joan, davant de l'Arc del
Ttiumf, va atropellar a un home de 53
ame. casal. jornaler, habitant al carrer
de la S;.g,rera, número 40, baixos, cansant-li 1.: Irarlura de les costelles quinta,
sirena i %Mena del costal esquerra i fcrides di erses al mateix costat, de proniistm r-..troat.
Feu enat a la Casa de Socors de la
Randa id S31st Pene, passant després a
l'Ho s pi t al de hl Santa Crea/,

ESPORTS
BOXA
La vetinda del Teatro Beso

Pay ara dun pdblic eseäs tengue, lloc aquesta segona reunió
al Teatre Bose; les causes deaixe podmen buscar --se en l'exeessi lla free-Ciencia de les rettnions
p ug ilistiques i al. recei amb qué el
públic mea la confecche dels programes.
No obstant, ha de convindre's
que el d'aquesta reunió era d'un
interés bastant mes considerable
a la gent que hi acudí. El programa havia sofert algunos alteracions; acf amh l'ordre que
transcorregueren els corbats:
Cadieu - Fabregat, en sis
rounds; toas que res, fou una superla demostrada de resistencia
del catete.
En Cadieu, si bó essent molt
Superior, desagrade pel seu este)
de portar la lluita; guanyà per
punta.
Rottier-Salvany: asombrosa
sensació d'En Retejer, el qual
portà un net avantatge des del
comeneament. Els seas "oppereuts" eón meravellosos i de gran
eficàcia; al vuite round el' ecu
contrincante enterament abatut,
opte per l'abundó; el públie feu
objecte al guanyador de forts
aplaudiments.
Casini-Blin, en deu rounds. La
tectica del francés, coneseslent
principalment en una continua
esquivada i esperant sempre el
monten', oponte Per a colocar el
seu *p, enervà visiblement a Er.
lean, el qual no picà anda eneert
ni per una regada tan sols; no
obstant, l'estil d'En Casiiii no va
dsser ruca de la satisfacen del
públic.
Siterre-Egrel: Aquest encontre era el que roes interee havia
despertat al públic, i en elhes pose novament de relleu el formes
esquerra d'Egrel. El cornbat resulte dur, tal com es preveia,
ja des del principi, arnbdos adversaris fs'hi llançaren rulement.
El primer tenips harta estat forea
igualad; dos directes pegata per
legre) i dos crochets magnifica
del seu contrincante
Al semen, un nou encertat
directo dEgrel, repetit al tercer;
des d'aquest mornent el sen domini anä accentuant-se; al quart
marcava encara un fort upperc'ut.
A,I einqué, En Siterre rodolà a
terna dues voltes, per obra d'un
nou uppercut i crochet esquerre,
respectivament.
Al sise temps, En Siterre, lamentant-se d'un cop al cap, abandone la Hada; aquest jugador feu
prora d'una tenacitatai ceeaütese
formidables; mes l'estiln blequejar de N'F.grel és queleom de
superior, ço que li feu portar u. neralment un mejor avantatge
sobre el seu contrincant...
Ambdós (oren aplauditaaardorosanierV
FUTEOL
DELS GRANG PARTITS leiTER- •
feACORALS
El "Pforzheim"
Atar ja s'entrenaren els individua que componen recluir) alemany que avui i diumenge Dudare arnb el de l'Europa.
Tots ells venen amb les millors
intencions de proporeionar - nos
dos interessants encontres; en el
públie lambe ha despertat un
gran interés la presente-ió
quest altre . equip germänic, preveient-se un ple a vessar en el
camp curopeista.
El cònsol d'Alemanya tirare el
"kick-of", segons ja es costilla en
aquests casos.
El "S. 11 Cechie KarlIn",
de Praga
Despees de les exhibicions del
Slavia, Sparta i Unió Zigeow, crida Patenció el que pugui ésser el
quart equip Uti Txecoeslovequia
que ens visita.
. El fet que vagi ara en tercer
'loe del Carnpionat del Seu país,
ee ja garantia que es nada d'un
equip de primer ordre.
Segons dados faciliteules pel
capità de l'equip, armen s'anejare avui enfront do l'Espanyt ael
segiient ordre:
Porter: Kaliba,
Defenses: Holas-J. Paulin.
Majos: Zabjonsky, E. l'ataire
Tarvan.
Davanters: Lasek, Novak, Severyn, Vlacek i Cesar.
No duna lambe do tenir inferit s l'onze que hi oposarà l'Espanyol i que probablement estere integral per:
Zamora, Canals, Montesinos,
Traba', Ellas, Peña, Ventura, Sanahuja, Speneer, Peidró i Juanico.
L'afició té, dones, astil, tulles
probabilitats de gaudir (loa graos
partes.

El "Magyar", de-Budapest
l'oes clubs del continent poDE L'ESTRANGET dent presentar un tan magnific
"record" com el que te el famas
UNA COMPANYIA NAVIERA
M. '1'. K. de la capital hongaresa.
PROCESSADA
Des de que comerme a jugar en
París, 7.--Comuniquen de Brite 1903 entre els clubs de primera
sel.les al "Journal", que la po- serie, les seves victòries han eslicia s'ha epoderat dele !libres de tat ininterrompudes; once voltee
complabildat i correspondencia ha guanyat el campiortat del neu
d'una important com_panyta
país, el titol del qual detenta fa
navegad& contra la qual recauen set anys seguits.
sospites de falses declaracions
L'agradable de tot ene, .ea que
respecte de segreetements de el (anide equip hongarès vindrà
tiene i interese', dele efeeellicel.- complet a Barcelona a jugar con14*e_Ade
a trii al l s t Rijan, Pltib dieä

iP a

24 i 26, encarregant-se d'arbitrar - los el reputat sportsrnan holandés Str. Boas, una de les na,s
altes personalitat del futbol continental.

My:marea S ea delinee

mera qradors sagrats de la nostra
terna.
Emsorlint de Le religiosa aeri'lamia el Pomell dedicar un
lunch d'obsequi a /es auloritata
i representaeions,
Ui haurà, denles, audicions de
Cardanes, parta do futbol entre
els equipe de la vila i el primer
de Roses, i selecta • velllada al
Teatro Guimerà, ceda, generosament per a aital acte.
Els parlamentaria del districte,
entre ells el joya diputat de la
M an comunitat, En.Pauli Gen, han
promès el sen concurs als actes.
Mes colla d'aquestes restes solemnia/s en lindre llos un altra,
coincidint amb la benediecia de
la magnifica senyera del P2mell.
No cal dir com aplaudim
aquestes saludables activaste de
la nostra joventut, en la qual
Lenins centrades totes les nostres mes falagueres esperances!
'Ens plau mollfssim aquesta
senyal pleterica de vida i la consignem, perquè serveixi d'exernple i d'estimul.
Avant semprel

Partas amistosos
Al camp del Barcelona ji 'š
aquesta tarda el seu equip, rel!eeva amb el primer del Badalona.
Al carn de la Unió -Esportiva.
de Sans ho far à el seu primer
amb el de l'Espanya.
LAWN-TENN/3
Eta vinents cempionais del
món
El Cornee Executiu darrerament ciega per a portar a cap
aquest aconteixement seta constituit en sessió permanent' i aecedint a la amable oferta rebuda
de la direcció de l'Hotel Ritz, ha
instaLlat les oficines i secretaria general en els seus espléndida
salons.
Els elements que componen
rieus POSIELLS
l'esmentat Comitè, en compensarle al poc temps disponible per a
Ve't ací la Ilista dels Pomells
l'organitzaciú d'aquests campio- constituits darrerament:
nata, cornenek (l'actuar des da751. - "Dones amigues", de
bans d'ahir i en breu Im faran ele Sant, Feliu del Llobregat (senyoSub-comités, l'acció deis quals retes).
este relacionada amb els prelimi752.-"Comtessa Margarida",
nars d'aquesta gran 'prova.
de halaguen (senyoretes).
La serie de consultes que es
753.-"I 1 de setembre de
van rebent tant de les Federa- 1714", de Barcelona (S. G.), (secions afiliados a l'Internacional, nyoretes).
com del jugadors interessats en
754.-"floser", de Ene. Santa
prendre-hi pan, permeten de con- Euleeia de Vilapiscina (Borla),
fiar amb fonament, que la Fe(eenyoretes)•
&raen Internacional no quedare
755.-"Orquidees llobregatadefraudada per haver cettit als nes", de Sant Jeme Despf (joves).
nostres tennistes la deferencia
756.-"Caputentes balaguerique aitals carnpionats represen- nes", de Balaguer (senyoretes).
ten per a la nostra ciutat.
7e7.-"Dels sagrats Cors
Ilavent - se elegit darrerament Jesús i de Atarla", de Barcelona
la Junta directiva de l'A. T. C. i
(sen)'oretes).
afectant la seva composició a la
758. - "Poncelles roquetendel Comité executiu, aquest ha ques"; de Roquetes (seneoretes).
(pedal, consthuit en la forma se759.-"Santa 5111'ia de Mangüera:
Ileu", de Manlleu.
President, En Josep Vidal-Re760.-"Sant Jordi Compatre",
bas Güell; comissari. general, En de Mont.blanch (joves).
Francesc llo(lon; comissari gene761.-"Poncelles de la Serra",
ral adjunt. En Mariano Vendrell; de Montblanch (senyoretes).
vneal-president del Comité de
762.-"Puresa del cal", de
Propaganda, En Joan Maloja
Constanti (senyoretes).
Del Comité EcontmAc, En Jo763.--"Joan Dalla", ele Barcesep Mir; del Cbmite T'Unjo, En lona (C.lot) (joves)•
Jeep Aleese; secretan i ge761.-"Estol de Santa Calaneral, En Jbsep Mesalles i
manda", de Calar (senyoretes).
705.-"Ponealletes de Crist",
r1LOTA BASCA de Manlleu,
768.-"Petite cors d'or", de
a a.ea
-' Al Feerito Comtat Barcelona (Sans) (nenes).
S'anuncien els segitents partits
767.-"Flors del Llobregat", de
entre socia (le la S. E. B.'
Comen del Llobregat (joves).
Avui a les done:
758. - "DamiseLles del Bala
Vermells: Ilale,t-Olaniendi,
Emporele", de Palafrugell (seBlaus:
Garcia.
nyoretes).
Diumenge, primer partit a les
769.-"Clavells 1 violetes", de
canee:
Palafrugell (ser/y:orales).
.
Vermells: Arana-Palma.
770.-"Llum nora", de PalaBlaus: Cuchy-J. Be.
frugell (senyoretes).
A les done:
771.-"L'escó", de Barcelona
asermells: Ferrer-Mas.
(joves).
Blaus: A. 136-Bargula
772.-"Ovelletes de la Verga de
Atte.-tic do Medrid contra el Gestead.", de Sant Vicents ede
Castellet (senyoretes).
Pompeia en hockey
773. - "Fruiterar de borles
Aihr nit, en el repisa arribaren obres", de Sant Vicens de Castaels jugadora de l'equta madrileny llet (senyoretes).
que han de jugar atad i diumen774.
"Cors joventvols",
ge al mata al eamp que té el PoroBarcelona (Hoetafranctis) (jopeia als carrera d'Alfons XII I ves).
Travessera.
775.---"Verge de la Font CalAquesta partes prometen yeti- da", de Barcelona (mixte).
re's mea coneorregute, essent
El Pomell de Joventut "-Nova
nombroses les localitats que hi Florida" ha organitzat una exha despanades per a presenciarcuren de lisig dia per al diumenlos.
ge, a Pedralbes, Sant Pere Marte', Vallvidrera iTibidabo, visiUna Cursa Excursionista tant al retorn l'Observatori FaEl Grup Excursionista Mont- bra. Lloc de reunió, esglesia de
cau organitza pel dia 28 de ge- Santa Anna, a missa de vuit.
ner de 1023- una Cursa Excursionista de marea Ihiure i
quin recorreget, que aproximadament es dalles 25 kilOmetres, Concurs de Cartells
es el següent: Ga ya, Vall de la
organitzat per l'Obra
Sentite Begäs i Vallirana.
La »techada quedare. oherl.a
del
Mut
a mitjans de la propera solenena, essent eis dreta de la mateiL'Obra del non Mot, que te per
xa d'una ilesete per cada parti- analitat atarear el nivell ,(1c1 llenciparla
guatge parlat, expurgant de lee
converses les pandees mutas,
grelleres o blasfemes, que amb
tanta freqüència com inoportunitat, cenen dele Ilavis de gent de
tota mena; convençuda de que les
veritats per a que arrelin, han de
ni
entrar-li a el noble lins pels ulls;
Una bella testa nadalenca ella que mai ira deixat de tenir la
leampoilelä
assistencia ¿decisiva dele apeePer les noticies que ens arriben tole i literats, els guate han ermidel grup d'arnics de Sant Pere ta en mil variarles formes, amb
Pescador ( Empordà ), podent les seves inspirarles i abrandadee
anunciar la proximitat d'unes se- campanyes el bengualge parad,
nyalades festes nadalenques que freturosa de reunir en un cartel'
tindran 'loe en aquella vila, or- d'una manera greflere i plestica,
ganitzades pel Pomell de joventut gairebe tangible, tot ve) que els
"Clavellines (l'Emporde", on són literals i °redore prediquen en
agrupados totes les donzelles benefici de la paraula , al»b l'espede la localitat sois- la direcció i
ranea de deixar ben vistent, fins
regencia del digne ecnyor rector pels que ro saben de !letra, la
de la vida.
nreessitat (le parlar lié, crida als
Baix els auspicis de! magnffic
invitant-los . a qué prenAjuntament d'aquella vila, que guin part en el Concurs de Carpresideix anib tant d'encert tfl tells, el fl del (mal cene "enaPir
Malle nacionalista senyor don el Bon Mol, o eorralemnar la blasJeien Roig, seran ceLlehrades lo- femia i parati"es grelleres", que
tes les testes per a les quals tan! desfiguren i taquen l'inmacuregna vitt entusiasme entre els lat vete, del muere pelle.
santperenes i els altres pobles de
L'artista podre escollir dintre
la rodaba.
tip marge amplíaeim de temes.
Al punt de la mitja nit serie ce- amb el ben p elas petó, de deixar
lebrada a la magnifica eesglesia ben clar l'astimpte proposat,
parroquial la Missa del Gall, inBASES DEL COXCURS
terprelant-se pel ehor del Pernea,
que dirigeix En Francesc Serra i
1., L'Obra del Boa Mol, oreeHospital', la "Missa de Nimia",
nierne. (mili/cal de. la Cana do
amb acompanyarneri f d'orquestra. Pensione per a ea Velleea i d'EsTarad cenan interpretades gen talvis, obra a la ciutat de Barceaquest acte triados "Nadales", del lona un (• oneure de cartas perea
Cançoner popular de Catalturyra enaltir grencninene el Neo Met,Do mes a mea, hl !murh cernió, o ronde/mear la blasfemia i ingua der8 ?radical, per sin dele pri, mutes grolleret.

Boli

L'obra deis "Pode joveniu t"

2." El cartel] ori ginal e
etee
per mida 100 per 70.
, 3.•
tindrà forma anai ,
4.• Es conceden Iliberte71,
procediment, exceptuant el 1„,"4
tell i, mälim (lustre H atee •
negra.
Ve obligada 21a. 211ege%
apropiada al obfeete del eartte
Pot dir "Dignifiquem la parate,
o "Ja parleu be?" o "Ni
gueu" o "Parleu be si us reja,
etc., o qualsevulga altre alee
piada.
6.5 121 originals no akiras
mate. Selle tindran un- leina,j1
amb Peeigival sineloure a e
sobre lancea el nom i adreça
autor.
7.' 'Lentrega dels origines
comeneare el dia i (l 'abril de
1 923 i acabare el (tia 15 de de
mes. L'entrega es (art al "Circe
de Sant Llue", Moll ee:e, 3,
e
batees.
8. 4 L'Obra del Bon Mot nor,.
meare el Jaral qüalihlcadrir, ei noe
dele quals es tara pliblic al a,
de gut temps. El sea "verediete'
serie inapelable.
Quinze dus deenre.s
taneat el concites, es (are pítele
el verediele der Jrirat. Les obre
s'exposaran en el Ilee que opere
tenament s'indicara. '
10. Es concediran tres pr.
mis.
len de 2,500 pessetes,
Allre de 1,000 peseeles.
Altre de 500 neseetes.
11. Els treballs prernints ee.
ran propielat al-medida fic l'obre
del Bon Mot, incides el dret de r.
producció amb tots elsr procedi4
mea 1 e,
12. Per tnt el dia.35 d'abril de
1923 es reeolliran els treballe ro
prerniats. Passada arrepeta
DO Di ha dret a reclamació
de cap
mena.
13. L'Obra del Boa etot no ve
fa responsable de lee levarles au e
puguin sortee <la trazas deis
coneursante.
14. L'Obra del non Mot adver.
feix n iv arnent als aree etee del.
cursaets, que a fe e el carecter
prona ga e de que den toree el cae
tell , s'ef erelre en faltar, re ta3
sols al mera arlistie, aMó a l'en.
neme a la claredat d'expreeeje
reflexe adequel as oeee ecte del
•
rs.
L'Obra 1'1
n 31,. • pseq:
it r 0 ..ntrp le, rt l-n presentada, i
• e , e miartes a"
i . e li convetare n fent ele re e p • tte u roa
tele( ofertes pe eseteet -arte;

(T., A,r4trarue e. .. ;.p!gr.a. ro
soleta

otmli

Noves relMoses
Avuir La Purissitita ConetT46 de Na.

tra' tecáia.

Quaranta hores: Asara a resalésia de
l'Hospital de la Santa Creu llores d'exposició : De dos quarts de vuit del mati
a dos quarts de sis de la tara.
La missa 'avui e La lonmaculada Cmcepcid, color moral
Cort de Maria: AnS, N'ostra DonO de
Li C6ncepció, a Sant Franeesc, o a Sal>
ta Clara, o a l'Ensenvanea (Eixampla), o
it la seva csglésia
da.
Adoració !menina: Arar. tara del Bat
Salvador d'Horra a la parroquial de Santa Maria de Jens (Gràcia),
Vetlles er, sufragi de les himes Id
Purgatori e Avui. a la sera capella . Es.
caria], 155 (Gracia). Toro de la Inunucalada Conczpció.
. .
Avui, divendres, festivitat de la red>
sima, titular d'aquesta parriiquia, les r.ti•
ses se cekhrarart a les mateixes hores que
els diumenges. A les vuit, comttni6 per al
Centre de Cultura, Fines de Maria,
resianes, Joventut i Escoles del Centre
de Cultura-, AJcs deu, ofiei solemne, pro.
dicant-hi el canonge doctor Porto!bs A
dos guares de sis coraencaran cls derats
exercicis del novenari, cantant-sli der'
rant cls intermedie diferents peces re

ligioses.
Els dice srgilfaits. a /a niateial
segaira el novennri.
• ••
Assenyaladissimes 1 nos-es meres :caben d'ésser atnrgadm per la Santa Sm
Romana a la Pritnria Cc-merendó d
lles de Maria estable -la al Brial 'Morestir de Santa Clara al correr i estatge del,
antics mimes de Barcelona extenent el
Sant Pare. per tnitja de la nostra C.»
1/regad& els referits privileais a wes
Aksaciaci.ns filials de IS le Barcelona
que tinguin les Asseciacions de Pilles de
Maria de tota fa Península.
La concessió pontificia ha estat la contest:tejó al mimatge adreçat a Fea XL
per conduele de la Sagrada Penitenciaria,
dzmanant fessin aclarits, confirmats
augrnen=ts eh antics
de cor
forraitat amh cl nou Cedi Canónic.

l'Afeiten Autone
mista del Districte 111
A

Avui, a les 11 del mati, serä
lemnithment beneida a l'església
de Sant Jaume la bandera catalana que, per suseripen entre ele
sacie, i per iniciativa de la secció
dramàtica. alta °red a l'Ateneil
Autonomista del Distriet e Itt.
perque onegi en el baleó en lei
diades pariatiques. Amb aquest
motiu, Iii ha preparades gran%
restes, en les que pendre part el
Chor 'La Violeta" d'En Clave, i
•
e Atlent ida" del mnteie
Ateneu, (me (talada Cantil
Oliverre. A le tarda la robla 'la
Principal Bareeloninst" derart
nula Buchete de cardanes en el
local de l'Atraen. Canal, 4, prat.
oteen ele Sent Jtrst, a la (mal edil
especialment convidarles totes
entitata naciOnaliste,.„

LA PUBLICITAT

ojvsndre S de deeembre ISfla

ELS ,ESPEC.TACIrES
—

TEAT
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—

GR 4N TEATRE DEL LICF_U
Avui, tarda, MARINA, per Media läratro. Demä, última du LA
DAME DE PIQUE.

sfssima presentacid. Nit, a tres
(marta de deu, Quo ds gran Barpelona! i La reina da lad praderas. Exit grandiós. En aquest
teatro hi ha un servei complot
ealefacció central.

E
c

Teatro cataiä Romea aa

a

a

rom
Avui, diada de la Purfs- 1
•11
il sima, tarda, o les tres:
LA VENTAFOC.3
11
q
1
III LES CONFiDENCIES
DIE
A
ININETA
A dos quarts de sis:
PRIMERA VOLADA
1 LA CASAMENTERA
Nit, dos èxits, dos,
LES JOIES DE LA ROSER
i
•
LA MALVASIA DE SITGES 31
Demà, dissabte, estrena
- de la interessant comedia
en tres actes, deis senyors
• Aymerich i e2ous,

g

fl .r11 Mi

1313

alut

PEP

I A LES DEU DE LA NIT
la' fastuosa revista de gran ezit
-11InA

111

111

Nit, a les der.':

Los cofias DE sot.

"

n

El

IMi2JNnerenamiruMANhOW
e- e sisy libeinisialis2.usisaasi

ii

Teatre C5mic

te

fr

11
PI

Cros rflinPanYta •rarnatica 03510-

TEA RE NOVETATS
CHSC EQUESTRII
Extraordlaärta rompanyla tIc llar.
te :tensora Gannau. Aval, illvendres,
mi t arda, a lea ..(aire, 1 ne, a tres
quar:s de den. 2 extraordinarlea
E S:inmutas. Ese e/amen». Grundids
trlcunt dela •rlginals 1 Intolligents

a

ea

ei

Cornpanyia de saremela
Orlas - Leonts - Gallego

arandela ese. Telomf de la 112,
ala (arrI a (artisies associals),
eran p eineta. Sandall gall . rt. 1 cale- N
ves, eirnlea. Revista d'esparto A ni
1 lt seno') ..periai de itna a-tarta 'lt
set: Triomf de la vis farria I el It
al irru, fan cal prnrepia NJurla:
• Aninsn e > repasara sir. 'carlin g a 'es53 trena: El une /.. Urn. 315, per la feo- N
el masa Alle. alladye. Pena, disastep,
Si rl , 1('S 1,11111 ,e padee e nitnent de 1s

el SERAFIN EL PINTURERO
a
a
a
a

a
taIrteancEsst11221:13135iiiillitlia

14 Gran telomf de la companyla. ISIS, a
les den. Gran festival organitzat
Cocentre cEliliraniarins.
pol
n'
rneaPb les I Stall/ara 3 beneert de la
La
conGermatidnt.
L'entrernes
va
ao
Al trata, el funda mines

a
19

n

5.17. er mi 'sru .'1 .1.1 7;t112.7. '.,e sr11 p4At‘xl,'
E taquea numeral > , per 1 la aal') (lo

dos platee de set rl'amiesta tarda. ai
Ulesisvisnanessamßnaresa
—

Diana-Arzentinn-Exceisior
_
Avui. Festivitat de la Purfssima. Matinal d'II a 1 E» amos do
la mar, primer: En non) de la liel;
El banquet d'Edgar. -- Tarda,
Calgut del col.
11121131EnZrZ2121:1211:111115111113151112
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N

Je* o • ,r91 en, per Cera! .
din* Forte I Wollare atea, proarilla-

AVIATI AVIATI
ei
•
e ESTIIRNA DE LA INTEß RESSANTISSIMA PEL.1.1- •
GULA EXCLUSIVA
g
a
AVIS A LA PORTA
a
le Flnissim I original assumpN
in te, intermaitat per la bella a
a
I genial artista
al
NORMA TALMADGE 2
•im
tBailIZaelianairtaiasetaraitalleli

e

Mena do

CI011s . PI

ß

i<

La gentil eangatteilsia PoPela
I 1118 I sortee( benele Mita iluaatnio
(te !orle cooperadora. Den». talasab i o , tarda, La •maxona del anti,Ptanchat I estrena de

Gran Teatre Cotufa!
:I Gran Cinema Bohemia

IGranada MI a I

•

es
nal esariazioilisactineenzeu

ei

Teatre Nou

Centre Autonomista

rompany i a d'opereta
-111 PINEDO
LLIJIS BALLESTEA
Dernä, dissa:de, a dos quarts
de cinc, El rey ciLe rabió, lazos-

DEPENDENTS DEL COMERÇ
1 DE LA INDUSTRIA
divendres, (Ira 8, a les 4
de la tarda, Gran Festival per a

Obres de Mozart, Wald0,

54
GRAN OSLO OE SOODS
A
Arfstocratiques misione artretIlue• a
ii
Frograrnea extesorilnaria
•
li
p
Ave!, eivendrea, testa le la Pu- ß
rleirna. I.,.ss101,3 mar], 'o. izt 1 n , z, a
r, rasaos programes. La r•34eN,ao, ea a
irandins eta. 1 la a p ,rnhd / nrIIII .I ll a
a de la monumental novella tesidrica a

Sobe,

le

Pone, dleendres, seslons matl, tar-

IS da I uit. Colossals Pregralneal

e

Rango« Migare, Caiguda del
Ill cal, primera epoca de la gran non CelIa cIncnialograltra Ela tras meste atleta" per noutalas Fairbanks, I
la valiera Pal nada de /a serle Co
tres episislis EN amos de la mar.
a A la scssisa de ta int, el fornida ei
• fllhla El mior postor,

egaamaccumacirnmura.17

P
le
La filia do Napeteda
a
a
F Dran, , P393h,r, Terrera /Ornada tIe .112
E ge 011a aa Nmelean, 1 es• rena da E1°
3 El millar pomo"
B
5
N3iiir32111153Biszt-:,J,9;),PZ

Delatelnomancraziwzaanasini
114{.1113111.5I I
Avui, Festivitat de la PiirIssirna. Sessió Matinal d'II a
a 1. Els tres mommeters, ei•
primera joritula. per Don- e
glas Fairbanks. P0031a 1 päa sois; ber Charles Itay; Cer- 511
múdoz a l'Oest. Actualitata
• Gaumont. Tarda, eSrulllt ä
programa. Nit, Sa Altesa.—
E Diumenge, nit, estrenes; C
E Et» tres mosqueters, sego1,1 na jornada; El proscrit. es
MMMMM mribmsamiammutj112

• : CONCERTS
Associacii Mus 7.ca Cunera
Dissabte, 9 de desembre.
Drmarts 12 de desembre
A prec de nortibiassits
els I per territ,, legada,
el tunda

•

Diumenge, a dos quarts de cine
la tarda, Corleen a eärree de
FRANCESC COSTA, violinista
EMILI VENDRELL., tenor
l he

BLAI NET, pianista

FUTBOL

Programa: "Sonata*, d'Flaendel, vioal i piano; "'Leona" de
Raen, violt sol; Cançons de Beethoven, Schubert, Brahms, Wolf,
Larnbert, Toldrà, Apeles Mestres.
Obres per a piano i violl, de Desplanez, Rimsliy-Korsakoff, FioriCouperin, Kreisler, Bochenni, Mozart.—Localitats: Magatg en) de música Unid Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de 'Angel.
Condiciona especials per als senyors socis de l'Orfeb Català.

RESTAURANTS
SURTID

Grans partas Internaclonata

ERSTER FUSSZALL CLUB P70111

ZHEIM

famós equip campió del Gran

Ducat de Baden (Alemanya),

CLUB DEPORTIU EUROPA
Dies 8 i 10 desembre.—Camp d«

l'Europa. — 245 tarda
Per a entradas i lneabtals, es,
tatge social, earrer de Salmer6o,
números 25 i 27, principal segon

FUTBOL
-

5 DE TEATRE a casa 11014TEMPS. Restattram especIaL

Pala. Gatees t Mariscos. Quintana, 7,
IJ S 1

Ca. 11 A L

14

3

LA BUENA SOMBRA
(Unjo', 3.—Cabaret continu de
lea set a dos quarts de íleO i da
les dotze a les quatre ea la ma.
tinada.

Esdeveniment esportlu
S. K. CECHIE KARLIN, de Praga,
contra
R. C.

DEPORTIU ESPANYOL

Nou internammialst
Camp de l'Espanyol. 2'45 tarda.
Avui, dia 8 i 10 de desembre
Localitats: Estatge social del
C. D. E., Casa, 12, primer, Lletra A, de 7 a det vespre.

DIVERSOS

—

"MIMA"

Putxinel . lis
ESFOATS

Rosselló, 206, davant Frontó
Comtal
Avni, divendres, 5 tarda:

Pronta
Pri2ci3al Palace
_
divendres, tarda, a un
d p cinc, tres eztraordintiris partits de pilota a Cistell. Primer partit, Iriondo I Eout, contra tturzaeta i Orbes. Segon partit. Vicente I Palau, eoutra Ceda3-as i Ichazo. Temer partit,
Guruc ciaa i Salsamandl, contra
Barrenechca i Garagarza. Nit, no
partit.

LLONZA 1 COW;PANYIA

LA filIMA PIORTA
Ca11 Dtmoni I Tururut
Entrada i seient, 1 pesseta.

quart

FUTBOL

•

•

dP11 en ptint..

Palau Musica 'Catalana

N

5

Wut-Ser, Beethoven, Ravel, flodaens. Srbubert I
Scalimann, CUMA Y
pinol per ala
coneers,soineneraikj 'Ves

Rilliew DE LA MUSICA CATALANA
"°-.°°•°-"°`•

El

•
ARISTOCrinTIC SALO
r PALAU OC. LA CINEMATOGRAFIA

Avul. alvendres, reva de la Pulen peatre, L ' ohP risons. Tarta,
trernes ¡Planche,' El suiliet El contrabando, i el ramos sainri III (10 3
tl actea

amarre

Gnmpteten e programa 14 'tracgrandies MIL entre elles
el debut de la semana La • Sbeeal
(2Mriseea). sama. dissabio. tarea,
a dos (Marta le clac, mstinee cela pedal, / lilI. 1 trea pliarla de den.
E grandloses Sunctorts peonen, -hl Dais
E lOta lo companyia I prPsentacte dels
mol: evadamos desea cdaledianta.
Diumenge. taras I ne. extrlorilina." rica rondana F-s lespatxa a comp.: tadurta. DUour, (Da 11, bensseional
deleit. el mes int rOpld des doma; dora re. Fortunio, anab e/2 sena
"allerdges

e.

1 •13 !E 13 Cl •••••91•7111193114.4
ea pazienetactuteseepeapsig
ei
N
ELDORADO

n

0530$ COMEDIANTS
la
a

retamas de la Inneseulana. arana
ia i mittoce dmarles Metano Magra- 19
Tarda. a les elidlue, 1
Si rna
ret, a d a s 'marta de den: PPenPr.
• El fustes drama social ea 5
&S El Creta moderno, ro:un/Inca pr' Li sentaeld, Irtornt I /P /ola la
311
E tacs. segon. I a intetesastit ..
ei amartela en tres se p a, La monja 3.
$1 enterada en vida. G e ma, dia-atite,
ei gran p 9dellendreda5, ese - Pna del II- 12
CJ rn1 panana] en set ai s les, El último
152 beso (La acusada de un crimen).

Notahle sextel.
resale la Purlsima CnnrPpelca,

ei ¡candin g a matInee: tarda. it"r

e

in llana 110P12 - Capard . avUl, Maeneres,

•

•

B

si

Semana popular :-: Praia reiults
En preparació, el nou quadro

niillid113

C

CrELealliEE142111111•elligelf•El

S1LUETES, CLUMS I

COLORS

ID1L LI. DE NINES
la
a •
12 Decorat non de Deshays Arnauld : Vestita rollo d . Mas 10
Companyla de comedla
o •
Weldy.
QUELL - TUDELA - AS- a ti
la
ed
beezziasedisanneaminciaß•BaNaNanilEasalezie.•••...d.4•Lei
QUERINO - CORTES
• Infanta, amb originals 1 vistosos Teatres Trio rnf i latina
joco de tosas i de prestidigitació,
I CINEMA NOU
Avui, divendres, festivi- •
pis' popular GRAU, la notable
Pnríssima
(7,onla
tat do
The 1- 11vir Aud Co., amb
a'varció
Avui, Festivitat ijPardssicepció, larda, a dos miarts
el fama gos Pich-xit-xi.
ma, eolossai prograrini: Calo;
de quatre, primera secció:
Com es celen tes rils; Pur tia
• ---CINEMES - sornrea; El campió; La &ardaEL AMIGO FRITZ
n iota,
Pi
12
Lebiiimidigamasietazia2a.acif
A les sis, secció especial: a mmaamainataaaaastsarao
ti
ß
119 a
gi
Pi/lace C:iie
Snló Cata!unya
MI
gl
-----gl
•
LA p acnz CENICIENTA
dIVendrea:
Ame,

II

are—lewannwasismisama

g

431

amb la noaetat escenica

a

Paresetissaalamaeadmaxibla
• •
• 1•
ß •
• lo

ei

L'OU COA/ RALLA

I

A PREUS POPULARS

•
rawassenezzionwoem,

a

Avui. tarda i nit:

TalVar.3, 5125 i413' Al

F. C. Barcelona (ecluIP mixta).
F. C. Badalona
Dia 10 de desembre:
f . e. 13arealona f oqu e m'Id« 1
F. C. Martirio,» ei,10"
Camp de les Corta, a les 2•50
de la tarda.
Preus: Tribunas, 2 pies;
ferencies, 1 pla; gola, '0'50; eno
trada general, 5 pessata. L'aluda
narnent serà reservat als socia
fina a la vigilia del partit, ß les
vuit del vespre.

LONDON STRING QUARTET

n Plaça da! Teatra l 2 ¡4 II

A .LES QU'AIRE DE LA TARDA"
E

ISANTTERE

Aral. divenares, O cleserebre, fe1.11 tiritas de la PurIssima. Tarde, a les
01 (platee. 2 obres, 5 actea. Primer,
. 1 La dona reas (2 actea). Segun Cl
1
61. • d1Ver t voltean/ en tres irles Ele
polvos del doctor leven. tes, a les
3
1 des Oren !ad de dallen. Ele pobre;
del ' doctor nacela. Oriala, dleaabte,
1. tarda. dos osara >le cinc. E l e poi! vea aal doctor Rivelt 1 Gente bien.
be, estrena, A Pombra de AlontL: Julo. 1 3 actea, Juli Vallmitlants).
Al

,seamaßsuecnb-aäN•so&areiß

Catalit
T'entre
Direeció: JOSEP BERGES

•

Inawasam..~.-7.smoarar

ArBLIMPCIO CASALS

aglizenismEninennuelgawai.

TiVOL1

is! •

ammamea ,aaaga--ametaarmrawensanzam el
AVU1, DIwzrzo.2E3

tmaaaatiaaanamaa•cacian
•
ri Gran l'entre Fspaniul

fill31WIIIIIIIIIIii•Belif3311111311
Pil
II

ß

ausaasmaimencinnizaanaaallliallilEiasmawima

a

Partits a prima poputars
Avui, dia 8 rde desen-,bre:

Venus Snort - Palace Ball .
Rda. S. Antoni, 62 a 64 i Tigr e , 27
Avui, divendres, Festivitat de
la Puríssima Concepcid, grana
balls tardo i nit, amenitzats per
la sense rival Banda . Esport, que
tan eneertadareent dirigeix el po.a
pulan mestre eDomenec Censa.
ruin a f idrülica

11 UfgrA
[ 2o'. dos
H 2mItiona
de pina

per a Cal Mear unssira00.
Preus emulan:As I treball
Aoger de Flor, 191.

tan

si preu imitad de 9 pessete&
Tenen eseorça de Primera
pealltat perdiM no lia estat

Cura rápida

mal explotada.
SARNiCiDA
E/ lbsoc esta Stillst a 25
qullórnetres de Sarntrossa,
prop de l'Ebre 1 tOt en carni
dcocendent per al transport.
frasco43as-Asalte.28
uplil d'arptees pina rennellen condiciona per a travestät arrnacio•
ees de kerocerrIl / /a resta
es a propesit per a lee verbo.
Firmarles° contracta per a
dexar-lo realltzat 'en un
Serra cinta
termite de dos anta I ertirtneo) un eturament al comp- de pares, 83 centimetres so-

pARADEL

tal de 25.000 Pessetes.
PM a detallo I informes:
sis-a/mesa, 21-mGego, 5, tor-

cer.

L

Trpisse ,, pintsts

La casa mes Importan!'
a. Especlalltal en taptssoa mermada. Expoilet4
d'E>panj

peruttnent de quad-OS al 014
sensata, oleograiles, etc. Pabrieaca) de marca I molllue
res. Dio compre u senst sesitag
acana>sia esas
P. MCNTFALCON
Botas, I, (mal Poriaturlaalt.

Robes

lazas, que está ftincionard. sena," fiador a deu rete ees.
Ilma. Plaga Bes
Es vendrá barata. Pons manats.
soeces, y, qulosc i te tires
C. Buenos Aires, 20,
data.

Imußbant

EIH ALI TA Til AR

C0

0BFB,RWr
imEl

A

Ns1

IE
Xapa ondulada CANALETA
TAMANYS: 114 x 1E5 orn. I 75 120 cm. PLAQUES do 40 X
40 cm. planes :-: XAPE:3 "13" per a recodrIments; tareally9: 129
X 120 em., 120 x 100 cm. 1 120 x260 em. URALITA, 8.4.
Maarid-Valimaia-2.evill a -Lteyda - Salamanca :-: DIPOSi1'5 a totes
lea ciutats Importants crie.spanyl

CASA CENTRAL: EalVe13, Plaça A. Le% 15 — 'Ton, A. 1644 i A. 843. Ban: iona
-121CC.71l0.101111nMrnMUMNIAM.

111n811111C2C42

EL CAP/TAN LA CRESNAYB
s. ---
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—Aguardar
con paciencia, esperar
esta alianza del ft_so conde de Bernaa
mal fe, obrar con oportunidad son loe
y dej, anciano da» ocultar un abiemo
tres puntos de la sabiduría humana—
de traiciones y 0... perfidias. Luego roe
dijo el indio con voz grave y s.:Manejo.
dije que antes de. entrar en esta peli -i
ea Azuardernos, puea, esperemos siem-a
grosa senda, era necesario probarme in,
píe, y ‘uando sea tiempo, obremos con
contestablemente a ml mismo que la
fuerza y resolución,
creencia no era vana y que Aldah no me
Al coneluir estas palabras el indio
engafiaba.
se etivolvió en su albornoz, se 1„mdiG
En fin, si era verdad que el hijo del
en suelo, y abandonándose a SU3 penconde V..nriqUe sufría lejos de mí,
sawiertois iuteriorea, pareció desear, o
primer deber, antes de intentar deso
bien deacansar de las fatigas de los
enmascarar a un hipócrita contra el
dla-s prec.zdentes, o bien coneentrarsa
cual no poseía ninguna prueba mateo
en sf mismo, absorto en sus medita.
rial, era ir al socorro del Mil° perdido
ciunes.
tn los desiertos dea Asia y probar cla.
Mareos respetó este silencio de su In.
l'amante su personalidad.
terloeulor, pero, presa de una viva
Sin retroceder ante los peligros nt
animad', be agitaba el joven en una acs•
las fatigas, deje la Francia, deje la Eu.
'nadad fcbril.
ropa.
—Tal vez está, loco—murmuró dirta
Durante tres afios he recorrido en
giendo una mirada al indio—pero ee
vano las soledades inmensas de la Sis
evidente que la Providencia le ha conParlestina, Arabia y F,gipto, buscan -a
ducido a mí, y yo no debo negar sus
do aquí y allí indicios, y sin encontrar
decretos. Dios se sirve a_ menudo de
nada que pudiese guiarme.
medios qua no puede comprender nuesDesesperado ahora corno lo habla es,
tra pobre inteligencia humana. Por lo
lado cuando las primeras pesquisas,
demás, ¿que tengo que temer alguiena
resolví volarme a Europa, convencido
do a ese hombre? Mi brazo es fuerte,
de que el que buscaba habla muerto,
¡ni mano firme y mi vista Eigura.
O que la ciencia, en la ami habla tenis
¿Que riesgo corro yo, reabro sleadia
engaa
d ° una fa abso luta, era vana y
Ciado habitante de* deniertee
‘. LEMA elche! I.o aeguirde
• idellitteass.
L Oled de Egipto; d

•

14 el nombre (Ve os pertenece; ese que
Aidah me 'ha descubierto ser el hijo de
maese Eudo, ha achado sobre otro toda
la participación del crimen que yo aleja
buyo a La Chesnaye. ¡Por que? ¡Con
que objeto? ¿Existe entre ellos algún
lato misterioso? Mi marcha precipitas
d g a París me lis impedido prorUndi.
zar todas estas cosas. Aun cuando me
hubiese qusd'ado Edil, hubiera llegado a
aelarar ese laberinto de infamias? Sólo
Dios lo sabe. La ciencia mimarla Llene
limites que no podrá traspasar. tirar:ene al rizo de cMeello que os habla
p"rteriecido, gracias a la sortija sacada
cm, astucia a vuestro enamigo, he lo,
grado obtener de Aldab algunas prisa
masas Indicaciones ante una sociedad
Ignorante, que me acusarla de mirla».
dioPor otra parte Aldah no ha podido
dealrme nada más de lo que ya sabéis,
—;Ohl—dijo Maree» con el dicanto
Øt upe profunda eunvinaN511 — ¡cómo
creer que Dios se haya dignado ucear a
vara» hasla ahora de todos lua pella
aros en medio de mi vida aventurera,
cómo creer que au mano nos hAya cona
durado el uno hacia al otro, y mil/mear
que ase abandone en el momento au que
~eh° hacia el Sial ;Dudar aarla un,
bbsafamial
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demarto tia Barca se abrla delante de
mi, confiando con el ltlakr, Easperaba ens
cornear un buquo en Ti latan para picar
ß Sicilia o a Italia, y are puse ea caa
mino.
Doce dlais hacía que andaba sin en4
amarar alma viviente,
Dios os ha conducido hasta mi. La
•apeara» na vuelto a alano» ea mi a4alMyentandu at dolor. He olvidado
loe peligros y ILL3 fatigas. !Qua Dios 33
bend,gai

Al concluir estas pa ! abras, el india
levanto los ojos al cielo, y juego se in.
Club a profundamente,
Mareos le escuohaba, ein embargad
de que ya habla acabado de. hablar.
Ahora — prosiguid bruscamente et
desaonocido--abora, conde de Bernae,
ya conocéis el nombre que en adelanto
debe ser e4 vuestro, no ignorando luid*
de la suerte de vuestra familia. nieto
un hombre que ha asesinado traidora.,
Mente a vuestros padres; existe otro
que ha usurpado ese mimbre y ese titulo legado por vuestros antapasados,
y que tal vez a estas horas ha echado
sobre ellos un borrón con sus IlifS rneel
Instintos. Contestada», cunde de Bera
ase. ¿Que es lo que haréis?
Marcos diii im salto y se irguió co..

roo un león P or lardo Itoo10.9
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ARI:CLES PER A PRESENT
Plomes esoilogrefigues
MONTBLANC/1
Les mes modernes lampares

LOT

Gabanys senyor, Cene, de 50 a 150
de 25 a 75
"
u en
de 50 a 100
..Vestits sPnyor,
de 20 a 60
"
nen
de
75 a 225
"
a mida
de 80 a 210
"
Gabanys

Carrils eléctrico última novetat
LIONEL
Ilinarells per a afeitar
GILLETTE.
Ifienitets meguts amb Piles

•

LOT

E1egants tnodels per a nens
Grans existencies
Preus baratiss:rns

Eis millors models en prismàtics

GO ERZ
Varietat en agulles Iluminases

LOT

Milers de mostres
i milers de peces

Jogui nes cientitiquos, tiisuter:a
de qual l tat, bastons JAVA, seleccionats articles per a viatge I
clam peloctricitat domest.aa

r.1 neetre gran gir ens permet sentare en
condiciona (uncirles de 'puntal 1 de preu.
Entre l'inacabable assortIt de tevlotS,
meitons, gabardines I totes les altres clas-

FE, panyos

e
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Alentar; a 25 pis. corte
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Sucursal:
11CSPI1'AL, 21 i
Madrid:
CAVA ALTA, 44
Garantro el) quitaz4

a
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EspeciAltat
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crapä

Licor del Polo

e per a cerrela, sobsi
pa kaiiies

Vodls a l'engrjs 1 al dat]!!
1
1
1
1
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CURTiTS

15

, Meltons
Oran assortit en
Xeviots, Estams, Gabardi"e
nes i allres generes per a
vastits i abries senyor.
Camusses per a. abrics
Fi
nyora i gèneres per a vesTele`ma
tits jaqueta

Abrizs

Snob .

es

J. AIIR VIVES, s. A.
Penda de San!

IneS
ses de panyeria 1 Correrla que tenim per a
Nema de
Pactual temporada, [robaren 10IPS les gua'
Urals, toas els colors I tolo els dibruxos 'Sanee I
CompaQue bo y es o.onintat.

Fleme vestetzen
duren, roe-

PANYOS- : Pan fährical
I

,Claosee •special! per
a unIfor•

uII

2•

Excel.lent dentifric de gran poder antiseptie. Ei seo úe constant
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigle d'èxits

ARENY MA 3

allniennuonnann=nanza2a.

r=mirimmirwas
Pülicacions do l'Associaci Probotara da l'Ensenyança Catalana
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ACABEN DE SOHIR

PI 1 MARGALL
Esbis

Per a teulades

JCSLP ROCA 1 ROCA
f

PAU CLAR1S

te»

.6XCIII3iVal11311

Materials arts un a
Planxa andutud a
(101211 X 7 5 cm.
l'tes. 750 rn."1

Josep Esteva i

PORTAL DE L'ANGrEL, 1 i

•

Estudi biogräfic i

illitÖr:C per

ANTONI ROV1RA I ViRülL1

Pleterietes 401.0 X 4.3
can. ieteSi, 5'35 In.

3, pral. : : Tele!. 3344-Aa

t:4
Eirf:

EARC-2..LONA

FABRICA A SARRIA

bratic per

Cala an:

5' 13 O

ptez.

De venia a les principals libreries i a les
oficlnes sochis de l'Associaciä, Arcs,1 pral.
Mr4.
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13 el L ami Xevlo!:, Esks
Eib Casa mas ben as

ePany• eria
Fbbr ica d
J. ¡VI IR v1v ES, S. A.
Sant Pera 15

Grzns lantasie-Artkcs blausinezre..24rans

novetnts
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1
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liado y que siente de un golpe rotoX
los lazos quo le retenían cautivo,
haré? — exclamó temblandn.
le todos sus miembros. ¿Qué haré?
•Noy a deciroslo: delante de esa Dios
que LÍOS oye, frente de esa soledad ina
mensa ql13 nos rodea, en presencia de
aquel qua fué el amigo de mi padre, juro lavar con la sangre del culpable ese
J nombre y ese título, antes de tomarlos;
juro perseguir por todas partes y en
; todos tiempos al asesino de mis padres: e inmolarla sin misericordia, a él
y a eu desecndencia directa o indirecta. Juro consagrar mi vida, mis fuer.
zas, MI inteligencia, mi corazún y mi
espíritu y mi brazo a cumplir estos in-,
ramentos, y no pasar el umbral del casa
talo. de. mis antepasados, ni arrodia
fiarme ante la tumba de mis parir:e
hasta haber probado que es sa sangre
ja q ue circula por mis venas.
El indio habla escuchado las expre4
alones de estos juramentos terrible
en tiis religioso 8i12ncio.
Inienl—dijo con voz lenta—. IteranozW-en catas palabras el carácter dol
ronde Enrique, como he reconocido
deidb"luego en vuestras faceibnes las
da Manca, vuestra desventurada 1117W-e
dre. Estos juramentos qua haces los
teilibsr y, galio ietiante de en nuanzlio
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miento. Pero os quedan que vencer
graves y penosas dificultades. Es necesario, no solamente venir a Francia, sino habituaros, ves qua siempre habéis
vivido en Oriente, a las costuniltres y
usos de los paises civilizados. Vuestro
amigo es poderoso; su posición es fora
mitiabtle. La justicia que se declara in-ci
falible, de ha reconocido por deseen,:
dienta legítimo del conde dc Dernac, y
el Parlamento de París no anulara sin
temibles oposiciones un fallo dado por
el. Nos, faltan las pruebas materiales,
Esta sefial que Ilevias en el brazo sólo
ha sido indicada por Giraud, y el Parlamento he rechazado su testimonio.
El porvenir est acrizado de obstáculos
gen os separan del fin que os proponéis
alcanzar.
—Yo venceré esos obstáculos, iraca
rrampiö Marcos con voz vibrante, y al,
unzan!: ese fin.
—Yo opino---prosigiuó el indio—que
Giraud es el único que ha dieho verdad. Ese 'nombre que oyó salir de loa
labios de la condesa, fuá sin duda pro,
nunciado por ella. SI, La Ghesnaye debe
ser cti autor de los crímenes cometidoa
en la noche del 14 de .marzo, como fué
el autor del infame atentado de que
vuestra madre fue vIctima siendo talla
soltera, ES') qua lleva en piste Moineq4

jr,

r n/-y

7

LA SEPARAC1Ge

Durante lo restante de la noche, mll
reflexiones contradictorias acudieron
en tropal a la cabeza del joven.
Por fin un tinte rosado apa r eció en
el Oriente; chacales, hienas, panteras,
!linces, leones, enmudecieron de repente.
La naturalaza silenciosa pareció su.
Inergirse un momento en una comal°,
la tranquilidad; luego, las ramas de las
palmeras de naranjos y de los !Jalone,
ros se balancearon dulcemente a! sople
de la brisa, y 01 canto de, las aves dl
desierto salude la vuelta de la aurora,
con el concierto infernal de las fiera&
habla saludado la proximidad dt, las tinieblas.
Marcos habla permanecido bajo la
Impresión de esa admirable espectactt,
lo del despertar del Africa que &ora
prende siempre 99u su pasmoso efecial
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t tnitiCiis art ajado a una senda de aiturtituios.
A mis nuevas pr n guntas contestó que
el se llamaba conde de Bernac, era el
bendice Con quien trabajtlia en casa
de Maese Eudo, el mismo que ella afirmaba ser hijo del viejo sabio.
Quede como herido del rayo. g Poeta
en realidad la ciencia ir tan lejos y no
me engañaba positivamente tui propia
confianza? Todas las dudas que habla
desvanecido la conversaeión que algunos rifas tuve ante Girand, volvieron en
tropel a asaltar mi es,nfritu. Creta y da daba a la vez. Tenia fe y dudaba de mi
c y cencia... Mi cerebro sufría todaa las
angustias de une espantosa y renoba
tela nra.
;,Que debía creer? ¡Qua debía hacer?
resolociOn tornar.
sella
li ba vez me hubo dado Allah estas
yn no pudo nuniiiiislrarme
otras, pero las que halda arrancado a so
• euello magnatico eran bastante signifi,
cativas.., si crea verdaderas.
Primeramente me ocurrió la idea de
profundizar el misterio de que se rodeaba Maese Ende; pero reflexioné las
dificultades que tendrta quo vencer el
tiempo que tendria que -perder para co-.
notes sus secretos ein entregar los
finos, pues estaba Iprçsuadido de que

•-n••n••n•n••nn•••••n•

02 o. to

elprmomMeme

rali Le •

3

al

11!

E

111 13 111 15 E1

111

I

IiIERT2

3

le 1

31.11.

o

e
o
o

ii

6 CILIND21-5

Bloc--Tonavia
S'acosta l'any
nou, mes abans
heu d'adquirir el
BLOC-BON AV lA
que endo!ceix ¡'exist encia i cata.
lanitza les ¡amilies.

LI

13

No n'hi hä cap coa doni majar salisfaccid

ea

Preus: BLOC GRAN, 1`80 p tos. - BLOC PET1T, 60 cts.

Tots els de la seva repntaci Ii doblen el ¡Jiu

Aquest any en Santiago Rusiiiol diu la plartota ale lector* del

a

PER QUE?

r;

a

producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client sön sotmesos a mes
de 9.500 inspeccions

deis autors
firmants de la

Llista

part literaria del

Bloc:

I
ä

k-59

Espanyola

t

Er„

r?

BLOC BONAVIA
Agulleta, Agulló i Viclal, Albert, Alooverre, Alomnr, Atslna i Clos,
Arderlo, ArmengnI, B f enti.^ (Víctor), Barbany, Carceló, eartrina, Cassegoda, Baucells I Pral, Borran i Broa, Bortran I PCican,
Binas i Itiunne, Bunav.a, tau , . Forttcstä, Boixader, Cardona, Casuievall Casas I Amigó, Casas 1 Pallaral, Casals I flovó, Cazitellä,
Català 1 Carbonen, Coca, Codoiosa, Colloll, Conargin I ro
Corominas (Pero), Costa i Llevara, Curan I Tortajada, EgoSum, Escalar, Escriu i Fortuny, Ferrer 1 Estallar, Folguera, reich
Capdevila, Foloh i Torres, Garriga I Boixader, asase!, Girbai,
Guasch, Guerau de Liost, Culme Coma, Got 1 Arauera, Grangar, iglesias (1gnasi), Japet de l'Orga, Jep da Jespus, Juliä, López Picó, Llanas, Llancta I Rabasa, Llaveria, Llenas, Llronart,
Llonguaras, Lluellas, Plaragall, !elan( i Folguera, Mas 1 O-u:a:levas, Maseraa, Masifern, Mathau, Mestres (Apeles, Milä I Posta reis, Millä, Monocrdä de Macià, Mont, Mohn ó Brassits, Montanya, Montero, 011e, 1 Bertran, Palau, Palau Casellas, i
Ximanes, Palol, Pares, Pascual, Pallicena 1 Carnrcho, Piforrcr,
Pillas, Planäs, Planas 1 Font, Pons 1 Cerdanya, Pons 1 Klase>,veu,
Fons 1 Manaren, Pons I Tió, Ponsa, Prat Cs.tel.lí, Fuip 1 C?.sanovas, Pujadas I Truch, Rzhola, Repara:, Revende, Riu do Corc,
Rius 1 Vidal, Roca i Roca, Radriguez, Roure, Reuma 1 Garriga,
Ruoabado, Rusiñol Ssarrs, S: avara, Saleta, Selom 1 Morera, taparas, Serra i Soldó, Soler (Pitarra), SurW.ach, Tarrida, Tassa
I Sarro, Ubach 1 Vinyeta, Valldoneu Es apé, Valls 1 Vicent,
Verdaguer (Jacint), Via Víctor Cata% Vintoriä-Amer, Vilanova (Emili), Vilä i Costa, Vives 1 alees.

,.

Perquè STUDEBAEER es construit per les fhbriques ms
importants del rn6n en cotxes de 6 cilindres i la seva gran

Agencia

Desconfieu deis
Blocs Manac que
no partin el non/
d'en Bonavia, que
es l'inventor. f:xigiu aquesta
ca. No badea!
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PAMAGOSA 1 Cu'A
E7gRciza.sulni

Do venda per to ol món

Casa Central:
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GRANS ESTOCS

Execució

ràpida

i econòmica de les

formes deis seny ors metges oculistes

ES GRADUADA GRATUITAMENT
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PREU FIXE

Placa Carealunya

7

(Entre Vergara i Ronda Universitat)

TELEF.- 4885- A

Llenceria
Sederia
Llaneria
EXTRAORDINARIA REGAIXA BE PREUS
Tenim

d'oferir a nostra distingida clientela I a tots eis que ens visitin, un

s'inse prèvia alteració de preus

Venda de models a preus baratissims

EXTENSES COL:LECCIONS D'ABRICS

ARTICLES LIMITATS
- (más del 10°)o de descompte)

Ptes. metro

a 86
CAMUSSA 140 cm. color i negre
110
cm.
a 8'50
GABARDINA llana classe extra
PANA n3gri i colors cima extra fi a 1 00 cm. a 1 5610
PANA (deleite classo extra 75 cm, a 7 pies. metro
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