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'cultural, una earactertstica supea
Moritat ideolegiea que cas Monea
pori a la /Asteria del progrés
fauna. Els pobles gloriases, Gre-1
eia i Roma, deuen rode Ilur iramortalitat a l'esplenderoaitat de

Ilurs itleem, a l'ajushat ida llar
algunas qüestions tan interesa
dret, que no pas a les figurases
adna influencia pot tenir sobre el descabdellament de la poll- santa cona la dele viatges deis tpeal rtostret redactor . corresteponsal)
fets
d'armes. Eta catalana devela
marinera catalana e les acatas
En l'època heroica del teixis- poso. L'epera italiana està en crlea cataiana ei Citini de Govern que hi ha hagut a Madrid? Ve't
atilantiques de l'Africa la de la m'e, la gest seinaginava Musso- st i aixe ene entristeix a tote construir la nostra caracterfstica,
le ruma caire catala de la darrera crisi ministerial espanyola.
els rematabas arnics de la bona de que parlavem. 1 per aixO ene
Ìo creiera otie la solució del problema de Catalunya, ni tan cartografia catalana ültirnament IMi com un lee, cona "il
relacionada a.nb la marina, i la leerte delta Rornagma". Ara so
música
i de la veu d'aquells grane ha de servir la Universitat
algunas
de
les
satisfer
que
poden
sj:3 les fórmulea dio transacció
ode la tàctica guerrera de Ins nos- l'imaginen vestit de rom ä amb tonors, haritotts i bajaos, que fo- talana.
de
la
oties depenguin essenciaiment dels fets
;Sanee que l'absoluta autodeterA
tres armases, sobre la qua! emes tots els .adminicula que les tito- ren la flor i tarta del temps dele
peatica eSpaejOia. Peró la influència d'aquesta política sobre proporcionen dalles molt curio- - grafies diuen que usaven els ro- RViR. A Mita, a la galerita, os ven miació de la ostra Pittria sigui
see les grane crciniquas, cape- mass. Pare tot aquest 'Instalo de tant en tant, algun Aerlyor que asentida, ce posible acumula Letal
tztalti.lja cs avui evident. ANO que facin o derxin de fer els Gocialment la d'En Muntaner.
rertis es sevu autoritats repercuteix sobre la política catalana.
de mmanitat que el feixisme ha no euganya que es de repara. reovació que desitgem? No ene
fßaguesta repeteunaió la cosa que ens interessa a nosaltres espe- hauria estela perales, alai mateix, rnaanscitat, se sent pea a Mita. Una carta manera de caminar, el p odare' fer il.lusions. Pera, si la
d'esposar anda major exttensi6 Mita ea una eiutat centro-euro- gest acostumat nl pinyol, la pell Universitat Catalana, planament
c:4:1;/2:1t.
4es causes de la decadencia del pea, fosca, seriosa, plena de boi- de ron ill dol coll de l'abría, les catalana, nemes sera aconsegue.
La primer Nac. el Covern actual sembla tenir un caràcter
nostre poder maritim, que hi
sabates de color de tarmaja, una da amb el reconeixement (In Ca-tant en la seva composició com en el seu programa. eón tractadas un poc repida- ra; trista d'un ritme imponent. A carta
manera do posar la boca en talunya, 65 ben cert que l'estora
no
hi
ha
poble.
hi
ha
obrera,
allia
de
ranció
del
Aioi in que, de fet, el problema català resti exclós
znent.
forma de frita-wat do la guardia -le tole podria. almenys, matitzar
la
individualitat
esta
xafad-a
pel
concentrats prescindeixen temps ha del nosLleva d'aquestes observadores nonibre i per la massa. Eta alo- civil, dls denuncia. Pecó tots 'a Universitat, donant-li un to de
atalanitat que li convindria i que
ad problema. I la solució—diguem-ne solució—que va , arnent procap altra d'importenciq hauriam
ca de Mila són.dall6 mes monó- aguaste senyors porten pintat u
b pot ésser de fer a l'obra del senyor Bo i ton. gris i sent que es pugui la cara que sen tenors patas, -inc a poo podria infondre-li la
p9sä c 1 comte de Romanones en la seva conferedcia, nlb
Singla, com no sigui la de recure. Torf ta elaempre al suprem tenorets i baritonets i de poca virtualitat que 11 mana.
presa avui en consideració pel roble català.
Ila d'asser aixf, una a/Isleta/
Ea alaames qüestions concretes actualment plantejades a treureell la vacil.laci6 que s'hi
neta deis Alps i cli Piernont es rolen.
mmi dels reacias mes agradables de
El que vulgui tenir una idea eonstant, duradera, atuve:ara.
eetalenya. Cena la del llegat Pare Vila i els concursos de ramada- nota quant a la numeració dele
monarques (clasig,uals unes veterra. La peoximitat de Eran- ciantlfic.a, precisa 1 exacta de la nna aguda azagnixa que ha de
la oe.saparic.tó dels ministres anteriors obre el ami a una fór- gadas amb la corresponent a
circurnseteacia d'haver Un- paseada grandesa 1 de la daca- rondair a un aacrillei, a un estere •
gua allá que contra CatalLaya fou fet. Per molt gran Aragó i ;aires amb la encrespo- aa, launa
Cort, una gran tradició e.ancia actual del grana dele te- persistent, energic, vivfssim per a
gut
ve ha i esbat, per exemple. l'evolució d'En Salvatella, no podem
nent a Catalunya), i la de no de Iliberalisme, expliquen l'encis ntare. que llegeixi la "Vida de 'a catalanitaache da la Maje-arel-,
treuu i,uie el nou ministre d'Instrucció pública adopti l'actitud an- mostrar-se irreductible a evitar ciolefasim de Torf. Pecó Mita es Rossini", escrita per Stendhal. El 'at. Iha d'4sser tambe una sensala suplantada, del nom de Cata- ja tuba alemanya i ei lombard es libra porta la vida dels grana te- lid dolorosa universal, que l'ha 1
W,alana d'En Montejo.
lunya i dc. caleele pel d'Arage i un aspirant a tudrsr.
En general, creiem que no queda res canviat pel que fa a
nors d'aquella apoca 1 ell gust de le tenir tothom, els hornee Mid'aragones. Aquella vacil.lació
Catalunya. A qui més afecta el canvi de Govern és als nacionalisLea cuina italiana. pece, resisl'aigua de roses d'aquella pinyols, Mies. els professors, els induaas-regionalistes, sobretot des del punt de mira electoral. Pel pot esser origen de mollas con- iota la boira i la seriositat fos- gin Stirl els verdadera 'grata- trials, els comerciante, tots els'
ca de Milä. El que no resisteix cela" del segle dinou. Aquella 'Sons patriotas.
äbrcr, probablernent, hi haurà eleecions generals. Tots sabem tusiona per. al llegidor; acuesta
Pecó mée que tothom els esto.»
manea derreduetibelitat ds conä importancia que la Lliga Regionalista dóna a aquestes elec- tribuir a prolongar l'obra injus- aixd 4s la llengua italiana, le na- gent era popular, piará s'ho me- bants de Catalunya; cal que. cleiturallssima Ilengua italiana que
reixia. Un dala do mas fama nodons. 1 tots salteen també la influencia que té, a molts dista dele historiadora aspanyols. ns parla a Siena, sota la luna mas volia cantar les óperas que cant a segon tenue els afers exte-,
triete. l'actitud del Govern i la feina dels governadors civils, En general, ele nostres historia- clara i una mica trieta de la Tos- el primer acto representava una riors, que només ens interessen
d'acord amb les instruccions que acostumen a rebre del ministeri dora ven alliberant -se Saques- erina. L'italià vol ésser parlat muntianya 1 nixf ell feia l'entrada d'una manera remota. 3'interrain per a la costra leniverseat.
to ooLlaboraci6 ingenua; pert5 a ',le sol i per un homo quo com si baixas del cel, a pinycil
de la Gevernació. La primera impressió, deduida de la compoencara en alguna subsisteix. si pot esser sapiga tee un gest
sitió del ministeri, és que la Unió Monàrquica Nacional no podrà
descordat. Un altre exigia del ('al que els estudiante da Catabapicant o tan sola picar l'ullet. músie que el tenor havia dc sor- aya. amb tot l'entusiasme enea-,
comptar, almenys a tots els districtes, amb la pressió violenta Caldee parlar-ne.
FERRAN SOLDEVTLA Sentir parear it ale e Mita es nom tir per primera regada muntat a ratjador puixant di llur jovene1de3carada deis elements oficials.
sentint l'anhel sagrat de fa
sentir parlar atesten a Pares.
Cavall 1 armat oran Sant Perriol,
El deure dels nacionalistas, en aquest moment, és fer sen—
La gran gatada de Mita es com parque el pinyol tingués colad i ›nmeració de 1a Patria. es prima- tir a Madrid tot l'impetu del nostre ideal. Els partits i els Go'tan mena d'imitació a viure a amis ben racompanyat.... En aque- rin per aquesta llarga,
rerns d'Eapanya poden esborrar la qüestió catalana dels seus proraire !hura, as a dir, a la ita- lla epoca devia donar anea de continua, que cal 1.er a assulir la
grames. N9 la poden esborrar de la realitat. Si nosaltres estessim
Universitnt Catalana,
liana. Vol esset com la riostra viure.
a
oferiríem
partits
espanyols,
deis
Governs
i
el
llec
deis
aval en
JOAN LL. PUJOL -FONT
Ara tot raix6 te a riTs arxius, als
Rambla. arab un sostre de vidres
Catalunya, en interés mateix d'Espanya, no pas pobres Estatuts
do cel-obert. Els milanesos. pe- ateneus i R les bihlioteques. De
Sojo
a
En
Solé
de
Resposta
que
sinó
aquelles
solucions
amples
d'autonom i a administrativa,
rd no van a la•gale.ria, la tenen vegades entro en algara savi
En el diari Gacela Sportire ccrrmponent per sopluig del j foraster i per tateliment d'aquest genere per
raí encara podrien trobar acceptables molts sectors del poble
estinom,
del
mes
que
son
el
al
dia
4
misetnear a les porsones que vin- Bastir la Iletra da les óperas qua
zitaa. No hi ha actualmcnt a la nostra terra—nosaltres ho creiem
aní sinecrament—un gran proa alt de saturació patriótica per a mat amic Sole de Sojo m'adreça una g uin disposades a badar un ale encara es fan i la da les q ue jet
carta
oberta.
No
l'he
re/rada
fins
avni.
la boca. La galeria. el lanosea, el han mort amb la gent i les pasfr triomfar les solucions mós radicals. El Govern espanyol que
(lir que fins avui no dlut tingut es- musca/ Airera, hatea ach les sor- sinos del seta temps. Acpiell petit
EL QUART APLEC D'ACCIO
E:11er servirla Espanya seria aquell que s'avances a l'evolució del
ment. Vetad l'únic motiu del rfieu si- presas Milà. Al Daomo hi ha terceto del segon arte del "BarCATALANA
ristre noble. El nostre ideal adquirirà un dia prou força per a
lenci.
un detallet que fa rodar el cap i bar":
S'esta trepara-4S la Merina; de: quarl
2.1-egt/rar la seve. implantació. Parqué no anticipar-se al moment
SomdiL En Sale es mostra disconfar- que dial mea ell ene de la paicaZeta
zitte
piano,
piano...
en qué aixó sigui? Si hi hagués a Espanya un ver seny polític,
rae amb un articlet neu on traeava d'es- torna de la tercera Italia, que mil l'expressió, els saltironets, l'"alle gran Oler COMPTai d'Acció Catalana.
Es jara a la chitar de Tarragona, en
catir, en forma dialogada, la significanea voltees de glosses. A la penad de
eir rz;mprendriesa que estan encara més interessats que nosaltres
grana" de la caveitina:
diada de cap d'any.
de la riv2.Iitat EarceIrma-Espanyol. ¿Qué
a trelnir, no un simple pal.liatiu, sinó una solució sólida i doradora.
la dreta del Duerno, entrant per
Colla
&malta—
Pi dein, e maine, què hi feia (Ir als dos la porta principal, al costat de
N. DE
L'YA PULLA DE
Cata:un:ni no vol cap mal a ningú. Paró vol el propi be a la
col cavaliere...
personatges imaginaris que tenirn la bonl'altar major hi ha una de ges aquella famosa ària de la calera_
BALAGL'ER
própia Ileaertat.
dat de sotrnetre's al rmu caprici? Primer:
teles més doloes i ben trobades
La Joventut Nacionalista de Halaga,*
que no sóc partidari de barrejar la polí- del pintor Luini; vull dir la "Ma- nia:
ISTr-77,
ha edita: ruin crida Als pandotes católica
La calúmnia e un
tica amb l'esport, paré que trobo molt bé leona delle Gnazie". f bé, a la
que s'Id barregi el patriatisme. Segen: Mara da Déu li fan portar un i acriolla gran veritat Aran-tallen ata?, nretäi di Ics escomeses deis lisies
Lleyda, Viel i Tortosa cosaca 1. nostra
Un ilibre, d'Hintöria
que per damnar dr miseries i vanitats braçalet d'or i atea agulla de pit del dialeg:
d'individas i clubs. el palie hacia decae
Siete giallo corno un merla. bandera i lsi Costra Uengna.
de
brillants
i
una
corona
de
peaEn /a mateira falla co trodueis Tari:cle
i el "Barcelona" acceptat una 'significanles. Pera el curia es que tot o aquella com,tatacid:
d'En E. !(arpons i Les funca nacional, el póbliç hacia donat i el
Questa è febbre escarlatina...
aixo
Se
de
dahó,
que
han
penjat
cione
de Grácia i Justicia: la hin das
"Real Club Deportivo Español" acceptat,
braçalet, agalla i corona en ata m'arriben al toas del cor i do Iris, publicas darreranwnl o LA PUBLIuna significanca anti-nacional.
ene
fan
somiar
l'apoca
i
En Solé de Soja no hi esté conforme. loes coeresponent s, foradant do la iLluminació del petroli i de CITAT.
lit.tl, re"Eeitorial pa, moll mds espai que aquel! de
prèviament la letal
e . a pubt:•:at. dint la que h ain,gut disposar. Per ai- A les meces ranns oposa essencialment
F. N. DE LA C. DE lid A
Ara seta obert la Scaln, pecó la managa de pernil. aun no tor: lopedia", lic volumet, xe, segurainent a posta, reha fet que el "F. C. Barcelona" ha usat pros'ha adiad arnb óperas de \\'a - mera ales.
MATAR()
1. lto i Singla. i pro- deixat alguna de banda, i neta cediments censurables per atraure i reJOSEP PLA
vicces
" mo.„.
Dca:3, inmerge, se celairar.1 a Maeaposat alguna altra raolt rapi- tcnir jundors. No ho nego: en el M'U guiar igual que a Barcelona, sutaré la frimera reunid de di Federacii
(li3.1e7, tun senyor, pPecisament cl sencor
datnent.
11=r21291[3212111,111:=21
Nacionalista de la Costa de Llevant.
"Una ulula — du ell mateix B., ho declara sen o embute. Per& vol dir
1
Se vastissim.
A les quaire de la tarda el i:iputal
lo lea manifestaemns en la nota preliminar — a la ma- el raen antic que r-Espaiinl" est á net de
seas.or Mach) visitarà ¡estatge del Casal
rina catalana, fins que es forma culpa ? Tots saben que no i t ots precesde la nosira
Cataktnista,essent obsequiat amb un lunch
tina que si en aquesta materia no va mes
Catabinya fou una l'Estat espanyol pela llaços maal qua l assistiran nombrases represen iaprimores pMencies navals triamnials dele rels (en q u é. el enhlt és per esrassedat de pecúnia, no per
els Pobles de la Costa i
En el rnoviment eeporancador poca influencia e l'esperit dele cions de
dragó no era ja de raya cata- sobra de moralitat esporti7a.
tI Mitjana. i mestressa,
Liarridona, Seguidanrnt tindr.) Ilac a fa.
Assegura En Solé de Son que en el d'ara per Ealliberació de la pa- Jo yce estudiante.
lana) ens evoca grans dies de
It lt omp s . dol
sen Club hi Im catalanistes tan entusias- ria, no es pot «Melar, ni es pat
Ara, a la Universitat espanyola sala d'ach-s una e 4-:1,-da audisid ife sin l'sliar da la ma- la nostra histeria. Modestament,
dones.
con' pugui haccr-n'hi al "flarcelana". deixar ni u sol rece, ni una de Barcelona, s'hi obtenen uns
mut mrdieval es parlar no fent histaria, no innovant, pa- tes
Perrneten-me que ho dubti. Els catalanisUtols que habiliten per a dir-se
-e acnaa i del deeenrot- re si resumint esdeveniment e tes, n. mès clarament els catalans inscrits tontrada, mii g ap estament, orga- advocats, metges, apotecaris...,
nisme ni instancia, cense inHis nastres elote; da cabdals, ene proposem recordar- al "Peal Club Drportivo Español" no
Itienciar-ios, atacar-loe, inul- paró no per a fer-ne. 1 naturalardida rxpansie -ata- los en diversos fets. "
possible
que
riguin-entusiastes.
tenion
Si
trar-los, de catalanitat. A tot ment, slii aprn encara nielt
Creiem que el senyor Bo i Sin•
• a al Mcditerrani; dols
baldar:mí un bri d'entusiasme, cuitarien arreu, a tot Une. hem de atinar, menys dnisser ni de fer do catacapitar.s qua gla ha fet una obra de cu n dena suprimir els dos adjectius que Id ha en
la. Ni Ciecia, ni Patria.
,r a !a viet,', :r.a les nos- caci i do vulgarització ben apre- la denominacin de Por club. Baltlament ja que no s'havia fot fins ara, cona
IIi ha dones, dues necessitats
a rlrea, de la cera tac- ciable, demostrant conèixer bé la na tinguessin sine una vaga alca de Ilurs no sigui guanyar Madona. Per
bibliografia relativa all tema, es- deures de eatalans cuitarien a fer que los aquesta llamarada que benaura- que ens impel.len a la Catalan it paculiar, dala relebras
de la Uiversitat: la neceecatalans. Es parlar de pecialment l'obra venerable d'An- Ilur llengua individual la 'lengua corpo- dament °Humana Bita la Catalu- zació
XXVI
aya, tota ella ha de reconque- eilst de l'rttleineirt cona a primer
drassanes ult es coas- toni de Capmany "Memorias his- rativa.
Nu coucebem,—no ls possible de conceorganisme cultural i la necessitat
1
ir-Se.
tóricas
sobre
la
marina,
las
arvaixells de les mas varia(luan els socis ,hi 'Real Club Deportibredm,--que cap catalA, responent a una
I o potser, esta ciar, ua ex- de la foro dirigent catalanista i
des rumana, arribant a compti' tes y el comercio da la antigua vo Español" hagin realitzat aqucsts ca.ncataianiteadora que hauria de re- pregunta com ¿Donaras les flora a ta
tal la própia Venaeia: de parlar ciudad de Bareolona", obra d'una vis el -mentals i dcixin (le captar juga- cepeió, sinó mes aviat un nace presentar.
germana?, digués Se les donari'. Dirà
de l e e nostres rivalitals amb les solidesa d'erudició exemplar, pe- dore andalusos amb els arguments d'un g uiarla. la mas alta institució
potser FIs Si donar.i (incorrecte) en aloa
I es preeisainent catalanització,
all ees potencies medit.irräníes, drera abundosts9ima, per a tot patriotisme que no es el nostre, COrlengl- cultural i cientifica; la Universi- naeionalitaació, eo que cal, que
de Les hi donaré; wró no dirà mai Se
si
no
ho
es,
d'ésser,
lat que ha
ama eta Anjou, amb Pisa, amh aquell que vulgui tractar de
•
rem a creme en llar catalanitat. Abatas,
les donaré.
!cilla
desrentralitno
pas
una
Fe
el
centre
propulsor
de
les
recerG iste -a; e la preocupaehe tea t'ostra marina medieval.
no.
I, no gens menys, aquesta construcció
zaciei
admiuistrativa,
que
no
pas
de
la
conquestes
mies
i
de
les
Ens permetre ei senyor Do i
Un liom pot i dir separar la política de
nao deis monarques catalana per
una migrada fórmula tl'Autono- inconcebible no és rara en les planes dele
atentar el nostre engraridi- Singla algtmes petaca observa- l'esport. En canvi, un hom no pot ni den Ciencia, deu ésser lambe la cul- mia Universitaria, que ja ene ha Ilustres diatis ,traducciti merituica d'un.
ininació
de
les
energies
de
la
leed naval i mereantfvol;
Motas cordials a ea sa y a obra? crcure que la passió esportiva l'excusa
Se las daré espanyol. No fa gaires dita
raya, la mes férvida forjadora de eslat donada i que no Ita deixat Ilcgiem a La Veu de Cataltat.t .a: "1:1 care rganitzacili consular, dele ces- Creiem clac sf, i amb m'acata de complir els deures primaris del patriorastra ni en podia ¿ P ulsar amb la
les
les
ansias
patritíliques,
A
libre
latistne.
a
fer-les-hi.
tenis maritime, i del
pité L demmul mires a Drius, dient que
creença anem
aulas universitàries s'hi han d'a- por amb quo estava concebuda.
Des dele grecs end, la idea (le pátria
se Ice dunavcn..."
si en cinc minuts
Ene senado que ha conceda
m edal del Consolat de Mar; dala
La
Universitat
Oficial
continuara
ha estat present en els camps de joc. No pendre altura les disciplines que
iFins a (plan cls ilustres diaris posaran
vial re de marinera i mal-cadera massa empai a les expedicions
essent
un
organismo
burocràtic,
per
sacrifici
som els catatin5, en lluita per reconquerir ealguin i l'amor al
natal?
c atalana a ilanyanes contrades; navals militara, descendint a detan poc cumple en la correcchi
sense eficacia, antiplatie, si no es
Evidentment el jet de. Ilegir cada dia
de la famosa cartografia cata- talle que esdevenen fàcilment la riostra llibertat els que li direm que Catalunya.
eapgira
totalmant.
La
Universitat
ara,
aquestes
(lupa
Realment,
se'n vagi.
cspanyol, malead el lastre catalä.
lana ; do les Ordinacions navals Monótons, com es ara la repetimissions que assenyalem, resten viva ha (ras g ar un Ildel reflexe da
Pecó ¡quin be pot fer-li la lectura dele
CARLES SOLDEVILA
rle sovintejada del nombre de
de Oere del Punyirlet. Es parlar,
l'espera del noble, ha do viurer muestres
estorincomplertea.
Malgrat
els
charle, on san pmsibles (alto ine a fi (i no ham pas exhalara tots
vaixells (gairebe sempre dificil
consubstancialinene flitininmont versemblants
professor,
aillate
traigan/
bon
ÇO8
com se les donunngt per tes
efe precisar) que composen el
ei s enunciats), de les Janses que
compenetrada amb Ilurs hueles, hi dnma;...Ja?
esde
poca
malgrat
l'entuaiasme
v an produir el tràgic i rapidie- eatols 1 dele apresats o enrolaaspiraeions,
A
la
Uniamb
llore
EL MINISTRE HONGARES A
cotare, Universitat ()tercia un
I'. ',ABRA
enrunamant de la m'atea sale en les batalles. De mes a
panorama X0re, avorrit; la vida versitat Catalana 8 . 11i ha d'ensetractant-se d'una obra do
eran puixanlea mariblana i
PARIS 1 MADRID, CRIDAT A
nyar
la
L'atine()
filosófica
catalauniversithria es ?rada i trista. No
toe reial; i, arnb aquest mono, vulgarització, hi trobem a manDUDAPEST
rxisteix aquella t'alache amical 1 na rapresentada per En Llull, per
1/03, NACIONALISTA
l'ora manera aspecialissima, de car un nex que relacioni i doni
Budapest, 8.---EI senyor Praz- profltosa entre mestre 1 deixeble, En Vives; sea ha d'ensenyar el
deis reis d'Anee.; de valor i significada a aquell conCatalales
Lletres
Dret
Català,
d'enseenyoraveu
un dial. ' Intera1que
fa
agradable
la
felina
que
e dinastía castellana dels Tras- junt d'expodicions i de 'tulles nowaky, ministre d'ilongria a
nes, la Histeria de Cataltanya, tot
!a mara, de Joan II i Ferran el guarreres. Aquest mix, al nostre Parle i Madrid, ha estat rridat nyar i d'apendre. No la es aquement
nasionausta,
ja tenIu
donar
a
lo que convIngui per a
e atúlie, principalment.
calandre, lunaria d'ésser un es- pel seu Govern. El regent llorty lla fraternitat escolar que hauria coOixer Catalunya, per ni estiestudiants
una
fer
dii
tots
els
B
LWITAT"?
PU
de
"
LA
ha
expressat
el
son
agraiment
li
Per tractar de totes aquestes quema hiatóric sirnpliefesim de
mar-la, per n seguir-nn l'anima.
gran familia. La vida unlversiformació del nostre imperi pela serveis prestai ei asa pala.
qü estIons ii bauria calgut,
'
Ene cal, doma, una alta deasitat
p00
eynal,
bea
täria
delia,
ben
—Hayas,
recedwt,
atufa,
con1140f Ge; kraçfadat qua ene ocu-. mediterrani, p
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FINANCES I COMERC
de Bakou dais menos de setembre i Octubre.
En ell a'insiateix sobre la necessitat de
PAND1 /out=
revisar les condiciona actuals sobre llurs
Exlvisr 4 per 146, 1 tb.
• 4. Anbalmaii, !pugne. eär. tire, 305. cacrtractes refermaut-les i donar facilitara
promera. 444.
en les concesiens d'exlotaciona petroleros,
?alba.* FISpesea, asen*, 9663.
creient-Se qua seria rúnica turnara d'ase:IPu• 'mes, 1944.
terar el an renaorgiment.
Araba /1• 1111.1ft. 1 re• te••
1111•49 1 per 104 14 11.
Aan-bta mranúria precoritaa narkular1414na 4 par 188. 1017 MIL 44'3749'11.
mea,
la darapitalitaació dintre el mes arma
lelex 4 per les $111. 87 23.
sama,.
poaailde de les explatadons de Sobrenn Iggszsguis, 1414.
ileMnitCbirl,k, da laiai Eibast i dcSouraCWn YJI FlIbre I ~pu, 67111111 •
Pgpm asignes. *I 04,
han, on la nrschmció ha diaminuit, a caulegna Depara. 114'71.
ea de ld redacció 0Ontillnada dc crrclits
len% Polgaisa. 14812.
que el5 Si donava el GOVRTR central rus,
Mesa 1.ibi. 714*.
Istsee Es% TVt. 144'11.
I out. es .1 asprixes C gemarques són stattlabaeLa 5a1P4a, 870.
wh-4.

Cotització estrangera

Nuem 165 71.
▪
Inesa Illsessiatra. 161.

8'5a.

fe%
Mea
lema ParD8s, 6 111.
Mea roas. f4'14.

F.1 l'un( I dc-1 Carn.)
la Manxa

Pralta. 41'11.
aesrsgs.4.
Iberos, 64'44

.

P.1121 1411. ett."145.

Lees, 7960. -

801g e4. 14118.
frases smsteS, 90510.
Pares, • 171.
Cpreassi. $050 •
— ese'elt

Obra

l'anea

ftsdnles errgastrici,

Expeler.

64'10
459 ix
99'15
b1233

Prima.
Pega Ye,

118relsra.
121541..
Helarla.

01'59

Portar,
Areruse
linten,l.

Chile,
1165110,

31508

coy...res:rae,
Toaratsma.

,

soteg
77'00
84 45
471 n3.75
25'41
2493
114'1.4

aran
t'yen
es

4 CR7
41'95
3490
965•84
0915

15 nfirtad4 rtal tfaid t.1-1 Canal de la
Ma
un: es va parlar fa poca Mes
I, a anda d II. 071171115 P111(>311, Mr.
p ar Lipv orrnestaiN a tina pregunta de Sir
Ilarr y li*elts, va dir eme
5itueció tia:saciara actual de la Cr g n Meetenset na
pe rrnet
mrenent poder reditrar Teamanta! prajecte.

Elç Petrclis de 1esopot;)n-,ia
P;7 , ° 71

"ferttin7

rae" elle ne saei

0-k-are-nt la Standard Oil esse hattra ob11ennit 7sem 1/7•71Ripa,; •77 en els neeoeis
meren de 3 4eg nentim i a. Sim's oue anu aixos lame-fa-as a'aatandra l a re s es les in,
diperies petrolíferas aincricanes.
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.
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La liorna de Parcelona sembla hacer
peralte la sa y a feraa i potencialitat.
deplorab l e dir-ho, rer4 da abrí, i erinatelx val la nena de ritti.i tres quants
v enen en c!la proatirin lafiltrar-li nava
salta i ala direem-a deis diferents ora cismes que la integren faca, un mfera
tiacui la manara P a rea l a valor 'tue
•
Ii correapna donada la l emortinria merT rnportze n 6 de Blat de
cantil de la nraa ra pinea i l'enorme riquesa que ella reareeenta.
Moro
Daixern de /moda. am. les lar:saltada
En el mes d'octubre passat s'han des' per rrt , isa
prossat el ra-....--•rereat bursItil
' Patxat per ks &temes espanvoles de la des de la forat
aotralrala de l'any 0954,
Península i Balears un total aprasimat potser anal elles les canses
de 21.t . 21 tonal de morase, eascat ma- de lo decadancia diva.
ne-4 com que el
. joria de lescaneo-dadas tones desembarca- fet fet rota 1 aohretot hem
de racon3ixrr
ales al pert de Barcelona.
noblem ant que tot ha estat fat--eqiiivocat
o no—ninh mires a <alear la crisi arodisotima que anbrevireava arnh mmiu de la
iusió denfltats
guarra.. cale' que ama menya inteneitat
aval aaeara sofrirn, no és arnh história
re t r eg rertira no tr6Ferem la soluri6, sima
E..t elóna roen un fet la fusió del llana acc aptant ala fe. Cr a enral , e, rara, valentae Madrid a la Banca Quesada ,S. A., nas sOy, laa secas lliçnos. millorant-los I
hos'aljada a Madri,1 i amb sucursal a la adaptant-los a lea nreeasitata i a
'nos' ra plaça.
les converj ancies fina n cieras de la plaaa.
La contractació a terme en la nostra
Bol-sa és tan migrada que gaire.ha pot
que ha cmedat reakida ala valars
d'una banca dir-se
La
de fcrrocarrils i e ncara d'a/tirata a les
d'17:11-iissil.. Madagascar aceiaar de lea Companyias del Nord i
En el ministeri de Colúnies frares Macana La quantia de les transaae;--ai
tul vis abres valors a terma. ES tan nalui:diuen que han nomrnat una comissió, ore' aidida per M. Robineau, goveniador de la da que no rtaarcsanta ni un factor d'esBanca de França, pa: a acure de consti- peculació ni un factor de rellocarlí
ati el madi d'aittrvenir ro tm mo;tuir una llanca d'emissió a Madagas- •
nten donat a la mazan fina.nciara de la
;cae.
societat a la qual el- valer pertany, alx6
• Recordem ene la Banca de FA1rica occidental ja va sallicitar cap a Fany loto mabarat que alguns dala valora a termo
,l'extensió del seu privilcgi a la iila dr Ma- que es cotitzen a la nostra Borsa siguin
valora koala que simbla haurien d'irledagascar.
ressar mas vivament els nostres ratelistcs
i eas nostres especulador!.
Em dar que la forta especulació sempre
El Comerç exterior
e sticcanta pels l'alors que no temen un
carZeter marcadament local, perqta's les
d'Alemanva
5 .1/ZS oacil.lacion.s eón rnIs 1mi/saltea, a no
Telegrafien al "Times" des de Bcrlin ésser qua aquells sigaln negocis indas.que en el mes d'octubre l'excedent de les trials d'una ;adule tal eme estiguin subimportacions sobre ks exportadora es va jactes a zigrazags d'aiguna importancia.
'elevar a 240 mil:nns de marca or; mentir Per dissart, la nostra plaza esta, mancada
que la xifra corresponent al rice de se- de tals valora : valoro de mines, valora intendsc RO y a p"'•,717",!!! 137
dus:rials que depenen d'una major o maOsares or.
nar producc15, valora de Companyies explotadores d'articles els presa del.; (mala
vénen regulats pels mercats mundials, cte.
Aquesta classe de titola que són els que
Anglo-Persian Oil
n Voten vida als mercats a tercie de totes
Sembla que el Consell Administratiu
las Borres dal món pot dir-se que a casa
d'aguda.' Cornpanyia resldant a Londres nostra no existeixen ni n'alga./ ha procurat
proposarà a la junta general d'aceionis- ecriosament introduir papers de veritalda
ates que tindra lloc el dia ir de descinbre espaculacia al nostre mercat, pesqué si be
un »u augara.nt de capital.
ós cert que sita procurat per part
. Es parla de la creació de 8ne,nes) ac- rana entitat introduir valors nous, alpams
ciona ordinarias que seran ofertes a Ilurs d'ells d'un cariicter marcad:latera cspecnaccicmistes al prec de 3 liiures 1 quart.
latía, no és escupo Cert que una vegada
adquirits pals especuladora ?han deixat
abandonats a les seves mana ‚no que ha fet
T,a Situació de la inclífs- sospitar que tot quedava reduit a una habi t forma de cnalaanció sic papar. Fins els
teja Petrolífera de
Deutes cl'Eatat aembla que no puguin
prendre carta de naturalesa al nostre merBakú
cat a termo.
I no és sols aix4 encara. Les mateiL'Administració general de la indóstria
petrolifera ha in-asen:al al Consell del 'ces divisas estrangeres mentre slan traeTraban i de la Defensa un traban o escrit tat a tenue han casal directament entre la
sobre la producció de nafta en les regions Banca i la comitancia o entre la Banca i
Del primar de temer el ar, noverahre
han estat enviats por a vend e- p a r les
trines d'Ahnadan 20.283 pnts d'argenvila
eepreserram aque s tos pandectea la quanEitat de 6.2 3 4.549'85 pmeeetes.

creació
a

111=9311X=2:=71111E1C~~1=2:22,

SOLER i TORRA
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BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, I
III881111111BLIB811111

Negocien]

els cupons deis Deutes

INTERIOR, EXTERIOR i AMORTIT-

ZABLE 4 per 100 i Tresor 5 per 100
venciment 1 de gener de 1923

77,

Oiseabte die desame% 1921

1E4

mol ap 9./01 a2ditizs catad 'stunisgamad
intervenció per part de les entitats direc
lores de la Bona, és a dir, cense cap co.
trol, amb una llibertat tan anirquica que
na • peral qui ha volgut amb • sense sol
sr./Ida, dediaarit-se a fer d'intermediario,
persones que fins sleaconeixien el maca
Mame bureal i que no knion absolutament cap responsabilitat Alai, donas, rae
partieut.r tenen les faltes de compli
ment registraba les especulacions desen
e ocorreu al
morí trägicament en la
frenadas i lea tristes consrqüancies
tot obró ha moivat i que són ja del doel
naba /aflija.
Queden don solament corn a valora a
A. C. S.
tenue d'alguna 1011Mi..11GRCia 1175 accione
Nords i Atacante, paró encara par arrumaL'Excm. Ajuntament I la mate, N'Istdora Coso Solano, germà Joan, germanas Canino I
tes aernbla que la t'ostra plaza nrcesaiti
Asaumpta, ondas i restant familia de la víctima, demanen als clutadans que l'encomanin
Saleta. Els cansas de la Doma de MadAd
a Déu 1 qus exterioritzant el dol que sent la clutat per tan sensible desgracia, es dignin
acostumen a is s er els crni donen la tónica,
concórrer a l'acta do l'enterrament, que es farà clama, ~manga, a les onze dol rnati,
13 a dir, faltan aquí els veritables gnms
sortint do l'Hospital Vfnic.
especulador. rn un sentit o altre, aquells
!mas que en altre tetes iniciaven ola
-',154eig5V;);,
<
eüee;, iege-A,4
timan/lenta arnb coneixement de causa i
operaren fortameat a l'enaema que a la
ama r ra Ploma a les noma. de París, Brinsetlea, Bilbao i Madrid. Si aqui, malgrat
m'ala, per acordar els mitjans que
Irnos-use riente,' mte tenim emprada amb
cal posar a la practica per a obteanuests valors no hern eahut irtentenir
rur de l'Ajuntament una subvend'una man a ra directa a las Juntes eneció anual i permanent per a Ilur
aioni g es, procmant entrar al Consell i
subsistencia.
013SERVATOR1 METEOSZCLOGIC DE LA
Vainita entrate
dirig;r o fiacalitnr croan manga la diVNIVERMTAT Da EPPCELOPA
reacia de les Companyies ema han 171Vapor espanyol "Canalejas",
A conseqüència d'un atac gripbut fer els mateisos cona paDin 8 da ilev2mbre de 1922.
pal es troba malalt, al Bit, el dis- de València, amb càrrega
dam dirieir rl rnercat a terma?
tingit publicista N'Eusebi Coro- ral i 93 pae,satgers. • Antarrat moll
Hose. d'uservaele: 7, 18, 18
d'Espany-a N E. Consigaatart,
Gairebé podriem dir que reameculació
minas.
Barómetre
a
o
gratis
i
al
nivell
de
la
Companyia Transmediterrämia.
queda radiada avni sI simaill joc dln.fants sie parsar ura cerilla encesa de tra usar, 7627; 7616; 7616,
Vapor grao "Anna Diakakis",
La primera de les conferenaies
Te1111%.171C71C SCC, 7'7; 12'2; 103.
en mä, el oni no es a tamos pastar - la ha
del alele eue ha organitzat sobre d 3 Dakar, amb cereals. Amarrat
;
Termómetro
humit,
3'
0
;
88.
de c r e mar- g e forçosament el dita. I rl
moll de Costa. Conaignatari, Loe
Humitat (centeaimes de saturacio, 63; "El teatrc i el poble" la Secció
mercar a termo no és Ida& no ha d é sd'Estudis Pollties 1 Socials de ventas,
„a.
!
a,
8
t.
er un joc simplement, és una forma des
Vapor anglas "Pinzón', de LI,
I'Aleneu Enciclopedia Popular,
Dirtcci6 del vent, W.; NE.; ENE.
col Ineacia de titals. Es tma forma de colanirà a carrec de N'Ambrosi Ca- verpool, amb carrega general.
Velocitat
dcl
vcnt
en
metres
er
segon,
lec:trió de capitals. Es urna manara d'inrrion, celebrant-se el propvinent Amarrat moll de Barcelona S.
tervanir en els nano:sis de les Companyies 7; 5; 0.3.
Consignatari, Mac Andrew.
Estat del cal, quasi tant; ruvolós; seré. dimarts, dia 12, a les deu de la
emisseres deis valora. e, en fi. i p4 sozVapor italaä "Bukleigb", de
Clame d núvols, cirrus, cirrus-stralus; vetlla, a l'estatge de l'Ateneu,
bra de toa una forma c i
r-lit com les
Marsella, a:ub trànsit. Amarrat
altres, un ranvienart d'irteressns une es cirrus-stratus.
moll
d'Eepanya. E. Consignatari,
extremes 0 Pumbra
fa airth el temps en l'n a de fer-se ama) l'es
Itamirez i DJIga.do.
Maxima, 1 4 "1.
lit.
amp.
075
Ni
:darte.
pai, tina aailit a t financiera d'adradsic'3
Goleta espanyola "Arnalia", de
Minima, 6.6.
Callara ANNO & NIARISTANY Castelló,
exp a teió i eran rot a , les crimbinacians
amb garrotes.
Minima arran de terca, 4'4.
creditivas, una least ecatómica creadora
PailebGt espanyol "Villa de
Oscil.lació termométrica, 75. Temperade CerirnoSeccid
Permanent
de riquesa.
17.11-e mitja, t 0 '3.
nial i Fastas de l'Institut de Cul- Aspe", de Cartaz,ena, arilb ruja
Certament una Tioasa a n a ue d.a rejes.
Precipitació atrasa des de les 7 hores tura i Biblioteca Popular de la
cluida a la co m ractaci6 a tramr i par dcl dia anterior a les 7 horas del dia de la Dona.—Diumenge, a les once del
Vapor espanyol "Cullera", de
tant harn de VR/V- P esc;C2M3tirarn ent rl que dasa, 00 milímetres.
mata Mica, de dansa popular ca- Garulla i escales, aanla carraga
és la nostra Borsa en etturit a l a s operagamerat i dotze passatgers. Amaa
Recorregut el vent en igual temps, 68 talana.
rimes al comptat .Peró almas, fixem-nos quilómetres.
ffEepanya NE. Ccins:g.
A les sis de la tarda tindrà lloc
en nue tota operar% al iterrevat no deixa
natari, Cornpanyia Transmeditea
Obscrvacions par:iculars, bctra a la una sessiö de joc de mans per
d?rs ae op--acia d'esreralacia colo ho es mar.
rränia.
N'Enric Ilugas.
tota ore-ació comercial, i ea • r tant toles
Vapor espanyol "Dabei",
Secció Permanent d'Educació i
les fneilitarg en. es 'donin p a r a u p a mados quarts de cinc vissa, amb carrega general i S
lastrueció.—A
jor e aaaramaria fi tina de kS facilitats LA
z l'FAT de la tarda, rifa de figurins i tot passatgers. Amarrat moll de iles
m'al l as . ... mas a terma) r - ego en beDraasanes. Consignatari, C111114
seguit conversa instructiva.
P7.11.1.13
surzcaupc:o
nefici de is
S‘sisment
panyia Transmediterränia.
Baroelona: Dais pessetea al
enea," ee e n rtli cases—e l rendista
Goleta espanyola "Carmen
on-m ara., mi ,a s a vea raprealació, pecó mes. Provfncies, 7'50 pessetes Per a barrets bous i
Prió", de Cartagena, amb
econaraics
tres masca; 15 els sis ídem; 30 un
la Por ga Es ns r entre finaa a er, no una
ral.
lambla Canaletes,
any.
tan t a arel) aatise aas per a tall a r Cfil10713.
Va!xells desoatxats
Unió Postal: 25 passetrs tres
Eh meerst d ea—atta a la nos' a a Borja,
L'Institut de Cultura ¡BibliotePailebot espanyol "Virgen del
voa raarnaal; As da fn-ea p a tcnrialitat, an- enes»; 50 els sis; 90 un any.
ca Popular de la Dona ens fa sa- lionserrat", amb blat i asare,
ear, 1.7.• tRoleM efe lee etererinn g no V1171
Ea Lluita Contra la Mortalitat ber que a la clasae de cuina po- cap a alabó i Palma.
a la Fl n eg a Sinó rin g s' e m g mm per les fipular que s'hi dóna els dies feiPailebot espanyol "Hermosa
naet--tes de la B77177.1. naal li manca das- Infantil scl.licita dels seno benevult a ntu medí, es con- Beatriz", arnb carrega genera2,
ticitat en la majoria dala pareas indas- factors roba usada, no pertanyent ners, de
ensetmana
feccionara
durant
la
cap a Palma.
saja!, are es creitzen, goa per éssar pa- a matan a, per abs nens pobres que
trant aquesta llista:
Pailebot espanyol "Villa da San
v a s d'empreaes meres hattrien d'isser assisteixon, als satis consultorio, i
sopa
de
petxines;
diDilluns.
un
pesa-bebas
per
al
nou
consulAntonio", amb càrrega genaral,
els preferies del mercal. Les entitats emimarts,
llubarro
a
la
russa;
dimetori
que
s'ohrira
el
mes
vinent
cap a Eivissa.
s a r-s— a-alvant remarcables excepciones—
eres, capó tofonat; dijous, carxoVapor espanyo; "Sita crisa
una colla llaaaat el papar al mrrcat no es la parróquia de Nostra Dona del
pasten
de
divendres,
farcides;
Tes
arme.
mateix
agrairà
que
li
tina", arillo ol seu equip, cap a Ir
maasa de la fa ya cotitaació i
donin referencia d'alguna tau- "tole gras"; dissabte, hollases a mar,
Esh- eA --, leg seves petipir% torcer,
la crema.
g.
deixant l'oferta i la demanda en mans es- la de regoneixements venturera.
Valself, saetas
Poden assislir rs aquestes 'B"7" 7 ,7. Mr3t una intervenció metan: i
Vapor
espanyol "Ampurdanes•
El
notari
d'aquesta
ciutal,
don
acas toles les individuas que els
dí e -atrt qua doni elasticitat als canvis i
Ieldre Lluis Riera i Gali, ha ins- interessi, tant si són com no sa- amb carrega general, cap a Roa
a--.surge facil de valida i adquisitalara el sea deapatx al carrer de cies de l'Inatitut, pagant 025 pes- ses i escales.
Vapor espanyol "Cirilo Amoa
setas per un tiquet que sels Iliuci:N<oltipe2cle7negar--és cort—la capacita t Salmerón, 107, principal.
rús", amb càrrega general, »o
rara a l'entrada.
enlocadora que tE la nostra Banca ene,.
L'Ilabilitat de les classea paaa Valencia.
•
vist per les quantitats enormes que
sives del Magisteri Nacional priVapor eapanyel "Cabo Riera",
lia coIlocat Si mercal en novas i consUNIO,
6
JOB
VILANOVA
asare de la "provfneia" de Barceami) carroga ganara% cap a Bila
tanta emisions, paró deixant de banda ara
lona,
pagara
al
'loa
de
costann
rla
bao i escales.
la forma com eraenern que haurien
Ha estat ajumada fins el vinent
havers corresponents al mes_ de
Vapor espanyol "Balear", amb
_fer-se aquestes emisions—que en parladilluns, a les deu de la vetila, la càrrega general, cap a Eivissa.
novembre
propvinent,
els
dies
9
3ara a una abra crónica—hern de COnfiaconferencia que avui dissabte hai
10
de
l'actual,
de
dos
quarts
de
Vapor noruec "Dalholm", amb
tar que no sempre han mantingut el cavia de donar a l'Ateneu Barcelo- càrrega general, cap a Valencia.
bu de ço que havien aconsellat i liançat e,ualre a les set de la tarda.
nas En Josep-Maria Junoy sobre
Vapor anrales "Cortes", amb
al mercat i no ja en valors que per diel tema: "El singular arespes de càrrega general i träusit, cap a
versas circurnstancies han pardal el fan:
MONTAÑA Castelló
d'Empúries" (notes al Valencia.
valor i han anat cap a la bancarrota sinó
Vi negro 015 ama. litre
marga d'un discurs recent de
Vapor espanyol "Rey Jaime I'a
cn valora çaina situació econamica no Im Cellers ARNO & INARISTANY
N'Eugeni d'Ors).
amb càrrega gancaal, cap a eta.,
variat una verda Zata la sava alianza-

Manuel

Humbert i Coso

de 14 anys d'edat

port
catästrof
diumenge 26 novembre proppassat

d'aquest2. ciutat

-eme-e

Maritimes

Gaseta local

CORDILLERA

Pum,

Luefi

Altrament no a s ha Borsa la que a.baorbeix les grans emistious, sinó que la risajor quantitat acostuma a ésser absorbida
directament par la camiténcia de la BanC2, el que vol dir, que si la Banca té capacitat coLlocaelora cls professionals de la
Borsa no en Unen o la Banca en presclnckix, i qua contribueix a la crisi Lar
sistil es un mira parqué (léala tota la
responsabilitat a la Barca quan as la floran, amb Lt seca fina intuici6, la que hanría tísscr baróinctre co ja amb els canvia,
sinó fina anda los quantitats d'absorciti.
Avui hem dcixat les nostres acostumades disquisieions te:a j aras per a parlar
encara que Ileugerament de la crisi perqué lravessa la nostra Bona. En altres
vaina-mes potscr serà contanient dir mielatan dels organismes que la integren i que
són els que clamen impulsar la seva nació
per a fomentar i crear una torta rNuesa

A la sessió de Lecturas Literarias de l'Eseola del Treball, corresponent avui, dissabte, lle g irà un reeull de poesies seves el
senvor En Linfa Bertran i Pijoan.
Cona totes aquestes lecturas
sabatines, serà pública i comencara puntualment a un quart
set de la vetlla.

RESTAURitatT BOYAL
Saló de Te
cada día té dansant do 5 a 2 14 de
8 i dinar a l'americana de ii a II.

JOIES VERITABLE
1 objectes ucals do totes classes
Pneu Tia. Tallers, Isómero 41

A la SeS13i6 que l'Acadèmia Calasimeia celebrara el propvinent
dissabte, a les set de la vetlla,
continuara la conferencia que sobre el tema "La Ilei d'accidenta
del treball i perjudicis que proporciona el sep desconeixement"
dona N'Antoni Ribelles.

Aliir, fasta de la Inummulada,
va esser concedida la ina de la
gentil senyoreta Pepeta Comas
Espasa pal distingit joya enginyer
Iticard Cugat Gironella.

Dem es reunirà a l'Ateneu
Obrar (Monteada, 12), a les deu
.del mata, el segon grup de les
• Si la Borsa iís el centra financiar par Associacions que sostenen ascoexceLlancia, és necassari que els seus tic- les de primer ensenyament, o sia
nics directora la facin torta, Ii denin viles catalanes, catòliques i gre-

da, que cadascú lii aporti els seus cabals
i la sosa intetligancia. "Acta, non verba"
podriem dir-los-hi—sin6 hattrcm de dir
com Jeoroboam en el llibre "La Finance
sans tnéningte": "Ornan bota posa en unió el seu dines i la seca compettncla
agricultor, es comerciant, Es industrial,
quan hom sobo poaa en acció un deis dos
factors: el dinar o la campetencia és honie de negocia, paró aquell que no posa
en acció ni els dincrs ni la compcténcia,
és el financiera., i de vegades aixó és encara el que (Mita tnés..."
CESAR PIL1

CHA VES i PjlOBERT S. en O,
BANCA, VALORS, CANVI
Telefons 1230-1231 A
Rambla del Centre, número e

F iti ea
Aräles per a
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Preus n'ese cupefincia

4 • rcrtaferrissa - 4

pessejes

METRO N

i lau:a

Vendes al comptat

Plaça

NOU CATALUNYA
Montera, 7.—CADnID
Módiques pensions per a viata
jants i familias.

Impermeables

Capes noi,
Gabardines
i Abrics
a preus d'ocasió

ofElll

Estufes clectriques MAJESTIC i
EIGS de

'Orfetreria

Vapor espanyol 'Mercedes', •
amb el sea equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Rey Jalma I",
amb càrrega general, cap a Pala
ma.

F. A. R. E.

Consum redult

de

Cataillnya, 11

1 UN
Boquaria, 36 1 38

GRIPPE, REFREDATS
L'espacific que calma leo Revea
molestias i guareix ràpidament,
és el

PIRONORR
Farmäola del Liceo, C. 8. Pan, a

Gr. F. Farre han

Scxuais. Ronda
Malalties de la Pell
Universitat, 5, pral., de 4 a 5 i da 0 a 8.

Depil.lació eleetrica. Massatge
faoial. Exclusivament per a senyoree. Rambla del Centre, 7, principal. (Davant del Liceu).

INSTITUT DE MASSATGE

LLET

1 toziainid LI

lid
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• Debeabte 9 4 desembra 1822

PUBLICITAT

miting de Granollers

del man han passat fondas crisis
que mostren llar catador i llar
anima. Catalunya avui en pasea
una, i *1 d'ella si l'actuada que
amaran por a reauldre-la no es
digna de les seves gloriosas tradialonsl
Catalunya, desprae dein ¡Ardua
Ahir, divendrea, a lea onza de' Je llibertat—diu—fareu una obra nosaltres, els nacionalistas, per
de la seva !libertar, va travessar
rnati, a l'antla Era d'En Rie
nen humana, que servira d'enana l'amor a Catalunya en aquesta una apoca boirosa. Eran ben roes
ra, a Granollers, havia de cele
ale a tots els pobles. Sama da que capital del Vallas.
els hornea que sostenien l'ideal.
brar-se un gran m1li:1g d'afirma
:1 nacionalismo era. una tendenDaten en un moment de retinta- Semblava que Cataltinya no recid nacionalista. La bignificaca
cia limitada, que no interesaa
>dila de la ea:Llamita!, activa.
que pel sea propi e.sforg
de l'aute era boa clara: "Venia, :min. 'lea tan inexacta. Les alai- Aspirem a alguna cosa t'As que a cord¿%s
havia eadevingut una gran Nag afirmar—daten ele organitzalitzacions, abans d'eadevenir tac- dir paraules baldes. No atril pa3 ció per suctesives federacions
dors en Ilur nquesi mira ib Junivers, han estat pro• atetar núvols que lila sd
q ua sels ennquIstes, Catalunya no ruco a •
Nedat de la U. M. N. la nutra con
lucta,s nacional,. I quan els frau . a nclarla la trantuntana.
dava res.
dica5 de catalana !liares de a‘ene/derrocasen la Bastilla,-eso
Perú ha
La subsistència de les coses no
una renaixensament i d'acta)." No endehades. (pelen amb ella toles les 13astillea ni deguda, coas alga ha da, a Huy ea i tata envingut
saben' els episodis.
pera, lii ha a Granollers un . caidl maza
adaptaai6 al inedi, sitió a llar
llecordeu la Solidaritat, aquell ino
ciquisme cuanta. Ahir al mala
Si la Ilepública portuguesa ha
p ermanancia a D'a yas del madi. e linera revcaucionari que els bena
degut a cartas presahans, no I,
auila estal produida per una no- La Lliga ha sabut ajiwir-se a lee directora no vau comprendre.
basta un local on celebrar el Mi
ble espiritualitat, el moviment eiraumsläncies parquee as aran da. Iteeordeu ala temps punyents en
ting. El prupietari de l'aulaga hauria repercutit en el riostra p 0 - En cansi En Maciä ha dut per tot qua la política catalana es Ira"Era d'En Illera", feble sala cer
ale. Encara ens anima lest -eran -- arrea la seva Integra pumas dula en lluites de capelleta, detea prea»iona, aula &loable, va le- ça que la nostra rabeaba fa ya mas ,deal.
batent-se en els bassals putrotirar l'oferiment, i cii miting fou per les Nacions ibèriques que tole,
En el rostro prngrama °agua- l'actea. Els hornee s'afanyaven a
elS discursos a l'autora de l'Ea- n-a hi figura com a cosa previa enriquir-se
tingut a l'anta, cainp de futi duien una vida abbol.
pana gran.
!a llibertat de Catalunya. Parad
Ceta cota un esciMmi pels treel/ri públic t en nombras aaii
Preparem-nos per l'eslora, Ai voletn que sigui constitult el balladora. (Apilan:humilla.)
congrega. Daviant un dels gols davant nostre hi ha un anemia fe- !amt únic nacionalista. Para?) NOI el pala .ho mirava destetobi havia l'entastissat pela ora- ble 1 descompost. Peral no esti- !ern que s'eduqui el poble, une ralilzat, desoneantat, entristit.
clors. La sera aflujo a pesar de guem deaprevinguts, no perdem; ie l'ensenyi a teeundar la terra
Mal eslava Catalunya quan al
tot, liorn hi notava molla obrera. un moment mas. Espanya no ha a• rnb la seaa sana, en !loe de ves- Centre de Dependents vaig donar
A dos qua• rts de dotze comen- result mal harmónicamant, cap -ar-la inútilment al Marro&
la me ya con/el-Ancla sobre l'acca el miling. Presidí ea senyor piel de Ilibertat. Ilein arribat a la
Cal que Hollarle i la Hilito, ans tuada nacionalista que caliu s:n Enric alargara, de Granollers. L; convieciú que la llibertat ens Idead aurificara. Aleshores podrem
guir Fou aleshores que vaig arebenyor aala Ilegi les adhesions rem de prendre per la violancia. ‘-oin Goethe: "Ile lluitat. Persa c,onitzar una organització
de "liaix Penadas", "Joveniut Na- Catalana de Grautoller,: Allisteu- aue d:r nue ene un home". duguaa després de la Huilaque
la
cionalista del Vendrell", "Joven- vos ala rostres /anglas. (Grans
'Aplaudimen(s).
violarla 1 la indepetalancia de la
aplaudiments i aciamacioos a la
tut Catalanista de Sablialell", "Ira
Patria.
(Aplaudiments.)
En alrarase a parlar Ea Malria del Fobia Nou", "Casal Na- República catatana.)
ea U Sargill en nom d'ACCIO CAAquest a organització fora l'Escionalista alartinene", -Joventui
srnyor Feou i Sabater parla TALAN.\. as neollit
ar n b vives i tat catada. El nostre Parlament
Catalanista Els Neta deis Almo- en non' de la Juvenlut d'Esquerie anifestacions de simpatia.
reenldria tots 'aquella problemas
gavera", La Tralla", "L'Esta: ra Catalana:
•
Catalana de Granollers — ro- que afecten a un Estat. Davant
Català" i mollea altrea.
Les jutentuts catalanes sdn menea
dient tinc antas que la del mún podrrern dir el que peol'esperança del polio catala
El primer que fa ús de la pacostra cantal As corsidarada avni 52Eu de cada cas. 1 no se'ns conrada as el senyor Margarit:
—diu En Pou—. Mal coro el ca
ner culpa d'alguns mala catalana, fondria anob aquest Estat en fliCiutadans de Grandiers — co- minant del desert confia troba r. rom
la Meca de rantienta l anis- rtea. ple d'analfabeta i deutes.
nmina dient—, venim a dir-vos el l'aiguadta,alada, i aquesta espeEm pauso fue aguaste quali- Amb aquest Estat que no cap
vostre - amor per la Patria. a la rança ce fa caminar i ii fa Ilau ei
flearA6 ro Os caleta. i otie sota par reprimir uns crima aind tersafrir, alai Catalunya traballa. le
qual volara ben nua, sense vess ap arfaneies da la vnetra ,' n une d'aitres, prescinda deis Cod - a
timentas centralistas que liarallet. canta:irt en la seva joventut.
'at
i de la Justicia.
Ets hornea de dama 'una jus- i hi bateen viva i for r a l'anima
geiain. Volern una Patria culta
L'Estat catara enclou un prinde Catahrove No noi
que tendeixi a la perfecció. El tos i nobles de cor. No ta p ial in- hgmmortal
aPT ene els one a la guerra (l'o«
cipi d'equitat. Faria que els diriostra seniiment as un sentiment teressna eruta ni han% adquiral Seg adora Huir ar en
Imita an t. rectora i els dirigits, tinguessin
eostums raatrers en el carni de la
d'humanitat i de justicia.
hagin deixat (le banda les mateixes reaponaabilitats, les
Amb nosaltres \aliaran els ho- vida. Paraca parlar d'una joventut Barcelona
'luir ideal.
mateixes psnes i dolor.. Deaparraes tarta i nobles a reconstrua conservadora as parlar d'una juNO ea eompaan a fintalsieva
taria el s^ntiment caLlectiu que
Catalunya. Mercias al ilustre es- ventut, mallara.
!'existinria d'una tT . M. N. Mo- fa que desaparegui etl sentit inBasar jove vol dir assen anemia narquies de In
tora haurcm creat la nutra padividualista
que mata les naVnearnnia dis
tita Patria. Perita geogràfica- del vici, apartar-se de l'al:Mida
Nacionale de In ?heló (lela cions.
ment, pera imrnenea en ideals. materia:azul- dels nostres temp.. lees.
Jo puc dir-vos que tina la
a'entéra lis nafrirel
Esser jove sol dir estimar el nos- atines,
LIIV:ar g fierà rasen el problema
'alans no poden % 435 e r ntonam- cansa:aneja tranqui.la de no haobrar, pereue praviament el ca- tre pasaat glorida i la 'lastra lima- /Mea.
premie a yo! no ' , Gris nea ver acial. partidista. Cal que totpital i el traba!' hauran Iluitat gua elorroea. La trieierria de la Vanastia.
qu Ingn-Ec- hom faca el instala, que hi l'arad
tinits per a !a conquiata de la la- en-difusa/e ens diu qua el poLle 'ävia, hiComprene
ha e nenra una dinas- fa i honradasa per a constituir
que angut t://a cuetura ad un
tera:t. ‘.1illaudirnents.)
tia nacianal, sigui un pata 'PO- un front anie que prepari i orLavare les mares no patinan pobie digne de la Ilibertat.
nhrquic
ganitzi la viciarla.
Les jeeentuts calumnea esti- ,' 39• 1` , Pera nnealtrra no paera
l'aaaania d'enviar llar. filia al
Aneen. flanes, a formar l'esrepublirans.
Marrut. peratia nosaltres no . te- men la Juaticia, la veraat, ia sinGrauollara
pera ataluda!. No us cregueu
no rot tenle non
nim un eapuil de conquista. l'Ins caritat. loldrien que els obreea e
ignitlearld
antica
els
que us (Pguin que no poatem
t alana. Ela !alladina-altea% a recoaquistar la esliguessin ami! norialtres. Quan mea que
Iluilar contra l'Estat. espanyol.
AVUI lis donen tina mata
Ilustra terna.
%augur un del, ilustres opresems •
En Rovira i Vieran podria dennmanada el lampa snala malu_arao aaaaltroin vindran la jo- a dopar els nestrea eritä direarventat i la torea. N'ates quedagee ia jale:la:a aplicada per la ara. 'Vota eta Jude, han acaba! mostrar-vos que un poble patit
aajant-Sf. , Ele roma de iota els obta quan vol la virtaria Nemas
ran a mea/ eta ara.arJa i eis pu- reprialai6 no ideada aqueat nuat.
brea d'agriera, iris hotiguers r el, La juaticia V',i1 en tia uostrea liputnta es pe rdren en l'oblit i cal rendar la lluita entre Irlanencara bi Finura en ele llavis el da i Anglaterra.
aterras Loters expeitsata dei dita de labertal.
,, 0/11 de Catalunya.
Analal § rra ditrant una pila de
Templa per J124ü. (AplalldlAcaba aatege:rant que ben avial
Es dcemds e; et reelatenma sealee s'apressà a conquerir l'heILCIUS.)
haura dreee t aregut de Grauoller.
ga
mania
a a i nipari. Era superior
1);ern que el joyera. vindrà amb
eaciquiame. Arvia u, lo da, Jala mala catabais. Per anae cona taieg les naaions i es creta poratosalirea, para aix6 no s'eadevei un estutliant. faizó os ho diu un tra la Lliga no ind pas amsar tras
don a Catalunya. L'anemio mes ta per a veneer-lew toles. 1
jo ya. (Genas aplaummentei.)
encara a Urauallers. dVo bi
diba 1.1i el de dins.
aquesta vasta Anglaterra que
proa ideal, haa de confeataaraho.
El doctor Mora 1 Punta de la
Recordo el saarat axample d'un e ampta en ele seria dominis arnb
Qua aquest asta davum aerveiza Unió Celia:ama:a, Jiu qaa a despera, per a proclamar que erina; pit de ser avalatat ver eil lepra-- patriota irlande,, liorrie.rcwsky, 451 milions d'habitant ha hade lt nvilinmet gereral tu La en- sentada un f-ont dolo, cei.labO- jue Ilu n tant per 4a Iltherlat de la ga' de errar:rabie anean( el pit
erAe dala ireanderms. (Aplaucara asna ami digurrat. tairaaa raran gustuinia smb qualsevoi ma seva terra, va rebre tres fe.rldes. Yal
- diments.)
ap(au mi¡malita.)
viniera alliberaior de Catalunya. una de cada un dels Eetate
minadurs
de
riostra band2ra catalana,
Ea ei sea
Tet segad., si doctor alontanya ara quaisevia aeciö que emprengozrinaa 4 eme decore:
guin els iiacioaal,sleti dignes d'a- aepulero foren colgada., Ira ha- penaran atta lea .'tat ve/lauda pe;as
enemigues.
Pulse
ra
no
deshonrada.
Podan dir el
e t 13 pairio(Mina. lié.)
El ha hagut pomas que després Guest
les e.atalana, en !loe ded tarro es- maloja ala rinetres enemies9
de la aeuerra Yac entert una enSeaueix cl eral dreeurs, atironan ene ti.nearem a la
ea de re-amerar:o una cris: de rar. rima: que ea, eatarane que varen '.rariger, er7s troisarern ari is els
la per a la indammtlanria la vicdeis altreä catalana.
)ó. A Catalunya, cm canvi, bena
veure roba llnr Damstta quan
Ara es parla a Matar.] de res
tória aera nriatra. Donam-ho tot
aufert una aria; eiadeals.
Casp era arrabusat el ceptre a
fiem vial, per ¡tiemple, com els Jarana d'Urgid, tiu pialen adnie- ponsabilitats. Qua sins en dama pea- Caialuaya Lea nostrea riprol.anis rapada/lean. &han con- tre per a la baVilk Petrra n'are amo de les baralles deis ep inyuls? qIIPSP§1 i e! riostra nit brau. Lata.
aviat.
vertio en pilare del 'N'un; hein una forma repulan:3m (Grane M rerti-loa (ene ea bs eallen, .rne tea roM tothom i
prou eliairan beta contra nos- ea Catalunva
vii ecan eis director, del nacio- apear:Minen:e.)
pn
ro
:aires
com
Filtres
l
e
ite
gen
e s atlarnacione
s u-l e s stICla alausia a l'eaport. No en
nal:asma efidevinven ministre.
I aVlanelimentsi, alearie ;Va fgarIt
la Carona; 'atan vial cara cla he- soin enarnice Cela Sagum donant eeit.
Ins adnii.auie ...ura a., .4
4,Srat
par
arabat
l'acta,
a uh\quart
roja de la Iluita acial saa ara cepa do peu a la pilota, penó par- , ria,
pera lamba de gran %jure par da diana
orlada:ab del •apilaaame.
aca lamba ea agredir eta anemias. 1
L'axil de l'arta la emana mes
Aquiesta erial ressona a tot
larigint-se als obrera, els dril :a Patria. Un horas pot fer sagt
e!griilleiCiti. (Peores de l fracts
aarr u. M'al ciatelx. a Granollers, que ells, m Hl que ningú, que els re .ie la faca, pera ro pot ter -la
un pera'. Passen las generadora- tic l'aasemblan da l a Iliberale mnpugna Lreballar per ira aitre, po'els nacianalisiee d'un dia,
Catalunya val i viurà ben.pre.
narguirs, i dt•eprAi de latee tes
den coru>rendre liustreeort du,;. La rs rastra ei caciquisme,
Al
d'Europa vejern Cürfi cuan-elote rearradea pela cacics
aliad aa.at ami lee torees desfe- Catalunya juilyida a un Estat qu , .
:rimen
Ola
poLlea
entonant
arenda 'Gramallera,
tes d'aquell easiremsure, mantee no és el Lla g are. (31.1suermente.
cl nienalista par no es movia
El plot de Cataluoya no sera pus de i Catalunya lee
aseozda.
Quan
ia
sentlen
ei
eer
de casa. Ea; republicana han resolt bemba rae/a/ro. (tela aleara,
sa'na en bi va. Noealtrei eoni
pera el. ()arara mio aconaeauirar:
abandonat lambe Inee
ejaiire temas i avui derensea lo a saya rsiv.ndiaaci•ne foro ,lua caceada. Espanya asi l'ame
la Manarqula i jr yressró. Aliare (l'una rata:meya laure. Nosaltrae. que no ha reconegut el fol dele
poblee vius. No es tracia
disDatara n lee once ael raraf. se
el partit ea:dieta. que un din at penaran el que pentern, harn de cutir lea gradaciune de la de
noatra cat e aran] a naaiscola d'AdminisIlançava al earrer :mar una ban • recordar que PUM catalana abansobirania, sana del fet maleta ae trarid (Palau (b /a Generadilat,
ders Mealiata, avui ala velad l'i- que toa E/ dia que no eigui sin
nostra Ilibertat.
cerrar t t e l Buche), la Primera
i ens oncmain les elugancie3 dele in Perú
daza i el aregrarna.
vindtä l'hora de la
iCASiti d'intereanvi, del present
Aqueat Reaaearaent i aqueeta tomatera. 'era eiluebades que
i
cid
que
vigilia
de
traidor,.
cura, organitzrain par l'Assnciaaciamein la revolucia
prialaseaitat es perilongaven
s'l
qui
era
entigut
contra
Catalucien
de Llicenciats eil AdministraCae que tinguent en cumple que
&traga u• porfia danundar-ho per.
nya ne /lo cabra el die que sigui ra , n ,41, d a aa nrotBant-sa al tequèhi halla ilitareesoii que ha tata eis mavimenta alatinradars ruc a
lreeee de la aova vida .
ma *Pressupoalos ficticia i Pe:aImpelen. Ha analaut, par trancar ene han vingut de Llsaaint.
Combatem l'ea.panyolierne d'al- supuelot reata" i eesent porterit
'aquast silbas!, que ala Lomea de rom-nos, dunaa, d'esquina a lee atine eta:tanta& le! rastelaonisme
la U. 11. N. ngin viaaut, a Maul- planes armes. Si 514`:(1 . )Tee ha ha- seta taf en el, castellana. aerqua - En Erancesc Ito•rdl. secretar! de
daljuittatriant de Maltea
lar eta mentirles/U catalana 1 Ili- guassim fol sial eta ra.utres
'liana que ara moren al Marroc Aß llar sentirnant de Patria. '.qui
berais de Cranaillers.
han%
d'aaaar
catalanistas
?anuas.
(Juno lamba la fi de ea guerra aerien entre naaattrea.
No ene espanta que elle ilustre!'
liern de prepararanna a dir peuna catalana megulam les Ambaimítines a'hagin da fer en un eamp
De Miguel se'n va
xadea, denianaat quelcom per a que priraillea i trrhallar molla La
le futbol. Atad da un Ffnibol.
Abarli. (rabie matara a Madrid,
Getalanya, per a la nostra Patria, Ilustra aotuarad ha d'amper fer- leal de Catalana& lamine triumfa- cridat amb
urgencia per l'inapera
que encara patia una llamean, tIlli ma; la noetra m'Orada, construc, a al cama. anta el sol, a l'aire Irr general de iegaratat d'EspaTribunale i ea: bandera estra- tiVR. No n'hi ha proa en dir que !Hure.
(Aplatallmente.)
m'a. el roiniasari de policia
nya. I a les Ambaixadea uta con- ;Estad eapanyol a'aetä podrint.
Fauna< d'entriiiactee actemay Madrid, el senyor De Miguel, que
deslaven: 1 lanalsilenait, que fa? llena de errar un lestat
cierta el diputat Fr2noe5o &lacia liarla vingut a Barcelona per a
Inosa:tree Uslero. de dir: No-res I Ni, tiene d'acontentar-nos ea nedirigeix la parnula al pataleo
reorganitzar el ros da vigilancia
largad tolib•al s'eslava guiar I gar la Patria eepanyei'a, aind te&
Diu: Catalana. Tote ele pobles de la 'mitra durad.
'estirara.
Iliure la nostra Patria catalana.
••n•••1100n11n12C111,i1Mill.111MMIVLIMIMMULIS
Que no angula onejar impune(.atalaref: elite ei et fas a'eneen
una aHra vagado, Catalunya eätt- ment lea avalara. enemigues.
ari a punt. Que el ene praguntaw: Que lee mana catalanes tremola'
LAULI VENDRELL, tenoi
1 Catallunya ame fa/ atinara res- en posar-les. En tenira una da
pondre: A Catalunya Iluitan í use nostra de bandera, Ilailant
fRANCESC
COSTA, violinista.BLAI NET,piatusta
arbaintent (Grana aplaudiments.) sota la qual l'arma la !liberta'
Ei president ee deix la parauta de Catalunya 1 oferirem na eiernSón els tres artistes que ¡fiLi manyar Duran I Altesa, de la pie a tote ele pobles del rn6n.
rederaeld Demeeratioa Naciona- (Aplaudiments).
terpretaran el programa del
En nom do alesquarra ratala lista, el eral saluda al prado de
Granollera is tote els partila na. !l a parla el eenyor hierra I Da?Concert de (lema, dintrp rute, a la tarda
grionalistee «atelana.
man,
ala corfortant que melares lee
aenyor
parla del seaPalau de ta Música-Catalana
it unitereal deis problemes na- Corta d'Espailya proclamen la viISOIMUjinfeaa Lluitani, per una rata lata M reina ama.baguern unit
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CRONICA SOCIAL
COMISSIO VIDCTA DEL

TrernaL EN EL CO111ERÇ DE BARCELONA
alta publicat el tercer número
dal "Anales" de la Comissió Mixta
del Treball, on bi inaugura la
!meció doctrinal atnh articles dels
senyor Vida! i Guardiola, Cual ViHalbi, al. Reventas i Capdevila
Balansó.
taína una idea de la valor del
treball de Mr. Jean P, Seyler sobre el ragim de les pensione par
a la dependència marantil.
Tumbé dama a conèixer la evitalitat de la vida corporativa de
la Comisan.) Mixta.
En la part dedicada a les di.posicions legals, hi han toles les
curacter social i económica
de majar rateras.
La "Crónica Catalana" as la
part (le mas interés. Hl ha notables I extensas informaciones del
Institut d'Orientada Professiooil) 1 da l'Escala d'Alts Estudis
Comercial., de la Mancomunara..
I, final/nena ve la "Crónica
Mundial", plena crinteressants
ressenyes de la Conferència in I arnacional (id Traba!' 1 dels acorda
adoptats rerentinent per l'AssemIdea de la Societat de les Nacions.
SINDICAT CRIC METALLURGIC
Seccid de Ponedor, en Bronze.
—Es convoca a una reunió general par a avui, a les nou de la
nit, al seu local social, Mercaders, 25.
Seccia de Fonedors en Perro.
—Es convoca a una reunió general que se celebrara dama al inat!
al Cinema Boheme, do la Plaça
d'Espanya.
Secció d alecanies.—Es convoca a una assemblea que se cel e brara dama mal( al Cinema ReIlisquin, Carretera de Mataró, 185
Totes tres assernbleaa discutiran el segtient ordre del dia:
Primen —Elecció de la Comisaid de SCCeiú i individua de la
Junta.
Segon—Assumptes generals.
REUNID
impressors litógrafa aciberas a "La Sulidaria" celebraran una reunió general per a donar cumple de l'estat del conflicto de la Ilauna, la qual Lanka
lloc aNtli, a leä deu de la nit.
Ed

CADICAT UM1C DEL
Gala DE TRANSPORTO
El Sindical Unic del aran de
Tima:garla Marítima i Terrestres
de Catalunya celebrara avui, a les
mal de la nit, una assemblea al
local Sportmenti-Park, al Pasad;
de Pujadas, davant del pare.
Welegira la Junta directiva i es
tractura de les orientacions a seguir.
EIS EMPLEATS DE L.A
CATALANA DE GAS I
let-ECT ti: terral"
La Comissió organitzadora del
Sindical d'Empleats i Obrera de
la Catalana del Gaa i Electricitat
celebrara una assemblea general
diumenge, a lima -Park, a
lea den del mata
La Cornissia euts prega que fern
constar que la iniciativa de la
constituda d'aquest aindicat ha
scrait eaclusivament del personal d'aquella Companyla, somas
cap intervenció d'organiteacions
alienes.
ELS RAJ O LE/LS
El Gremi de Rajolers, com a
-resultat de leo geations realitzade. per un delegat del Sindical
Lauro, des da la propera
concedeix un auguient de dues
pesadas per rniter a teta noma
d'obres, a lea ralolaries que pertulipa u; 1iL Grana.
CaalattPACIO SOCIAL7A
Aval, dIssable. a (loa quarts da
,deu de la vellla, el publicista
Manta Serraai Moret atinara l'ami:tejada cofflereacia a el Centra
Obrar Socialista dal carrer Sala
Ximatici. núm. 6, pral.
El conferel;.ciant dearabiteallra
el importantiaaita lezna
unja u laucolugia Obrero-Pa
UN MANIFZ.ST
Bay ern robot un manifest aig/lit 1,er Juan Duran, vocal obrar
de la Canastita Assessora del
!militar Nacional de Proviaiil,
adreçat a les orgeuitaaeions
ubrera* i ala trehallaaora Catalunya.
Ilecorda el daet 1 l'obagaoió
qua th Poterer d'estar hiemal amb
ramera d'ornir3 al Padró de Ragim Oldigatort del Iletir Obrer,
ale( cual el deure del palia"' de pagar la quota d. Ira. peasetea
rnanatnils par tenir aaaegurata ale
treballadors.
UN DET1NOUT PE:11
C.Xr-TeCia GOA Cei O
l'au detingut 1 posat it dispoaició del Jalad da la Conenpoid.
Elle. Granoll Tormo, eameat
.dhaver obEgat, arate amenace,,
a l 'ihrer escoratiraraare Miguel
abalea Giner a abandonar el traban del tallar qua En Joitep Dailia pc3aelx carrer de Tirara,pier. Motiva l'actitud del ()rancla
el qua el senyor Tormo ea t'aguad
miatiar unes base. de traban que
el datiagut II va presentar ea repremenincid de la sonietal Unid
d'onda' necombrarlairea, asparten,, mil peare 1 eintlar i llar-.
cOloasi etaepti alga_

A les diles bases, afirma el de,
Ungut, que havien estat accepta,
des per ultras patrons, es demanava un augrnent en el jornal del
vin-i-einc per cet sobre els jora
nal e que cobraven, d'aeord a len
bases aprobadas el dia 30 d'agost
de 1920; establiment de la jornada de vuit horas; pareaba° el
jornal integre en cas d'accident
del treball; mía les eines anessia
a carne dele patrona,1 que aquellas i el§ tallara estessin en bon
estat; que les (tapases de viatge
estatge, cas de sarta' a treballar
fóra Barcelona l'obrer, les pagada,
el patria i que les horas extraora
dinaries e s paguessin amb un cine
quanta per cent d'augment.
UNA AMENAÇA
Josep Canas, del Sindical
re, ha dernanat l'auxili de la noticia per a que l'acompanyes a la
casa on treballa, donas ha esta!,
amennuat.
ASSEMD_EA A MATAR°
Es celebra a Mataró l'assemMea anunciada de les juntes de
les societat, obrare..
A l'acta hi assiati una nornbroa
sa concurrencia.
Presidi r% el senyor Adria Jiménez, el qual liegt les adhesions
rebudes.
Feren as de la paraula els
companys Mula Cola Joan Pasma,
Josep Ros, 11. Sala i LI.
vista.
ASSEMSLZA A ViLANOVA
I GELTRU
Fe celebra al Cinema del Bose,
Vilanova i Geltra, una asamblea per la organització obrera
d'aquella poblada.
Parlaren els senynra Josep
floree. Juan Peyró i Francas
Aria,

Les Sardanes : Coses
que s'obliden
Examinant els programes de
sardanas, hi trobem a mancar un
aens fi d'obres que pagarle pere
feetes. De regadas es tota la proa,
durcid d'un autor la que ha caigut en l'oblit. Alga ans ha dit:
Aquesta sardaca no la toquem,
parque As molt Alza es una
absurditat; en el 'Tac d'orada"
d'En Pep 'Ventura, (tirara per
exemple, imi trobem una doble beIlesa: la sera concepada i la F2Va
1/m'odia per una banda; per l'altata la cera construceid pilan
nque noma, que la feu, usara
deis majan& del seu temps, era
un geni. I rete aquesta, mollea
sardanas valles.
Titulad' trobem motiu 'acimut%
aliaga.] oblidat carta autors. Desprea de Sentir remo:ira% tot un
poble en l'Apta() del \amad, desprOs de copear tata una epopeia
en l'Heroica, no eomprenern pernee ele noma le N'Antoni Catale i N'Enric Casals no soviatea
gen en ele programes.
Cal remarcar, pera, una rnva
tendberia, aspacialment al Fomart de la Saniaaa. de trace de
l'oblit les cosas darnunt dites.

J.

M. O.

L'audiela inaugural de Pentitat
La Pera anira a t'arrea do /a celda Barcelona, la qual e:apealar;
'Dan, les Cavarres". Garrota; Lee
noiea de Prat de Molla", Janca;
"Girona. More.'a; -La nota man,
linera", Blanc; -Camprodon",
Manan; "L'anali de prometatama,
Ilota
n
robla 1 programa fan preveuro
Ulm èxit.
— El Foment de la Eardera
prapeteanhee &adiciona per /as co
M e s I1aeizuo, Cathaldnia, Palada
rail de rae e lt d s e aelva. Principal de Palattergell. Antign Pep da
Fattarea. Anuneta ba m ba l'ostral a da "Tardoral a del mestre
Diana.
— Ha deenertat eran interhe
la n•Ya de que, el leornent de la
fardana ureaentw.a dem, (Humanan% mi t mala una nava cobas
dita "Catalunya'a que ala 2olls n
tituit a la riostra ciutat.
Programa:
A vea, dieeahts, fa • la nit:
Agrupara) Sardar i ata, llospltal, 111. C.old Fla Mantgrins.
Alenau Eviramalanaa, Pi, 11.
ralla Ya Lira de Torroalla.
Dama, dfunionra. 10 del matft
lenment de la Sardara, Plana
d• Catalitnya, prese,itirdö da la
cobai "Catalelava", de Paraelnaa,
forrar da Yalanc,3 I Napola.
roble Cathstartia,
roman a, del Pala. No,, , je iftnn
Dernooratte )1. robla Ele Monte
reine.
Painant Cant Andrea/. enfile Tal
patradaal de rasen da l'a Selva,
i La Lira de Terrosas.
A ly taaln:
Grup sardaniata 9a Para*5
n'ara den Fangal. r Ilarealana.
Jaratna de'! Dar antria.
Princlpa/ %reatar/ira.
lenmant rttalb Sunt Andreu.
Coalla La Tara. 'atajan yeasarmaliata de la Dora
deta. (labia Ele Montgrins,
A 13 infla.
ranlre Autonomista D. C. 1.
Cuida La Lira.
Atenau detraer/rho rairinnalina
111 del roble Nnti wsd_Rars
Qupla fila
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La Conferencia de Lausana

@ de dealeMble

PUBLICITAT

D'Alemanya

D'Irlanda

AME
La Conferencia de Londres

Ismet Paixà exposa la tesi turca Els nacionalistes ame- Han estat executats a El criteri de M. Poincaré sofké f4
nacen al Govern amb quatre caps rebels
reducció de les reparacions
sobre la qüestió dels Estrets
sortir de la neutralitat com a represàlies

!A la Cambra deis Comuns Lord Birken head acusa
greument a Lord Curzon
Lausana. 8.-A les 10'30 d'aquest metí ella reunen en sessie
la Comieei6 dele Estrets.
En declarar-se oberta la sestee, fa da de la paraula el delee
gat turc Iemet Palee per a contestar ala aliste i exposar el punt,
de vista turc pel que es refersix
a la qüestió dele Estrets. El delegal otoreä comença recordant
que ele turc e des de fa cinc segles sen amos dels Estrets, 1 que
durant tete Ilur histeria han com
.plert eempre els compromesos
contrets respecte dels mateixos.
• 'La necessitat de defensar els Estrets-diu 's'une Paixà-es imprescindible; es l'únic mitjä d'assegurar la defensa de Cunstantinoble i de la Träcia del Nord,
aixi com de la mar de Märmara.
La capital, el mateix que liguesolora,
tes regionsde
poden quedar abandonadas a l'eventualitat d'un atac. Paró la des
militarització deis Estrets (aria
11.1usória aquesta pati que totl-'
desitgem. La costra seguretat exi
geix que els navilis de guerra
que travessin els Estrets ro podran constituir un perill. Nosaltres acceptem la Ilibertat completa pels vaixells mercante, tant
en temps dc pan com de guerra.
Una Comissió internacional, iden
tica a la que es. constituí per la
navegació del Danubi, podría regular la navegació pels Estrets
dele vaixelis de comerç en tenme
de guerra. Nosaltres ereiem ne cecean i que el regim dels Estrets
estigeii basat en els principie
isegliente: Ha d'establir -se una
garantia permanent que asseguri la situació deis Estrets, que
garantitzi la seguretat de Cons4ntinoble, a delimitar-se el pas
pels Estrets del navilis de guerra que vagin a la mar Negra. El
pee dele vaixells mercants ha
d'esser lliure.
Em reservo, peró, el dret de
fer noves observacions sobre tots
els punte del pla deis aliats. La
mar de Märmara no ha d'esser
oompresa en la denominació general d'estrets usada pels
Tutee lies (ideases orianitzades
a la ribera d'aquest mar no tenern
efioecia per a entorpir la circo.
lació pels Estrets, i són per altea
banda imprescindibles per la se guretat de la Träcia i d'Anatúlia.
Turquía necessita mantenir en el
Bósfor i a Constantinoble, escenas i establiments marítims
caràcter militar. Els limite asbenyalats pele alíate a la zona
desmilitarilzade aún d'una extenlid
Ismet- Paixà acaba el seu discure recahant per Turquia la sobirania absoluta de des illes cl'Inibros, Ténedos, Samoträcia i Lemnos, i pedante de relleu la necessitat que existeix que la península de Gallipoli signri defeneada
per posar-la a l'abric de qualsevol atac per sorpresa.
Parla despees el deilegat rus.
Tlitxerin, el qual manifesta que
contestarà dintre d'alguns dies
les proposicions turques, puix
' aquestes II eren completament
desconegudes.
Refererint-se despres al disMiss pronunciat per lord Curzoa
ein la 8tS2i6 anterior, menté el
punt de vista rus que ha expo'eme Eis Estrets han d'ésser tancate i subjectes a la sobirania
absoluta de Turquia.
Nega la tesi eostinguda per lord
Cueza, segons la qual els navilis
de guerra d'un pafs tenen el dret
de seguir ails mercante de la seva
nació per lot allä on vagin.
Els delegats de Grecia, Rumania i Bulgärla s'adhereixen a les
proposicions dels aliats.
. El delegat de Rumania declara,
>
a mes a mes, que la seva nació no
es instrument de cap altea. Rumania no vete reme armonitzar ele
1511 5 interessos nacionals amb els
principia del dret internacional.
-Radio.
LE.? SASES TURQUES
DEL KQIM DELS ESTRETS
Lausana, 8.-El reses, de les bases
tinques proposades per Ismet- Paixà corn
a onament del règim futur dels Estrrts
eón les següents: Primera: Garanties
permapents de seguretat pels Estrcts, per

Constantinoble i pel Mar de. MArmara.

Segona: Limitació de la forca dels navilis que es dirigiran al Mar de Märmara.
Tercera: Prollibicii5 de mantenir navilis de guerra al mar Negre, i
Quarta: 1.1ibertat de pas tant pele narilis de guerra com pels mercants.
El delegat turc es reserva el dret de
formular les observacions que estimi
convenients a tots els articles que integren les proposicions aliadcs.
Per considerar massa perjudicials per
a Turquía alguns punts aliats insistí en
les declaracions següents
Primera: Ila d'excloure's el mar de
Mermara del concepte d'Estrets" que
usen els aliats, ja que tots els preparatius
• de defensa tele a les costes d'aquest mar
acs =receten influencia sobre la lelertat

de pas, i sen, en canvi, necessaris per a
la defensa d'Anatúlia i Franca.
Segona: No te cap utilitat cl tenir nones cl.smilitaritrades als voltats del Deisfor, bastant amb indicar l'absencia de
fortificacions terrestres o be mantenir les
dambducs riberes.
Tercera: Caldrà admetre moviments de
tropes desmilitaritades que uneixin ambdues parts de Turquia.
Qua n ta : Turquia necessita a Constantinoble i als Estrets, dretanes i ciernes instaLlacions navals.
Cinquena: Els límits de la zona desmilitaritzada tenen excessiva amplitud.
Sisena: Turquia demana el reconeixement de la xva sobirania a les illes de
Imbros, Ténedes i Sarnotracia, així com
també &mana que sigui declarada autónoma la illa de Lemnoti.
setena: Hauran de quedar garantits
m un mínim prudent els mitjans deien uns de la península de Gailipoli per tal
levitar qualsevol Cae per sorpresa-Jis va-'LA

IMPRESSIO EN ELS CENTRES ALIATS

Lausana, 8. La impressió
dels centres aliats, par a la marea de les negociacions a la cesció celebrada aquest mate per la
Conferencia, es molt favorable.
-Hayas.

ELS TURCS DECEPCIONEN ALS
RUSSOS

Lausana, e.- Els ruscos, despees de lla reunió celebrada aquest
mate per la Comiesiú dsls Estrets, declararen que continuen
en contacte amb la delegació turca, encara que reconeguent que
aquesta els ha causal alguna decepció.

Ara lie - af2giren - l'actitud
adoptada per la deleeació otomana sembla motivada per alguna
torta prestó feta d'amunt els delegats d'Angora pels aliats i d'una
manera mes especia: pote r:s
Units-Ravas.
LI1 SESSIO DE LA TARDA -:- LA
RESPOSTA ALIADA A LES
POSICIONS TURQUES
Lausana, 8.--A la sessió celebrada aquesta tarda per la Co-

luissió deis Estrets, lord Curzon
doni a conèixer la resposta deis
alíate a les contraproposiciens
turques referente a les garanties
de seguretat dels Estrets.
Els ahiats, pel que toca a la limitació de torees navais que passin pels Estrets, calan disposats a
interpretar amb esperit 'liberal el
principi de llibertat de circulacien.
Les contraproposicions turques
pel que fa referencia als navilis
de guerra en el Mar Negre i la
Ilibertat deis mercante, coincideixen arel el criteri dels
Lord Curzon declara que ele
alials admeten la possibilitat
d'autoritzar a 'furquia pesque
realitzi obres de defensa en dolerminats punta del Mar de Märmara.
l'aneó podrien autoritiar
Turquia a fortificar Gonstantinoble 1 admeterien els movimen's
de trepes turques al traves de les
:enes militaritzades.
Els alíate dernanen la mopietal del cementiri ritual, a da península de Gallipoli, un hi ha les
restes dels soldats aliats que sucumbircn a la guerra.
Parlä despr6s el delegat lapones, insistint sobre la necessitat
d'arrobar a una ràpida solueió i
elogiant l'esperit de conciliació
demostrat pel .president de la d e
-legació
otomana.
A continuació feo es de la perneta el senyor Txitxerin, el (-n'al
mantineue integre el criteri forrnulat sobre el lancament dele Estreta i dient que la Delegació russa demana participar en les prólimes converses partieulars que
han de celebrar els aliats arnb
els tuses.
Lord Curzon Ii contestà dient
que Meró no semblava necessari
per tal com les qüestions que
s'han d'examinar jer aqueste perits no afeiten ter res a Rueda.
Dl senyor Txitxerin tornarä a
fer tus d 3 la paraula protestant
i afirmant la necessilat que la
delegació rueca prengui per en
tot el que concerneix als interessos de !tesela.
El senyor Rakovski prolestä
lambe, insistint en els punts da
vista en ja te exposats.
El senyor Barrera digne que
les susditse converses entre els
Ores latees i alees no passarien
d'esser un senzill canvi d'impressions sens 3 caràcter oficial, afegint que no hi batirla inconvenient en que els drlogate russos,
despees de la reunió s'entrevislessin amb els delegale otomans.
Els pillete Iteres 1 rls aliats es
reuniran darnä al mate pecó tienes que hi concorrin els remos.
av a s.
UN

ACORD Al» ELS TURCS

Lausana, 8. - La subcomissió
de Cläueulee les patabiert 1111

Dedito, 8.-Aquest matt hart
estat executats (matee cape rebele, figurant entre ella O'Connor i Lian efellooweek.
Ien comunicat oficial din, referint-se a les execucions, que
aquestes fosen realitzades en el
renta dus represälies per l'atemptat comes contra el diputat Halls
i en el sentit d'advertència contra la campanya d'assassinats
emprosa.-Havas.
EL PRESSPOST ARGENTt

Berlín, 8. - Els senyors Mullen i Breitstheid han comunicat a Rosenberg que els
procediments del senyor Cuno podrienfer
sortir els nacionalistes de la seva neutralitat.-Radio.
L'OPOSICION POPULISTA I NACIONALISTA AL REICHSTAG
Berlin, 8. - Despees de l'exposició davant la Comissió de
Prossupostos feta pel ministre
da Finances, els populistas nacionalistes han protestat de la
llista d, despeses de les trepes
d'oeupació i solicitat que es redueixin immediatament les Iliuramente de carlee
Tambe han rabutjat la enlució
provisional de la qflestió de les
ropa racione --Hayas.

El Govern alemany demanar novarnent la fixació d'una xifra global

liarse 8. - Segons "L'Echo de
Paris" el president M. Peineare
eaposarä a les próximes muriere*. de Londres entre ele primers
ministres aliats el punt de vista
trances sobre les reparacions.
Seseares aquest diari, Frenes assä dispesada a reduir cii credits a cobrar d'Alemanya a cent
mil minas de frenes paper, a
condició que les nacions amb les
quals França te contrete deutes
rebaixexin aquests d'una manera proporcional.
En cas contrari rierä impossible coneertar cap reducid sobro
els pagamente a efectuar per
Alemanya ni pensar que aquesta
pugui realitzar un emprèstit internaciona possitde solament
finan el Reich hegt inspirat al
món una total contlanea.
Afegoix cli matsix dime que el
senyor Poineare farä deprendre
la conceseió de la morateria a
Alemanya de la realització de re-,
fermes en el pressupost i regirle
Recae intervingut per un Cornee
d 3 garantice i de fecupacie de la
mejor part de la sonsa del nhin
com garantia efectiva-llaves.

Thennis i Jaspee la* inaria:d'a.
questa capital cap a Londres, -...
liaras.
EL

GOVERN ANCLES

Londres, 8. - El Censen
Gabinet s'ha corral de l'edita
que ha d'observar el locero a la
Conferencia que ha d3 celebrara Londres.-Eavae.

LES REPARACIONS A LA CANBRA DELS COMUNS

Londres, 8. - El "Times"
anuncia que el dia 11 de l'actual
Buenos Aires, 8. - El Govern
es
discutiran a la Cambra dels
ha presentat al Parlament el
Comuns la qüestel de les r epaprojecte de hei relatiu al prosracione i deis deutes interaliate
supost de 1923-24.
-Havas.
E /laques', pressnpost les des- WIRTH INVITAT 11 DONAR COND1PLOMATICS NORDANIERtpeses pujen a 1304 millas de pe- FERENCIES ALS ESTATS UNITS
sos palme i els ingressos es calen
CANS A LONDRES :: IN T ERVEAlBerlín, 8.-Ahir circula entre els parlaDRAN ELS EE. UD. A LES CONlen en 431 milions.
mentaris els rumor que Fex-canceller
VERSES?
El Govern es proposa d'aixu- Wich havia estat invitat a traslladar-se
Londres, 8. - Es troben es
gar el deneit mitjateent recur- als Estats Units per a donar una serie
aquesta capital els ministres
sos especias creats a l'Afecte.- de conferéncies ¡Mitigues i que havia acceptat aquesta
nordamericans a Parte, Berlin i
Hayas.
Brusseelles, ele Isalle, junt ama
4-0-• ••n- •413.=n--_
el de Londres, celebren conti.
licor() amo eis aslegats turcs ministeri d'Afers Estrangers cris
nuca reunions. La presencia deis
respecte al regim de porte, co- teix una nota, en la qual es din
quatre ministres ha preduit alar
que aquests documente forme roma a certs centres politice en
municacions i trànsit.- Ilavas.
municat s al (lovern, per6 M.
els quals s'interpreta armaste
ELS
Ama
D'ACORD
MUSSOLINI
Chamberilain die que no recorria
actitud com un desee deis Estats
ALTRES ALIATS
que la carta de (Inflare; i la res- ELe OFERMENTS 1 LES PET1- Units d'intervenir en les converLausana, 8 . - En acabar d'en- posta de lord Curzon t'orees (soses que van celebrar en apesta
CIONS ALENIANYES
trevieta celebrada entre lord municades al Gabinet.
capital els 'arenera ministres
Re-ritt,. 8. - Respecte de les Re -,
A
la
Cambra
deis
Lords
maaquest
reb6
Curzon i
aliats.-Havas.
quals declare nifestä el matee( el senyor Gire paracinns es creu saber que els
els periodietem,
uferiments que el Govern ale- ELS DEUTES DE FRANÇA AL.1
que Itàlia eslava de perfecto kenhead, dient que tole des (to- many
estudia, en contacte amb
ESTATS UNITS
aeord amb ele aliats pel que ea cuments tenen tanta imurkitäneia,
París, 8.-A prof./si t dels esa
refereix a les negociacions amb q ue d'esser coneguts oportuna- els elements económics i finanMere
tendiexen
sobrelot
a
donar
ment hauria demanat a Lloyd
pastos, segons ele qaals el setsa
Turquia.-Havas.
1 George la reunió del Gabinet. Lle, eatieraeeiö a E s anSe Pel rnitjä secretari del Tresor herir( electaISMET PAIXA RE? VISITES
geil la resposfa de Lloyd Curzon d'un oferiment ele coliaboració
rat que Franca ne ~ele en
Lausana, 8. - Ismet Pajee re- a la carta de Ganarle i en aque3- de. les iedestries francesa i are- entrar en negumaei•ns atan eis
be tibie, a la tarda, nombroses La resposta sn'expressa la con- manya per a trobar els repitas Estala Units respecte dels seus
visites relacionades salle dubte flanea que. la eituació d'Anattf- necessaris per im gran empres- deutes, mentres ne qwedi asseguamb la seemisi d'avni que . serä ha havia crlsser molt /nenes cr1- lit que permetés pagar a Eran- rat l'arranjament de la qüestie
ca anular al =tea ternps a de les reparacions, dila el "Temps"
molt important. puix en ella ex- tica del que dele el pelele grec,
que no ereu que el • ' y en:1 frans
pressaran als delegats tucos Ilur i que segurament l'exercit ere': Alemanya.
carn
artA
a ri eia,neY
n ln
m iesa
ces hagi tingut reoentment °casi*
co Zp rrel aP
pssnl de vista respecte dele Es- sabria posar-se a l'altura en lotes"
primorles
eventualitat
s.
Acaba
dime:
t ets.
r d'exposar, respecte d'alzó, una
nluic2
d
ep
f
innria
a
rp
t
i
vions
a
de,
e
p
l
e
roa
a
han
lord
nirkenhead
que
el
confin_
flifli
la
enlució
Opinió, la qual, per nitre pare es
Ei observadors americans
Eis
perfectament conegada.
conferenciat amb vis delegas gut d'eatles t a carta es tant grell
Es imelleitameat impossible
tantee despees d'havot e lle f t. el. que si el Govern n'hagués tin- dir. la fieació d'una nova xifra
gut coneixement i llagues pogut • gleba) ei mes eedilide PoseRde.
que França disenteixi el pagaBarriere.-Havas.
Com que la indústria alrmanvn ment dele seus deutes amb els Es.
discutir l'assumete es quasi seLES VACACIONS DIP.LOMATIgir que s'iseuria pogut evitar 1 la de- Pe Miele no renedetiree
tale Units, mentree Ignori qua*
1
mai
garantir per elles solee 'el recobrare, els seas estelas sobre
Q U ES
l'horrible tragedia.
i
nimrt
a
stneeestearni;apnndbrria
io
a' el Reichs..
El debat nerthä a la Cambra dele •
París, 8. - Al -Metía" teso_
En efecte, ele cele sols mita
granen da Lausana que ea pre_ Lords censurant lord Satieburg a ' lesen, CITÓ
es
dituliXa
a
Alemanya,
tefe
Birkenhead
alaquei
s
a
lord
que
jan3, Frenen ha tingut le proces
veu una interrupeiú de la teme lord
Franca
ranpraafoe
dr rions.rii iatna;li nt ran ausnstrimninr dir a la reconetitneii de les seves
ferencia entre el 25 de desembre Curzon en el moinent de trotar- ii
part
regions devastades, i aix6 es les
i el 5 de gemir, amb motiu de les s e a q u es t absetil.- Radio .
esmprestit del
mate-esa dubtable que cal tenir-ho en
testes.
EL. PRINCEP ANDREU A PARIS
eranea. surja la primera benefi- compte.-Havae.
En els cercles de la Conferened rds 8 -Fi prineep Andreu siada.-Rädio,
tia es ereu que allane do Nadal de Gi ri:c .ia, .actoMpanyat de la ses'arribarà a una mena d'acord va esposa i de les seves dues fiL'ANTI-SEIWITISME A RON1ANIA
I. POINCARE A LONDRES
sobre els principis eseancials, la Iles, arribit aquest matt a París.
Bucarest, 8. - Kan ocorregut
París, 8. - El president del
q ual cosa vindrà a esser cona
A l'estació fou rebut p ele prin- Casen de ministres, I!. Poincae en aquesta Metal seriesos dls.(
uns preliminars de pau.
turbis
anti-semites. - Radio.
ceps Cristófol i Jordi, de Grecia, re i el minietre de Finasteis, sorLa qiiesti6 dele petroli de rearmen en entornan a In resi- t i ren
anime mal cap a Londres LA CASA DE NAPOLEON A LA
Moseul no entrarà en aquest dencia d'aquest darrer.-Havas.
ILLA D'ELDA
on aesietiran a la ennfereneia
acord preliminar.-Havaa.
pre liminar de la de Brusseeles.
Roma, 8.-EI "lissonggreo" tea
L'EXERCIT CREO DISPOSAT
davanLies
prestaseis de la premsa
-Hayas.:
AL PARLANIENT BRITAN!C
A REINCIDIR
sobre Testat d'a/sudé en que ca
UNA CARTA DE GUNOFUS I LA
Londres, 8.-Comuniquen JA- .rnussnuto feelenest et PeeetS I troba la casa que balaith Napoleón
RESPQ-ZTA DE LORD CURZON
SURT CAP A LONDRES
Bonaparte a la disi d'Elba, el Rel
Londres, 8.- A da sessió d'alee lenes al "Daily Express" que el
París, 8. - El president del d'Itàlia ha jalo per/pe es
de la Cambra dels Comuna es generelissim Pangalos, intervies Consell de ministres
d'Itàlia, se- procedeixi a al.,*ga restau.
pel corresponsal d'aquest diadamensuillä un acalorat debat so- vat
ha declarat que en cas de rup- men. Mus s olini, arribe aquesta rucia do l'hictiria aleletement.--,
bre la derrota grega de Menee- ri,
tura de les neg,oeiacions de Lau- tarda. a les dues i quaranta, a Radio.
sia i ele necesita esdeveniments sana,
l'exercit grec està disposat arpiesta capitel.
EL PRENII NOBEL (11E LA PAU
d'Alertes.
En nom d e l rali del Govern
a atacar immediatament als keGristiania, 8. - 111 premi NoLex-Lord conseller Lord Eire
franees II donä la benvingusta bel de la Pau sesä concede
kenhead criticà la crida de Lin- matistes.-Havas.
11. leer/ de Fouquiere.e.
aquest any al dedil' }tensen o
dley, ainbaixador anejes a AteBULGARIA VOL EL SERVI
Nombenees personalitats
a Nitte-Radio
nas, i feu observar que Anglaliares residente a Parle i atienCBLICIATORI
tersa ebrä en aquesta cirLA CARRERA CICLISTA DE .SiS
des
al
nartit
feixista,
vieinrojaSofia, 8. - En virtut dels recumstäncia caen ho feren F'ran,
DIEZ
re/1 amb caluroses aclamacions
ceras incidents de Kaustendie on el rae del Govern itnliä.
ea, Itàlia i els Estas Units.
Nora York, 8.-Els eeuips
Lord Birkenhead Ilegi despres per sotmetre unes bandee de maGoullet-Bellone
i Itreero-Cobure
El senyor Museolint sortirä
una carta de Gunaris, en la qual cedonis hague d'esser enviada amnes i a tarda, a les guatee, cap contenten al desasee havent retela observar el recentment afu- una columna d3 tropes, GO- a enndres. per a assistir
a la corregut mil cinc acates ( :taranta
sellat ex-primer grec la impos- vern ha acordat demanar al seconferencia de ministres ahnte- dues
sibilitat de remadre a Micräsia nyor Stambuliski, president del hayas.
CARPENTIER VOL TORNAR A
sense comptar amb un fort sos- Consell delegat a Lausana, que
LLUITAR AMB :-: SE CE.
teniment financier i sertse re- faci present a la Conferencia la
NI. POINCARE A CALAIS
LEBRARA UN MATCH SENEFIC
torear (tes municions de boca i necessitat en elle es troba BulCabsis 8.-EI pTre,idcnt del Consell.
París, 8.--elavent manifestat
guerra.
gària d'estabilir 21 servei militar
Poincaré, ha rribat a Calais a les Jordi Carpentiar la seva
obliga! un-hayas.
j•id acord - Radio.
quatre de la tarda. Abans d'entrar a la cid do, tornar a Ice/lar-se amb
Llegeix a continnacid la resStS316 marítima manifestä que no pensaSiki, amb tot i .Irrer cl sise de
LA PROPIETAT LITERARIA I
rosta de lord Curzon expressant
ra realitzar gaires viatges a Londres, co- desqualificació, @ski ha declarat
la seca confianea en el patriotis.
ARTISTICA A TURQUIA
sa que havia d'interpretar-se com a
que accepta a eondició que l'en.
ter i disciplina, mai desmontes,
lema que
que siarribaria a un cumplet i
Paris, 8. - El corresponsal
contre s'efectui en palle que
de l'exercit glec i la sera espe- del
"Petit Parteien" a Lausana, ril. POINCARE
tiene.
rança que la situacitS militar a
ARRIBA A LON- els ingressns es de.stinen
f icenena .--Red te.
DRES
Inatellia no era tan critica rom creo saber que ele turca acceptaran
el
conveni
internacional
semblava fer entendre el senyor
Londres, 5. - El President del LA CENSURA A LA PRENSA ITIle
que regula els drats de la propioGunaris.
Censell franele senyor Poincaré
LIANA
Declara finalment la carta do tat literäria i artestica.-Havas. i la delegació francesa, arribaren
Roma, 8.-El overn ha esta
lord Curzon que en la próxima
a aquesta capital, aquesta tarda, blert la censura preventiva per a
reunió dele ministres aliats a Pa2 un quart de vuit, essent rebut Ist procesa.
UNA PROTESTA ITAL!ANA A
ris es busearä una enlució que
cts MIS M0113 pel ecnyor Donar
La censura s'aplicarà molament
E E LO RA D
3svaeixt els tensora del senyor GuLaw, l'Ambaixador de Franea a a les noticies ele l'estrene. ie-11a.
naris.
Roma, 8. - Comuniquen de Londres. un representant del mi- d io.
Lord Birkenhead observa que Bolgrad a l'Agencia Stefani que nistre d'Afere Estrangers 1 diverels termes d'aquesta carta signi- l'encarregat d'Afees italià ha pro- se s personalitats oficials i poli- DESAPARICID DE LA MONEO,'
fiquen clarament "Romanen a testat de les noves mesures res- tiquee angleses, a inti coro pel per. DECIMAL ALEMANYA 'MENINO
Berlin, 8. - Els banquera has
Micresia, almenys momentänia- tringint les importacions esiran- Fenal de l'Ambaixada i del Con-,
calebrat una reunió per a decidir,
ment.-Havas.
seres i paralitzant comers amb solat francés.
la desaparioiú de la moneda naLondres, 8.-Dels debate d'ahir
l'exterior i especialment ernb
Els senyors Poineare i llenar
divisienäria Tfening. Del
a la Catara de Comuns 1 a la de Itälia.
Law conversaren breus moments eional
Lords sobre la correspondencia
En aquesta nota es celda l'a- a l'estació, mareant després el d'avui es electora desapareguda
que es diu canviada entre Gu- teució dell president del Copeen president francee co automail aquesta feneció, havent-se de (er
tots els eomptes edsmcnt eo
naris i lord Curzon els febrer
i ministre d'Afers Estrangers so- a l'hotel on s'estalla.
mares.-Radio.
mere &n'eme eembla desprendres bre las conseqüencies que portaUn palle nombrós que eripeque aquests documente no foren ria l'aplicació d'aquestes mesu- cava ale voltants de Feetació l'arEL PRESSUPOST AUSTRIA°
comunicats oportunarnent a8 Go- res 1 les represälies a iles quals ribada de el. Pojneare, l'amen
Viena, 8.-Segons el projecti
vern, quant menys no ho (oren a es ventea obtigatia a recórrer 1(11- amb manifestadas do eimpatia. de pressupost, les despenes del
tots ele ministres d'aquell tempre lia per salvaguardar els interes- llaves.
primer trimestre ele 1923 no pas4
Contestant Donar Law a la aos.
sacan da 200 millens de corone
111111.
THENNIS
I
JASPAR
A
Cambra dels Comuna a aquesta
Sembla que ele ministres de
or, quantitat que riere oobera.
LORD
7'
insinuació feta pel mateix Lloyd Franela i Anglaterra taran una
amb cls ingressos ordinariA
George, diu que en ele arxius de. palió eemblant,.--Itavas.
Brubseele3, 8. - Ele senyors cáete teld'all8ere-llade
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PUBLICITAT

CONFERENCIES
El nou govern 'liberal
Manquen personalitats perals càrrecs : Presa
de possessió de les carteres ;.Comentaris
de la Premsa
EI nou president del Consell
ha acude aquest mati al seu despele oficial, en ha relea la vieite del comte de Romanon.e.s,
n'eh el qual ha parlat una maja
hora.
En eortir de la Presidencia, els
periedietes han preguntat al cola
te de ftemanones:
—Que hl ha?
—No hi ha res. Es e dir, si:
que el Gevern troha dificuleats
per a proveir eis alts càrrecs per
en• haver-hi prou persones per
a cebe/reos.
A les detze ha rebut el president del Ceteell els periodistes:
—Ne tino noticies avui—ha dit.
—Aquest mati m'ha resitat PI senynr Alba i despees el comte de
Romanonee. Suposo que m'aniran veten t els ministres a mesura que prenguin poseessiee
ELS rfi2EIST9E3 PRENEN P03-

lo
leed han pres poeeessió
eure ("aterres tots els ministres
que no ho feren ater.
Seis gula cense poesessionar-se el nen ministre d'Estar, el
qual he farà demà.
ENTERAN-e-SE DeLe. AFERS
El ministre d'Estat ha passat
tot el metí al seu despatx
•
conferenciant amb el enteseeretere per a imposar-se el014
aSSIIMpte.1 del seu departament.
EL NEU MINISTRE DE LA
Aquest metí s'ha poseessionat
de la cartere de Guerra, el nou
retes/re senyor Atente Zamora.
En preeercla dele raps de seceia. el seayer Sänehez Guerra,
cene a rniestre sortint hi fet la
p ereentarel del meneen. Alcalä
mera, en termes molt afectuosos
i reieele. "osare (le relleu els alíe
dele de taleret que Erdornen.
El servir Atente Zamora ha
co e t eetet areb frases d'aeraiment.
Ha dirige una sallitatie a tate
.ele cape de eeecel, d ele (wats sol.
lieeve el P^M conmine
Lneara ene tete eta ininisteete—he eit — rn e reixen. per part
dele heme!' petates (le !! ele regenten. una ofende pr e ferent, en
adneetes rememstäneire, el de la
Guare nbIiga a l'hem e civil a
rel e e re inexern esforç de la seva
voltintat,
deenree a les Ilintre
peleen/e. ene he martiegut arel,
• eenyer Sh e ther. (irre. 1 cpie
feeeremert re-menearan en el
u. p•re alee no ds °h e en
table per a reconèixer en just (cía free herin preetet arene servele el en ia el (lavare del melleter! 4 ta Geerra.
Aretencle la presa de poes'essie,
ha telmerefect tel s me ver Alrele
Zamora a tote ele capitans general' i e l'ea Comiseare
nienet-le• haver-ee ereesessionat
de l a 'fl et e ra de Guerra.
Aleans d'abanderar el minteteri, el servir" Säneh ez Guerra ha
posat al enrrent el neu ministre
de Iota ele a • eumptee del ministen. 1 ericen sienee i alment del que
, es effereix al Marroc.
El t'erre'. ehrehee (entume ha
•mter anerniadet afeetnnearnent.
aenniinervent-te fine e ceereeee^
el ,
Zareira i tot
nereenal del ministeri de la
Ceerra.
Ite mielel deepiei s el ministre
erl ege t. emb eí renreeentants (Im
he 1,,m.e. 1:19 muele ha dorret
eoreet• fra tveer rehnt le visita del
geooral w•vt.r, recordant Pantica emieeet ene rinie st seu pare erth .1 ene de !billa
Tueaer e e he dit el eenvor Atente Zamora que eseent fa molte
arree e.eretari del come! de tía
un vielee auch el-mare.1n
Rei a Careries. va eoreieer raeItualeete-e e rro.tari de Guerra, ge13 , 1.2 1 ab e rrea, el qua; aleshores
era repite.
Mala telegrafie' el director de
l'Academ i a em Tolere( invitante
me a lacte de la remesa dele
re'als deepatxos p ls nana alteres.
bon grat. tant el ministre
aortint eren jn, heurfern aseielit
e !an enlemn • arte t' e re no hi
Ir, harte mitjà d'aceedir a aquesta inviteri6.
Fine la m'emana e. ,rant
em prime ajornat el viat ge de Sa
efatestat a Almeria. emb l'nh liefe d'assistir a la reternenia de la
remesa de la Medalla Militar al
reeiment (le la Corona. Encara no
e'ha fixat la data exacta,
ALTRES PRESES DE POSSESSIO

Agrume matt e'han possessiee
' nat de Hure carteres, els ministres de romera 1 Instrucció ptle
Mica.
A la presa de poesetteió del e nyor Pedregal do la cartera de
. Pinances hi ha assient Una coIbree> da lii eolóale aatuarlana.

Tambe s'han possessionat de
les oarteres d'Estat i Grecia i
Justicia, ele senyors Alba i
de Romanonee
COMENTARIS DE LA PREMSA

"El Sol":
"El cas d'un president del Consell que al dia següent d'una crisi parcial abandona el bane Mata
perque en el 'Parlament hi ha un
debut tempestues i l'abandona
sense ni donar temps porque l'ae
graviat—ben notóriament ho hae
via estat el senyor Canapé—pugui exereitar el dret do defensa,
es verarnent insólit, ädhuc en una
politice sembrada de mate procedents.
Si la crisi del din abans no era
una comedia, el senyor Sänehez
Guerra no havia de desertar del
banc blau pele ern avelot parlaine.nteri provocat per un dele seus
aliats d'última hora.
Liquidar Piecident era assumpte que atanyia al nresident de la
Cambra.
Per alee. en els primera momente, Pefecte de l'actitud del
senyer Sänchez Guerra ton d'os e
tupen.
Qui sap ei la interpretació mee
benèvola d'aquesta pàgina, tan
poc Huida, de la histeria parla!meterla, els contorne de la qual
conve fixar abans d'esborrar-los,
de que l'ex-presidert del Consell
procedí ner enferiaraent i obrecacee
Din "El Debate":
"El senyor Cierva insimilt al
Parlament acusacions malicioses
1 graue contra el senyor Camhe
i els catres ministres del gabinet Maulea
El senyor Manra ha dona t a
la Premsa una carta en la qual
exposa ele tete d'il e a manee% lotalment distinta. Š egons aquea
document. l'acusalie del -reciten
Cierva este maneada de hace. Es
una faleedat. Per() el meya? C•er
va no creu gene duhte opere')
rectificer les SPV^S paraules dril
Catires ni la Iletra del senvor
Mauna
ES un fet inselit. El sen p•o.
cedir te un nom que no volem
estampar aquí."
"El Imparc i al" din que a aquest
rom a tot Govern nou, se li
concedeix un termini de confiena. perö conve que aquest termini sigui el m a e brete posible
i demostri amb fets que es
ne d'arpiesta ronfianea.
No ha d'oblidar que a tot arreu
ds l'hora dele avaneaments
s'han de resoldre ronflicles importante que necessiten esperar
caminante
"El Sol" diu:
Ila fet be el non president del
Corleen en remarcar en la soya
primera deelarareS ministerial al
enreeter de tairente auch que els
I liberale arriben al Poder.
La q iiestió de le 4 responsahiHiele ente a les Coets pot esser
tramitada, i as el cas que en les
aetuals la tramitació conduiria a
la impunitat pe' vol (Puna majoria conservadora. Baste teme en
compte l'actitud d'aquesta en Ptiltima seesiö. Per (miel mateix la
diem-liude de les Corte i la convocatória de les eleccions generafe pot desee moteo de sospita
en l'npiniö míblica, recele e e que
aquesta demora. no eignifiqui una
mejor germina d'acció, sine el
principi de Eadorrniment.
— "El Debate" examina la
eonstiteete del non Govern i en
parlar dele reformistes, diu que
en la qiiestiö religiosa són
taris gairebe tots, en la qüestió
politiea s'inclinen mes a la República que a la Monarquia, i en
la qiiestió social es donen la ntä
amb ele socialistee.
Afegeix que si be no tener ha-,
en popular, disposen d'elemente
eficaees en el más inteLlectuel i
academie i en la Premsa.
Fa avinent (.1uP el nou sector
ofereix eteries perill, puix per prie
mera ve g ada des dc la Resburne
ció s'incorpora al Govern d'Esa
(me y a un ferment revolucionare
la futura aceie del qual tunca
terribles incegnitee.
No obstant, creen mie el mal
Govern no empendrh una politice de radicalismes en Verdee soeial I religiös, puix els inateixoe
eneialts 1ee respecten cada vereda 111e3 PIS sentiments religiosos
del poble.
Domes, ole assnmptes religioe
Bes gaSten molt els polftirs i per
roerle de prudencia el Govern
sahst indrä de cercar aaueets
Conflictes.
.
•
En aquest punt As just ohrir
Un crédit de contienen, especiale
ment ale senyors marques d'Alhueemas i comte de Romannnes,
recordant el que aquel] (ligue en
el seo últim discurs de Saragessa.
En reformes enchile serli on
mes es reflexarä l'acoló dele nous
cleme nte del Govern.
En prineipl no coMbaire "El
Debata" lee litie s'orientin en ele

pirant-ae lee campanees de l'esguerra governamental.
len materia pollitica els ministres amb igual unanimaat, apreciaren la situació, marcant, les
Hules generala dels aette de °oyerta que obtindran ple desenrotllement en successius Congele,
a fi de realitzar quant, sientes el
coneurs deis vote legislatius, siga posible Aletee de l'ample pla
de reformes que constitueix el
programa de la Concentració.
Es confirmit l'acord pres pel
ministre de la Governació, autorezara per al diumenge /a manifestació sol.licitada, que el Govern aoull cense reserva, com
exernici d'una obra ciutadana, exELS ALTS CARRECS
pressió d'un metat de remedenS'ha encarregat de la secr(• ta- cia pública al que les esquerres
ria particular del presidente don han volgut respondre Ilealment
Baldomer Ley i de la secretaria amb actes anterior!' i simultanis
diplomàtica el comte de Bufes, a la constitució del Gabinet.
el qua) ocupava fins ara la "jeD'igual manera agiten reserva
fatura" del Gabinet diplomen° la soya política fina la reunió del
del ministeri d'Estat.
nou Parlament.
Preguntat el ministre de la
S'admete la dimissió persenlaGovernació sobre la previste da pel director general d'Ordre
d'alts càrrecs. ha conleetat que públic, designant-se la persona
no es • resoldria res fins despees que ha de substituir-lo, qual nom
del Consell que a les set de la es publicara quan se sàpiga que
tarda se celebrar à a la Presi- accepta el eärrec.
dencia.
El ministre d'Instrucció públi- Durant lot el dia han se- ca mese la situació de l'anogire citant noms de persones de- menat conflicto escolar, aunsignades per alts clirreem.
dant-se mantenir la disposició
ES pot dir que no eón segura
segons la qual els ensenyaments
sinó els designats de sots-eerre- en tole els centres hauran d'Asee
tari de la Presidencia t dc Vo- perllongats per lenta dies corle en
ment, els senyors Barroso í Sen- el periodo del present mies hagin
mi.
deixat de donar-se classes.
— El serrar alba ha desig.
El ministre d*Elisenda done
not pe r a "jefatura" del Gabinet compte de la mituació del Tresor
diplornetic del ministril, el se- i s'aprovä la distribució do tone
nyor Espinosa de los eh-interne.
del mes.
De la secretaria del minieleri
Quedà acordada la deeeacie
se n'ha encarregat el senyor 011- de l'alt personal, alai com la IllaUveros.
ta dels governadors.
El president del Corleen fon
CONSELL DE MINISTRFS unänimement
autoritzat per a inES PRENEN ACORDS SOBRE LA troduir a la ntateixa les substiQUESTIO DEL MARROC
tucions precises, si alguna de les
Una hora abans de la senya- persones designades no acceptés.
La lista es publicar (Jeme."
lada per al Corleen ha arribat a
la presidencia el marqués d'AlAMPLLICIO AL. CONSELL
hucemas.
Preguntat, ha dit que el ConEl nou (Jo yera lliberal ha vulsell seria de !larga duració, rosa gut donar la sensació al pele do
no sorprenent per esser el pri- que en la celebració del primer
mer que celebra el Govern.
Consell de ministres, que ha duHa afegit que el viatge del Reí eat dues hoces, slan cemeneat
re Almeria, encara que acordat de tractar tole els assumptes que
en principi per avui, s'ha hagut figuren en la nota oficiosa, arrisospendre devant dele esdeve- bant a ultimar, sense el menor
niments pones esdevinguts.
obetaele, tots els eärrec s i la MaEl ministre de la Governneie ta deis governadors.
havia arribat abans que el PresiEl comte de Romanones, que ha
dent.
estat el primer en sortir del ConTete dos han conferenclat eme ecte ha dit que podia reeumir-se
a l'hora, de reuntr-se el Consell. la perfecta cordialitat cutre ele
El marques d'Atlineemas ha re- neinistres, dient que hacia estat
hut la vis i ta del ex-ministre En del mes homogeni.
edri gärarz.
L'Alcalä Zamora, per a retalEl ministre d'Estat ha dit que car l'afirmad() del Conde, ha mavenia de fer les visites de prole- nifeetat que l'Alba i ell. al aprecol als andeeteadors i ministres ciar des de Itere respectius miplenipotenciaria.
nisteris el problema del Marroc,
Despees han arribat Silvela, Ale havien coincidit en alguns punts
cale Zamora i Salvatella.
en les inateixes paraules, com si
Aemest darrer fou preguntat st es tractes de dos fonógrats.
s'havia preorupat dr la gfiestie
En efecte; segons !mostees nodels estudiants.
ticies, l'Alba i l'Alcalà Zamora,
corn dia de festa — ha aeguidament de possesionar-se
dit En Salvatella despree de de lis respeetives carteres diriposesionar-me del càrrec sois he giren telegrames al All Corleerehut la visita dele capa de les Bah, pregant- il els bi donguée
sN'etions. A ine.s a mes, aquest Cornete detallat de la siluació
assnmpte em sembla que ha en- t'ostra zona en els aspectos mitrat en un estat satisfactori.
litar i del protectorat.
En Gasset 1 En Pedregal setan
Con) As natural, l'Alcalä ha delimitat a rebre les enhorabones, manat detalle concrete sobre la
dient aquest últim que sois les situació de les torees i 'milpeara
rebia amb reserves rnentals, ja al Alt Comissari el criteri munque mai havia tingut vocació pet tingue per la Concentraeie Cibecàrrec.
ra!, dc eonar la mäxlma p re ponEn Gasset ha dit que en el Con- derencia a l'atole polftira, per()
erial segurament s'ocuparien do per a coneixer el Tala ans als selle
la provisid dele alts càrrecs.
Inés n'anime detalle reclama anA un quart de set ha arribat el tecedente, (Jades, situació de les
comte de llonianones, vestit de torees i forma d'aprovisennament.
cavador u amb una gran bufanda.
Lee contestacions del general
—Es aquest l'uniformo per als Burguete s'esperen cierne i raquesConeells de ministres—II han tes seran objeete d'estudi en el
preguntat.
nou Censen f/110 es reunirà a les
—He anat a caçar al Pardo amb cine de la tarda.
el Rei.
Aludeix la nota oficiosa a la
—I que tal ha anal?
futura tasca del Govern cense el
—Bastant be.
vol
.—Caça mejor: cervols 1 san-,
Es tracta d'implantar aquelles
elars—ha clit rient PI comte.
reformes que es relacionen amb
nrielra aleche al Marroc i que lee
NOTA oF10109A
A les 820 ha acabar el Cone prmencies lliberal I coneervacloser, donara-te aquesta nota ofi- ra, a l'examlnar l'expedirte Picasso, coincidien en posar-les a
ciosa:
la pràctica, tale com l'adminis"Reune per primera vegada
Consell de ministres, ha delihe- tració de Fiel fria, provieeional
rat sobre els transcendentals pro- ment, reformada de Ra policía inblernee de politice interior i ex- dígena 1 repatriació de forres.
Respecte a alts cierrees 1 noterior, que constitueixee la pie ocupació naeiunal. Per a aelarir menament de governadere, quan
i precisar la posició preeent dels s'avances tul/leste nit podria no
maleixos, el eap del Govern donà Unir conflrmaciö.
Ele minietres, segons les torextensa notleta als seus companas de les aoves converses ara ees parlamentàries de que disposen, han etdr e erat al President
el que ahir ho era del Gabiniet
que acaba de terminar en la ge4- ele noma respectille dele SP11S
emies, atol-gata al Marques un
lié deis negoeis politice.
Eta ministres d'Estat 1 do la vol de confirmes per al seo aroGuerra ho feren igualment de blarnent.
les seves primeres impressions
Drene. el president rentare ele
cobro del problema del Marroc ministres per a donar-los comide
del
eeu treball.
pel que a Pactunció de Ilurs deFine a la larda no's firmaran.
parlamente afecta, anunciant que
Unicament pel mate en el (lesen la setmana propera presentaran al Govern una ponencia que patx amb el Rei firmare amical
precienrä les caracterfstiques do el nomenament d'En (entes Mane
la politice a desenrotllar en nos-. co per a director d'Ordre peiblic;
tres posicions africanas 1 en la d'En Barroso i Alonso Gullón,
zona del protectorat. A fi de com per a sots-secrefarie de la Prepletar-la degudament, elan de- sidencia 1 Governacid.
En la combinació de 'reventamanat per telègraf determinadas
aclaracions, que el Consell ha es- deros de denle no eortire el de
Barcelona.
timat indispensables.
Serä nomenat governader del
El Govern unänimernent ha ratifinat amb tal motiu 1 des d'ara Banr, d'Eisp artya el mente de llael criteri en que han viniut jna- gaste,

principie democrätics que avul
dominen al Ende.
En reaum—acaba—. No velem
cap rad per a col.locar-nos davant del Govern en l'actitud bestil; la veiern, si, lorza' lee dree
tee espanyvles estiguin en gallee
dia 1 aegueixin amb !detecte vigilant Paule governamental. Per
la nostra part, farem tot el ene
estigui al nostre abast per a
bandejar el marasme i la pa g elvital en que estan nombroses for
ces de les dretes i per a prevenir-tes a la defensa del remé
idean j dels legitime interessos
col.lectius, morals i materiale. si
perillessin.
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La qüestió del Marroo
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La manifestad() del diumenge
Una comIseió de l'Ateneu ha
visitat al migdia el duc
devtar del Valle per a tractar dels
detalle relacionats amb la proJectada manifestació del diureelige.
Encara que aquesta manifese
lactó serà autoritzade pe! Goe
veme l'autorització no es aletee car el ministre la va trametete al governador i la petició
eegueix ele seus trämits legals.
UN ALTRE DESFALC A

LARRAIX

El cap del batalló expedidolen' del regiment d'infanteria
d'America, que es n'oh& a Larraix, dóna compte a la superioritat que el capitel Antoni Visier,
en una revisió do comptes que
cha fet, resulta amb Ulm destete
de vuoo pessetes.
Aquest capee ha estet empresonat, traslladant-lo des do TeUer
a la presó militar d'Aleäntara, a
La era ix.
una NOTA DEL. COMITE NACIONAL

El Cornee nacional d'estueliants publica aquesta nota:
Reunit el Colude executiu, deliberà sobre una proposició dele
delegats de l'Escota d'Enginyers
413 Monts i de einvitació circular
per la Comissió organitzadora de
la manifestació Pro-Picasso per
a reedite la seva atíldese'', i es
pregueren aquests acords:
Primer. — Desestimar la proposició de dits delegats de l'Estola Especial d'Enginyers de
Monte per 14 vots contra 2.
Segare — Entenent que el Conute es executiu exclusivament,
per el tramitement de l'afer Minan de Preigo 1 responsabilitats
relacionades amb els atropelle de
que Taren victimes els escotare
i els furs universitaris, no coneidera pertinent tal Comitä intervenir oaciosament en assump
tes d'altra classe, sigui el que
sigui el critari personal dele seus
delegats; paró estima relacionat
Intimament ami) els estudiants
tots aquells esdeveniments luctuosos que tingueren origen en
el notori abandó deis primordials
deures de patriotisme, tan per
part, detquelles que dirigien
situacie al Marroe corn d'aquells
simples executors de les ordres
superiors mal donades i Mtjor
cumplimentades; i per aixö conmelera que es causare na la clacse escolar notori retrassament
en Os seus estudis amb evident
perdua tle ehebit del treball intelectual i anees mulle preludie
cis morals i materials i puguin
amb el niajor dret als que tan
donaren par la pàtria exigir
comptes del g en e-acrifici. Tot alxe porta al finen del Comité el
eriteri de cooperar a la mejor
difusiö dels tus que es persagueixen anda la manifestaciö quo
dirigois l'Atenta] s'acorda trasmetre pela delegats correspondas Cinvitació de da Comissió
organitzadora a les diverses associamone escotare perqua acorde' en consegliència el que es.,
timin pertinent; 1
Tercer. — El Comite fa púber que segueix la vaga universitäria i escolar a tot Eepenya,
atalgrat les eseisions pare i als de
ies Universitats de Saraenesst
Valladolet, i que aquesta vaga
eerä sospesa en quan tinguin I
uvrl i tud de que no contieua en
el pceer ef director d'Ordes pebete primer responsable del tunest sistema dj "polleen", miele
conseeeilieneles han determinat
Factuarid el'acjimst Comitä naeional executiu.
LA DEFENSA D'EN BERENGUER
El general Borenguer, en la
eontinuació que avre publica de
les seves exculpacions, explica
les tragèdies de Naden', Zeluan i
Monte Arruit, des del punt de visla de les noticies que fins a ell
arribaven a Melilla.
Diu que el 24 de juliol domarle noticies telefòniques a Nation,
ordenara al cap de la guarnició
que resistes energicament.
El dia 26 s'intentä portar un
oemboi de queviures per mar, pera!) ho impedí l'encallo amb feo
des de la platja.
Ressenya a continuarle les demandes angunioses de la guarnicié de 'elector, a les que omiteslava l'Alt Comiesen i que el set'
deure els obligava a resistir i que
.is trametria socorros en moanent oportú.
Döna &mildo compte de l'arelbada del general Navarro a Monte-Arruit, i dele telegrames que
enviava demanant socorros.
El dia 4 d'agota l'Alt Comieseri onviä al general Navarro
aquest telegrama:
"Davant la impossibilitat d'enviar a V. E. columna sumiere anib
lii pressa que desitjaria, he gestionat del Jatabi tramen aquí
emissaris dels del nostre aneo
Dris-ben-Sald, el qual V. E. coneix, per tal que facilitin evacuaunid d'eixa columna; to que pot fer
V. E. en les condicions que estepull amb l'enemic. Dris aiulnlm a
pan i amb batidera blanca. Li pertioipo haver-se ocupat per nuealtres la Itostinge, on peeträ replegar-se d'acurel amb els einiseurite

ja que Zeluan 1 Naden estan ea
poder de eenemic.
El dia O comunica el general
Navarro que encara ne han arribat els emissarie do Platea que
anunciava per a trocear amb elle,
i trametia una rebatid de baixee
oficials ocorregutkee úRianament.
El dia 7 tornà a eemenicar el
general Navarro 'rete ele comiesetes anunciats ne ereribaven i que
ell no considerava a-la gent que
el rodejava ami garanties; que
seguien canonejana-lo i que es-,
lava ferit, encara que no havia
entregat el comaniament.
El dia 8, a les yute deia el ge-.
nord l Navarro:
"Estic esperane l'arribada d3
dos caps que m'anunciaren des
de fora. lli ha algunes vietimes,
tirat algunes bombee, 1 el
foc de cante que comeneit a dos
girarte de set, tiembla interromput. Donaré compte de tot."
La nit anterier havia rebut una
carta da remiseari d'Abd-E1Krim, en la qual ere deia des de
Monte-Mauro que feia tea el possible per tal que la columna Na-.
yerro fos reintegrada a Melilla,
per?) que lluitava arnb grane dificultats per part deis Beni-Buyahi
i eETalza.
El dia O, clarece dia de MonteArruit, telegrafià el general Navarro a dos quedes de delze:
'Suspeses hoetilitrits des d'ahir
el mate Segueixe esperant
bada capa enemics. Fine ara
aquests es limiten a netejar de
xusma aquests sitartts. Donará
cumple.
L'Alt Comissari conteste: Amb
gran interés i impaciencia espero Tiendes d'aquesta columna. He
tingut un gran honor en elevar
a S. hl el telegrama d'aquests lenta que tan all estan posant el
nom d'Espanya.
Durant tel el dio O es cene ene
municació amb Monte-Arruit
sense aconseguir-ho.
A les 2050. ahume de la conferencia amb el ministre, l'Atalayen
cm deia en nota: In teta la tarda
ens ha estat impeseible eomunicar amb Monte-erre:e puix no ha
contestat mai a les crides. A mes
a mes, des de fa una cetina s'observa molla fumera i alguns memente flamarades en el !loe que
aproximadament ocupa la pesicié, encara que De puc fixar
exactament.
Ei dia 10, a lee. 13'30, ja havia
arribat la tiesta ueva ele Pesdevingut. En acineeta hora li sida
jo al ministre de la faerra: "Crido a V. E. a una hera extraordiraerla per a denar-li cerapte del
dolores desenllaç dele herejes defensora de Mente-Arrnit. Aquest
n'ate es presentares dos soldate
d'aquella guarriitie que Mueca
aconseguit fugir dient ene tole
els que ens treleaven en el tracto
per a desallotjar-ki i el general
?laven° parlant arete ele caps de
la xusma, la sibila ineadl el lloe,
llançant-se a tellir les armes
que prèviament eleven deixat a
terna, originant -se una Ruda en
la qual foren mente gran nombre
dels de la guarnieió.
Poc despree rebre una
carta del general M'y erre, en ia
qual em deia: besprée del desastre, estir preesener u 'esa de
Ben-Chelal arel) ele coneandaels
Zaragoza i Villar, capitants Zeiz,
Correa, Remiendes i Aguirre, Unen!. Rile, i alteren di g nara i Gelabert, 1 intiepret Alcalde, i set
de tropa. Fes Iler do la cabila
demanen ese vall dures pel rescat en la iteatinga.

Darrera hora
DE BAkCELONA
REUNIO ACCIDENTADA
Al Cincel Tradieielialeita del
cerrar de la Perbeferrissa celebraren ahir, a la tarda, una assemblea els •ierneets uchiletes a)
Requete, per a traceir de la seva
reorganitzaiiii.
Un deis era-idees va extral i mitar-se en el se* parlatrent, essent cridat a eardve pel delegat
de l'autoritat, Alee va promoure
un gran alela:elle veient-ae °be,
gat el delegat a setpendre lacte,
cense que ftli registressin alteres
Incidente.
EL

NOU GOVERNADOR

A darrera hora d'arit paseada
va correr arel inetelencia el /11,
mor que havia estat nonttnat gol
Vernador civil de Barcelona el
que he 'vive, fetal ja fa algente
anvs, en Manel Portela
res.
Com que ni m'uf ni a !es cene
ferencies del ne g ree corresponsal
a Madrid pegnerern eenfIrmar
aquest rumor, el denein ariib telee reserve!' 1 selement a tito!
d'in formació.
Per conduele particular que
ens mereja er6eiP. sabem tembe
rete el general Andanas mar are
el diumenge a la nit. cesa que
permet suponer opte deu haver
estat ja designat el que ha eis
subatitutr-le

LA PUBLICITAT

ELS ESPORTS
FUT301.

ELS TEATRES DEL MUNICIPI
—
LICEO: "Carmen"
La bella partitura de Bizet ob tingué una interpretada grisa.
sanee emoció. Sols el contrali senyora Boades sobresorti del
conjunt per /a seva veu fresca i
extensa i per la gentilesa de la
sa y a figura.
Perú la senyora Dríades ens fän
una "Carmen" genes temible cota
a dona pertorbadora i brava; pOi
contrari, ens ,sembla una "Carmen" molt simpätica, quasi be
bondadosa, i que per tant no es
mereixia tràgica fi que li dóna
"Don José," a la porta de la piara de braus de Sevilla. Exceptuant
aquesta apreciacid, fou justament
celebrada la sa y a tasca.
Els artistes senyoreta Guerrieri (Micaela) i senyors Alvarez
(don José) i Ghirardini (Erreamillo) es van mantenir en un
t arme acceptable, essent aplaudit als moments culminaras de

da i els davanters supliren amb
el Pforzheim en una ocasió que
l'entuslaame Ilur manca de cié/I- 1111 sea jugador agafit amb totes
I:da.
dues inans a En Juliti„ mol t
CIONALS
Airee, a l'ensems que ens car- apop de l'aria de penal, i en geEls "Racial", de Praga, I mena veure els dos estils dels neral va estar desencertat.
PEspanyol empaten a 11.09 tacas .(ofenaiu i defensiu), aemL'Europa aliniä: Bordoi, Balablä rum si juguessin a cada part ciad, Vidal, Xavier, Pelad, Artigols
amb dos equipa distints; talment sus Pellicer, Jutta, Cros, Olivella,
L'equip del "S. K. Cechie Kar- diferents varen mostrar-se els Alcäzar;
i el Pforzheim: Schwenlin" va a reformar la justa fama jugadora de l'equip local.
kar, .Furch, Roller, Melcher,
que gaudeixen els txocs; car l'art
A la primera, fon l'heroi En
Witzel, 'fresa, Weissombaela
futbol no està tan sols en la Zamora, el qual es cansé mate- lloffmann,
Ilipp,
virtuoaitat d'una individu ni en rialment de trauma pilotee; els
La primera part acabé sonsa
obtenir scares” sensacionala.; hi culo eren imparables, salvant el que
Ca LOgreS perforar la porta, a
ha per dar.aunt d'aleó rexhibició tercer, defecto principal de colono desee un gol anul.lat per "offde tot l'equip; l'clianinacia de ca- cació en ele defensas; en canvi, side"
del Pforzheim. La segona
da un dels seus individus per a a la segona part, poca feina tinato formar sind un bloc compacte. gut, zar Eati Casaale i En Mantesa- comença ande un domini fort d'aquests, que es traslluf en un gol
Sota aquest aspecto, el "liar- nos.s'esforraren notable/menta
Inegnific, lograt per l'interior
te da un admirable continuaEl que inée tela agradé va es- dreta. Betete ele de l'Europa, coeior d'aquel! joc portentós que un ser N'Ellas, que sind precisament
'die admiràrem en el "Sparta', da grans recursos, té en canvi meneen d'exercir un domini, que
l'equis, mes complot que hem una resistencia i obstinació ad- acabé amb un gol de l'Olivella,
aconseguit en una magnífica
yist actuar a Barcelona.
mirables. Acabé el parla amb
arrencada, burlant defensas i
No és pecar d'exagarals en mateas ardor quo Fliavia comen- porter. En una comer, després
El mestre Padovani dirigí la
afirmar que en la primera part, era. En Pena tengue un dia raolt Jumar la pilota per darnunt d'una
partitura amb lote justesa.
zobretot. els elements d'aquest gris i la seva actuació poca cosa barreja indescriptible, rematada
I res Inés,
equip meravellaren per la seva
ahir.
E. M. F.
per l'Alciizar, valgué el gol de la
brillant actuacie, que feu temer
En els davanters imperé la
a l'Europa, acabant desen un gros descalabre per a l'Es- manca de cohesiö; mes sobrelot a viebbeia
TIVOLI.
—
"Eta
osses co
erts el partit. Cal fer constar que
:panyol.
les darreries entraren anib tal va- a l'Europa li havien anualat lamnlechants", de Novetats
Fou una bella Han:e de técnica tantea que destetan la tranquilA Novetats hi atiene de (a p t en
be un gol d'"off-side". Esperem
;futbolística; al nostre entendre, litat deis mil jos i defenses brees. Miel)
veritable neguit el partit vi- tant parque el Circ equestre es
.41 que mes sedueix en ells és El gol d'En Laredo va ésser quel- reina que ene reservara inclubta- al
que mis agrada mes d'aquest
..aquesta rara disposició que saben com de sensacional, per l'icesuna gran tarda. Donada món. Diguin el que vulguin, un
'donar a les tres líales, que les peral; jugador de facultats me- leement
la disLingir sempre. una d'ultra diocres, aeonsegui marear-lo la %atila de l'equip visitant—i que bon cavall que segueix el comce feu palesa en aquest paren— pile de la música, un bon v.cr61 que tot mantenint-se ami) una d'una cameleada formidable.
cal esperar d'elle un desig de re- bata quo te una fo rca de bou i
, Certa independencia, saben no ob3
L'equip llec es presente en la
i altrament de l'Europa un es caragola com una serp, seinpre
tara entendre's amb un astil i firma ahir anunciada; no alai venja
eefore per a consolidar la seca lernen un aire meravellós i emoprecialó sorprenents.
1 Espanyol, que aren: Zamora,
' En el "Karlin" d'avui es tiesta- Canela, Montesinos, -Sanahuja, vietória, molt ben mereecuda per ciona...ata L'espeetaele de eire
etern, no pasearte mai; per Int.,a
ea de tot el seu conjunt un iadi- Filias, Peña, Ventura, Laredo, Pei- ccrt.
revistes i per mes mus:c-halls
vida temible i que vcrament re- dre, Alvarez i Juanico.
El Carce1erta perd arnh que 111 lurgi ;el raen, el "saltimuneix una de les mes brillants
Des del comeneament es veje
l'AttaLc, de Bilbao, per banquis" amb ele seus aparells
candicions de xutador; ens refe- • molla fegositat en Eatae txec, En
tronat i ridícula i el seu "mai3a2
rfrn a Vlacek, el seu interior es- Zara-ora havent d'intervenir-lii
llot" de color de madraza, i el ros
guerra, qonI tir carter el l'éu tras- pramte; una escapada de l'inteBilbao, 8, a les 19. (Per tele- deellorigat i fort clan un roure,
pasear per tres vegades la xarxa rior eequerra, el qual es planta a ¡n'al) .—L'expeeLaeue que Iii loma
té un valor elemental i essencial
drEn Zamora.
tres matees de la porta u enjega per a presenciar el partit de l'AlPer ama la Lactada de l'equip el tret IlleS formidable que pugui letic atub el Barcelona, s'ha tras- quo campee, sempre, meraveltara
liquen consisteix en un cantina imaginar-se, és el primer gol; Hila des de Iles primores heass, les multituds boca-badades i l'esjoc de passades a l'ala esquerra, anaven deu minuts de joc; la de- ami) arr inusitat moviment de la pectador nigerio i sonsa prejudicis, que és l'espectador qir te
per a aprontar les dots excep- fensa espanyolista pot encertada gran acidada eue elia tras!laeionals del seu interior en rema- obliga de non al seo portee a en- dat al terrena da joc, el qual es- mi la raajoria de les vegades.
Ara al circ de Novetats, hi
tar. Aquest sistema d'ateo es en trar en joc; feu una bella exhibi- tia a lotalment ata peit.
una veritable "novetat", una coells tan freqüent que fins esdevé Mea mes sienes poder evitar que
La
pramera
part
ha estat la- sa que si da gent tingues bon
monoton ço quo apro- en una nava arrencacia el n'atrae
voralae
ale
jugaaors
bascos
que
gust i bon tira, l'apreciaria molt
fitaren promte els seus contrin- . davanter, xutant des de distanhan aconseguit dos gola per obra mes que totes los comedios que
,cants per a blequejar convenient,- cia, entres el segun punta
d'En
Travieso,
contra
un
d'En
es fan i es desfan i tota els filma
sent l'esmentat interior.
esisorneert txeca; Zamora Gracia; el domini en els primers qu2 es projecten a les fosqucs.
Cal dir, ports., que As una de les para fluía 1 novament l'esmentat
moments
bou
netament
dels
bilAquesta
cosa, de debe, són els
filtras 'halles) facultats d'aquests interior eaquerra creua un angle bains, mes a mitra que el tenme
GSSeS comedianta i meravellosos
jagadors la facilitat amb que os afinadtssim entre portar i defen- transcorria,
catalé anä que presenta un tal Brecker, que
desmarquen; llurs passades
sa; aclaparament en les files dels fent-se mes perillós.
suposo que ea nord-ainericit, i
Sigila eón de molla fadiga pels locals i decaient quelcom l'enconAlai s'arriba al sesea lenes té una figura simpatice i molt
majos i defenses contraris.
tre.
netament favorable al Barcelo- moderna, i no gasta ele bigotis
Es tracia d'una linia datac
A la segana part Faspecte del
t'oh ràpida i amb escapades te- joc eanviä totalment; per una en- na, perd„ no obstant, lo qual no i la perruca rissada de color ne
linibles; en partas de compro/rife trada en tala dala defensa, En poguaren evdar un gol del 1.1.1Val.- Ilustre de ul,a sabates, que era el
ter centre base. El dels %atelana distintiu deis dornadors elässies.
toreosament dau donar un reuili- Lenimel eaetierit ele lates amb
Breeker serubla un empleat d'un
fou Lambe obra d'En Gréaig.
Inent encara mes considerable.
penal ineuetificat; l'entra En
S'ha remarcat un excel.lent en- banc que a la nit se'n va amb els
Els majo. feren un joc qui- Montesinue; un free-kick emociatara més irregular; d'una fogosi- nant el treie amb vista En Zamo- trenament au l'equip del Bares- amies a un dancing qualsevol
jat terrible al primer teteras, perdí ra. Boa arrancada trobant-se "or- dona que ha causa t una bona irn- per a pasear l'estona. Pecó Breejoc ates descuncertat després, ante" d'En Juanico. el /mal pas- presiö en el públic; en canvi elle ket, no es un Mime vulgar, ell
lay an arribé llora de mantenir- eé a Alvarez rematant aquest la es queixaven de färbitre, que anule un estere i una ciäncia admirables, ha arribat a dominar
se a la defensiva. El mig-centre jugada, ée el segun; el gol podia era En Vnllana.
Se preven un segon partit molt i a cd3cervar d'aquestes
hals zemblä superior a la resta.
evitar-se, a no ésser un maten- renyit.—G.
gratis bestiasses peluda que ande
Els equipe de Bohemia han es- Les entre defensa i portee . txecs.
una arpada o una mossegada os
devingut famasoz pele seus deL'Espanyol es va creixent fina
Les seeleectons de Bar- deixarien nous. I Brecher, prefensas; recordem el que deia
al p ool qua domina; un xut forsenta
als ossos, que si l'un us fa
cronista estranger CO parlar d'a- midable des de distancia d'En LaoelOna I Givona eraaaten
nurea l'altre us fa plorar d'emoció
que!! [mude match final de l'O- rede te el tercer gol, desbordanta acs gois
i d'alegria. Hem vist coses inollt
limpiada darrera: "Toles les qua- se l'entusiasme popular. Fou veAh:7 va czlebrar-se a Girena un inte- bones aquí i fóra d'aquí ea el
'date i defecles de la raya sem- rament magnifie.
ressant partit entre dos equipa seleccionats raen d'animals ensinistrals; pabla concentrar-se en aquesta paeenee ultra cosa d'interes terrella (els harás). Llur impeluo- mina l'encontre, que deixà plena- de la segona Higa de les comarques gi- ró eta óssos de Breeker sört de
ronines i .cle Barcelona.
primera fila, d'alta miller que
altea Illir duresa, la irreflexia
meni, sitiase-1 el nombráis públin
Girona estaba representada per Prats, hem pogut vence. Sobretot n'hi
de la brutal entrada, tota la part que e/ presencia; s'esperava un
Bosch,
Portas,
MiravitIles,
Prats,
Feru,
tia dos. Aquell que porta un Ilae
fogosa i dura del jac s'agrandeix segun dia encara rnee ernocio- Vinyes, Esparragó,
Loste, Colla, Carreró.
verniell entre les orelles, i fa
en ella quan ce tracta do salvar nant.
Barcelona
estaba
integrat
per
Palau,
aquel] gest de coqueteria coromomento de ceripromis. I en canBalaguer,
Cororninas,
Serrano,
Masa,
vi a pilota abarra el back tela)
L'Europa bat el Pforzheim Befa, Bine, Marti. lloras. Huesca, Pe- pletament femenina, és d'un cernir i d'una gràcia que enamoren;
arana deenostra el Inés elegant jupor 2 a 1
tit
i després aquell ös de petatge flgador; les sa y as tretas sea alfaLa
concurréncia
fou
nombrosa
i
el
parrii
partit
interessant
nifisim
que puja a la bicicleta i
en
esvors netes; entren picant un cop
tit resultl, en g-neral, animat a pesar juga a pilota, com si res un ausec i Imbuid; el fiel) estil es de trena 'nota dos bandola sortiren
al canip decidits a fer prevaldre deis detectes propio de tota seleeció.
tómata, o un ninot qua Ii donesgran bellesa".
La primera part fou de domini gironf,
Aguehin cleaelapci6 no s'adap- el seu jos. De primer ea veje una tirant- ,c diversos carners contra els bar- sin cerda, amb urna precisió mamejor empella en l'Europa, en
tematica que fa fredat, confesta en absolut als defenses del què e
celnnias, en un deis (pele, ei, treure Pa- cm que es la bestia de circ que
domini anh un xic iguaalLarlin"; raie val a dir quo en
lat; per6 després va Asear un las: una pilota anee el puny, la introduí a potser ens ha arribat mes a Fttanona punta bi guarda una res- doraini /jet
a favor de Platiropa, la zanca.
nima.
isemblanç.a. Llar manera de tren- que no
Poc abans d'acabar-se el primer temes
es convertí en gola, par t
Els exercicis dels ciases de
re les pilotos ene els arriben per la (fis
d'una pilota d'En Royo. Huesca clarece;
g
ad
d'aquest
triara
en
lereeker, valen la pena tots, i
olares Ñi exiiellent; en canvi,
el gol de l'en/pat.
aulas!,
part
per
renern
del
porter
aquélla
mena do fei -trot flnal
ostraren exeessiva nervrositat del Pforzheim Al eumene de la seA le s-gmra part la sellreció barca-loque bailen tres 0S8OS i tres boen les quelques ocasions de com- gona
nina,
rete
cohesinnada,
va
dominar
coutipart semblä qu-e els aleniany
rnes, te una . 1-nOCici de cosa salprende que Liagueren i abusaren
nnament, no mate:un-se grds grades al
un sic del "eiriLbling" davant la s'ene:mete i dominen llargament, ice peesira de l'ala /e-guerra dulce. valga i primitiva, barrejada amb
porta; ultra ante, terca prova peró un con reeobrats, eón elle Una pilela d'Esparragó la desvia Bale- una emociö de quinta essäucia
d'una ergatiaila Correcció i per qui alruposein netament, fent-nos an/ce al prea cndre treure-la, oútenint alai moderna, de tot allö que v6 del
Paeltle ancle Ces damos negre, les
oert que el penal amb qué foren aseiatir andadós equipe en emula- els ginanins el segen gol.
castigos fou injust de veces. Un ta segona part a una Huila briAtaennt coma-anta-1am els davanters hegudem coents I lee follies de
llant
i
plena
d'ernacid.
altre elugi par e ells, es que no
barceloniaa, poe abans d'ambar-se el par- la jazz-band, que do moment us
'Vota ele jugadora jugaren amb tit
ise'ls veié mal unes mans intenaconseunehern empatar daus ata for- fa riure i després us anca pogran
encert,
especialment
els
sant seriosos, o una adoneu que
eionades i molt iberrys eurn a ra- ulemanys: ele de J'Europa no por- midable d'Ea Mach.
aquell espeetaree no es dr barrileare.
De
la
sekcció
barcelonina
sobreasartaren sen ere el partit amb la mas sitió que 6s cosa perfectament
Arribara finalment al poder triza interreitat, sa ihretot al co- tiren Pa l au, Balaguer, Royo, SCEranO. tearia.
Martí i Rita
que no mis satisfe pas del mene de la segona part han reIlecomanariern a lote els bons
Dele gironins Bosch, Prats, Vinyes i
tot; encara que fent prova d'una ma» un aje altura/s. lle l'Europa
bareelonine que nnessin a veure
Esparrr.gó.
vista" excellent; les sa y os tro- cal cementar er! primer
L'érbitre, senyor Camarera, arbitra lea bèsties peludes de trecher,
tes se'ns aparegueren molt aspe- Borda que jugt colossalment; el
Mala; seas disido qua la pobre aol que II feriar va asear uhia sor- amb la insuficiéncia a qué enz té acostu- sobretot, que hi duguin a la catanpressr6 rabuda des del comen- presa, (legada a l'afecte que duia mats. tenint d'eixir del camp voltat de po- nalla, parque ea un espeetaele
çament dels davanters contraria ta pilota. La defensa be, complint liria, amanant-se, sentare acompanyat de que no lt mal a ningú„ i de un
no li len errare eme la seguna Eu Daheemet, que subetituta En la torea pública, ea una sala de l'estad./ espectarle tan viu 1 tan pee de
pur a lliurar-se de les ires populars.
maravelles, qte trenca per un
part pogue3 earryinr talment d'as
Serra, molt be. Ele majos tarnbet
moment la realitat 1 la vulgaripeda; polen, una eu el segon par- bes , pera') un ato deficient En Petat que ene voilts, per dur-nos en
lactes
caverna
p lat agradara nieta
lad. Le **ventera, en general,
El Itererva dril Barcelona feu un món de somnia, nnn pala de
Anib un linäe de la puixanea Lambe actué be, halag a mostrat
''histaries extraordinéries" i de
que hern destrat, que als Irania un jao ma,sni.fin i conibinat anda una bella exhibició contra el pri- "cnntes fantesties". I valen molt
mer del Badalona, al quat bale
/minuta du aoc alivia aconseguit encera Sobretot a la primera part
mes la pena aguaste 055'03 de
,tres gola i dentranailitzet total- no Lingueren lían en xutar a gol. per 4 a 2 i essent el» jugadora: narn que es bellnguen 1 que griBarcalorta: Pasqual, Llohet, nyolen, i aquest seayor
anent ele seca rontrincants, CULI Cal fer rrienei6 especial d'En PiIlrecker
Ros, Vild, Blanco, Riera, Vinyads,
s'explica que eldepanyol les das- lla:re, que jagt enurniament.
amb el bigotet retallat, que les
prée, un tuna brillant papar?
El Pforzbeiza és un bon equipa Cella I, Argenta Colla 111 Tejero. comadies absurdes que s'emnasBadalona: Dru, Massauet, Bau, ea tia
• I es que on futtial l'entusiasmo havent jugat misa i demostrant
gent, i si as les eran d'una
..fla un fuetees. prineipril. ei a
una conaisenea absoluta de Lote Granda, litera, Rodrigo II, Be- manera sortead, II oznplelz el cap
a'bi afegeix un ama excés de con. mena de joc. finaervem un jutja- unges, Rodrigo I, Cancela, Llinas de cebarles.
huna per payt deis Lyeei, orrLment definitîu ans veure el unan 1 Aleta
S.
• ••
,barem pronta a la tonseqüencla, de chut/mago. Nu podem deixar
i aquesta va enser quo l'equip d'esuientar, perb, la tasen immenKURIIAAL. Pelea da la ClEn al camp dat Pompoia tinblanc-blau $11* ereixent-se; els en aciemplerta pel portee lechwen- gu6 lloc el primer deis partas
nematografla
satis defensa,, fine allavurs pi- ker, el Mis. -entierre 'Ur did i l'in- d'ookey concertara amb l'Atle2'n/test concorregut saló it, dis
Vous, trabares novament el set] terna* dreta Wiesaenbacill. •
tic, de Madrid, havent resultat corf, dables i higiènics de Barcelona. El
tmop segur; el »lijas anaren jUL'hrbitre bastad. deficient. guanyadara aques_ti 4a r r9415 Per seu modendssins intensa de emilació
'1Pult &Mg+ aleg majar lateLlagena DeLle de pitar un "ludid" contra 3 a
harsgoaitle degt gayera Dericc/a la !ea-
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LES GESTIONS D'UNS

REGIDORS

El dijous, a la nit, en el ràpid
de Madrid, van tornar el tinent
d'Alcalde senyor Matons i el regidor senyor Escolà, els quals.
amb el senyor Sansalvador 1 el
cap de la secció de Foment, senyor TellaS, van arar a la Cort
per a gestionar assumptes
teres per a la ciutat, prineipalment el referent a extraed() de
torres de les platjes.
Lee gestione han estat interrompudem per la delgada del Gavera , Malgrat alma els eomissioflete crimen que el trrballs realilzats permeten esperar resultale favorables en ro que s'ha
gestionat,
Els senyors Sansalvador i Tenas tornaran un d'aquests dies.
EL MARQU E S D'ALELLA MARXA A MADRID
irayeni de marear ahir cap a
Madrid el senyor marques d'AleIla, amb l'objecte d'assistir a les
noces d'una neboda seva, ha fet
remesa de la vara, anib les for;metate de ritual, al primer Unen d'alcalde N'Enric Itiaynes.
EL PA BAIXA CE PrIEU
L'alcalde, senyor marques d'Alella. de.és de la reunid celebrada abur mate amb la Comissió
d'Escorxadors i Mercats i g is representaras dal Sindical professional d'industrials flequers, ha
si gnat uni deeret disposant que
dos del dilliens. 18 del c.nrrent, es
rebaixi a tots els oslahliments o
flequeries, cine centims de pessela a verla quilo de pa que s'expengui

LA MUSICA
Asnoclació do eadsica 'da
Camera"
Avui, dissabte, a l'Associaciä
de Música "da Camera" (Palme
de la Música Catalana) donarä el
primer dels seas concede l'adnuirable Quartet de carda, de Londres, esperat amb tant d'interes.
Figuren al programa els noms
seleirans de Mozart i Be,ethoven.
Del primer s'executare, un dels
satis mes inspirats quartets, el
darrer dels sis dedicats a Haydn,
i de l'autor do "Fidelip", el sise,
op. 18, número 6, obra pläcida i
percna, de la qual n'es detall earaeterfstie el formes adagi titulat "La Malenconia". Obres totes
dues que, per estar ben adaptades a les modalitats peculiare
deis il.lustres professors londinenes, bonn preveu quo seran interpretadas de manera meravellosa.
Com a novetat se'ns donara a
coneiser en la part central del
concert, una nova obra de 'Merey Waldo Warner, el distinga concertista de viola de l'esmentat "Quartet", el qual, com ja
ta sabut, figura entre els radiare
compositors del seu pais. Es traela d'una "suite" titulada "Cante
tle fades".
El enncert comenearä amb teta puntualitat, i és reservat exclusivament p er ale socis.

Fets Diversos
Un horno mora

Ahlr, a les sis del rnatf, trobaren asentat drevant de l'esglesia
de Jesús, de Gràcia, a un borne
d'uns 48 m'ye malalt de gravetat.
Gomina al dispensari del districte, morf als pocs alOnlen1s.
La seva esposa, Encarnara*
Bautista, el reconegut i manifesté que es dula Enric Armengol
Casullerea.
Aacklent del techan
Fea auxiliat al il;spenseri de
°dicha Josep Esquerigüela aleeguillen, de 46 avys, habitant al
cerrar de Duran i Borrell, ndinero tG, el qual tenia una ferida
gren n la raina dreta, produfda
treballa* , t ale tallers de repararinn a que Isidre Sorra te al carrer
del Putiret número 69,

CATALUNYA
FIGIJERES.—EI diumenge, dia 3, el
primer equi kle la Unió Esportiva va anar
a jugar a Palafrugell, en partit de carapionat, contra l'equip d'aquella poblad&
Guanyaren eis figuerencs per 4 gols a s.

la Unió Esportiva ha cekbrat tres partits de campionat, i els ha guanyat toril
tres amb brillante resaltada, donant
producte de 9 goll a favor i i en contra.
— Durara el arn de nor,mbre han assistit a la Biblioteca Popular 1,468 kctors: 1,0oo /tomes, lis dmies i 316 illfaIl'S.
Han catat consultades 2,148 obres i n'han
estat demanades 7 en préstec a la Biblioteca de Catalunya.
El smyor Joan Salieras ha ofert a la
Biblioteca un exemplar de resplendida
codició del "Tirant lo Blancas" fcta a Sant
Feliu de Guixols.
— Bufen vente d'amicatalanitat en
manten funcions religioses. Des del púlpit
es profereixen conceptes inoportuns d'es-

panyolleme, que san/bien obeir a minescols cemplots i a fondee re/rieles; s'aprolita la novena de la Purissima pe r a excloure completzment el català de les can(4115 de resglezia, "en desagravio"--textual—per haver-se atrevit Wat', a fer cantar en cataa i a predicar en català (17 anteriors solemnitats houorant la Verge, i
ja no calda dir que la predicació de la
novena fou feta ea cipanyol, i en un e,

panyol ampulös, que deixava buida la parróquia i si alguna cegada; i si alguna
vegada les poinellistes s'acostar' a la Sagrada Tecla cofadcs arnb la caputmaa
tradicional, brollen els comentaris
grollers de artes bogues que no saben rezar en (aula, i consideren el gest de les
ponallistee caen una mena de profanació.
Persisteix la col.laboraciä dels encmics.
Mentrestant, carde:, que na caiguin en va
Hure internperancies.
— El senyor Ramis, regidor socialis'a
va dernunar en sessions anteriars de l'Ajantainent que eh avises al públic i eis
pregone de l'Alcaldia es fessin en catará, que per inercia persistien en espanyol, cota ene ti.mora anterior u raetual catalanització nie rAjuntament. L'alcalde mallar, En Vicens Ros, ha sahst
recollir dignatnuit el pece, fent barrer al
seu nacionalisme-republica, i des d'ara les
crides de l'Alcaldia són tetes en catall.
MOLINS DE REL—Diumznge vinent,
a dos .quarts de cinc, la cobla "Cathalonia" donant una triada audició de sar-

danes per comerte de la Joventut Cana
lira, en la seca sala d'espeetactes.
MOLLET.—A aquesta vila tindra Ilee

denla una festa, organitzada pel ParaA
de Juventnt "Tot Amor", de Barcelora
som la direcció de N'Eugzni Cormind
En el programa figura la represcrazzi6
de "efuset i Bernadeta", comedia d'Ea
Josep Maria Erial i Torres, amb merla
del mestre Blanch, les cançons amb

teus "Són den noies per casar" inenesei
"Arri, arri, cavallet" (nens i nenes) i
pati blau", d'En Jaume Rusiñol.
El Pornell s'acondadarà amb
deis Perneas de Joventut i "Els

se
dora".
REUS.—E1 diumenge vinett el "Qtar.
tet de Ccada de Londres" danarà ti ama
concert dcl según cure de l'Associaci6
Concerts, desenrotIlant el programe se
giienti Quartet en do, op. se, núm.
Beethoven ; Quartet en la, op. 4r, mira a

Schumann; Quartet en fa, RaveL
SABADELL — El tercer concert
quart curo de l'Associació de Música
estat confiat al reputan "Quemen de Ce
da de Londres", el qual tindra lloc el
nent dilluns, dia nn, i es regiri pel
grama que segueix: Quartet ea !a
flor, op.
núm. a Schubert; Riall
de ladee (suite per a uriartet), \ValWarricr; Quartet en si heme-U, op. 18.
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Les más modernen lámpara
LOT
Carrils cnectrics última nove

LIONEL

Aparells pm' a afeitar

GILLETTE
tilotorets :novata arnb p'.1e9
LOT
Els minore modela en prisma:1
Varletat

GOERZ

LOS

La

Robatorl
En entrar, a lee cine, de la tarda
d'ahir, a rasa eme En Gabriel
Semir, habitant a una torre del
Paeseig d'En Maragall, devela de
Li Font d'En Friegas, noté que lai
havien entrat Madres. Inspeeeionat el pis, es lrottä a mancar
versos objectes d'uu total d'unea
2.000 pessetea.
Es doré coneixement del fct a
la delmenchi de policia del Dietricle del Nord.

vitat de la temperatura i la par,s de l' a .
montera enrarida, encara que estigui ron,
pletament pie el local.
Entre ele excel.lents filma ene +m'un]
nennt es projecten al !Cuma! desperta
extruordinari ht;erés per la sera origina
litat el titulat Una mujer, per PcrL,
Blanca.
Avui s'estrenari la interessant pellica-1la Arde a lo porta, per Norma Talmadge,
i u dia 14 N grandiesa visió einemstogriiica de la Franca de la Convenció Mudame Recorui,,, per la malaguanyada artista alrmanya Fern Andra, exclusiva de la
g CS,C,C Igri
de. Manad.

a

agulles IlUra:run•
LOT
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Flap hl hatre, 2 14
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Nit, a tres quarts de deu, Que 6e
gran Barcelona! i La reina de las
p radoras.--Denlit, diumenge, tarda, A dos quarts de quutre, Que
és gran Barcelona! i La reina de
las praderas. Nit, a tres quarts
de deu, El apuro de pura i La relna de las praderas. En aquest
teatro 1i1 funciona un servei complet de ealefaconS central.
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A PREUS POPilJL-ARS
la fastuosa revista de gran hit
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Avui, dissabte, tarda, a
les cinc, manita popular:
Iteposieia de la conia,dia ett
cl
tres actes,
cl
AMOR Y VIDA
2
Nit, a lea deu, poptelar: cl
gi
LA PC1'1E CENICIENTA cl
cl
Demä, diumenge, tarda, a cl
des onarbs de quatre: Amor cl
id
y vida. A les sis, i oit, a les cl
deu; La pobre Conlcienta.

u

estraaa dol nou quadro de C 1 -QUI
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Deemett nnn
Weidy.

Al

riM2EiLIIIC:i7iditZelöidt22NnuliagE11431£2..;i2airilee!N:.1NECC:

TEATR
CI N

evaleicansucctnaszascu2

S

u

a

TEATNE DEL LICEU

sumbez2BeezalCUMBEICIABIla
TEATIZE 7.0VETATS

It

Avai, LA DartI E PE PtlUE.—
Izeinh, larda, La Favorita, per
elipeat Lazara Dimaris, ultima 1
de illariirM,

roilipmyla sic Er.
a Euraortmana
Garnau. Mut e eleisvbte,
se Veniure
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* free;
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notable Sestil. Aria, dIssal"e,
tarda I Mi, el mea rranillse mideveroment de la temperada. Estrena
de :a eeloss.51 pel linda Insterlea5
Juana d'Aro 12 Jornades, 4,000 metros/. aro/al:esa ereaeld deis artletes Gsraldina Forrar I Wallace
Red. presea/acta eso/anea eran no
ah% vis; rnal a cap pedlleula. Completen el programa: El tr.si narriaea 313, per Mas. Madye. AIerts
amb al. Iladreguis, róanle, Ave,.
firribstant estar dividlda en 2 Jornones, se projertarS elit o ea 13 g raneas; //intitula Joana d'Ara, recita,
durint la seva vol ',f. :A, p .. r el
eru cloral 00515 Prefeoenc l a, i'r,0;
general. 075.
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Diana-Argentina-Excelsior
dissabte, primera, Els
amos de ta mar; El militar postor; En nom do la Bel; El tanquet d'Edgar; Caigut del cal.
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Testres Trinad i Marina
1 CINEMA NOU

CONCERTS

Associaci4 Musica Camera
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Avu r
I

Noa
Companyia d'opereta
VICTORIA PlNEDO
LLUI3 PaLLISTER
Avui, dissabte, 1 arda, a dos
goal ts de cinc, El rey que rabió.

z nueils esolustva icarca Fuel >Minina/
I. CIrcutt,

di
Vi

AVIS A LA PORTA

crearle an /a genial 1 ciegan{ essl tralla americano,
N
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Norma Telmadtta
ill
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ciavu
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Avui, dissabte, Calno; Corees
crian els fills; El Sol d'Azia; La
eardanista; El campló; Per un
somrís.

dIssabte,
desembre,
Mor e.outert a !g arree aul
Obre, de

Illoaart,
Beethoven.

ella 12, darrer conami d'aquest "Quintal".

Eiclualvameut per als aorta,
Eul t zenneterat loborraerruancui:
AVISt
a Irlo /marta de deu cii punt,

•••nn••

2111313111BNIKEIIBBIZID1213611134

:

Gran Teatre Comtal 1 3
Gran Cinema Bohemia u

Avui, dlosabte, colossals ¡narra- g
Mes. Dengue% crEagara, Nalguea Si
a 9161 (bol, el primer epleodl de la 91
G gran novella Cl. Veo moegucters,
per houglae Falrbauks, 1 la prlr
03 mera Jornada tic la serle Els amas
do la mar. Estrena del funda faro
El malos punor.

te
lo

cl
cl

tennenteneenrenneamezaii

LIDEDISBOZEIEGirteirleRiineln
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Palau Musica Catalana
Demà, diumenge, a dos quarts
de cinc de Ip tarda, Concert q arrea tle 4
FRANCESC COSTA, violinista
ETIIILI VENDF1ELL, tenor
BLAI NET, pianista
Programa: "Sonata", d'Haendel, violi i piano; "Xacona" de
Bach, violf sol; Cançons de Beethoven, Schubert, Brahms, Wolf,
Lambed, Toldrà, Apeles Mestres.
Obres per a piano i violf, de Desplanez, Iliinsky-Korsakoff, Fiorillo, Couperin, Kreisler, Bocherini, Mozart.—Localitats: Magatzem de música Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de d'Angel.
Condicione especials per als seoyere socia de l'Orteó Català.

Pa1ace Cine
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dissabte, Els tres El
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EI mosquetars, primera jornada,
pi‘r
Douglas
Fairrl
cl banks; Poasia 1 pèsols, per
Si Charles Rar; Sa Altear.;
El riermöclez a l'Oasi; El ra- N
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13 y o par los rollos; Actuatt- cl
tats Caurnont. Denla, Ses- re
Fi s:6 Matinal d'U n 1. Nit,
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lo

tre en punt, doe Interessanta
parlita.. Nit, a un quart danzo,
grandiós partit de pilota a eisa
teil: Vermells, Mazo i Palau;
blaus, Olasooasa i lolutzo.
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1••••nn1

AVUI, DISSABTE, NIT, A LES' DEU

amb

el. *

EST A UR ANTg‘

SURTIBA
Pela, °aires

TE.ATnResEtauarecaaseaspBecOirial:
PERI"

1 Earlscoa, QuInlasa, 7,

RESTÄUMIT FARC
tmapertuaa, diumenge,
17, Nova di pecció Carbó
Grana reformes als calzas I se pan Es reben
en carreus per a nanauets

MUSIC-HALLS
LA BUENA SOMBRA
Gfrtjot, 3.—Cabaret continu de
les set a dns quarts de eeu i da
les dotze a les quatre do ta matinada.
- - - ESFORTS

Frontó Principal Palace
dissabte, tarda, a les qua-

Grans parias Internaciona/3

ERSTER FUSSBALL CLUB PFOR

ZHEIM

famós equip campió del Gran
Ducal de Baden (Alemanya),
CLUB DEPORT1U EUROPA

Demà, diumenge, dia 10. Camp do
l'Europa. — 245 tarda
Per a entradas 1 localitats, esLatee social, earror de Salmerdn,
números 25 1 27, principal segon.

etst eSOL
Esdo, uen t rnent esportiu

CECHIE KARLIN, de Praga,

contra
R. C. DEPORTIU ESPANYOL
Nou internacionalst
Camp de l'Espanyol. 2'45 tarda.
Demà, diumenge, 10 desembre
Localitats: Estatge social dril
R. C. D. E., Casp, 12, primer, Lletra A, de 7 a 9 del vespre.
---

DIVERSOS

—_-

Pulxieel iis 44/41IRIA"

I nnn

Rosselló, 206, davant Frontó !
Comtal
Denla, diumenge, a les cinc:
LA IRA D'UN MORT

ELS MENTIDERS
1411 .
I Tururut

Ball Eimoni

Eatrada 1 seient, 1 pesseta: '

Gran Saló
BOHEMIA mODERNISTA

Casanovas, 3 i 6

Avui, dissabte, 9 de desembre
e les lo del vespre,
GRANDIOS BALL DE GALA
(Popular deis Adroguers)
A benefici d,-; la Caixa Mutual
de la Germandat Societat "La
Unió Ultramarina" societot de
depcndents i en cominemoració
de la Purissima, patrona del gro.:
mi. La sala estar à profusamerit
ricament adornada.
La lant aplaudida Banda que dirigeix el popular mesfre senyor
Iglesias, executara el mes selecta del repertori modern. Toles
les senyoretes seran obsequia/
des amb [mies presenta.
Art i bon gustl Cron batalla
do paperets i serpentines! Desbordament d'a!egria i bon humor!
Tot Barcelona ad ball deis Adroa
guaral

g • 4.!

Trasa fiand a

1

CO1 108

UNIAS A LES ANTILLES, MEXIC, NOVA YORK 1 cesTaeineic
El vapor MANUEL caLva sortirà el 25 de Desembre de Barcelona, cl 25 de Valtucia,
ei 28 de Malaga i e n :10 de Cädin rap a Nova-York, Ra yana i Vera cita.
El vapor ALFCNS0 XII sertirä el 17 de Desembre de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i el al vI,S Corunya, cap a Illaaana i Veracruz. Adaiet carleo i passatge per a Costa/Irme
Pacific, wat) trarberd a i'Llavana.
Ei vapor "moarzviDEo . surtirä el dia 10 de deambre de Barcelona, 111 de Valencia, el
13 de alitiaga i el 15 de Cädiz, cap a Las Patinas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Patina.
Puerto Rico, Ilavana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. S'admet eärresa i pa
salgo anth liasbord a Veracruz.
LIMA DE BUENOS AIRES
El vapor flEIRLI VICTONIA EUGENIA sortirä el 4 de ganar de tarea:tata, el 5 de Mälta
ga 2 el 7 da Cadiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos An.ea.
LINIA DE FILIPINES
El vapor "C. L0PEZ Y LOPEZ" sorlirä de Cädiz el 16 de Desembre, de Cartagena el 17, de Vziz
Macla el la i el 22 de Baraelana cap a Port-Said, Colombo, Singapoore I Manila, admetent
passatge i càrrega per als dits porto i per altres indrets amb eis q uals hi ha establerts sarvela
reguttara des dala ports abans indicats.
UNJA DE FERNANDO POO
El vapor SAN CARLOS sortirà el 15 de desembre de Barcelona, el 16 de Valencia, el U
d'Alacant 1 Cartagena i el 20 de Cadiz' cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, rettants escales intermedies i Fernando No.
Ultra ele. indicats serveis, la Companyia Tranaatläntiea ti estatlerts els especials dels porta del
Mediterrani a Nova-York, perts Cantàbric a Nova-York i la línia de flarceltatia a Eilipines, les sora
ludes deis quals no són fijes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapors admeten carrega en les condiciona mas favorables i passatgers, als quals
la Companyia dóna til/dLininen/Molt cómodo i tracto esmenat, cola ha acreditat en el seu dilatat
eerveL Tala els vapors Loma telegrafia sonso fils.

EXPEDICIO COMERCIAL El vapor REINA mama CRISTINA sortira de Bilbao, salvant contingancies, el dia 1 1 de De*
sembre, de Santander, el 12 de Gtjii, el 13 de Corunya, el i el 15 de Vino cap a I'llavana i
Nuva York, a:Lacten càrrega i passalgera.
1.011111111111~0/11•11111•1•011•111.11>
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La botonadura funcionaba exactamente como uno de estos encendedores
elEctrieos que se usan en ciertas casan,
Les cuales, dando una pequefia vuelta
e un conmutador, permiten a los fumad
tares eticender sus cigarros o cigarra,.
1.3, si n tener que recutrir a los fú.sfoa

Levaatandose, aceptó un cigarrillo del
estuche que le ofre-cia Juana.
ItegIsIrd sus bolsillos, buscando una
cerilla; 1.ero como de costumbre, no Ilea
vabalunguna. Con la mirada exiaturó ena
clon, la mesa, sin ser mas afortunado.
El encendedor de Ciare' estaba subrd
la mesa. Jameson intentó hacerlo tuna
Multar, pero sus tentativas fueron ina
fructuosas: no.habia bencina en el de,
pósito.
Su maestro le observaba do reojo con
aire burlón. l'agotas, sin decir una paa
labra. tomó a su vez un cigarrillo de su
ealuche y to encendió tranquilamente en
la botonadura de su puno.
—;Ali, qué sorpresa 1 —dijo Walter
embelesado—. ¡De dónde haheis sacado,
este extraordinario invento?
—a(juerttis probarlo?
--iCon mucho gusto!
Cuando Catrel le hubo mostrado eta
mecanismo, aumentó todavía la admira.
ción del joven periodista.
Justin prosiguió:
—aEntonees os ha gustado verdaderas
mente? Me complace, pues, esta botos
nadura para puilos; es precisamente un
regalo destinado a vos! 1Sotlamente me
permito rogaros lo dejeic todavla vom.
tieuatro horas en ini poder para cont.
zukiNsr ti 14114444~ j knar bPaLnis

cuidados de María en una camarera it reor
prochalae, había empezado su servicio
an el domicilio da Elena.
Se hallaba en la biblioteca dispuesta
a limpiar los muebles, cuando resonó el
tiinbre del teléfono. Pero en vea IN r?:.
ponder a 4a comunivación, so Borló a
deacolgar el receptor.
Luego, tomando un pedazo do papel,
lo interpuso en el timbre do Piotal, de
modo que ei ruido quedase completa.
mute aurtiguado.
Realizada esta operación, c ‘ dgü 111104
nintuto el reaeptor.
Babia tenido e/1 tiempo juita para !era
minar su maniobra.. Eleaa acababa do
entrar en la habitaelón.
—Me ha partaida oir el linfirp del !Ce
lefono—observó esta.
—1Sn—respondió vivamente Bella—a
Era mi anti.tua dueaii qua me anuncia.
bu el envio de mi baúl con la :opa.
_iF,sta bi . n1 ;AM, puts, pottrals gueto
111L , aquí definitivamtrat!
—10h, señorita! No eneuentro paias
tiras para expresaros mi reconocimiena
to. ¡Me habéis salvado del mäs espantoi

El dotective cientlfico, al comprobar
te resultado, se frotó las manos con
t aa sonriaa llena de satisfacción.

Lu e go, colocando nuevamente lados
utensilios en un cajón, sentóso de.
-rito de su mesa de trabajo para dedi,
iarae a una ocupación más seria.
Casi en el mismo instante, la puertte
Sa abrió y Jamesun entró en la estan,
cia. Estrechó la mano de su maestro y
52 puso tanibien a trabajar seguidamen,
te.
Al rabo de unos veinte minutos apro.
ximadamente empezó a balancearse en
Fu silla: era éste un síntoma muy cono.
eido de Ciare].
—illolal illolal Waater—dijo el de..
ective sin dejar de escribir—. Observo
n VOS r lerla agitación, lo que me dea
uestra que vuestro cerebro ha forjada
g0 interesante.
__4A, fe mía—dijo el joven periodis.
Ärata d atia que puma aarnup

30 peligro que pueda amenazar a una Jod
yen honesta!
--AMA siento dichosa de haber podido
asea, uq Pbätil2LO0

i025
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:Yo os bendigo desde lo más profundo
de mi corazón'
Elena no pudo darse cuenta de la expresión do alegria quo brillaba en los
ojos perversos de la astuta criatura,
mientras seguir' a María para tomar
posesión de su nuevo cargo.
- En el mismo intante que Bella no
encontraba palabras de suficiente elogio para agradecer a su bienhechora el
favor que le hacia, el automóvil do loe
bandidos se habla detenido-en la esqui-,
na do Is calle transversal, don Wu-Fang
y Long-Sin la esperaban.
Los dos chinos se entrodujeron rápidamente en al.
—Todo ha sucedido a medida de nuestros deseos, inaostro—dijo uno de los
afiliados—. Hemos visto incluso, por el
cristal del fondo, cómo los domencoa de la casa corrían en socorro de
Delta y la conduelan al interior 11e 1111
,noisma.
pues--intervino Long-Sin,--.
.podemos estar tranquilos. Tendida mis
l gran borpresa el esta hähil y joven mu.4
tjer no saliese airosa del papel que
n heinu 8 confiado.
—
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ELS ESPORTS
FUT301.
leLS GRANS PARTITS INTEMACIONAL3
Eta "Kaelln", de Penen, i
rEspanyel empaten a tres
gola

L'equip del S. K. Cetthie Earein" va a reformar la justa fama
que gaudeixen els lenes; car l'art
g el futbol no este tan sois en la
Virtuositat dune individue ni en
titilean "scures" sensacionals; hl
lea per damunt d'això l'exhibicii
de tot requip; l'eliminació de cada un dels seus individus per a
etio formar sine un bloc compacte.
Sota aquest aspecto, el "harte es un admirable continua'din» d'aquell joc portentós que un
'die adrnirärem en el "parta',
requip mes cornplet que hem
yist actuar a Barcelona.
4 No es pecar d'exagerats en
afirmar que en la primera part,
sobrelot, els elements d'aquest
equip meravellaren per la seva
l9rillant actuació, que feu temer
len un gres descalabre per a l'Espanyol.
Fou una bella 11'0 de tecnica
fulbolistica; al nostre entendre,
el que mes sedueix ea ells es
.aquesta rara disposició que saben
donar a les tres Hines, que les
fa distengir sempre uua d'attra
1 que tot mantenint-se ande una
nerta independencia, saben no obs
tant entendre's amb un estil i
precisló sorprenents.
En el "Karlin" d'avui es tiestaea de tot el seu conjunt un ilaiiaidu temible i qua verament reunen una de les mes hedienta
eondicions de xutador; ens referim a 'Paca, el seu interior esguerra, qua] tir certer el leal traspassar per tres vegades la xarxa
rEn Zamora.
Per alee la Làctica de l'equip
aquest consisten en un continu
„lec de passades a l'ala esquerra,
per a apeo/Rae les dote excepcionals del seu interior en rematar. Aquest sistema d'ata° és en
elle tan freqüent que fins eedeve
Monoton i •reat e ço quo aproVaren promte els seus contrin,cants per a blequejar convenientenant resenentat interior.
Cal dir, mire, que es una de les
altres bll facultats d'aquests
jagadors la facilitat amb què es
bkesmarquen; llurs passades molt
ägils eón de molla fadiga pels
»lijes i defenses contraris.
Es tracia d'una 'filia d'atac
Jaolt ràpida i untle escapados te>tibies; en parlas de compromte
toreosament deu donar un retenInent encara més considerable.
Els miteoa feren un joc queleom mis irregular; d'una fogosiJat terrible al primer tenme, però
tie ice mrs desconcertat despres,
Quan arribà rhera de mantenirae a la defensiva. El mig-centre
ilaus zernblä superior a la resta.
Els equipe de Bohemia han esdevingut fumases pels seus detenses; recordara el que deia un
ironista estranger en parlar d'aquell !ames match final de l'Olimpiada darrera: "Tetes les qualitats i defectes de la raya sembla concentrar-se en aquesta patena (els baeks). Llur impetuositat, luir duresa, la irreflexiú
de la brutal entrada, tota la part
fogosa i dura del jeo s'agrandeix
en elle quan es tracta do salvar
momento de cempromis. I en canvi a pilota oberta el back tecle
arias demostra el més elegant juAladar; les Belles tretas sien alta-vers netes: entren picant un cup
otec i returui; el ecu estil es de
gran bellesa*.
Aquesta clesaeeipció no s'adapfa en atesolut sie defenses del
•lfateen"; mes val a dir que en
insulte punta bi guarda una ressemblantea. Llar manera de treure les pilotee elle ole arriben
claree da exeeLlent; en canvi,
inoetraren exaeseiva nerviositat
en les quelguen ocasione de comprende glle Lilkg g ere g i abusaren
un xic del "Mi:Ming" davant la
porta; ulira alai, feren prova
d'una exwiziela correcció i per
aert que el peral amb que torea
castigals fou tapad de veres. Un
altre elogi per a ells, es que no
~es veté mai unes mans inteneionades i molt meres cofa a registre.
Arribem tinatment al porten
Haliba, que no ene eatiefe pas
tot; encara que fent prora d'una
'vista" excelleut; lee sa y os trotes sens aparegueren molt capedais; sens dupte qua la pobra
tinpreseiú rebulla des del començament dele davanters contraria
no 1i feo errare cut la segona
part poguda camelar talment d'as
pacte; potes? ene ea el segon
agraditrie alee.
Arrib un anee de la puleanea
;tus tuero deseret, que ale trenta
minuts do joe bevia aconseguit
,tres gols i sheemonalitzat totalasent els S.e.ltl eouteiticants, eoui
s'explica que leMepanyol fes das-

'ri ge un tuna heillant papar?

• I és que on futbol rentuelasme
da un factor prineipal. ei a iiieó
abi afegeis usa sur t espós do con..
flunea per past dele leeos,
,barern promte a la camelaste:da,
aquesta ea desee que l'equip
blanc-blau agá ereixent-se; ele
Aseas defensas, fine enema pi- fluns, trobares novament cl seu
!oro segur; el zanjo* anaree ju: Seúl ata» tia* 411a¡es

cia i els davanters supliren amb
rentusiaeme Ilur manca de ciencia.
Alee, a rensems que ens permella veure els dos estile deis
trece (ofeneiu i defensini), gern blà si juguessin a cada part
ami) dos equipe distints; talment
diferente varen mostrar-se els
jugadora de l'equip
A la primera, fea l'heroi En
Zrunarte el (wat es cartel' materialment de treure pilotee; els
guiri eren imparables, salvant el
temer, deeede principal de cobee:mili en els defenses; en mueve
a la segona parte poca feMa tingue, ciar En C.anale i En Montesinos leesforeeren notablemenL
El que mee ese agradà va ¡serle N'Ellas, que sine precisament
de grans recursos, te ea canvi
una resistencia i obstinació admirables. Acabo el parta amb el
mateix ardor que l'hasta començat. En Pella tingue un dia neolt
gris i la seva actuació poca cosa
fea ahir.
En els davanters imperà la
manca de cohesió; mee sobretot a
Iris darreries entraren azule tal valentia que desteten la tranquillitat dels mitjos i (Ideases tacas.
El gol d'En ',ruedo va ésser quelcom de sensacional, per Finesperal; jugador de facultats mediocres, aconeeguf marcar-lo
d'una canonada formidable.
L'equip tnec es presente en la
ferina ahir anunciada; no ale(
l'Espanyol, que eren: Zamora,
Cenan, Mentesinos, Sanahuja,
Ellas, Mea, Ventura, Laredo, Peidre, Alvarez i Juanico.
Des del començament es vele
molla fogositat en latas txec, En
Zamora havent d'intervenir-hi
prcarrte; una escapada de Finterior eequerra, cl qual es planta a
tres rimares de la porta i ,enjega
el tret més formidable que pugui
imaginar-se, és el primer gol;
anaven deu minuta de joc; la defensa espanyolista poc encertada
oblige, de nou al seu portee a entrar en pie; feu una bella exhibicie, mes cense poder evitar que
en una lleva arrencada el mateix
davanter, mutan', des de distancia, entres el segon punt.
Nave esconieea txeca; Zamora
para fluix 1 novament l'esmentnt
interior entierra creua un angle
afinadiseini entre porter i defensa; aclaparament en les files deis
locals i decaient quelcom rencontre.
A la segona part respecte del
joc eanviä te-delineen; per una entienta en tale d'un dfefensa, En
Lemmel castigh. Ale trece amb
penal injustificat; l'entrà En
Montesinos; un free-kick emocionant ei treie amb visen En Zaino
re. finsa arrenoada trobant-se "ofsirle" d'En Juanieo. el qual passä a Alvarez reniatant aquest la
jugada, de el segon; el gol podia
evitar-se, a no esser un matentes naire defensa i portee brees.
L'Espanyel es va creieent fine
al punt que domina; un xut formidable des de distlincia d'En Larecio ea el tercer gol, desbiardant-

se l 'entusiasme popular. Pon verament magnif te.

cense ultra cosa d'interès terrninä rencentre, que deixi plenan'un satisfat el nombres públin
que el presencie; s'esperava
segun din encara mes emocionante
L'Euro¡a bat el Pforzheim
por 2 a 1
Thi partit interessant en extrem. Tote dos bàndols sortiren
al earnp decidits a ter prevaldre
el seu joe. De primer es vete una
mejor empeula en l'Europa, en
cínd el donlini tina 'in xic
pere despide va esser un
domini net a favor de l'Europa,
que no es convertí en gola, part
per la dissort d'ami/ad emite) en
xutar, pare per rencert del portee
del Pforzheim Al comerte de la segima part semblä que els (lita iany
s'ene:anee i duminen !largamente
pelee un cap recobrate, sin ella
qui entupasen netament, fent-no
astettir ambdós equipe en aqueata segona part a una Huna brillant i plena d'ernaciee
'Vota ele jugadora jugaven annb
gran encert, especialment els
alemanys; ele de l'Europa no portaren SON pre el par-ti Luid) la mateixa intemaitat, eebretot al cernerle de la segona part han rerttäst Uli xie manumite. De l'Europa
cal aStiaterltar Pe! primer Hu i r En
Bordoi, que jugà colossalment: el
gol que In lerne va te ritir uttit erri_
presa, deguda a l'afecte que dula
la pilota. La defensa bé, oomplint
En Balaelart, que substituta ET1
gerra, mault be. Ele mitjoe tambe
be, però un nie deficient En Pehui. La itavantera, en general,
Lambe tiettia lié, beeent muetral
un juo magnifin i conibinat ala
encerl.Sobretot a Ja primera part
no tingueren iiort en xutar a gol.
Cal fer rrieneli especial d'En Pillines. , que .jegi rnormement.
El Pforicheira de un bon equip,
huyera Wat mea i demostranl
una coneizenea absoluta de Lota
mena de jure. P.reaervera un jutjanient definiliu en veure el partit
de diumenge. No podem deixar
d'esmentar, pera, la tasca immense aeiimpleria pel porter Echwenker, el CA 4-exquerre W ,teel i Pintar iur dreta W iessenbaesh
Lesrbitre huían! deficieut.
Datado, U. pitar tus
eaatra

el Pforzheim en una ocasió que
ate seo jugador emita ara totes
dues i»arie a En Juliä,, molt
apop de l'äria do penal, i en general va estar desencertat.
L'Europa afluid: Bordoi, Balaciad, Vidal, Xavier, Pelee, Artisus Pellieer, Juliä, Cros, Olivella,
Alcäzar; i el Pforzheim: Schwenkar, Furch, Roller, Melcher,
Witzel, Kress, Weisserabach,
Hoffnianie Ilipp, Forell.
La primera part acabä soase
que ea logres perforar la porta, a
no desee un gol anul.lat per "offsido" del Pforzheirri. La segona
come...rica arab un domini fort d'aquests, que es trasllut en un gol
hzgrat per rinterier
dieta. Refets els de l'Europa, eomeneen d'exercir un domine que
rseabä amb un gol de l'Olivetta,
acenseguit en una magnifica
arrencada, burlant defenses i
portee. En una cornee, despees
d'anee la pi/ta per damunt d'una
liarreja indescriptible, rematada
per l'Alciezar, valgué el gol de la
victoria a l'Europa, acabant deslimes el partit. Cal fer constar que
a l'Europa li /Javier' anul.lat lambe g rl gol d' e off-side". Esperem
ami) veritable nega it el partit vinene que ens reservarà indubtabiement una gran tarda. Donada
la indita de l'equip visitant—i que
ee teu palesa en aquest parte,—
cal esperar d'ells un desig de revenia i allrament de l'Europa un
esforç per a consolidar la seca
victoria, molt, ben merescuda per
cert.

Wesabte 9 ide deumbra
44.

ELS TEATRES DEL MUNICIPI
LICEU: "Carmen"

La bella partitura de Hie- el obtingue una interpretació gris a .
acuse enmeló. Sols el contralt senyora bades sobresortí del
conjunt per la seva veu fresca i
extensa i per la gentilesa do !a
so ya figura.
Perú la senyora Boades ens fea
Una "Carmen" gens temible com

a dona pertorbadora i brava; pel
contrari, ens sembla una "Carmen" molt simpàtica, quasi
bondadosa, i que per tant no es
mereixia Ila tràgica Ti que li (lema
"Don José" a la porta de la playa de braus de Sevilla. Exceptuant
aquesta al...redactó, fou justament
celebrada la seva ta,sca.
Els °reines senyoreta Guerrieel (eficacia) i eeny-ors Alvarez
(don José) 1 Ghirardini (E'scamiito) es van mantente en un
terme aceeptable, essent aplaudits als moments culminants de
El mestre Padovani dirigí la
partitura amb tole juetesa.

I res Inda,
E. M. F.

TIVOLI. — "Els cases cemerhants", de Novetats
A Novetats bi anem de tarl en
tant perque el Circ equestre da
el que ens agrada mes d'aquesi,
inón. Diguin el que vulguin,
boa cavall que segueix el Colapäs de la música, un bon acróbata que te una foro' de bou i
es caragola con) una serp, sampre
temen un aire meravelles i catocionant. L'espectacle de circ es
diera, no passarä mai; per més
revistes i per mes music-halls
El Cnrce!ona ved amb que hi hagi rain, el "saltimee Bilbao, per banquis" amb els seus aparells
trumies i ridículs i el seis "mai3 a 2
llot" de color de machina, i el cos
Bilbao, S, a les 19. (Per tele- deellorigat i fort cene 1111 roure,
graf‘i .—L'espectaelú que mi has ia
té un valor elemental i essencial
per a presenciar el partit de l'Al- qua sempre. sempre, meravellarà
letic ainb el Barcelona, alma tras- les multituds boca-badades i l'eslluit des de lea primeres hores, pertador ingenu i sense prejuende un inusitat movieneut de la dicis, que es l'espectador que Id
gran untada' uue ella t'asila- rae la mejoría de les vegades.
dat al terreny da joc, el qual es- Ara al eire de Novetats, hi ha
cosa total atent atapeit.
una veritable "novetat", una coLa primera part ha estat fa- sa que si la gent tingués bon
vorable als ateenc;prs baseos que gust i bou ares, l'apreciaria molt
han aconseguit dos gols per obra Inés que toles les comedias que
d'En Travieso, contra un d'En es fan i es desfan i tote els filme
Gräcia; el domini en els primera que, es prujecten a les fosques.
moments fou netament dele bil- Aquesta cosa, de debe. són ele
bains, mes a mida que el tenme óseos comedianta i meravellosos
transeorria, l'equip catalä anä que presenta un tal Brecher, que
fent-se mes perilles.
suposo que es nord-afaerieä, i
Aixf s'arriba al seseen terupi ti una figura simpätica i molt
netament favorable al Barcelo- moderna, i no pela ele bigotis
na, perú„ no obstant, lo qual no i la perruca rissada de color de
Ilustre de iles sabates, que era el
pugno ren miar gol del ()avalter centre base, Ei dele eatalane distintiu deis dornadors clàssics.
Decaer semblit un empleat d'un
foil Lambe obra d'En Gräcia..
S'ha remarcat un excel.lent en- banc que a la nit se'n va amb els
trenament en l'equip del llames- amies a un dancing qualsevol
leona que ha causal una bona man- per a passar restoaa. Perá Breepresto en el públic; ea canvi ells her, no es un heme vulgar, ell
es queixaviin de rärbitre, que amb un esforç i una ciencia admirablzs, ha arribat a dominar
era En Vnllana.
Se preveu un segon partit molt i a ebeervar l'ànima d'aquestes
gratis bestiasses peludeee que amb
renyit. —G.
una urpada o una mossegada
Les sel.lecelons de Bar- deixarien nous. 1 Bre.ekor, precelona I Gieena empaten senta sis osses, que si l'un us fa
riuree raltre us fa plorar d'emoció
a rica gols
i d'alegria. Hem vist coses mollt
A11:7 va celebrar-se a G11- 0711 un lateborles aquí i fóra d'aquí en el
ressant partit entre dos equips seleccionats ram d'animals ensinistrats; pede la mona Biza de les comarques gi- rú ele óseos de P.recker sin (1.3
rtnrines
Barcelona.
primera fila, d'alió millar que
Girona estaba representada per Prats, hem pogut veure. Sobretot n'hi
Ilesch, Portas, Miravidles, Prats, F,Alu, ha doe. Aquel l que porta un Hae
Vinyes, Esperragó, Leste, Colls, Carreró. vermell entro les orelles, i fa
Barcelona estaba inlegrat per Palau,
aquel] gest de coqueteria eornBalaguer, Cororninas, Serrano, Masó, pletament femenina, es d'un cótbet, Rius, Martí, Ilotas, Huesca, Pe- mic i d'una gràcia que enamoren;
tit
i despree agiten es de pelatge flLa concurrencia fon nombrosa i el par- nfesim que puja a la bicicleta i
tit resultä, en g-neral, aiiimat, a pesar Pega a pilota, cona si lees un audels detectes propia; de iota selteció.
túrnala, o un ninot que ii donesLa primera part f ou de dornini girrinf,
sin curda, amb una precisió matirant-se diversos corners contra els bar- tren/dice que fa fredat, ronfescelonins. en un dols quals, en treure Paem que ee la bestia I le eire que
tata unzt pilota amb cl mire, la introduí a potser cris ha arribat más a räla zanca.
flirt' a.
Poc abans d'acabar-se el primer temna
Els exerciels dele besos de
d'una pilota d'En Royo, Huesca marcara Breeker, valen la pena lote, i
el gol de l'empat.
aquella melia de fox-trot final
A le a^gorta part la set barcelo- que bailen tres OSSOS i tres bonina, rrnSs colaesionada, ya dominar couti- rnes, té una enlode de cosa salnnarnent, rin marcant-se gols griicies al
vatge i primitiva, barrejada ande
jne pessina de l'ala entierra d'idee.
una enmeló de quinta esseucia
Una ribita d'Esparrag6 la desvia Bala- moderna, de tot alle que ve del
gner al pretendre treure-la, obtenint sial
Pacifile
amb les denles negree, les
els gironins el segen gol.
begudee cocote 1 les follies de
Aracant con,tantimmt els davanters
la jazz-band. que de moment us
barcelonina, poe :iban; d'actbar-se el partit aconsenteixen empatar d'un Xlg for- fa hure i itcsjrré UC ancu posant ser:osos, o ne adoneu que
midable d'En Martí.
De la selecció barcelonina sobresor- aquel! eepectaele 110 es de barritiren Pa l au, Balaguer, Royo, Setranu g a sind que ós cosa perfectament
seria.
Martí i Riu.
Reeumanartem a tots ele hons
Dele gironins Bosch, Prats, Vinyes i
barcielonine que anessin a veure
Esparrr,gó.
les
bèsties pelludes de Ereckzr,
L'àrbitre. senyor Camarera, arbiträ
amb la insuf icitteia a que ens te acostu- sohretot, que hi duguin ni /a canalla, perfile ce un espectatle
mats, tenint d'eixir del camp voltat de polieia, amare-set-se, sempre acompanyat de que no fa mal a nur-gib, i ea un
la 'orca pública, ea nna sala de l'estaciú espectarle tan viu i tan pee de
meravelles. ene trenca per un
per a Murar-se de lee ires populars.
inoment la reatan 1 la vulgariRetes everses tat que ene voilts, per elur-nos en
un mar' de samnie, un país de
El Itemerva dcil Barcelona (di' "histeiries extraordinäriee" i rie
una bella exhibició contra el pri- "centes fantetetiee". 1 valen n'oft
mer del Ibuialona, al qual bate nies la pena acinesia ossos de
per 4 a 2 i essent ele jugadora: cara que es belltiguzn 1 que griliareelona: Paequal, Llobet, nyolen, i aquest seeyor Breeker
Ros, Vate Blanco, Riera, Vinyees, amb el bigotet retallat, que les
Cella I, Argemf, Colla II I Tejero. remedies abserdes que s'emiteBadalona: Bru, Mastauet, Bau, sa la gent, i si se les pren d'una
Granee, Riera, Rodrigo El, De- manera Bartolee, 11 ompleix el cap
unges, Rodrigo 1, Cancela, Libias de rabäries.
1 Aleu,
e.
e__ • • •
KUMIAL.
Palau
da
la
ClEn el camp den Pompeia ti n
nomatec raf la
Hoz el primer dele perlita-gué
d'ookey concertats amb l'AUetoocst concorregat saló é del; ara
Un, de Madrid, havent resultat cae.. .dables i higienice de Barcelona. El
guanyadora aquelkti 4auT9191, Per seu moderrilnita litem de ~Hect'',
3 a se
barnaeieSveiß Refiera perieGut la elle

LES GESTIONS D'UNS
REGIDORI3
El dijous, a la nit, en el ràpid
de Madrid, van tornar el tinent
d'Alcalde senyor Malaria i el regidor senyor Eseolä, els quals,
amb el senyor Sansalvador 1 el
cap de la seeció de Foment, senyor 'Penas, van anar a la Cort
per a gestionar aseumptea d'intedie per a la ciutat, prineipalment el referent a extraeciú de
sorres de les platjes.
Les gestions han estat interrompudes per la t'exuda del Govern, Malgrat aleó, ele eomissiocale creuen ilt ei treballs realitzats permeten esperar resultIde favorables en en que sella
gestionat.
Els senyors Sansalvador i Tenas tornaran un d'aquests dies.

EL MARQUES D'ALELLA MARXA A MADRID
Havent de marrar ahir cap a
Madrid el senyor marques d'AleIla. amb rohjecte d'assistir a les
noces d'una neboda seva, ha fet
remesa de la vara, amb les formalitats de ritual, al primer tinent d'alcalde N'Enric Maynes,
EL PA BAIXA DE PREU
L'alcalde, senyor marques d'A!ella. derés de la reunid cele-

brada alee matf amb la Comissió
d'Iesenreadors i efereate i els representante del Sindicat professional d'industrials flequers,
si g nat 1111 decret disposant que
des del (tilines, 18 del corrent, es
rehaixt a tole els estahliments o
flegueri pa, cine chntims de pessela a veda qui l o de pa que s'expengui.

LA MUSICA
Associacle de Música 'da
Camera"
Avui, dissabte, a l'Associació
de Música "da Camera" (Palau
de la Música Catalana) &maree el
primer dels seus concerts l'admirable Quede l de corda, de Londres, esperat amb tant d'interes.
Figuren al programa els noms
selíirans de Mozart i Beethoven.
Del primer s'executarà un dele
seus mes inspirats quartets, el
t'erren deis sis dedicats a Haydn,
i de l'autor de "Fidelip", el sise,
op. 18, número 6, obra plàcida i
perena, de la qual n'es detall earacterfstic el formes adagi titutal, "La Malenconia". Obres totes
dues que, per estar ben adaptades a lee modalitats peculiars
deis illustres professors londinenes, bota preveu quo seran interpretades de manera meravellosa.
Com a novetat seas donarà a
conèixer en la part central del
cunar-ert, una nava abra do Marre, Waldo Warner, el distengit concertista de viola de resmentat "Quartet", el qual, com ja
es sabut, figura entre els millors
cornpositors del seu país. Es traota d'una "suite" titulada "Conie
de fades".
El concert començarà amb Lote puntualitat, i de reservat exelueivameat p er als sucis.

Fets Diversos
Un borne mcrt

Aliir, a les sis del mate trobaren asentat davant de resglrisia
de Jesús, de Orizia, a un home
d'uns 48 enea; matan de gravetat.
Conduit al dispensari del districte, morf ale pocs moments.
La seva esposa, Encarnare*
Bautista, el reconegué i manifeste que es deja Enríe Artnengol
Casulle res.
Aveldent del treball
Foii auxiliat al dispensar! de
Grhein Josep Esquerigüela Meaguillen, de 46 m'ye, habitant
correr de Duran i Tlorrell, 11dr/toro 10, el quid tenia una tenida
'erre a la rama dreta, produtda
trebnlIn e t ale (anees de reparaclon . gute %idee Sorra té al 'Jarree
del Putset número 69.

CATALUNYA
FIGUERES.—E1 demoler, dia & d

primer equi de la Unió Esportiva va ate
a jugar a Palafrugell, en partit de cae,.
pionat, contra l'equip d'aquella p el,
Guanyaren els riguesence per 4 gols a e
La Unió Esportiva ha cekbrat tres per.
tes de campionat, i els ha guanyat
tres amb brillants resultate, dcsiant
produe!e de 9 giels a favor i m cmi te,
Ira,
— Durare el gen de novembre hala,

sistit a la Biblioteca Popular 1,491 je.
tors: 1,009 homes, 113 dones i 316 idee

Han estat consultades 2,148 obres i nlee
estat detnenades 7 en préstec a la 11114
teca de Catalunya.
El mayor Joan Salieras ha °ten h
Biblioteca un exemplar de l'ephai,t,
edició dci 'Tirent lo 13lanch" Jeta a Set
Feliu de Guíxols.
— Bufen sorna d'anticatalanitat
mantes funcions religioses. Des del pie,
es profereigen conceptes inoportims dr.
panyulisme, que semblen obeir a mini,,
cols complots i a fondeo rabietes: s'apts
tia la novena de la Pure-sima rer a ex.
cloure completanknit el català de Lts
Sons de l'esgleeia, 'en desagravio "a‚
tual—per haver-se atrevit aljú a fer
tar en catall i a predicar ea catalli en an.
teriors solemnitats houorant la V erge,
ja no caldri dir que la pretlicació ac y
novena fou teta ea espanyol. i en une.
panyol ampulós. que deixava buida la te.
reí:quia i si alguna cegada: i si alg,,
segada les pomellistes s'acesten a la Se
grada Taula cofades sieh la capeteee
tradicional, brollen els comentatis e,
grollers de artes bogues que no s aben te
sar en català, i consideren el gest de le
pornellistes cosn una mena de profanad,
Persisteix la col.laboració dels encetne
Mentrestant caldrit que no caiguin me
Ilurs itatempenncies.
— El senyor Ramis, regidor secialise
y a demanar cnn sessions anteriors de raja:ñame/a que els avisos al m'Al :e i
pregoas de l'Alcaldia es fessin en ci.
toll, ene per inercia persistien um tt.
panyol, cona tuta remara anterior a rae
tual catalanització de l'Ajuntament,
calde opular, En N'icen, Ros, ha sala
recollir dile:aleteen el erre, fent irrer
seu nacionalisme-republicá, i des d'an
tildes de l'Alcaldia són tetes en C/U

MOLINS DE REI.—Diumenge vine;
a dos muera de clac, la cobla "Cattele
nia" donar. una triada audició de so.
danes per motete de la Joventut Cale
tics, en la seva sala d'espectacks.
L,IOLLET.—A aquesta vila iinnnlnj li
deend una festa, organitzada pe! Pons
de Juventnt 'lee Amor", de Bar-cele
sota la direcció de N'Eugeni Corma
En el programa figura la represente

de "efuset i Remeden", comedia e
josep Maria Folch i Torres, ami) mis
del mestre Diana, lea cançons amb
tata "Són deu coles per cases" mentir
"Arri, arri, cavallet" (nens i remes) i
Dalí bien', d'En Jaume Resido!,
El Partiell s'acotniadarà amh l'Hi

dels Pamela de joventut i "Els s
dors".
REUS.—El diumenge vimmt el "Qis
ten de Co e da de Londres" dinar. el eeeconcert del segon raes de l'Associaci6
Concerts, desenrotllant el programa
güent: Quartet en do, op. 59, núm.
Beethoven ; Quartet en la. op. er , dan
Schumann Quartet cn fa, RaveL
SABADELL — El tercer concert
quart curs de l'Associaci6 de Música
estat confiat al reputat "Quartet de C.
da de Londres", cl <mal tindri llac el
nent dilluns, dia ir, i es regirà pel
grama que regencia : Quartet en la
note op. 29, núm. 1, Schubert; Roll
de fades (seine per a tetartet), %Val
Warner; Quertet en si bemol', op. 18,
mero 6.
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Les mis modernes lämpares

LOT
mearles diUrna nove
LIONEL
Aparenta per a afeltar
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u:01,91,0u mocute arnb enea
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Els minore modele en prIsmet
C-.0F.RZ
Vartatat en astilles tiurr.ten

LOT
Jegu tnee elent:fiques, b'euter
do qu'A l ta% bastees J2VA,
leceionats artielen per a viateg
CaMP 1 eleetrI citat domestica

Rob.r.terl
En entrar, a lee cine, ile la tarda
d'ahir, a rasa se-va En Gabriel
Semir, habitant a una torre del
Passeig d'En Maregall, davent de
In Foil/ d'En Earges, nona que bi
havien entrat lladres, Inspeeeionat el pie, es lrottä a manear die
vereort objectes d'un total d'anee
2,000 ',muleles.

Es dore eoneixement del tet
la deleenció de policia del Dletricte del Nord.

vital de la temperatura i la n'Arma de

mosfera enmiela, encara que estigni con,
nietas/era pie el local.
Entre els excelienta filmo que ac'ual
nvnt es projecten al Xurnal desafila er
extreordinatl ieteres per 13 %esa origina
litat el titulat Unta mwjer, pes Pelee

Menea.
Avui s'estrenard la interessant pel líenla Aefs a la perfil, per Norma Tehnedge,
i el dia te le grandiosa sial6 dnernatogrdfica de la Freno de la Coneenci6 M.ndntne Recant lee, per la malaguanyada antela al-manya Fe-rin Andes, exclusiva de la
ille l a14ti ib gc2crteri .31.. de »luan.
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Palace Cine

;e

Programen extroordmarld
Atol, dizsabte, gr an Prognin"

N

Dernä. dinrnenr,e, !arda i
nit, grano funcions.

IMItor postor

crac-unes.

ele

C

Derreúdez a l'Ocst; El ravo p0: los tulles; Actual!tats Caurnont. Dernä, Ses-

KURSAAL
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Teatro Noa

te

Companyia d'opereta
VICTORIA P1NEDO

WI

PaLLISTER

Avui, diseablo, tarda, a drot
guaita de cinc, El rey que rabió.

ej

O

ski Matinal d'II o 1. Nit,
E:a tres meziatuaters, cegora na jornada. El praacrit.

Avul, dlssabte, estrena de la l'or'
moja exclustva icarca Ene/ National
Circult.
AVIS A LA

PORTA

e/carió de la genial 1 elegant es- II
tralla americana,

Norma Talmadgo
Asumpto Inleresanuas:m
bluiciullina presentacld

91

•

te

El roncees reineeetra

tualluent a l'hora anunciarla,
e ares (parta de den en punt.

Catalana

DE

te

TEATRE a casa RON.

HUIDA TEMPS. Restaurant especial.
PO', Ostras

/ klurtscos. Quintana, 7.

famós equip eampió del Gran
Ducal de Baden (Alemanya).
CLUB DEPORTW EUROPA
Demà, diumenge, dia 10. Camp do
l'Europa. — 2'45 tarda
Per a entradas i localitats, estatge social, correr de Salmer6n,
números 25 i 27, principal segon.

eta 601

i

Esda-en ment esportlu
S.

K. CEOHIE KARLIN,

contra

ej

!fi

112

El

Nou internacionalst 1

Camp de l'Espanyol. 245 tarda.'
Demä, diumenge, 10 desembre
Localitats: Estatge social dal
It. C. D. E., Casp, 12, primer, LíeIra A, de 7 a 9 dell vespre.
---

DIVERSOS
4,MIRIA"

Rossell, 200, davant Frontó
Com:al
Dent?, diumenge, a les cinc:
LA CIA D'UN MORT
ELS MENTIDERS
(
d
Salí timen! 1 Tururut
Eatrada 1 seient, 1 pesseta, 1.

Gran Saló
BiriftEMIA MODERNISTA
Casanovas, 3 i 6
Avui, dissabte, 9 de desembre
a les 10 del vespre,

Wiripertuca, dturnengc,
17, Nova direcció Garba)
(fin)
Grans reformes als safans 1 servei. Es ceben
eacäi• reas pe r a banauets

GRANDIOS

MUSIC—HALLS

LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de aeu i da
les dotze a les quatre da la matinada.

ESFORTS
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a

Frontó Principal Palace
Aval, dissabte, tarda, a les qua-

dreAS hal

de Freza,
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RESTAURANTS

Avui, dissabte, Els trae
mosquetcrs, primera jorrada,per Douglas Fairoasta i pèsols, per 0
te tanks; P P Charles Rat-; Sa Altesa;

tea...ara:o CAZALS
C
Aval, d'es- e /e, drsembee. Tea- 5;
si da, a eta (Marta , de eme. Entrada
ri3C-J.2327.1"1:P.23SIDLIZZEUN
0 1 hatea UNA r •-nera. P e nnee. Ere II
pelvos
deater RI rrtt. .-,.egerl.
Saló Catalunya
Gente talen. /in, a /As 1 1 131. ;Esele v e- N
n,re ,nt tearrellIEStrena de le gran- es
ti
Notable sestet, STIll, dISsable.
* a l enes nb r aII 3 a e ses ee P111 Valllarda I litt. el itICS g raiallsd esele,„,
we mutuos, A nombra da Me:ab/o l a. IN •
ven/ment de la temperada. ES/rana G

eert d'aquest 7QUInter.
Exchng vdment per als sucls,
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Obres de Iloaart, Wald0,

Waruer, Beethoven. 01-

hurte, eta uz, darrer ton-

/Mal.
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tarda I nit, traes seSelons extra-

he Juma d'Aro 12 jornatt e s. 4.0 u O me- it
/I tres). grandlasa rerar.a dale oc- ej.
MordluIe.
El notes Goraldina Farrar I Wallace
el Raid. p e reentaeld e s e hntra roen no a
rid s o saz w =E ra &I'. 00nn
3 e hl l'iSt mal a cap rel.11eula. CornP platea el prajrama: El taxi 0úme0 re 313, r,,r anua. t'atara. Alerts
sois a e..• se u te
Fi
Fl ' ti aten, ata 1w:erige:A, aArrilea. Av/s. pi
1 ecare Ca' mic
renhslant tatar dlvldlaa en 2 lo, pl
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u e nades, se Tu/mamara est e ra la grannran con/va-uy:a di/ara:alca casIF7 d'osa prllleula Joan3 d'Ara, rratot, U".
•
er durr.nt la sera p e ojereal, per el
i; tellana Rmas-Caparel , sv . d, ausaaml ta. Lt, a dos murta de ere. ar.U1- Ii
ten elevat rost: Pr h / s chnels, Ire; eir
dlds esd e venlment. Est e ena a Esoseu general. 075.
nya dei MI/Tasad-A drama passme si
l' I 111
N riel en 7 3,111 de don Emili /l. soiinannuzessmac2izAzgua
N ler, El llibm0 beso Os aelmina ne te
un ertntrn). VICOS dels acta:// Pelo mer. Los vagabundos Eegon. El ve. te
irraanianaiinnasuiinniil
m-no. Ter.re:. El antro del brujs.
ti
Osan. tmaieaaas a muerle„ Cto; que. En bucea de la verdad. Sish.
te
jalea anos dessuhs Set h . Arrepe nnof
mero() d h l elduable y trfunin de la tea N
A/RETOCE:4E1G SALO
Mor e /lela. Meent/ICa preseutacid,
te
PALAU DE LA CINEMATOSRAPIA lit
naeoral especial
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Comranyia de sarsuela
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mera jornada de la p arle Els amas
do la mar. Estrena del /alude g /rn
El millas postor.

b sud) rtstrena

1 Orlan - Leerla - Gallego

sr.uzna

41 De eran en 4 ' n 'a Enroca. F/3 g4

fi 111(. 4 formases eseinnetrs de la seva
ej raea. Pa/loadora, amistes, ranne's,
aceaba tes 1 notables ball sdoes.
•
E/ t.mordeirn r/ procreo/a 10 atrecIt cuata ae aria/a.. Salt. Dama, tarda,
lea 4. 1 fut. a Uta (Vlarit Ile th.e.
2 extraordmaries funrions pre•
p eot-hl parí Iota /a r ompanyla I ola
•
Ton nVailenata 604 ,44 corneelanna.
ge, Inilens, torna, a une odarls de eme,
O uta
et
re l
es/rollos
proa/ramas. DtiollS. 1115 14, santa ej emn s i n • bol. el mea tr/reptd das
d o ntadors, Ve. rturto), amb els
0, 11 etnet selVa . a t t. Cl
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Oler ag uces& a sanee dcl

I

diumenge, a dos quarts
de cinc de la tarda, Conceda cazrec de
FRANCESC COSTA, violinista
ENULI VENDFIELL, tenor
BLAI NET, pianista
Programa: "Sonata", d'Iraendel, vicaf i piano; "Xacona" de
Bach, violí sol; Cançons de Beethoven, Schubert, 13rahms, Wolf,
Lambert, Toldrà, Apeles Mestres.
Obres per a piano i viola de Desplanez, Rimsky-Korsakoff, Fiarla
llo, Couperin, Kreisler, Bocherini, Atozart.—Localitats: Maga:zem de música Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de J'Angel.
Condiciono especials per als senyors SOC/3 de l'Orfcó Catalli.
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Nit, a les deu, popular: O
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ej
diumenge, tarda, a ta
dos quarts de quatre: Amor I
te y vida. A les
sis, i nit, a les
te
te deu: La pobre Conlcienta. u

Interessant

tre en punt, dos
parte.. Nit, a un quart d'onze,
grandiós partit de pilota a cts.
ten: Vermella, Mazo i Palay;
blaus, Olascoaga i lobato.

eleaernIne,
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1113 gran novel la CI. tra ga moaquaters,
per Douglas Falrbanks, 1 la

AMOR Y VIDA

A PREUS POPULARS

Beeneat sena de Dis sihays

comèdia en

tres actes,
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gi Gran Cinema Bohemia u
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Avui, dissabte, tarda, a
11n les cinc, mata:ea popular:

Associaci4 Musica Camera

.

críen els fills; El sol d Azia; La
sardanista; El campló; Per un
sonería.

Comnanyla de comedia
GUELL - TUDELA - AS- N
te
QUERINO - CORTES
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ni
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I CINEMA NOU
-Avui, dissabte, Cales; Coro es

ej

novetat eschica
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Testres Triorof i Marina
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tunda

maanarnassuanfiE5irilEgilEUes
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Diliirse, estrena del nou quadro de CRI-QUI

Atila dissabte, primera, Els
amos de ia mar; El millor postor; En nom de la 1101; El aanquet d'Edgar; Caigut dGl col.

11.1Malaaaaimmt24

la fastuosa revista de gran axit

amb

Diana-Argentina-Excelsior

da, a dos quarts de entre, Que
da gran Barcelona! i La reina de
las praderas. Nit, a tres quarts
de den, El apuro de Pura i La reina de las praderas. En aquest
teatre lii funciona un servei complet do n'anuló central.

Plaça del Tdatre, 2 14

A PREUS POPULARS

ti
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BALL DE GALA

(Popular dots Adroguers)
A benefici da la Caixa Mutual
de la, Germandat Societat "La
Unia Ultramarina" sociebat de
dependents i en commemoracia
de /a Purissima, patrona del gro.:
mi. La sala estará prufusarnerit
ialurninada i ricament adornada.
La tant aplaudida Banda que dirigaix el popular mestre senyor
Iglesias, executarà el mós selecta del repertori modera. Totes
les senyoretes seran absequiae
des amb bonies presents.
Art i bon gust! Cien batalla
de paperets i serpentines! Desbordament d'alegria i bon humor!
'Pot L'arcelona al ball de.ls .adroa
guers

Compuyia Trasailäntica

LIMAS A LES ANTiLLES, MEX1C, NOVA YORK I COSTAFIRIXE
vapor EraNuEL CALVO sentirá el 25 de Desembre do Barcelona, el 26 de Valencia,

El
el 28 de alalaga i r; :1 0 de täthx, eap a Nova-York, Havana i Vernal uz.
El vapor ALFONSO XI! sertirä el 17 de Desembre de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i el tJI de Corunya, cap a I'llavana i Veracruz. Adule l cartiga i passatge per a GostafIrme
Pacific, a sid) trarbard a I'llavana.
1a vapor "MONTEVIDEO" sortirä el dia 10 do descmbre de Barcelon a . l'U de Valencia, el
13 de Millaga i el 15 de Cádiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Patina,
Puerto Rico, Ilavana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra.S'admet cärrega i pa
salgo amb trasbard a Veracruz. a

LUMIA DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirà el 4 de ganar de Barcelona, el 5 de Mala.
ga 1 el 7 da Cädiz, cap a Suma Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FILIPIrdES
El 'Vapor "C. LOPEZ Y LOPEZ" sortirà de Cealiz el IG de Desembre, de Cartagena el 17, de Vae
Ifincia el 18 i el 22 de Barcelona cap a Port - Said, Colombo, Sing-apoore 1 Ma nila , adnletent
passatge i càrrega per ala dita port.; i per allres indrets amb els quals bi ha establerts serreta
reguilars des dcls ports abano indicats.
LIMA DE FERNANDO POO
El vapor SAN CARLOS sortirä el 15 de desembre de Barcelona, el la de 'Valencia, el 17
d'Alacant t Cartagena i el dl.) do Cadiz • cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restants escales iatermedies i Fernando Pato.
Ultra e l a. indicats serveis, la Companyia Transatläntiea la estatlerts els aspecials deis porte dol
Mediterrani a Neva-York, perla Cantàbric a Nova-Tork i la !filia de Barcelona a Filipines, les soro
tides dels guata no són fixes i s'anunciaran oporlunament a cada viatge.
Aquesta vapors admeten càrrega en les condiciona mas fa vorablos i passatgers, als quals
la Companyia dóna allotjamentmolt cómodo i (rada esmerat, con) ha acreditat en el seu dilatat
eervei. Tina els vapors Unen telegrafia sense fils.
EXPEDICIO COMERCIAL El vapor REINA DIARIA CRISTINA sortirà de Bilbao, salvant continganciea, el dia 11 de Dei
sembre, de Santander, el 1 2 de Gijón, el 13 de Corunya, l , I1 1 el 15 de Vigo cap a
Nova York, adineten cärrega i passatgers.
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La botonadura funcionaba exacta s
mente corno litio de estos encendeaorea
elactricos que se usan en ciertas casas,
.aos cuales, dando una pequeña vuelta
t un conmutador, permiten a loa fum a .
Lores eimender sus cigarros o eigarrt.
' ita, sal tener quo recull rir a los faisloa

El detective científico, al comprobar
Le reeultado, se frotó las manos con
Lia sonriaa llena de satisfacción.
Luego, colocando nuevamente todos
; utensilios en un cajón, sentóso de.
„atto de su mesa de trabajo para dadas
':arse a una ocupación más seria.
Casi en el mismo instante, la puerta/
e abrió y Jameson entró en la estan.
cia. Estrechó la mano de su maestro y,
se pliso tanibian a trabajar seguidamen.
te.
Al rabo de unos veinte minutos apro.4
ximadamente empezó a balancearse ea
si l silla: era diste un taz/Loma muy cono.
ido de Clarel.
—i bi s! : 'total Wallter—dijo el de.
eative sin dejar de escribir—. Observo
n voa cierta agitación, lo que me dea
iuestra que vuestro cerebro ha forjado
'go interesante.
fe mía—dijo el joven periodisa
se L r ata de'aigo goa puede. lerno_g
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1 Levalitandose, aceptó un cigarrillo del
Estuche que le ora:aja Juatin.
Registró sus bolsillos, buscando una
cerilla; aero como de costumbre, no Ilea
vaba-nutguna. Con la mirada explora) en.
cima la mesa, sin ser más afortunado.
El encendedor de Clarel estaba sobrd
Ja mesa. Jameson intentó hacerlo Bina
Mimar, pero sus tentativas fueron ina
fructuosas: noambia bencina en el des
pósito.
Su maestro le observaba do reojo con
aire burlún. Deapuaa, sin decir una pa-.
labra, tomó a sil vez un cigarrillo de su
eatuche y lo encendió tranquilamente en
Ja botonadura de su pullo.
qua sorpresa 1 —dijo Waltar
embelesado—. ¿De dónde hahais sacado,
este extraordinario inventor
Queréis probarlo?
---iCon mucho gusto!
Cuando Catre' le hubo mostrado sil
mecanismo, aumentó todavía la admira.
aiún del joven periodista.
Justin prosiguió:
—Entonces os ha gustado verdadera.
mente? lale complace, pues, esta botos
nadura para puños; es precisamente un
regalo destinado a vos! IStalainente me
permito rogareis 10 dejéte todavfa vein,
ticuatro lloras en mi poder para com..

cuidados do María en una camarera lama
proa/tale:e, habla empezado su servicio
pa ei domicilio de Elena.
Se hallaba en la biblioteca dispuesta
a limpiar los muebles, cuando resonó el
timbre del teléfono. Pero en vea de res.
ponder a la comuniración, sa landa a
descolgar el recaptor.
Luego, tomando un pedazo de papel,
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lo interpuso en el timbre de nieta!, de
modo que e! ruido quedase completa.

anude aortiguado,
Realizada esta operación, co l gó nuca
gemela° el receptor.
Babia tenido eA tiempo justa para tara
minar su maniobra.. Elena acababa do
entrar en la habitación.
—Me ha parecido oir el timara del lee
Mfono--observó asta.
—ISH—respondia vivamente Itella--..
Era mi antietua dueaii qua inc anunina•
ba el envío de mi boíl con la ropa.
— 1 Esté, bi in! ;Ast, pI.as, pudndta que.,
aqui definitivamtv.e!
—lob, sañuda! No encuentro naia.
tiras para rxpresaros nii rec000cimien4
to. ;Me habitis salvado &ti más espanto.
Q0 peligro que pueda amenazar a un s jo.

honesta!
—ittle siento dichosa de haber podido
UD desea, In gbilt4111.9 5 qua
laza,

yen

a025
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sTo os bendigo desde lo más

de Mi corazón!

profundo

Elena no pudo darso cuenta de la expresión de alegría quo brillaba en los
ojos perversos de la astuta criatura,
rniuntras seguta a María para tomar
poseeión de su nuevo cargo.
En el mismo intitule que Bella no
encontraba palabras de suficiente elogio para agradecer a Fu bienhechora el
favor que le hacía, el automóvil do los
bandidos se habi.! detenido - en la esquia
Pa do la calle transversal, don Wu-Fang
y Long-Sin la esperaban.
Los dos chinos se entrodujeron rá,
pidamente en al.
—Todo ha sucedido a medida de nuca.
tros deseos, maestro—dijo uno de los
afiliados—. Remos visto incluso, por el
cristal del fondo, cómo los domaatieos do Ira casa corrían en socorro de
Bella y la conduelan al interior ale la
paisma.
,—Asf, pues—intervino Long-Sin,—
.podemos estar tranquilos. Tendrla up a
, gran borpresa al esta hábil y joven nma
n jer no saliese airosa thel papel que la
apunta confiado,
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brin a 40, 50, 65 Km
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Conceslionaris exclusius per a la venda a Espanya:

METRON

SASTRERIA D'EINCARREC
N'est as i abrics. confeccionats nmb la majos perfecció, i
cort nord-amerira, des de 50 psssetes fins a 100 pessetes els
més superiors, — Pantaló confeccionat i a mida. des de 10
pessetes fins a 30 pessetes els més superiors. — Pel mateix
ordre confeccionarem paces d'etiqueta, esport i carrer, fines.
Les altres seccions de la casa guarden la mateixa retació de preus.
CAMISERIA
Ca:nisrs, des de cinc pessetes.—Caleotets, des de 350 pessetes—Pijamas, des de 10 pessetes.—Colls, des de 0 50 pessetes.
--Corbateria, assortit immsns i a qualsevol preu. Guants
punt. des de 145 pessetes, 1 guants de pol i can/asea. 100.000
parelts, a 7'05 possates.-100.000 barrets, des de 795 pessetes. — Mitjons de seda, a 295 pessetes, i de cota, a 050
pessetes.
Tsnim es "stock" una multitud d'articles destinats a obsequiar al client, segone les compres.
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cogiendo el teléfono, pidió comunicas
cian non su prometida.
Fue en vano su insistencia. Del dornis
cilio do los Dodge no contestaban.
Clavel repitió SUS llamadas, que pers
manecierou obstinadamente infructuos
as.
—¡Qiid contratiempo!—dijo Se,
guramente el aparato tendra averia. ¡Va-4
mos a usar otro procedhnientol ¿Que,
reis llamar, Walter, a un pequeño mens
Bajero?
El joven detective se dirigió hacia el
cuadro especial que en todas ilas casas
de Nueva York permite obtener un •reeas
dero dispuesto a cualquier servicio.
Hablan transcurrido apenas diez mis
nulos, cuando apareció el pequeño en.;

dad de que no puede fallar! Mañana,
cuando esté seguro de su funcionamiens
In, os lo entragaré.
Jameson so deshizo en pruebas de res
conocimiento, pasando a examinar ses
guidamente el correo que había traído al

misionado.
Claret, entre tanto, escribía rapidaa
mente unas líneas, introduciendo su caes
ta junto con el anónimo dentro de un
(sobre, en el cual escribió la dirección da
Elena.
—¡Tornad!--dijo Da portador, entrea
góndola una moneda. ¡Apresuraos!
•
El muchacho llevó la mano a su calle
cuete y se eclipsó.
La razón por !a cual Clarel no habla.
obtenido respuesta a su llamada, merca
ee frie explicado.
bella > Rubia, ke944 3411.744114 po.;

1327

singular!

—Da qué se trata?
Mirad esta direcaián! ¡Estoy eons
vencido que la escritura ha sido imitas
da!
—¡Bali! ¿En qué os fundis?
•
—En la manera en que están trazadas
las letras, lo cual me demuestra que el
que sostenía la pluma escribía expresa a
mente con la mano izquierda.
Abrió la carta, que contenía solamens
te estas palabras:
, "Un amigo os previene que se intenta
robaros nuevamente a Elena Daga."
— 111?—dijo Clarel—. ¿Qué os decía ,

.

yo?
L aylls_zión6 alunoa instanieß LueSchi
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Entre las cartas habían dos o tres di,
rigidas personalmento a ()Wat, eas cuaa
les entregó al detectise. •
Justin las abrió sagnidament» una
tras otra. Luego, parándose súbitamens
te, examinaba un sobre que había llamas
do particularmente su atención:
—¡Tornal—dijo el—. ¡Qué cosa tan
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° Juslin Claret se disponía aquella ma•

liana a trabajar en su laboratorio. Sin
embargo, no era experimento de química lo que le preocupaba ni otra nue‘a
investigación en la ciencia de la cual
era él maestro.
Tenía en la mano una botonadura de
puños, sobre la cual can un cuidado minucioso aj ustaba un extraño objeto da
reducidas dimensiones.
Era como un eslabón en miniatura,
tu hilo metálico, so/dado a la cadena
do la botonadura, seguía por debajo la
manga de la camisa hasta la eseotadus
ra para conhectarse con una balasta ela
Inca do redimidas dimensiones, coloca,
da en uno de los bolsillos de la amena
cana.
'ran pronto hubo terminado este des
tillado trabajo, Clara! realizó una serie
de experimentoa que obtuvieron un
magnifico,'
e..74.1
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