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DITORIAL

La

bufetada del governador

Com si Patmosfera catalana comences a carregar-se novament
d'electricitat politice, esclaten aquests dies, l'un darrera l'altre,
eis incidents i els conflictes. Anàvem a escriure un plany contra

DES

D'ALEMANYA

Stinnes, la indústría i la política

Els nostres llegidors hauran
observat que cada vegada partem
menys de la politica alemanya.
el nou acte de profunda hostilitat a la ilengua catalana comes pel La raó es que els política cada
bisbe de Vial, doctor Muñoz, quan ens assabentem de l'incident vegada juguen un rol mes petit
en la vida d'aquest pala. Davant
e5deringut entre el general governador civil de la provincia de
Stinnes, el conseller Wirth reprs, •
Barcelona i el president de la Manccmunitat de Catalunya.
senta una torea minúscula,
Don Julio de Ardanaz ha retornat al senyor Puig i (Jadafalch
factor económic domina teta
una comunicació que aquest ii adreeà dies enrera, contestant en la El
vida alemanya. La vida politermes afectuosos Porici de salutació que aquel! li transmeté en
tica alemanya tant com els altree
prendre poseseesió del seu càrrec. La causa del retorn és l'estar aspectes resulta intervinguila per
escrita la ecomunicació del president en llengua catalana. El senyor
aquest factor. Es molt probable
Ardanaz troba aix5 intolerable, la suya indignació arriba fina al que en un esdeveniment tant impunt de fer-li cometre la incorrecció de retornar un document, portant 'no sols per Alernanya,
acompanyant-lo d'una aspra advertència, en la qual es fa constar sind pel socialisme mundial com
es la unió de les dues branques
que la Mancomunitat ha d'usar la llengua castellana quan es dirihi tinguin una no pegeixi a l'autoritat del governador. Traduint en la mímica l'ofici del socialistes
senyor Ardanaz, podem dir que aqucst ha llançat a la cara del lita influencia, les dificulLate
económiques creades als dos par,
president de la Mancomunitat de Catalunya la comunicació escrita tits com conseqüencia de la deen la parla deis catalana.
preciació del marc. Aquest es Un
El president i el Consell de la Mancomunitat han sentit el cop petit exemple de com les actitud,
com si fos una bufetada. I ho és realment. No seran ells sols a politiquee poden ésser alterades
per causes económiques. El marc
sentir-la. Tots els catalana la sentiran. ha potser en el cas del
governador civil les atenuants de la inexperiencia i del desconei- resulta aixi el centre d'on parxement de Catalunya. Peró la possible ingenuitat del seu gest d'ira teixen iota els impulsos i totes
actituds. I es clan que com mes
ens mostra encara mes clarament la concepció hegemónica espa- lesprop
s'estä del mere, millor es
nyola, que considera els catalans com uns criats, als quals pot pot avui influir sobre la vida del
obligar-se a parlar la llengua deis senyors. Alai, quan algun català
paje.
plenament digne fa es del dret elemental d'usar dins Catelunya
La gran indústria, la Banca,
estan avui a Ailernanya en econaila llengua catalana, ella de veure reptat com un servent, vexat
amb humiliants paraules, ofès en el seu amor propi personal i na- cions de lluitar amb ball. contra
un Estat en bancarrota per a la
cional.
governació del pule. Aquestes
Oh vergonya del present regim! Hauríem d'ésser nosaltres,
forces intervirigueren en la vida
els catalans, els qui exigíssim que els homes que tenen jurisdic- política
del país, primer per mitció a Catalunya fossin fills de la terra i que s'expressessin en la
jà del partit demócrata, mes tard
lengua del país. Haureem d'ésser nosaltres els que, dintre del sisper mitjà del partit popular aletema polític actual, exigíssim almeeys la coneixença de l'idioma
many.
nostre a les autoritats i als funcionaria de Catalunya. I cueceLa producció alemanya, en la
ací
sense
vénen
funcionaris
que
seva activitat pohlitica, esta diviautoritats
i
els
ben al revés. Les
dida: el parta demócrata represaber el català i cense conèixer el nostre poble, es creuen amb dret,
senta la Banca u la gran intitisno solament a usar una llengua que no és la nostra, sinó a obligar
tria jueva; el partit popular aleque la usin davant d'ell s els catalans que es troben en Ilur própia
rnany representa la gran iniiúscasa.
tria nacional.
Altres y ugadas la Mancomunitat i el seu president s'han diriEl cap de la primera tendengit a les autoritats i als organismes espanyols de Catalunya en cia era [tal henau; el de la segode
acceptada
esteva
consuetut
lógica
i
aquesta
lengua catalana,
na es Slinnes.
Els primers ,intervinqueren
fet. Secundant, qui sap si cense adonar-se'n, un moviment d'ofenen ui Govern, gràcies a
aviat
goverha,
el
general
temps
siva anticatalana que es va dibuixant
anometraordinäria ductilitat
radior civil de Barcelona trenca la tolerància i ordena sorrudament
nem-ho aod—, prepia i peculiar
a la primera autoritat popular de Catalunya que li escrigui en
dels jueus. Els que avui eren mocastellà.
närquics, dernä es feren republiNo ens sorprèn, peró, l'actitud del senyor Ardanaz. No resma
cans; els que himen estat miliVena per a ell la riostra indignació. Preferim reservar-la per a
taristes, es tornaren socialitzante.
aquella catalana que creguin que tenen l'obligació d'expressar-se
Començaren de retreure frases
deis temes de guerra; l'un havia
en la llengua dele funcionaris forasters. Es que ignoren aquests,
és que ignoren els catalans abjectes, que les corporacions catala- dit que Alemanya hacia provocat
la guerra, l'anee tRat henar)) que
nes, abans del Dret de Nova Planta, s'adreçaven en català al
Virrei, el qual tenia més categoria que un governador civil d'ara, si Alemanya guanyes la Histeria
perdria el seu sentit. El niel és
al Govern de Madrid i fins al rei d'Espanya? Es que ignoren que
que, con/ deia l'altre jueu, Hararui mateix, dins un país unitari com és Bélgica, les autoritats
den, que ha pogut evolucionar
i els funcionaria, incloent-hi ele rnilitars, estan obligats a contes- des de defensor entusiasta de la
tar les comunicacions d'entitats o de particulars en la mateixa
politice de Bismarck, fins al socialisme més ences, lot luxó ho
lengua en que estan redactades, sigui la llengua francesa o la
havien dit a mitja veu.
len gua flamenca?
Els alemanys purs evoluciona•
No sabem si el Govern de Madrid desautoritzarà la conducta
ren més lentament. Entre els dos
del senyor Ardanaz. Suposem que no. Si és així, será un nou greuge
rebut pels catalana en el temps del ministeri Sanchez Guerra. Els grupa hi ha hagut sempre i in ha
sobretot ara una lluita sorda. No
Merits anticatalans contrets pel Govern actual en el plet dels te- cal
sinó Regir la Premsa jueva,
lèfons, en la qüestió del llegat Pece Vila i en la prohibició dels per exemple, el "Beriliner 'regia
concursos de ramaderia de la Mancomunitat, són augmentats ara
blatt", per a veure com a totes
arnb una facecia més. En aquestes circumstàncies, ve a recollir hores i per qualsevol motel s'ataels llorera el ministre del Treball, senyor Calderon, que arriba ca a Stinnes.
Avui, el partit popular aledenla a Barcelona per a presidir la sessió de clausura de la Conmany, o sigui la gran indústria,
ferencia d'Assegurances socials.
o sieui Stinnes, es disposa a governar.
Els anees partits, sobretot dedarle conocimiento de haberme mócrates i socialistes, veuen aixe
nerho cargo de este Gobierno ci- amb terror. Fine fa poc, pecó, es
vil, ruego a V. S. se sirva repro- consideraven derrotats, perque
ducirla en idioma castellano, que crelen que l'opinió pública aleDos oficis -Una vista
considero es el que corresponde manya hacia evolucionat cap a la
En la reunió celebrada (hure-,
usar por esa excelentísima Mans dreta. Peró les eleccions a BasóConsell
Permanent
rament pal
comunidad en tos escritos oficia- nia, provocadas pele partits
de la Mancomunitat de Cata- les dirigidos a mi autoridad. — dreta amb auxili dels comunistes,
b aya, el senyor Puig i Cadatalch Dios guarde a V. S. muchos años. han demostrat que el socialisme
dona compte d'hassar contestat —Barcelona 22 de noviembre de conserva les cecee posicions. 1
ea els segiients termes la comu- 1922. — Julio de Ardanaz. — Se- ara es preparen a defensar - se.
/lindó que el senyor governa- ñor presidente de la excelentísiEn els próxims mesos—potser
dor civil de la provincia de Bar- ma Mancomunidad de Catalu- ja en les próxirnes setmanes—
c elona, li dirigí, participant-ll ña."
assistirem a una lluita entre la
h aver-se possessionat del seu cäEl Consell tro p a profundament indústria i la política.
reí%
lamentabla l'actitud del senyor
El discurs d'ahir de Stinnes
"Mancomunitat de Catalunya. don Juli Ardanaz, per constituir n'ós potser el senyal.
— Presidencia. — Excel.lentíssim
a l'hora una desconsideració a
Stinnes ha assenyalat els punts
s enyor: En acusar-li rebut de la la persona del senyor president
que el seu parte defensarä: abreb eca comunicació assabentant-. de la Mancomunitat, i una greu lició de la jornada de vuit
td o d'haver pres possessió d'aofensa a la llengua catalana, a supressió del 'control oficial per
ltlest Govern civil per al qual ca- la val no vol admetre, dina als preus de tole mena de proc ree bou nomenat per R. D. de 21 la nostra prápia terra, ni per conductos, traspàs de les empreses
d ' o ctubre proppassat, plau-me da testar una salutació. No tindrà sostingudes per les corporacions
gr air-li ele Seus oferiments amb el senyor Ardanaz ocasió de repepúbliques, ferrocarrils, tramvies,
aquest motiu, i fer-li avinent com tir-ho.
fàbriques de gas i d'electricitat
Bes grat de correspondre-hi amb
SS.
particulars, estabilització del
Una cordial reciprocitat de senilA la mateixa hora que a la maro a un tipus suficientment
[unte. — Deu guardi a V. E. Mancomunitat
es rebia aquest baix per a evitar la crisi que alrdül ts anys la vida. — Palau de ofici del governador, una repretrament es produiria.
l a Generalitat 15 de novembre de sentació
Aquest programa ha de provode
la
Comissió
provin1 022. — J. Puig i Catlafalch. —
car necessärtament ropoeició del
cial
era
a
fer-li
una
visita
de
Exc el.lentíssim senyor governasocialisme. Car el primer punt
compliment.
OC Civil de la provincia."
representa la pèrdua de ¡rúnica
^ N,
El senyor gobernador civil ha
conquista real obtinguda pels
re tornat la referida comunicatreballadors. El segon significa
eia acompanyada del següent AVOS, NACIONALISTA-,
un ràpid encariment dele queviute
lamentat de la poca res, que, gräcies a la intervenció
" G obierno civil de la provincia que us heu
oficial, es mantenen a baix preu.
de B arcelona. -- Secretaria Ge- peco/se catalana, que heu enyorat El tercer es l'abandó dels principie de socialització per a (ornar
neral . — Número 6.102. Ited- anys seguits un diari integralbida ay,M la comunicación du V. S.
a l'economia purament lliberal en
tnent naclonallsta,
d e 15 d el actual, que es adjunta.
raros de la producen), que ja
JA SOU SUBSCRIT A
eüntestando a la mfa del 27 del
abans de la guerra estaven en
Wa d°, el/ que tuve el gusto de
LA PUBLICITAT"?
mans de l'Estat. El Jarrea finalpaor.socb..

Política d'efusió

NOTES DUTALIA

CARNET DE LES

la dictadura
Entre
( la demuela

LLETRES

i

Del nostre redactor . corresponsal)
ra oherta a tothom es desvia
Mil, novembre.
La declaració de Mussolini a constantment degut al pes d'uns
la Cumbre, i la seva defensa dele costums poc desitjables. La ridrets de la revolució feixista als quesa sembla tenir una especial
mètodes d'acció directa ha estat malicia en saber-se amagar a
com una lente d'augment que ha Ibera justa i sembla ignorar la
eervit als italiana per a deseo. fundó que la justifica: la fundí)
brin -se a si mateixos i per a des- nacional. 1 d'altra part, no semcribe ir una altra vegada a Itàlia. bla pas hacer tingtit Italia ni el
lii ha una mena de deliri nacio- seu gran animador democràtic
nal per Mussolini dictador. Es in- que correspongués als carreras
útil, d'altra pare cercar subter- de l'hora, ni el gran Ilibre "per
fugis al profund sentit entide- tothom" formador d'una sensibimocrätic i antiparlamentari de litat. maja tolerant i educada.
Tot aixó es projecta i es pot
la declaració ministerial. Dir que
elia volgut donar gust a l'es- estudiar magníficament en la liquadrisme subversiu per fer pas- teratura. Els paises verament desar de contraban un programa mocràtics com Fraga, produeimoderat, Aemblant ale anteriors, xen una literatura tata ella naes una ingenuitat. En les zones tural, una mica grisa, una mica
!minemos de sensibilitat mes tre- apagada, finament irónica, vagabailada s'estä descobrint—i aix6 ment esceptica, rebaixada, aigualida, dirfem, peró infinitament
no deixa d'eser cómic-4a impossibilitat de convivencia a Italia culta. La grisor de la literatura
d'elements ideolhgics o sentiment francesa te, pelee a sota, un catals diversos o contraris, s'està no intonsissirn. Un pafs com
lia no pot pas produir una litecercarle inútilment el fons deratura abre Els personatges dels
mocràtic del pais
Potser desde Eúltim ministeri escriptors pornogràfics italiano
Crispi al primer ministerl Mus- —del Mario Mariani, del Pitigrilli, del Guido da Verona—són una
solini, tothom s'havia fet masses
ii.lusions. Dintre da.quests temps, mena de semidéus que presideihornee com De Pretis o com Gio- xen d'una manera olímpica les
litti—politics de tipus piamon- manipulacions galants a les alcoves de color de rosa. La falta
tés com es din aquf per a subratllar un cert sentit polftic prag- de sentit humà i la incapacitat
mälic, astut, picant — amb els de treballar segons el ritme del
seus mètodes mes corrosius que tú menor, sembla manifesta en
violente, mes silenciosos que cri- hornee com d'Annunzio, restetedaners, havien ereat la j'Ansió cisme 1 el refinament del miar' es
d'una Itälia seriosament demo- perfectament ofensiu, en hornee
erätica i d'una atmosfera de con- con) Papini, com Fogazzaro. La
v dels contraris. Peró fredor que rodeja l'obra de reslieu's arf que ara es descobreix cripto r italià dele nostres temps
nue alló veritableinent viu ha es- mes natural i mes viu, el ental 1 é la conspiració, la lógia, randello, no es res mes que un
la ro y o-lució garibaldina o la mar- anee argument, el mes contun.
ea feixista, la "guerrilla" social. dime del que diem.
en la mateixa organiteació
Potser la rae, de la infiltració del
socialisme ha estat mes ragres- de la vida podrfem veure-hi tarisivitat i possibililet de produir fes de conseqüències de rosciluna prepatencia amb les noves latió politice quo descrivimt El
president de Timases, les "Lleidees que el grau de bondat
rthureanitat que poguessin con- te p e familiars escrites des d'Itälia", del qual eón encara avui la
tenia El ras es gue de Cavour en
nomes Mussolini ha arribat millor guia d'aquest palo, notava
a tenir la ponularitat de Crispi. —en el segle XVI—qnr la Itälia
La qual cosa vol dir que PIS senihla tenir molt ben arrelat el
moments n'es racialment lecirls do de saber donar a les coses un
de la política italiana són els aspecte monumental, peral que no
moments de "Carnita" i que los es Irelm, en are/ p eles pohlacions
desviacions eraquests moments on interior confortable. Jo ja roreimporten el regnat de la "trufe m e n c o de constatar que desnrAs
d'Esnanya i segurament de Gr'fa" i del "furbo". Mrt s concretaiI pers més fred d'Europa es
ment i tradnint aquestes parantes al retallo mes vulgar: la poJOSEP PLA
Mira italiana sernbla oseiline
entre el "mulleder" i la política
"d'amagar Ion".
La simple lectura deis tele:

grames (1'am/este dies haurà donat al Ilegidor la intuició que si
hi ha en nquest moment un firme de eintadä que intenta senahlar - se pel color del seu sentar
reenlalisme patriötic al tipos alemany miljä d'abans de la guee
rra, es ritaliä. Aquestes
clons palriediques—abans de la
unitat, de localisine—s'han donat sempre a Itàlia en temps
guerra civil i a mes a mes tothom sap que la guerra exterior
ha estat desde Roma la cura de
totes les guerres civils d'itälia.
El fons racial insuhornable surt
a flor de pell sempre que un hom
torna sehre si mateix.
No és. dones, nocessari (pie a
darrera hora ols demócrates deMitin per a demostrar que la
revolució feixista ha estat una
empresa inútil contra uns ;nolins de vent imaginaris, que la
democràcia no ha existit mai seriosameet a India, que ha estat
una paraula perversament Merme
per a amagar la posició equivoca

d'una classe determinada. Fine
a les eleecions de 1912, l'opinió
pública no foil consultada mai a
Mina, i de 1912 fins ara, les eletecions slian fet amb els procedfmente que eón les i costum a
Espanya. Els demócrates d'aquí
neguen l'exietencia de l'escota
elemental, demostren que els estudis superiors serveixen
als rice, el principi de la carnement, representa rahandó dennit iu de l'esperan ça que ami, una
millora de la capacitat adquisitiva del marc els salarie cense variar el ron tenis nominal, cede.
vinguessin en realitat mes atte.
La Huila, dones, està plantejada. El socialisme compta, ron'
sem denwstrat, amb la majoria
del roble alemany; la indústria
come t a amb el factor económic.
No es probable que la lluita es
desenrotlli a pie din. Perú ilee sol-

lucions dels probleincs plantejats
per Stinnes ene diente qui haurä
estat el vencedor i qui cl vencul.

JOAN CRE1XELL

Converses filolägiques
XVII
adecrtirem en
una conversa de la primera serie que
aclaració és un eastellanisme. Ho és
Maratori. Ja

igualment aclarata r i. Tenim tants dc nints
en -oció presos del Batí, que es comprén
que aclaració, que no és sin g una imitacid de l'espanyol aclaración (i el mateix
podriem dir de aclaratori, imitada da
aclaratorio), hagi pogut ésser considerat
com un Ilatinisme i, com a tal, usat sense
cap malfiança per la majoria dels nostres escriptG..>. Ordiaäriament ola mote
cspanyols en -ación (admiración, proclamación, etc.) sin mnIs llatins que -ano
(admiran, Proclaman°, etc.) en els quals
la terminació 'latina -alio 1:3 estar transformada en -ación. A tals mots espanoyls
corresponen naturahnent mots catalinas
en -arió taquesta essent la forma que
el catalä dina a la terminació harina
-(Ttio, corn el francés li dóna la forma
-ction i lilalià la forma -aziette). I eutn
acaroción té tot l'aire d'ésser un mot pres
del llatí (com admiración i proclamación)
Ilavors nosaltres adoptem aclaraciii, i
creiem que aclaració es tan legitim com
admiració i proclamació.
Peró aclaración no ve

d'un declaman

llati. Notem que ni el francés din duelan:tipo, ni l'han acclarazione, ni l'angkfs
oceturation. D'on ha tret, Ilavors, l'espanyol el scu aclaración? Del seu verb
aclarar. En cspanyol el verb corresponent
a fadjectiu elam es aclarar, i d'aquest
aclarar ha tret el substantiu aclaración
mitjancant el su fix savi -ación.
En catalä cl verb corresponent a l'adjectin ciar ir es aclarar sisó aclarir, i

de aclarir no podia mai treure aclaració.
Aciaració no és sind una imitació de aclaración: rom a adtniración. proclamación,

correspen admiració, praclurtutarió etcétera., a aclaración hem fet correspondre
arlaració. Així mateix aclaraiori es una
imitació de aclaratorio.

POMPEU FARRA
Prohibida la reproducció sense citar la
procedencia.
NOTA --A la reata vi de la Conversa
publicada bir, Oil diu:
correa era dividit aixf : eon- ha de dir:
passar és divide aixt paN,

"sol clz posta'
Les primeres paraules de "Sol
de posta" (petit recull de proeei
de rIsern i Dalmau, de•les guata
n'acaba crapareixer una segona
edició) eón: "En la tortura de la
vida..."
El llibre acaba amb aquests
mote: "i la nit ve crua i enigmätica, com el viure". A les pàgines de
"Sol de posta", en tot moment,.1/1
ha aquest sentiment trägie de la
vida, rangenia d'un viure
dissortat. Les quatre prosee
que fan el petit volum de l'isern
i Dalmau eón una elegia continua. En un estil viu, tèrbol de moció, una mica meorrecte i pie
d'imatges, l'autor evoca fets dolorosos i tristes recordances. Evo
ca també un paisatge que fa d'escenari a tot aix6, un paisatge ase
pre i saanant. Una acció vaga i
melangiosa en un fons precís t
fort. Heres aqui el que ha descrit

l'Isern i Dalmau.
La primera paraula que se us
ac-ut es dir: Aixó 45 malaltis Be.
Per6 no peden defugir l'encís
d'una narració plàstica, i us atrau
el contrast de l'home feble i el
paisatge fort. Al cap i a la fi,
aquesta lluita us deixa un gust
agre-dolç ben
La prosa de "Sol de posta" es
tota Iirica. La imatge ea abundosa I, moltes vegades, suggestiva.
Les descripcions, acolorides i detallades, revelen un instint de
mesura, molt empordanès.
SIIIP-BOY
• • •
Ha apareara el ni;mcro de "La leevista" corresponent al mes de setiembre.
Insereis, entre altres coses inicressants.
unes cançons del poeta Rossend Dotes.
—Sembla que el vell projectc de l'Escola Catalana d'Art Dramitie d ' editar
uno biblioteca teatral sera molt erial 11111
jet. Ilota diu que el primer voltons d'aquesta bibloteca sera una de les obres de
feeder estranger stierte que veurem representades a Romea.
—Esmcntem lo participació de Criadfol de Daminee en la sessió necrológica
que l'A. E. P. dedica a Potnpeu Creer.
El treball d'En Domrc no is um tidgcrr
clogi incondicicmal, ans una critico scriosa
i honesta.

MORT DEL BARO
SONNINO
Roma, 23.—Lex -president del
Consell i ex-ministre d'afees ese
trangers, band de S'ormino, ha so-4'
fert avui un greu atac de feridura
cerebral.

L'estat del malalt inspira se-.
rioses inquietuds, (erneut-so pose
silbes complicacions.—Hnvas.
Roma, 23. — A conseqüencia
dem clac de feridura ha mort
l'ex-president del Consell de rni -t
nistres, ex-ministre d'Afers i sea
fiador, liare de Sonnino.—Rädio.
ELS PREPARATEUS DE LA CONFERENCIA DE BRUSSEL-LES
Brussel.les, 23.—L'agencia
legrafiert belga din que en els cardes francesos s'assegura que el
president del Consell de Belgica
no vol convocar la conferencia
económica de Brussel.les fins i
tant que aquesta hagi ellaborat
tots els detalle financiare nacessaris perque aquesta conferencia

obtingui resultats pràctics.-11ae
vas.
Parle, 23.—El senyor Poinear6
ha rehut aquest metí al president
del Consell i al ministre d'Afers
estrangers de Bélgica senyors
Theunis i Jaspee respectivament.
Aquests ministres anaven
acompanyats per l'ambaixador de

Bélgica a Parts. — Havas.
Parts, 23. — M. Poineare ha
ofert avui un banquet a MM,
Thennis i Jaspar.— Ràdio.
NOUS DETALLS DEL SAQUEIG
DEL "SUIANI" PELS PIRATES
XINESOS
Hong-Kong. 23.—Elsa compro..
vat que dos dele passatgers 'ir
fosos del vaixell ;Ingles "Sudara",
atacat recentment per uns pirar
tes, resultaren ferits. Un passate
ger desapareguil .
Es creu que els piratee oren ea
la seca mejor part soldats desen..
tors. El boti que s'emportaren
s'estima en 35,000 dollars. El
"Suialli" no poilava telrgrafia
cense f
VAPOR ITALIA A FON3
Malta, 23.—El vapor italià "Rae
ra" se n'ha anal a fons en aquest
port.
Ita aeonseguit salvar-se iota la

tripulacid, ça'rò la ciumege
perdul.—Ilavasee?
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FINANCES 1 COMERC SECCIO MARITIMA
• del 23 novembre de 1922
pr.An
Rala
Obertura Bit
18 1e 68 u.5
631r3
:Urda
68'7o 08'65
Ataranta f al'o
Oreen* 1;63
Celontals 04 73
11110142A TARDA
•••
Obertura 111t
03 65 1145
6S6.
Borde
68'53
atacante 01bo 66 73
3 O
Cuerea 34 95 "A 5
P.4
Medies 19926 194'25

.

g

•

.

68 65
66'0
17'4'5
t4'75
'rano.
65',5
r;o

3 .'oo
104

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

g

g

z.

• • • See. .A
•...I
p
S* e
ge ID

P
▪ »

•

75'50

c

fes3a

• D
r•z

75
y
84'35
pricicaa 1968
58
•
1873
54'70
• Oral. Trame:ea 4 0/0
•
e
•
50/U.
Ferrera-mas de catabais&
00'75
Compamis general ferrols. Catalana so.")
Com.pariyie Barcelonesa Etc.:D.1We:
Merma de Barcelona 4 e/0
Catalana Gei 1 Eletlat. Ser. 2.
•
.
e
73
e F.
ecergia
e
!teclea de Gafe . 5 0/0 875
4
•
"
G O/3 9375
Societat Productora t'orces Yotrine 84,75
COmpanyis general Tabaes
amo:uva cordPvwr
Catalana Gas Ele:irle/10
Canei d'1,aen
Conanya Industrial
blat. Gral. Telefor.s.
• Penineular mera
AmerIce d'ElectricItat,
COMES csvsaiscEer%
Frenes, 1110.
Idem s4tsses. 12100.
ideo Mimes, 1410.
Dieres. 2938.
Urce, 3075.
2)G121 2, 051.
Marco, 515.
O- 9190.
Col
1.0981 Nif
Obertura 111.
Baie
Ti.,,,
Nord
95 55 53'63
65 5 5
6S•53
wbo
•
6A850
Andsla,aa 57'10
57..0
Coicalid• 6323 65'33 65'25
655

•

-

.

SORBA DE MADRID
liderior
Ideni fi de nies, 00.
Amortitzable 4 per 100, 00.
Ideal 5 per 100, 90.
Exterior, 80..15,
Bane d'Espanya.
Ideal Espanyol de Crédit, 133.
litem Itiu dc la Plata. 231.
Ideal Ilis p atio-Americe, 000.
'l'aliaos, 217.
Suereres preferents, 00.
Ideal urdinäries, 31.
fa:Miles, 811'50,
Nonio, 3:4.
Alacaata. 000.
Frailes., ;7.
L'Hurte, 110.
P9915 Telera
626 •23.
Canelo ...bre
Ident Bellaca, 9790.
Diem Espanye, 21425.
Holanda, 351.
Irleril :taba. 03'10.
50•4 v.u k. 1797.
Idee liain:011, 67.
ktent 1, de.7e, 37670.
{rte../ >4IPTP. 250.

.

!den*

Ptee.
78
76
66
63
60 1 61
09 1 00

EE. UD. groe

98
7830
Comptat Terma
Blitt do lucro (Pulo ven),
nota 27 28
•
impressId.-Abans 0059' 23 arribar al
no.s re nort el vallen "Infanta Isabel de
Borbnal", prooedent l'Argentina, essent
portador d'unes 2000 tones de Sial de
mero.
1 :r les narrativa que co varen repartir
a L.101.1a de leernentat Cereal co Yeti que
es de bona quanta', rom la es costura en
atoraos Muele!.
Citada Extremadura,
55
rolo
"
31
Ordl
36
Pavea Pral
47
Valencia
47
Favons Yenes
Jerez fine
"
40
Veces de sodue
56

•

,

vera

Sevii/a
Retranger
Comarca
Ca

'I1tus
Tots aquests preus 04/1 per 100 quilos
j per mercuteria sobre carro.
35
Garrota negra
33
Matafere
o
"
Portugal
" Bola
la
28
Ibiza
98
o
bupreSSId. - sobre les garrofe , 2e 52 e
pOdtvr dir que PIS .5649 preus pugin cstän
menss tenis que Mea antedors aelbutnt( 2 aqUe5ld petita 11070000! al "stock" disponible 1 de 4901081.5 bastant bones que
SI ba a netra pina, e.,Lre tot /a role do
Valeuela.
Castelld I la Matarcra
Ilan arriba% al ntAlre port out) carrega
da garrotes els naguts "Pintlita", "Tore'
aa", "Gettuveta" 1 "Cervol urgen'', representant un een'Ullt apitturautainea:
frult.
al
d 'unes :e co ilTI:P S de resen:al

g

DESPULL118

27
Yartnes camero 4
22
Sets ones
12
Tertere5
Qearta 17
Preus per ea e de 09 quilos.
Rala
te
910000,
9(01001
15 1/2
14 1/2
tasa
iagonS aro :bate: Alacimi. 5 d'ordl.
MONGETMI
AMonquillna,
67
coco pata .
Pri:t norte,
73
Mallorca.
Pinet
69
CM:U:ras
Sebe ruin/. SI,
129
110
urea " 1.
^
»
9,
I IV
•
•
9,
II
Mata,
09
M11107
bomba Moret,
114
som 19,
105
•
e 49,
“
105
Neul/oell O.
13
58
stelecie,
Matiset.
59
arrIbal,-: Noid.
\
Atacan!, 11
"

g

l

OCAPRÉs

finte/. (5, 1", off.
P1017 1c . ‚14 off.
lira& 4". P09 oft.
1161als, ott.
Pranes rnIssos, 477 off.
Maree, 0225 oft,
Corones, 002 off.

.

•

UN BEN
Intrant la se • sid de Dora

anir tarda
eihrrer luid) multa Insistenefa e/ rumor
do que lea Conipanyies dels ferrocarrna
del iturd i de Madrid a Saragossa I Alacant, donarlett 10 pessetee de cela a IlurS
accluns a colinde do l'exerelel actuat,

•

-411itke
fifiri&ZUViar,.

ANUNCIS OFICIALS

Panyos seleccionats

DE BARCELONA
Acordat pel Consell d'Administraci6 d'aquesta Societat el pa
d'una quantitat a cona-gament

La fama de que disfruta la PANYER1A RAMOS
es deguda a la gran cura amb que tradicionalment
selecciona els scus generes i als preus reduidissims a que pot vendre les miflors qualitats pel fet
de te nir un extens gir

te sobre vis beneficie de l'excite
ele! de 1922, 09 pOSa a COneine
ment dels senyors Accionistes de
la mateixa, que pedrea nereebre,
des del 15 de desembre vinent, la
quantitat de vint pessetes, o siFui el quatre per cent per aecid,
raitjançant la deduccia dcle impostos corresponcnts, eils Balice
següents: Societat Anónima Are
iiús-Garf, Banc de Bilbao, Sindl,
val de Banquers do Barcelona,
Banca Artuis, Darte Hispano,
Colonial, aixf com tambd a Bilbao al Bane, do Bilbao, contra
Ilinrament del enpd mlin. 7.
Barcelona, 23 dc novesnbre
1922.--Per la Societat General
trAigtlee ti' Barcelona.-El Director, E. PalsOn.

Gr a ns

coreranytoo.
Tut

Madi).

c

l'esnicinat e I ill'-iiu a 111°1 d'uiror-

Noves religioses

'!X

Avui, Sant Joan de la Creu,
fundador, i Santea Flora i Marta,
verges.
Quaranta llores: Asui, a l'esglesia de Religiosos Fscoläpies.
llores
d'exposició: De les vuit
•

Vapor anales "Silksworth", ea
cap a Mitillesburg.
Vapor holandes "Amaaona*,
de tränsit, cap a Valeacia.
Vapor noruec "Fanefjeld",
[test. cap a VaGmeia.
Vapor espanyol "Rey Jaillie 11'
amb eärrega wincral, cap a MUR&
hast,

junta del Port
A l'última sessid de la Junt;
del Port presidida accidentalment
per don Batel Roig i Torras, toa
ren aprovats els emplea corres.
ponents al passat mes de setenta
brxe, essent els assurapLes de ina-i
jor interés objecte de dita seasid
els següents:
Cobrança del primer semestre
do subvencha extraordinaria eona
cedida a aquest port en quantitat
liquida de pessetes 1.086,8011;
acordant-se amb tal motiu, vista
l'efectivitat de la indicada subvenció tantea vegades oferta sense efic'ecia des de 1908, ter pro,
sent a la Superioritat l'agraiment
de dita Junta, timh preg de qué
disposi que siguin lenes aanb ara
géncia a pública subhasta les
obres aprovades, sancioni les en
tràmit i aCCeptl els projectee que
vagi pressupostant per al räpid
desenrot llamen/ i minora de/ nos
tre port, a fi de recuperar en el
que pugui et temps amb tanta
ajornaments perdut.
Informe favorable a la eoneese
sita d'un espai a l'Associaeiti de
patrons carreters de Sant Bertran, per a ~Lar una caseta a
la zona d'uni6 del dit moli amb el
de Ponent.
Subhasta pública al din 12 del
pròxim desembre per a l'arrendament del kiosc número 2 del 1)1o11
de Sant Berträn.
Devolució de quantitats per
ocupacid de molls en virtut de demandes fundados en causes de
torva mejor.
A dita sessió len constar lerminantment el director de Sor&
at Marítima que el port havia esa
lat sempre net durant el petit
rfede en qué hi litigué a la ciutat
algun cas d'onfermetat sospitesa
i ala( es inantenia, expedint les
patente deis vaixolls, fent-he
constar categériaament, a pesar
del qual algun cónsul mantenia
contrari criteri, enterament injustificat i altament perjudicial
al rostro port, el qual continuava
vigilant seguint la campanya
matar ratos als 010110, eaerts
i vaixells anclorats Cl( el niateja, amb la cooperació da la indicada Junta, la (mal. per unanimitat, aeordO expressiu set de
gräcies a favor del citat director,
de Sanitat Marítima per son lloable zcl i singular encert en pro
deis interessos de la salut
ea i del tràfic mar/Limo-contera
i a l, donar compta de tan eategta
riques manifestacions al governador civil do la provincia, pregant-li quo per la sosa part disposi el necessari yergue s'esvaeixi tota prevenció sobre restat saaltar! de austro port., ( comunicar'
les antcriors manifestacions i rea
solucions a les amares de Co'niere i Navegaciö i diadústria i
al Foment del Treball Nadonal
perqub puguin exercir la sosa mea
rescuda influencia atora els cOnsols establerts a nostra eiutat, a
fi que de.saparegein tan infundats
prejudicis.

ZIMMIIMMItaraeraear
•111.~111

del metí, a les sis de, la tarda.
La /Mesa d'avui: Sant Juan de
la Creu, color blanc.
Cort de Maria: /1%111, Noetra
Dona del Remei, a Sant Jaume.
Vi:Mes en sufragi de les änimes del Purgatori:- Avui, a la
seva capella, Escorial, 155 (Gràc(a). Torn de Nostra Dona de la
Merc.
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i agymbig

nagatzern s

!orsa de Treball de
1n qtstrin Textil

Maison Royale

A la torea del Traen orgaintuida per la Pederaeld Textil do
Catälini3a, en el sea caletee
ClJris, 25, mal., segueix tiborla la ibscripeld de personal apio
per als cärrecs de Paradors, Contramesires I AJUdants de les l'al...times ele
Apart dols que la hagIn exercit
el carien eotreSponent, es duaam

Carear Cucunulla, 9
(l'Uva Ganta Anna)

preferadedi ale mocatiles asustaclors per als t'arrees de Contrauicstre; als teladurs per ala d'Ajadant de te70itO, 1 per als eärrees
Parador, ala que bula cata a;11-

el111 -9 eis pirdiffs!

d'out do parador.

Flassades llana, dues cares, grandis3unes
Panes 90 centiinetres tots colors
Cortes llana de tres metres
Chiffon seda negra 100 cenlim*es
Duvetin seda negra WO centhnetres tots colors
Tricät Pireneus tot llana 140 centimetres
Camussa llana tots colors 140
per
a
abric
130
Selkins seds

BANG CE CATALUNYA
CENTRAL: Rambla dala Estudie, 4
AGENCIES: Slemero 1, Creu Coberts,
2,
Aun.ro
San&
Andreu,
250.
l'intime 3, tialdmi nsii, 111.
VALGRB - CORONA
GIRa - CARVI - BANCA

Apartat the Correu,, 591

Direcció Talega-atina
CATALONIA fi AN lt

oxistebrIcies

Garamtia dm quantat
Els Pitityoze Ramos vestal/4bn I duren; sha do cortara edlids, do bona llana 1 de la darrere moda
Classes especials per a uniformes d'empleats de Banca
I Company les
BARCELONA: Petal, 10. Teléfon 4622
SUCURSAL: Hospital, 27 I 2 9. Tolefon 34G9
MADRID: Cava Alta, 44.

segons sembla, mime esta to•
numentat en que ate un dolo dIrimo dies
del Orinal mes co reunelsen a ID/irrita
els ennsellers d'una de
lea estnentades

'‘• Ove

a

BARCELONA

Irle.

74ent }traed, Inc.
bkin (- recia, P.C.
Elem rim Ca, 2 77.
kien L.N. marca, 28127.
Ment IlerlIn. 0225.
1.1edi Titna. Me.
Piaga, 4393.

de/ T'ella! l el seenent felo radia: netuuda
rureenva 1 reaçamva Cimbra 51ereantli
Bar c elona I representants mateixa en el«
p,,,,Atas paritaria I Connsait mlina del
Trettall, acordaren per UnanimItat fer
present a y. E. la Sera absoluta Incondtemnal adh shi tnne1nnament premia f.omtssIn misia cal Traben en el Comer( do
Barcelona, ree0menant-11 neeessitat d'enbastir el set, pre6tleI.-E1 saluda atentanirnt.-Scerelari, Vendrell.

SGZIETAT GENERAL D'AMI/ES

0,

CEREALS

91111

2
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FARPVES

5,022010

vs,
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l'Aercat de Llotja

g

Vaiaells entrate
Yapar., francés "MonU-Cenis".
de Maro...tila, de trànsit. Amarrat
moll de Baleare 0. Consignatari, Salvador i Companyia.
Vapor anglés "Cervantes", d'e
Santander, amb eärrega general.
Amarra! mol' de Barcelona S.
Consignalart, alee Andrew.
Vapor portugués "Congo", de
Lorenzo, en transa. Amarrat
moll de Ponant N. Consignatari,
Berna() i Companyia.
Vapor holandos "Sambodga",
de Lisboa, amb gasolina. Amarrat moll de Ponen! E. Consignatari, Companyia Patri-alífera.
Pailebot espanyal "Arnahle
Oliver", de Pielma, amb cärrega
general.
Llagut espanyol "San Sebastiän", dc Vinaroe, amb garrotee.
Vapor espanyol "Rol Jaime 1",
de Pairna, amb cärrega general
i 32 passatgers. Amarrat moll
de los Draesaites. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor italià "Emilia", de Marina di Carrera, amb marbre.
Llagut espanyol "Dos Amigos
Alfaques", cte Vinaroe, amb garroftiä.
Valer italiä "Césara Batiste",
de Trieste, amb fusta.
Vapor francée "Carnoules",
d'Espanya NE. Consignatari, Ra-

Mangan, amb no o. Amarrat moll
'airee Germana i Delgado.
Llagut espanyol "SerIrdl n-,
oto Vinaroç, amb garrofes.
Vapor alemany "Bochum". de
Menean, amb cate. Ami rat mol!
de Sant Bertran. Consignatari,
Ricard Torrabadella.
Llagut espanyol "Leiln", de litnarots amb càrrega general.
Vapor espanyol "Santana:día",
d'Aviles, arab carbó. Amarrat
m011 de Costa 6. Cantsignatari,
(Juntera Feliu.
Vapor inbarailint "Arma Caín"
de Trieste i escales, amb eärrega general. Amarrat moll de Sant
Bertrati, Consignatari, Baixas.
Vapor espanyol "Canalejas",
de Valencia, amb eärrega general i passatge. Amarrat moll
d'Espanya N E. Coneignatari,
Companyia Tra»sinattliterränia.
Vaixells Bonita
Vapor espanyol "Navarra",
amb eOrrega general. cao a Melilla i escales.
Vapor eepanyol "Salvador 01ner", tflub eärrega rneral, cap
a Pasages 1 escalfes.
Vapor espanyin "Ainpurdanés"
amb eärre Fra genera, cap a Roses i escales.
Vapor espanyol "Cabo Santa
Pola", amb caarrega general 1
tränsit, cap a Bilbao i eaca ) 3 s.
Vapor noruec "Ravnedal", amb
cärrega general, cap a València.

brA. onl renovaren 6 s mostees aiee
scit del son ageaiment I contianea.
Por ültini s'acera exneillr al mIntstre

-

força
Alenya °
Blanca atta
Corrent
Superfina 5ercrICT
•
en/Tul
Va ons arribas?: nata,
Alacant,
"

g

p

Moviment maritim

g

OR
Alfons, 120 per 100.
Onces, 49550 per 100.
4 I 2 duros, 12550 per 100.
1 duro, 12550 per 100.
Isabel, 12056 per 100.
p eones, 125'50 par 100.
Lb/mes 3150 pessetes,
Delars; 650 pessetes.
CUI7ä, 0413 pesseies.
Slexice nou, 12750 per 100.
Voneeuela. 12450 per 100.
Mace s . 150 per 100.

Gran

e

•

g

ll

4

2

Italiana, 30 per 100.
Pelarme. 4380 per 100.
uisses, 121'90 per 100.
Portugueses, 025 pessele8.
Alemanys, 0'13 per 100.
Austriacs, 0015 per 100.
linlandesos, 2411 pesEetes.
Suecia, 1'0 7 pesseles.
Noruega. roe pee.retes.
Dinamarca, 1'20 pesseleS.
Bumanla, 4 per 100.
1'..tal3 Unas, 645 nes0e0t9.
Canaill, 615 pesarles.
Argentina, 2'29 pesseleS.
Uniguals, 3 pessetes.
Filens, 070 peeSeteS.
Praellers, 060 pessetes.
nonvians, 135 pe...actea.
Pernän . 20 pesaetes.
Paraguas. 010 pessetes.
'ene./esos, 9'80 pesseles.
Argelino. 4 7 ' 7o per 100.
E ipte, 2210 pessetee.
Peines, 295 pessetes.

p

e invitarle (1151 rosep Cabré I Reta_
prealdent de la Cimbra Mercantil
d'aquesta Motu. Minarla passat es reunen les Juntes DIreellva I Consultiva de
la referida corporal& els presidenta de /es
entitats a ella adherirles I els representante de la mateixa ala CotutteS limitarte 1 a Ia Corniss10 nüsta dcl Treball al
coccere de Barcelona.
Exposai pel senyor Cabrb l'obleete de
lo reunid, que era aunar compre de rae.
tUaeld de la Cetrera Mercantil en retaele amb les incideneles dels acera presos per la Comissid 311915 del Treball, despres empli debat en el 'mal CO manitestä
nnannn el parer deis reunill reterent a la
necessItat de mantenir 1 enrobustir el pres.
l'el l'expressat organlsme s'acordä, per
aelamacid, ter constar un rol do gräeles
als repres ntants de la Cimbro 014 CO tintes parnaris 1 en la tnatelia Comisad mixta, pel M'al/Iteres amb que porten
a cap la sera Ingrata 1 illffell manca 1 renovar la contlenea mes decklIda I absoluta en lo persona d'En losen Cabra, 41 gni502n presIclout de la Camina, per tal
rom des de la ComIssin mixta ha procurar sempre. amb incansable actIvitat I amb
Set 1 meran. altament IMables. armonllrar ele Interesaos de tots els elements pro.,
doctore, treballant d'aquesta manera en
el restabliment de la pau sornal. tan Mi/daten/1 pertorbada; acordant-se. ciernes,
ter presento al miniatre del Treball I a /a
mateixa Comissin mista ele desicies deis
reimits de que s'aun' mantingudes 2 aterro/Mes les atrIbuciOns del propl orgasmo.
me,
El senyor Catre, despees d'agrair
onlides paraules els acorde preso . va
Ter un con c ia resum de Ioia t'actuante) de
la Junta Directiva de la carrbra Tierra:7ln PTI renten. als problemes que cada cha
cs pinnieten I exprese la sera conficrte,a
que, el els associats se uicil prcsurnt com
rin g ara el g en apol als demente. directins, /a Inflonnela de la Cambra Mercantil ser) cada Ola mes gran, en protlt
dels Interessos que representa.
'rol, els convocats expresszren el set'
asenCment a les paraffies del senyor Cdter',

Angle?os, 29'40 PPS9CI4",

Dia

•

Treball

Torana GERIBARIS Banquera
BITLLETS
Francesas, 4$1 • 70 per lees
SOLER

23 de norciebra de 2922
OBUTBis DE 1..*E9T9r
70'35
tenla Interior 4 0/0 F
6626
&titilar 4 49
•
atable. 1%
•
S.
AanDie.
•
A.
2929
0133. '17. vi. t
S. B.10183
•
•
10270
4 Iener 1024 S. A_
•
•
102'45
B.
• •
L lebre? " E.A.102
•
•
•
•
hatIttrAfdERTS 1 DIPUTACtOria
Deute namuct al E. lees
1909
1905
1906 Ser . h.
78'73
1905 ber. la
1906 Ser. O 79
1907 ser. 13
tete eer. 13
1511 Ser. I3
19 2 9 Ser. E
tOtt aer. 9
73
1918 ear. 8
1918 ser. 13
19t7 Ser. It
teta Ser. 11
77'73
1919 Ser. ft
77'50
1920 Ser.
77'25
1921
97'35
teute Ella/role 10 1 999 4 1;9
" 1997
•
" 1913
E p a Reforma " 1 908
90'7 )
Dipt• Barna, Ecent!t. 6.632.900 D. 78
9.050.105
•
"
•
•
13.000.000
"
• Illexemua at rellana E• 1914
73'50
••
72'50
Misa Greda Comunal
fig.
O607 7 . Pcrt Barna 4
0911.17.141011s
cl
Ceras 1! 5 er..r1600:1k..“.Zde3
•
59
•
Ser.
•
• 3.. 2.er.
•51
•
4. Ser.
9e Ser.
•58
•
39'75
Lente:ala Pernplona
61
Prior,ta; eterna.
Eegdria, Medina
6m13111.905 1. Ser.
"
9• Ser.
Une. Velencia Taima 4.4,, 4.
75'23
" Adbi.
• 1.•
57
U. S. a.

La Cambra Mercantil i
la Comiiisi6 Mixta del

LONDRES - VAAKOPA'
CCilules are-entines, 39 3/11.
Esicrier, 76.
reanea, 62.4",
Nova York, 44935
repanya, 29315.
5u1ssa, 241'78.
Holanda, 11407.
imita, 0675.
'r ueda, 1673.
Tortuga', 031.
Argentina, 4443.
51onteriden, 43'50.
Me, 3760.
29500.
Copenhaguen. 291'75.
okohama, 21'73.
neelca, 0730.
>omega, 940'03

SESSIO 'DE BORSA

o

25
Ptes. una
14
metre
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L'AJUNTAMENT

Les obres del etropolità a les Rambles

El senyor Romeu diu que no

Ida, ta minoria d'Acció Catalana.
els tradicionalistes i ele senyors
Carrasco Gabarró.
El senyor Maynes diu que la retirada dele radicals no es fonamentada.
El senyor Junyent lamenta la
retirada del salé de les minories
monàrquica j radical. Explica ele
motius que rhavien obligat a
unir-se amb les minories i treu
que amb les paraules pronunciades pel senyor Mayntle les minories podien donar-se per satisfetes i no Iii havia ja motiu perquè
les minories obressin com ho han
fet.
Es llegeix una altra proposició del scnyor Carrasco.
La defensa el firmant de la mateixa, dernanant explicacions sobre les garantice i condicions que
s'ofereixen en el dictamen.
El senyor Maynter ii dóna lee
explicacions que demana i el senyor Carrasco retira la proposició.

mera tanca, Imposant a la Companyia robligació de satisfer una
multa de 10.000 pessetes per cada dia que transcorri fina a quedar complatament hilare d'obstacles e! passeig central de la Rama
bla completament refet el seu paviment. (Rebutjada.)
Una altea del senyor Bordas:
"Que si transcorrsgut un any
just a comptar del dia que °omonein les obres del Metropolità
a les rambles, no estiguin acabades o, almenys, no estigui totalment 'Hure d'obstacles el 561 de
les Rambles, la Companyia pagui 5.000 pessetes per cada dia
que trigui a relitzar-ho, (Fou aecaptada amb la següent variació
proposada pel Consell de Govern:
"la multa serà de 500 pessetes
diàries durant els primera deu
cites; de 1.000 pessates diàries els

3
ark.

si:lenta deu dies; de 1.500 pes*
setes diàries durant els següente
CIOU dies, i abrí successivament,
augenenlant la penallitat en 500
pessetes diäriee oada deu dies
(entenent-se Ilevat siele casos da
força mejor),
Una altra del senyor Bordas:
"Que la Companyia del Metropolile no pugui transferir la sova
eoncessió lIns que estigui establert dennitivament el servei."
(Acceptada en di imita, de qub
ha Companyia es compremeträ a
no tramatre la concessió sense
traspassar totes les obligacions
derivades deis presente acords
municipals.)

caPelamenaea'
ainó
de teacta
fer complir
Reglament.
Dient s'ampara en el Reglement,
are
uns
demana que es Ilegeixin
beles.
El senyor Rocha reconeix
-•••nn••n-fe..-.
dret del senyor baró de Viver i
s'estranya de que el senyor MayLa n'Anoria d'“Acció Catalana»
raes es posi en un terreny d'intraneigencia.
Eis cinc regidors que constitueixen la minoría d'Acció CataEs Ilegeix una proposició incirana" a rAjuntament de Barcelona han votat a plena consciencia el
dental (lee senyor Carrasco deS'amaba la sessI0
dictamen accedint a rautoritzaciú soLliditada ver l'empresa del manant que la Companyia del
A dos quarts de sis menys cene
Metropolità de realitzar les obres a cel obert en la secció de les Metropolità no faci el ramal de la
minuta de la n'atinada d'ahir l'alRambles.
Rambla. La defensa el seu fircalde va aixecar la sesean
Abans d'ara, el senyor Massot haria donat el seu vot favora- mara, dernanant al Consistori que
la voti.
ble dins la COMiSSió de Govern, despees d'haver-ne parlat detinguEl senyor Maynés exposa el per
dament amb eis seus companys de minoria i d'haver cercat tata elle
assessoramenls autoritzats. Fou, precisament, el senyor .elassot que creu que ha d'ésser retirada
aquesta proposició incidental. Din
qui exigí que es procedís sense precipitacions en una resolució de
que si la votessin el scnyor Cartanta transcendència, estudiant abans profundament la qüestió en rasco i els industrials, serien eis
tots els aspectes.
primers que al poc temps s'estiCOM!8810 ,MIXTA DE L l'aavoeat En Joaa Clealevae per
No oblidaren els regidors d'"Acció Catalana" el cairo politie rarien els cabells i es penedirien
TREBALL EN EL CO- a aeeeaurarali que el Sinl.,at
d'haver estat l'obstacle perquè
que preeentava. Era, certament, una temptació per a una forca
NIER9 DE BARCELONA Urde no té res que veure amb el
Metropolità arribes al Pla de la
naixent aprofitar ravinentesa de presentar-se una qüestió en la
fet esdevingut a Mataró. Si alBoqueria.
En la sessió celebrada el dia
que s'hi sentien afectats interessos respectables i s'hi movien nobles
Es posa a votació la proposi- Les esmenes de la mi- del cerera, la Comissió Mixta del gun atnal al Sindicat—%r!passions per a fer d'una actitud consistorial una bandera atractiva
ció, essent rebutjada per 26 conTreball en el Corriere ('aquesta no compleja amb la norma de la
de huila t el maje propulsor d •una fäcil popularitat. Si "Acció Cata- tra 17.
Junta noseltrre no ens val tee.ier
noria d > Acció Catalana sceiustarte,
diferensolidares dele seas actes.
lana" slagues sentit "partit potaje" havia de marcar una
Es presenta una altea proposiertarnPar iso ad : rdees °di cle pr e nddi ennt
Una
dels
senyors
elassot,
Esteciació amb les forres consistorials que continuen addictes a la eió incidental, firmada pel secontra llurs respectius patrons,
PLA A LA Sour..13
ve,
Guarro,
Barbey
i
Duran:
"Que
Lega Regionalista, situar-se en aquesta qüestió, envere la qual tota nyor Maynés, dient que es consi- el compliment d'aquest dictamen va pendre els següents acorde:
D'UNA VAGA
Felicitar al doctor Algarra pel
la ciutat està atenta, enfront de la concessió sol.licitada, acceptant deres ja prou discutida la toten- no es porti a efecte sense la preL'empresa
la fundes') .1
tat; que no es procedeixi a la lec- via t expressa acceptació per part seu nomenament de delegat regt
plenament les conseqüències d'aquesta actitud, que, fossin les que
Angide ; Serra,
tura deis documente demanats de la Cornpanyia de totes les obli- del ministeri del Treball, Gomero :ro d e le see^ors
fossin, portaren rexit cap a nosaltres. Celia, pene, desoir les sugdel Passatea: pajaeee, tan
pel
senyor
Romeu;
que
es
Ilegeie
j
Indústria
a
Catalunya.
gacions
que
en
el
dictamen
i
gestione d'un trionit personal o de grup i inspirar-se en una fide- xin les esmenes i la Comissió les
en
*tan rer acorten:ese f.U3
Agrair al ,senyor alcalde d'a- acareo
litat superior: la que devem a la ciutat els patriotes, no als interes- estudii i vegi les que es poden ac- les esmenes incorporades s'impo- questa
ó deil oerma (rid el eilluns ne 'meten
ciutat la prohibici
sen
a
l'empresa."
(Acceptada.)
al trebeli. Aquaseta vaga dera des
sos fragmentaris ni als especies transitoris de la ciutat mateixa, ceptar i discutir lies altres.
Una nitre, del mateixos senyors: mercal a l'aire llame que se ce, del ame degmet.
gime la que es fonamenta en una visió integral, present i futura, de
El senyor Romeu diu que no "Que de les obres que s'han
hebra els diumenges a la plaça del
la ciutal.
pot tolerar que s'atropelli el seu practicar a ccl ras per a les quals Sol, de Gràcia, de conformas!,
MANIFCBTACIDAS DLL
Mirara només el be de la ciutat, calas oposar-se a robriment dret. Apel.la a la presidencia, de- s'autoraza la instaLlació de tan- amb l'interessat per aquesta Collr)temeaDOR
manant que faci complir el Regla- ques, no es eoden extreure les e- missió Mixta, a petició dele coe
de les Rambles
Ahir al India el senyer Arrt
els
&ele
ment
i
que
es
respectin
mereiants
estabierts
a
les
MunemoLa lainoria d-Acció Catalana" va creure des del primer
rres de l'interior ('aquestes sinó
-nazrebélspiodte.Elsva
dele regidors.
de les deu de la nit a les set diaaions cte l'esmentada p/aea. ter que no t r ina res •nveriaht
ment que s'haela d'evitar ralteració de la normalitat de les Reme
El senyor Maynes diu que ei des
Donar ajut a la instäncia que p er a couturacer-los, peea
del
mate"
Receptada.)
bles, (*eles el que costes, merare n'hi llagues la possibilitat.
lo que ara preten ho llagues deUna altra del mateixos senyors: Ja Unió Patronal de Manresa i que frers Mes et e no s'hasien test
Lee obres projectades tenien tres greus inconveniente: la difimanat a les set de 1a tarda ho "Que
la sera comarea, conjuntament
arbres que en el dictaeansearien rram essions.
cultat del trànsit; els perjudicis que ocasionessin ale concessionaris
/merla trobat molt bi, pece ara men esels
considera indispensables amb el Centre de Dependents del
Manifesté que estaba satis litt
de la via pernea i als industrials establerts en el tros afeetat; el nosaitres, emparant-nos arnb el tallar, siguin respectats n'entre Comere i de la Indústria de la
mateix dret que invoca el senyor no constitueixin un imminent pe- dita ciutat, ha adreçat al minis- de que regressió de Matmee
perill d'ecasamar la mart d'una part de rarbrat.
ft.s una ineei 'e SindieU . .S. Fir4
teri soLlicitant la implantació a nn I rrle'l;
Aquest darrer inconvenient era, des del punt de mira de l'inte- bare de Viver liem presentat
rill per als traballadors i viaper qüestions peraincidental.
proposició
la
mateixa
de
Comitee
paritarls
res pelaje, el de mes transcendencia. Salaria, pede de considerar
nants; i a fi que això no arribi,
baria eree
El senyor Rocha diu que lo /lile s'obligui a l'empresa a prendre i Comissió Mixta en igual forma entere. Dlgue
que tara ti les ubres es feien a vall obert com subterräniament, els fa la mejoría es un atropen i que
des perque no •• e repetís cop tel
que
els
que
funcionen
a
Barcelo,
mesures de seguretat que imarbres perillaven de la mateara manera i, per tant, rúnica soluele
ei s'aprova la proposició ha ini- les
posi el cap dels serveis tècnics
rertie
sereneme.-era detnear les obres a la placa de Catalunya, a la qual cosa no sla
noria radical es retirarà del Con- etn
Continuar les eestions emprede
l'Ajuntament."
Receptada.)
hauria avingut la Companyia, empareda per una concessió que no
sistori. Diu que quan se li donia
sas per a aconseguir del Govern l'actitud dele- sindicalistes de
Una
altea
del
mateixos
senyors:
fou donada per l'Ajuntament, sinó per rEetat i que aquest hauria les dudes que ell demana referent
"Que si hi ha necessitat de re- la creació d'un Comité remitan
A cada n'atine prediquen pau I'
a la rasant a la elaea de Catalue posar algun arbre que necessà- especial per a les empresas parpbligat a respectar.
i canteasen que fins ara
ticulars de serveis púlales.
Ele eares inconveniente se salvaren realitzant l'obra per sota nya estarà disposat a seguir trae- riament liagi hagut de suprimirhan
usat la violencia, a causa do
tant
aquest
assurnpte.
A
proposta
del
Centre
Industerca. pero això és fisicament impossible perquè la rasant es poc
e hagi more la Companyia vinno estar legalitzets.
El senyor Carrasco fa alguaee se
gui obligada a pagar les despeses trial de Confiteria i Pastisseria,
profunda i.les ensulciades haurien estat inevitables. llamea calgut
consideracions.
i
per
tal
d'evitar
una
competen,
LA CORPORACIO CIEde
tenir
substitució,
havent
aprofundir meitissim mes i deixar inutilitzades totes les obres ja
El scnyor Junyent interve per de
rarbre substituit les condicione cia iLlícita, dirigir-se als estaN:711AL DE TREEOLLAfetes, des del carrer d'Aragó, ara perjudici enorme per a la Cona- aLlusions.
bliments
enominats
Grangee,
DORE : : UNA 3COLA
El senyor Romeu din que si la de mesura i altres que imposi Bars i sin-atara, per tal que fora
panyia. la qual pot conservar les rasante actuals per ésser les aproJ'oficina facultativa de l'Ajuntade l'horari del rara d'alimentavados en la concessió que li feu eeEstat. Una Iluita per aquesta raó, presidencia no dóna al Ileggment ment." Receptada)
M'areola Corporació ces comunica que d'ençà dt die 15 de l'accid no venguin pastissos, doleos,
amb es de la violencia, era mes que temerària i, sobre tot, prejut- la interpretada que demdonarUna altea del mateixos senyors:
li ha seva mintiera es retiravä del
confite, d'e., apart deis que es tual esté oberta l'Escola de prijara, eer endavant, la impossibilitat d'una intervenció per l'Ajen"Que
'entre
durin
les
obres
consumeixen dintre de restablie mera ensenyamea del -Sindicat
eament eme, d'altra manera, la hi tindria, conciliant els drets de la Consistori.
El senyor Massot diu cale la a que es refereix el dictamen que- mera.
Lliure MetaLlergic, dirigida .pel
dar
absolutarnent
llames
i
expeConipanyia, i a costa de sacrificis que s'imposessin a aquesta, amb
minoria d'Acció Catalana anten
PER L'HoraRi ESTA- professor En Franeesc Clavija.
Unieres püblic, mirant d'atendre'l fine al punt màxim.
han de ser respectase els eirets dites la part vial destinada al
Aquesta escola, instal.lada al
BLERT PER LA COMISAma eta solueló era l'única viable i és la que han votat els regi- que el Reglament atorga a lea =- tränsit rodal i voreres, i per tant,
cerner d'En Guärilia, número 1 I.
810 MIXTA
dore d eee, ei¿7 Catalana". L'han votada sonso vacil.lacions, despees norias, per() que aquestos heu d'u- l'Alcaldia adoptarä les mesures
La Seccie P. d'Organització i donarà rensenyanea gratuita als
sar-se d'una manera racional conveniente, al seu judici, per a
d'esteta erefund, i aguantant l'oposició d'alguns grups consistogarantir el Hiere tränsit." (Ace Treball dal Centre Autor 1 mista fills dels socia deis SIndicats
merèixer
per
a
el
respecte
de
les
rials, alsaine dele guate, rom el lerrouxista, han passat altres vegaceplada.)
de Dependents del Corriere i de la Lliures, sol.licitant-he a la sedes, de e...bebe-recia irreductible a una fàcil resignació, pene que majories, i que quan, com en el
Una nitre del mateixos senyors: Indestria, ha cursat el eegüent cretaria del Sindical MetaLlergioe
ces present, es fa obstrucció
equesia argucia han aguantat amb teta fermesa roposició a la ma"Que en aquelles seccione de telegrama:
U N IO DE RiBA SSAId'una manera barroera i absurda,
joria,
"Secció Permanent Organitzademanant es Ilegeixin Ileis i re- les Rambles, en les guate s'autoRES DE CATALUNYA
'Acere) Catalana" ha millorat el dictamen amb una serie d'es- glamente integrament, sapiguent ritza la realització de les obres cid i Treball Centre Autonomista
El diumenge, a doe quarts de
menes nue hi foren incorporados, per virtut de les guate l'empresa
que molls del seus preceptes res en cel ras, la Companyia vingui Dependents Comerç j Indústria, guatee de la tarda, tindrà 'loe
queda mes subjecta a les condicione imposades per l'Ajuntarnent i
tenen que veure amb la gesta) obligada a canviar la totalitat del reitera protesta campanya hora- un miting a Badalona al aasel
paviment, tant en la part que hari establert per Comissió Mixta
ce reliagn al ruäxim respecte i a extremar la cura als arbres i a debatuda, es molt natural que la gi estat oberta colo en la que no,
que realitzen botiguers barriades eeol-46, orgemtzat rin Smue
restrible a etalitat del paviment en els troceas afectats per les majoria contesti amb la pleamar- d'acord amb les condicione que extremes de la ciutat, capitanee Agríenla Obrer d'aquella població.
ció
incidental
referida.
abres i earregar les despeses suplementäries de neteja a la maoradors que hi prendran part
El senyor Maynes contesta aus imposi la Direcció dels Serveis jale per subjectes estranys co- Ele
tarea renrecare aixi eran les indemnitzacions i abres condicione que
mere agent negocie un, i ihrer sortiran de l'estació de França
senyor Rocha i Junyent i diu que teenies municipals." (Acceptada.)
Una altra del mateixos senyors:
acaben de garantir els interessos i la comoditat dels ciutadans.
municipal i ex dependent expule amb el tren de les tres i deu
estä disposat a que es complei"Que si per conseqüència de set Comiseid Miela altres. Teta aufs.
Lee Lames, ja pel dictamen Mateix, es faran per seccione, sense xi el Iteglament, peró mentre et
impedir ei tsäritat a les voreres i als paseos laterals, i impedint senyor Roineu faci obstrucció va- l'extracció de ternes es necessita regada que inmensa majoria eme
ELS CUINERS I CAMleal-se d'aquest dret reglamenta- intensificar la neteja de las Re:ta- mere barceloni acata dit horari
tot el reenye pessible el pas pel mig de les Rambles.
ERERS
blee, corren a càrrec de l'empresa
Creiem que el reconeixement del benefiei fet aneb aquesta acti- re nosaltres havena de defensas-. del Metropolità les despeses que es just que petits boteguers sense
Conferenciaren arrib el gover,
dependents s'exeusin en la seva
nos.
tud a la Hm at no caldrà que passi caire tempir perque s'aler ta a
ocasioni." (Acceptada.)
modestia económica per preten- nador la Comissió mixta de pa.
El senyor Romeu rectifica i de
favor niel re.,
Es retirada, pel senyor Mas- dre un tractat de privilegi, perju- trons 1 obrera cutners i caminen,
mana la lectura de l'article 30
dicial pals patrons que acaten la per tal d'assabentar-lo del seu
del Reglement i el senyor May- sot, una última esmena deis niateixos firmante demanant siguin Ilei. Si embargs pendents contra funelonameva, principalment de
Tres emana que es llegeixi
indemnitzats els que en les tiem- aquests delinqüents no s'exeru- les organitzacions de socorosos
cel 36.
per a la vellesa i atta torees.
El senyor Rocha diu que durant bles tinguin concessions munici- ten quedarä demostrar fracàs Colota la nit s'ha tractat de les ra- pals si es veuen perjudicats per missions Mixtos i eimilare per
' El seriyor Maseot diu que no tracta, donant lloc a que l'alcal- sante i demana que se li
les obres dgl eletropolitä, donante culpa patrons desacaten sempre
conteeiaeä a lotes les aLlusions de cridi sovint a l'oree ele re- la rasant de la plaça de Ceealu- se aquell per satisfet amb les ga- Beis tribute legals aria) actituds
han
fee
pula
emplearla
gidors.
que st i
anàrquiques mal-socia/1s."
laya, i cona que diu que s'haueen ranties que per tale concessions
molla eetona. Contesta al senyo:
El senyor Carrasco turna a rec- de retirar si es vota la propuei- reclama l'informe facultatiu ee
No ee el de cap vilatge esEL SIND:CAT UNIC DEL panyol; no fe, tampoe, el de fordial que, referent a tificar i emitiera la presentació ció, demana que se li conteste
sentit de poder (.; sser indea
la gileetie eenitäria, ha ungut d'una propoeicie incidental &ePELL
RAM
DE
LA
zat
s.
mació recent en alganiee poesese
El senyor alcalde diu que la
una eenfereneia amb el doctor mes que hagin parlat eis senyors presidencia ha
la Cornissie organitzadora d'a- sions espanyoles ul.j l'Africa.
fer respectar el
Gallee!, e: imal li ha afirmat que regidorS que tenen demanada la reglament tant per les majories
Aquest "Somatén Armado" es al
quest
Sindical
posa
a
coneixeAlti - es esmenes
no exestia cal) perill en reate- paraula.
ment de tothom que ele vulgui Prat de Llobregat ha catalanissicom per les minories, i com que
zar aquestes obres a cel obert.
El senyor Rocha diu que él seSeguidainent es diecuteixen les inscriure que poden pasear pel ma contrada. Tenim darnunt la
rartiele 30 es prou concret, deEl senyor Santamaria contesta nyor Marjal lia exposat un pro- mana al Consistori si saia de vo- següents:
e.eu estatge social, cerner Mer- taula el programa d'unes testes
també al senyer Degollada, recti- cediment per el qual peinen fer- tar la proposició incidental.
Una altea del senyor Maynes: caders, 25, cada dia, de nou a on- que els inscrits d'aquesta vila a
ficant algunee manifestacions fe- se iles obres seq ue interrompre's
la institució tradkismad que els
El senyor Itonieu diu que es ven "Que se suprimeixi del dictamen za de la vetlla.
les per aquest.
Ja eirculació, i denlana al scnyor obligat a retirar-se del Consisto- la conducid de rebaixar les excaSINDICAT UNIC DE catalana anomenem "S o ni e El senyor Mariai crin que amb Maynes que exime/ la sera opte ri amb el seu company de mino- vacions a 060 metres, de manetent", organiteen pel diumenge
TRANSPORTS
dibuixes a la 1. issarra demoslra- ni() respecte a lo que ha proposat ria senyor Arquee, como aixts
ra que la disläncia sobre les bi26, amb motiu de la benedieció
rä millar lo q ue In de dir. D'a• el senyor Marjal.
gues
a
la
superficie
del
sel
sigui
de
tramviaires
d'aSeceiö
La
de la bandera. La redaceidn d'afan.
quest mode demostra amb basEl senyor alcalde pregunta si d'un metre, substituint -ha per les anest Sindicat rep les inserip- quest programa és en eepanyolt.
Oomença l'obstrucoló
tante elaretat coro la Companyia
que consten en l'informe del di- citan!, de cine a nao de la tarda, El nona de la institucid, fet i fet
s'ha de votar la proposició.
El senyor Itorneu deniena que
--nli tjarr eant el procediment que
El senyor Rocha segueix' dema- rector general dele serveis tec- í de (co a dotze ds 1.1 verde al intraduible, dc taxi mateix en es,
ell expeea—pot portar a cap l'o- es llegeixi un article del Regla - nant que se li contesti la presura- nies (II del corrent." (Accepta- ecu eslatge social, Sant Benet, 8. panyol,
bra cense interrompre el trànsit /nene la Hei de Eerrocarrils se- ta que ha fet i diu que com que da amb el vol en contra dele seNosaltres preguntona: els pa.
UNA ARSEMBLEA
per les Ramblas.
cundarle i la Reial ordre de con- es retiraran, tem que s'al:total la nyors Bordas,
i Carrasco.)
trioles del Prat de Llobregat, els
lee
I
mediumenge,
deu
(L.
UI
a
Una altea dels senyora Junyent,
Dirigeix dure alees a fia Coña- eme,' del htetropolitä.
Ilur retirada per a aprovar altres
tí, en el local de l'Atarme Rada patriotes afeeters a aquesta ins,
panyia del Melropelitä. dient que
El senyor Maynes diu que el coses mes que alee del Metropo- Bordas, Veza i Anglada (S.) : "Que
titució tradicional, ele somete.
me ter de Cabe iyai 3b l'o•
despees
do
los
paraules
"a
cel
llevent rebut favors de rejunta- senyor Marial ha demostrat
litä.
nietes adate:es a la causa de Cae
1
nic
de
:es
btu
See).
el
3indime
afegeixi:
"donada
la
S
'
ili
ras",
ment no té el dret de causar per- que ja va demostrar a la ComisEl senyor Maynes li contesta,
talunya, que deuen haver pensat,
j udicis als industrials de la Ram- sió de gavera, pecó no ha po- dient que sap de sobres cli senyor irnpossibilitat de realitzat-les per :1tIs 1.:Ifititlef4 Ce!, ! • auel uni a s
-semblapregilaJunt. quina actitud han de pondre dar
bla ni ais ciutadans de Barcelo- gut rebatre lo que li Ma reinar. Rocha que no es votarà res més. túnel." (Acceptada.)
Una altea del senyor Carrasco: iniciar de la reorgintlzacie del sant d'aqueeta humilie que ola
na. Aregeix que ell s'oposare a cal ei senyor Tusen, ço és, que Creu que no han de retirar-se,
indieat i traer los orientacions es imposada pele organitzadors
"Que es lanar la Ilargäria ele les
que la Compan yia obstrueixi rni,•3 els pous no podrien fer-se sense puix aleó es una demostisació
d'un acta que ignoren les delires
valles de la tanca, en es treballi, a seguir d'ara endavant,
de ¡alije Itionbla i s'exten en con- tanques. Rebat alunes de les la derrota i l'invita a seguir di s
eilementals del bon patriota, si,
a 25 metres. en forma que mai
dialeracione referente a diferente
afirmacions del senyor Marial. cutint raonablement.
DE L'ACUZZ8810 DE
xd es, honorar la !lengua del
lesumpte8.
El senyor Rocha diu que no pot pugui estar interrompuda en una
Dio que la majoria no pot ni deu
país?
MATAR°
El senyor Tusell fa algunes accedir, pula ja sama dit tot lo que atendre la invitació del senyor extensió superior a l'esmentada'
Es que una de las obligacions
A
Matará
es
celebrare
un
acvotació
nominal
en
(Rebutjada
elaynes
i
demana
que
coesti
en
aelaracions a los manifestacions pocha dir-se. S'oposa a lo que ha
peblic, que s'anunciarà opon- assencials del Sometent amb Cae
del senyor Maread i va a la, pie- demanat el senyor Romeu de que acta la seva Detició de les rasante per 23 vote contra quatre dele ta
taitunya
no es preeisament d'ale
jeep. al Consistori i als denles eanyors Carrasco, Bordas, enea i tunament, per a palmear la indigsarna, explieant lo que va a fer- es Ilegeixi un article del Reglanació que l'agressió del !limarle xecar-se a la defensa de la noss
ie a la Rambla, demostrant que mea(, i din que slaurien de vo- que tenen obligació de romanee- Anglada (s )
ira 'lengua nacional, com la cosa
Una altra del senyor Carrasco: va promoure entre els onrers.
n o pul prescindir-se de les tea- tar les esmenes suspenent-se la hl que no prenguin com un des- "Que
Ahir tole els obrers entraren mes essencial del nostre petrie
ee preciei la durada mttxlq ues. Seentaula una discutió en- sessió després de Ilegides aques- aire la sera retirada.
(Els regidors radicals abando- ma de les obres, assenyalant el al t rebele sonso «errar altra no- moni?
tre el senyor Tusell i Marjal dates, per a posar-se d'acord ele
Caldrä tocar a Someten' ope
termini d'Un any a comptar des vete t.
vantmla pissarra. 1 ConeNtoai componente del, Conaell de 00- nen el saló.)
Ahir alatä Yiettä al guygniadA tia al "ä9Mat411-1,
7.71 r
•-•
Queden al Coneise pei l majo, del die quo ee eel.leqta la prig
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Un vaixell fa viatge
d 'Hamburg al mar
Caspi passant per Petrograd i cl riu Volga
Teheran, 23.-}la arribat al
lpori d • Enreli, al mar Caspi, un
Teta, yaixell alemany anda diversas merendadas. Es el primer
bastiment que ha fet el trajecte
Hamburg-alar Caspi; 'Ha seguit el
aegüeht itinerari: Canal de Kiel,
• Mar Baltic i Petrograd, des d'on
prengua el canal que uneix VanL iga capital russa amb el idu Vol-

ga.-Havas.
NOUS DISTURBIS A BRUNSWICK
NOCA BROGDS FERITS
tornat a
13runewicp,
egislrar sarrosos disturbis a
conseqüancia de la carestia de la
vida, per la puja snfrrta pela ar' Geles de primera necessitat.
La policie ha interviugna fent
ás de l'arma blanca, i hi ha que
'arrullar nombrosos ferits, entre elle un agent..-Hayas,
I LES ELECCIONS A StLESIA
' LA COMPOSICIO DEI- NOU
REICHSTAG
Berlín, 23.--A conseqüència de
ISS alecciona celebradas a Alta
Silesia la composicia del Reichsearg és la segilent:
Socialistas unificats, 173.
Partit del centre católica 68.
i nacinnalistes
Nacionalistas

atItra relacionaris, 70.
Populistes. 66.
Demócratas, 39.
Populistas baveresoa, 20.
Comunistes, 55.
Lliga de camperols baverelos,i.
• Hanovrians, 2.
Diputats sanee partit, 2.
(1 Total, 459.-1:ayas.
'OLA LLIURE DISPOS/C10

DELS

ANEXIONAR-SE'N
D'ALTRES
Francfort, 23 - En una reunió
,lorganitzada per Aa Lliga Popular
•ustro-alemanya, el president del
l ataietistage senyo.- Loebe, va pro'ciunciar - se enèrgicament per l'aaterió d'Austria a Alemanya.
, Declara que Alemanya susto, uta el dret de naire disposició deis
pobles i que no &airada arrebaear-se aquest dret-Radio.
POBLES

A

• n LA PrIENISA ALEMANYA Y EL

NOU GOVERN
' Berlin, 23. - El Gabinet Cunea
da bastara her' acollit pral centre
els demócratas, a l'ensems que
ells socialistas ni dessimulen llar
hostilitat. Especialment el I10121
del senyor Hocicar, ministre d'Economia pública, desparta les sus
oeptibilitals a una banda i el desgontentament a l'altea.
La "Gaceta da Voss" diu: "Es
un ministeri de l'ala dada dels
partits que componen aquesta comunitat de treball. DI partit socialista no l'ajudarà. Sorpren que
,un liorna que es troba eh la situaa
tia econamica da Curio, despres
'd'acceptar la direcció poltlica del
Govern no hagi aconseguit portar a altres personalitats de l'ecoz)noinia pública a col.laborar
aimb ell."
' El demócrata "Tageblatt," troba massa populista la tendencia
-del nou Gabinet i fa notar que és
:icollit ainb oecaptiersme.
En quan al • Vorwaerts" publioa una nota declarant que el partit socialista judicarà al ministeri amb Ilurc actas i farä oposició
objectiva quan sigui necessari.
Perú pot preveure'a ja que la política d'alimontació, de Multar, la
politica de justicia de Reines I,
sobretot, la politica económica de
Becker obligaran aviat al partit
a donar tota Hur amplitud a la seya oposició. Radio.
lABiNET ALEINANY ES
REUNEIX
Berlin, 23, - El nou Gabinet
bita reunit aquesta tarda per a
discutir els termes de la declarada ministerial.
El benyor Cuna conferenciará
deniä al watt amb els capa deis
partas sobre la situación actual.
A la tarda, a les dues, donará
lectura al Reichstag de la declarada niinistnrial, pera la disidesoró d'aqueäta no començarà fine
al ditsabte i es creu que no reaaurä votada fine el dilluns.
Els partits burgesos han declarat guro el nou Govern no as
fill de 11hr cola:aborujó, sind que
està per damunt 1 per fora
tots eta partits, la qual rosa dalia a cada ú anda complata Iliber-

jat

..LA RECONSTRUCCIO FINANCIERA D'AUSTRIA
,

(Viena, el-Les diversas comisabas del Parlament han
aprovat les lleis I projectes conceruants a la reconstruieció financiera del país, d'a c ord aMb el
que estipuli la Conferentia de

Ourebraa-Havase

TELEOR AMES I
La política a Anglaterra

D'Alemanya
-

Menees VI 6s srst ersles Uva

La Conferencia de Lausana

El missatge de Jordi V llegit a la Mussolini es declara partidari del
obertura del Parlament
reconeixement dels Soviets
El monarca s'ocupa de la constitució de l'Estat lliure d'Irlan- La segona reunió de la comissió territorial : Parlen lsmet
da, dels sense trebad i de la política exterior, Orient i l'en> Paixá 1 Venizelos : "No parli de la guerra"
El comité cen
prestit austriac
La qüestiö deis sense treball: la situació es tral del califat aprova el nomenament d'Abdul Medjid : ("reconsidera molt greu
paratius per a la investidura del nou califat
Londres, 23. - Amb la solemnitat acostumada sama veritleat
avni al mata l'obertura deil Parlan-rana assistint els reas acompanyate del ¡arancel) de Gales.
El rei Jordi ha llegit un missa
ge en el T'al es fa al.lussió a la
Conferanca da Lausana.
Diu el rei en tal missatga que
emana que els ministres britä-

nistres britänics, d'acord amb els
aliats i les delegacions toles,
aeonseguiran restablir la pau en
el próxim Orient.-Havas.
Londras, 23. - Arnb motiu de
la solemne obertura del Par!ament anglès, e Ftei ha pronunciat un discurs en el quid ha manifastat que el Parlament ha d'aprovar les mesures necassäries
parqué pugui portar-se A la práctica la constitució de l'Estat lliure d'Irlanda, conatitució que ha
d'entrar en vigor el dia 6 de desembre pi-reatan.
afanifestä el monarca que la
situada) comercial i el problema
(leas cense traban els causaven
sarrosas preocupacions. Ei Parlament haurà a mis a més d'aprovar les mesures necessàries
per a la concessia del crèdit que
fassi possible l'emissió del emprèstit per Austria, i acaba expressant la seva esperança que
Je negociacions eme actual/1mM
es realitzen a Lausana, donguin
per resultat l'establiment de la
pan a Orient la sagura tat als habitants le les melena qua tant
han sofert durant la guerra turca. Acaba implorant la benedició de Data per a les liberadoras
irp la Cambra dala Careis -rea_
din.
A LA CAMEIRA DELS COMUN8

LAW INSISTEIX EN LA
SEVA ACTITUD ENVERS ELS
OBREWS SENSE FUSA
Londres, 23.-Aquesta larda
han concorregut molla diputats
la Cambra de Comuns per oir la
lectura dal missatge de contestaSONAR

ció al discurre de la Corona.
En proposar el capita Brasa el
text d'aquast missatge. expressà
els sentiments d'admiració i gratitud de tot el pala envere el Rei.
Parlà &orares el senyar Macpherson sobre de natura forçós i
despres el latea laborista Ramsay Macdonald, referint-se al senyor Bona: Law, (ligue que la
política i la fam no caminen bre
ni de bon arread, expriessant l'oradar la sa ya esperarme' que el senyor P,onar Law fara el que pugui per rematar la situada, tan
trista parqué travessen els sense
traban.
El senyor Donar Law conlestä
dient que cap país del món ha
l'el tanta a g rume com la Gran
Bretanya per a posar ramal al
problema dals sonsa traban.
En mig da las protaslas deis
diputats laboristas diu que ees
capitalistas no realizan tot el que
poilrien ter per afrontar totes les

necessitats.
Pel denlas-agrega-hl ha ministres compararte, als quate correspon ocupar-se de les dificultat s a mida que aquestes van
sorgint, i per tant, ~tina la
nieva negativa de pebre als delegata dele mensa treball,
Parlant de la política exterior,
din que no pot aportar explicadona ni detalls a la Cambra per
haver-hi negociacions entaula
das. Amb tot-afegeix--si puc
afirmar pie al Gavarn val la para
-Hayas.

CONSELL DE MINISTRES
Londres, 34. - A Downing
Slreet elia celebrat un Consell
de ministras. El ministre del Tre
ball enras k la situada animal i
es deLlitiera llargament sobre
aquest assumpte. En acribar
Comen no es faelliter cap nota
a la Premsa.-Radio
ELS SENSE-TREBALL ES PREPAREN PER A LA LLUITA
Londres, 23.- lana delegada
de cent cinquinta obrera senas
traban ha visitat al ministre
d'Higiene' i el do Traban, el qual
manifestä quo Borrar Law es yola
impossibilitat de modificar els
termes de la seva
Els delegats regressaren aleshorca a Hyde Park, on es trobaven t'ermita ele caps del treball, deManant- los que es diesolguassin paefficament pula es tro
han en el preludi de la lluita
que ha de començar avui.
Aquestos manifamtaciona dels
obrera sense treball superen en
importäncla les realitzades en
temps anteriors. Alguna diaria
d'aquest mala suponen que el dinar rus ha entrat a Anglaterra
1 comenta l'actitud del verdee Ira'•
-•_
baa-Radir

Londres, 23.-La Premsa comenta exlensament, no Madrinalant la seva sorpresa, relució
de Mr. Itanisey Macdonald com
Imer del grup laborista de la

Cambra deis Comuna, mantee que
Mr. Clynes ha estat norneuat adjara en Hoe de lider del paran
com tothorn suposava.
L'atacara de Ranisay Maedonald
ha causa cede inquietud a l'opini() anglesa moderada. Quasi tole
als diaria opinen que els próxima anys seran criticas per a Anglaterra.-Havas.
LA QUESTIO DELS SENSE TREBALL :: EL GOVERN, EL PareT1T LABORISTA I LA PREMSA
Londres, 23. - La manifestada projectada ahir pela obrera
sense traban, fracassà. Durara, la
manifestació cl primer ministre
havia de retire una delegada.
Alguna drputats laboristas, especialment Me. Landsbury, proposaren que el sonsa treball desistissin da Pur propalen i acceptessin l'oferta del ministro del

Treball, Mr Darlow.
Aquest reberä una dalegació
composta de seixanta persones.
Si l'entrevista no dona cap risultat positiu, els diputats laberistes seran rebuts personalment
per Mr. Borlar Law.
Han eslat presos imanes precauciona par evitar tota aglomerad() an el reataras de Downing
Street i del Parlament.
Alguna diaria fan ressortir el
segrient parägraf del discurs pronunciat per un dels caps dala
obrera sense treball, que vingut
a Londras amb el propósit rEasser
rebuts pal primer ministre.
"Han vingut en formada) militar amb els nostres ollcials i suboficials. Solament ens manquen
les munieions, pera pian sigui
precia sabem on Ma na do [robarles."
La "Pall Mall Gazatte" diu quo
es tracta d'un movirnent revolucionad a les ordres de Moscón 1
pagat per atrasada
Afegix que els capa deis obrera
sanee traban exploten la ignora,nria d'aquasts obrera intentant

aublevar-Ins.-Havas.
Londres, 23. L'entrevista entre els delegats deis sanco traban i els ministres del Traban I
Higiane, no ha donat cap raenttat , Eis ministras es declararen
disposats a trasmatre al Gabinct
les ampirarions dele delegats. pera confIrmant l'actitud de Borrar
Law contrarii a rebre la visita
deis dita delagate.-Ilayaa.
LLOYD GEORGE REELEGIT
LIDER
Londres, 23.-Els l ib arais na,clonals, rounds a la Cambra de
Comuna, han reelegit per unanimitat líder del partit al senyor
Lloyd George.-Hayes.
LA CANIPOSICIO DE 1 CAMBRA POLON'
Varsdvia, 23.-llena sagens la !liara oficial, la campoalejó de la Cambra dels diputats,
conseqüencia de les darreres
alecciona:
Unió nacional cristiana, (bloc
de la dreta), 169 noca.
• Partit populista moderat (grup
del g enerar Witos), 70.
Partit popular radical (.grup
del senyor Thugutt", 49.
Partit socialista }ratonas, 4 t.
Partit nacional obrar, 18.
Gruja camperol dol sacerdot

(ikon, 4.
Populars de l'esquerre (grup
Htapinski), 3.
•a artit camperol de la Petita
Polónia, 5.
Minories nacionals,
Comunistas, 2.
Total, 441.
El Senat qundarä constituit
la segaient forma:
Unió nacional cristiana, 52.
Populistas moderats, 14.
Populistas radieals, 0.
Socialistes, 7,
Partit nacional obrar, 2..
Minories nacionale, 21.
Diversos, 8.
Total, 111.
El president del Corlada senynr Novata ha sot.mas a la signatura del cap de l'Estat, mariscal Pilsoldski, sin Deoret convoeant la Cambra I el Serial per
nl dia 28 del correrla La reunid
de iles duras Cambres I l'aleada
de Prasident de la Repablira linea tina la primera quinzena de
derembra.-Havaa.
EXPLOSSIO EN UNA VAINA
SETANTA MORTS I SEIXANTA
FERITS
Birmingham (E. U.), 23..-'ha
prodult una exploesló en una
mina, la renal cosa ha causal 70
merla 1 00 aerlea.-Havas,

París, 23.--A 'L'Echo de Paris" comuniquen de Lansana que
el senyor Mussolini s'ha declarat
en favor de que sigui reconegut
oficialment el Govern dala Soviets.-Havas.
LA REUNID DE LA COMIssi0
TERRITORIAL
Lausana, 23. -La Comissió ter
ritorial s'ha reunit novament
aquest mata Lord Curzon declara oberta la sessió concedint la
l' amada a Ismet-Paixa, el qual,
en francäs, ha contestat a les
delegacions de Venizelos, aduint
en dri informe modt Iluminas, les
raons históriques i militara en
les guate apoia la seva actitud.
En començar a parlar de la
guerra. lord Curzon l'interrompet
dient-li: "Li prego que no parli
de la guerra. La guerra pertany
al paesat i noealtres hem vingut
arpa per a construir l'esdeveni-

dor." '

"Vasta té raó-contestà Tamal,
Paixä-, pera tina de fer constar que el senyor Venteros parla ahir sempre de la guerra."
Raposa les raons per les guata
arara que la sort de Karagatx hacia d'anar estretament nnida a
la d'Andrianapolis. Es declara
oposat a una zona neutra, pera
acreepta una desnaturalitzada.
Venize/os erintestä al.legant
canns históriques que Ja exposà
ahir, it3 un elogi deis musulmanes de Tracia.
Laueana. 23.-L'exposició pro
sentada per Ismet Paixà, el representant turc manté integralmant le, reivindiraaions formuladas pal sau pata, 1 demana, a
ma g a mas, la creació d'una zona de cintura desmilitarit7ada al
Marliza. accedint a que Bulgaria
tingui una sortida económica a
la mar Nagra.
La Camissió milttar estudiarà
el que fa raferaneia a talueata
zona.- liana,
EL COMUNICAT OFICIAL
Lausana, 23. - El rornunicat
d'ovni din quo binar, Paixä, cap
de la delagaeia otomana, ha presentat urna detallada exposició a
la Comissió que detén en les

qiiestions territorials i
L'axposicia es refereix a la
proposició qua fou formulada en
la sossia anterior.
Es n'e m a narà una comissió
puma axamini les qüestions turquas.-Ilayas.
LA PREMISA I EL D1SCURS DE

VENIZEL03
Lauaana, 23. - Els periòdics,
comantant la se g ara d'ahir, diu
que no es caracteritza per cap
incident. En nap moment deixä
d'esser acetosa la discussió, que
tau en eert aspecto acadèmica.
En ceds moments fou emocionan t, especialment quan Venizelos, que fein ha seva reaparició a
l'escena politica, va prendre la
paraula en nom del seu pata.
venizelos es mosträ a la cegada
molt balad i molt modarat. Exposa la situada del sau país amb
carta Inunilitat, que li valgué les
simpati ps de les delegacions, especialment quan recordà les con.
diciuns en qua Gracia entra a la
guerra al costat dala aliats.-rlädio.

EL DELEGAT RUS AJUDARA
CONDICIONALMENT ALS KEMALISTES
Parle, 23. - Comuniquen de
Lausana al "Matin" que el delegat sovietisl FI Vorowski ha fet saber a Ismet Paixà que Rússia ajadará les aspiradores kemalistes a
condició que els turca defansln,
la participarla de Rússia en totes
les qüestions de la Conferència.
-Hayas.
EL C. CENTRAL DEL OALIFAT
APROVA L'ELECCIO D'ABDUL
MEDJID
Calceta, 23.-El Gomita central del Cantal ha aprovat sanee
reserves l'actuada d'Angora en
la qiiastió del Soldanat i aleada
d'Abdul isladjid. Acusa al Govern
britànic de yolguer sembrar la
discórdia en el món nmsultnä en
protegir a rex-solt13.-Hava3.

FELICITACIONS A ABDUL NEOJID PREPARATIUS DE LA
INVESTIDURA DEL NOU CALIFA
Constantinoble, 23.-Tots els
naambres de la dinastia d'Osman
i les principals personalitats de
Constantinoble han anat al Palau
de Dolnia-liagte, on el nou Califa Abdul-Merjal tó la seva rastMenda, per a felicitar-lo.
Avui han d'arribar 15 ment
bree de la Gran Asamblea Nado-,
nal d'Angora per a assistir a /a
cerimònia de la investidura, en la
qual seran confiarles a la castadia del nou Califa lee reliqu'ati
sagrada" del Profeta
.

Terminada la cerimònia el non
Califa dingira al orón musulma
un manifest convidant als ladras
a seguir els preceptes de l'Islam.
No sembla poasible que la San
del Califat sigui trastladada a una

altra ciutat. Els nacionalistes
Opinen que no es necessari tal
traallate-Itädio.
LA SEU DEL CALIFAT
Londres, 23.-Coniumquen
Constantinoble al -Times" que no
es probable q ue la seu del Califat musulmà sigui trasHadada a
una altra ciutat. Els nacionalistas opinen que el califa ha de
continuar residint a Constantino-

ble.-Hayas.
LA INTRANSIGENCIA DE REFET

PAIXA
Londres, 23. - Comuniquen a
l'Ag ència Retirara des de Constantinoble que Refet Paixti segueix
negant-se a admetre a grecs i
russos, els guata slan posat sota
la protecció de la policia aliada.
El general anglas alarrington ha
fet present la paciencia i l'asperit de conciliada demostrats pela
aliats, pera afegi que existeix un
Unan que seria perillós pele turca
de volguer traspassar.-Havas.

Aquest telegrama deu esser
retrassat per quanaja se sap que
Refet ha estat substatuit per Seiah Eddin Palada ( at. de la R.)
ELS TURCS DISGUSTATS
Lausana, 23.-Els turca, d'una
genera general, es rnostren disgustats de la mana de les deliberacions a la Conferència, augmentat llur descontent a causa de
la reconstitució del numenat
"Bloc Bacante".
Cada dia insisteixen mas en la
imprescindible necessitat que sigutn atingudes nigurosament i
detallada, les reivindicacions del

poble otomà.-Havas.
UNA CONFERENCIA SECRETA
Lousana, 25.-El senyor Guazon, Barrare, Garroni i IsmetPaixä han examinat aquesta tarda les negociacious entauladoa.
Es guarda sacret sobre aguasta entrevista; terraje que se sap
és que fou molt cordial-Hayas.

ELS PERILLA DE CRITICAR EL
FEIXISME
Amsterdam, 23.- E1 diari "Telegraar, diu que deixarà de publicar noticies del seu corresponsal a Ruina, per tal com el
Govern italiä ha mandaste al
dit corresponsal que si continuava donant noticies i comentarla
sobre els feixistes, seria expulsal del territori.
El e Telegraaf" diu que els feixistes no deuen gaudir d'una situaci ó molt sólida, quan prenen
aquestes mesures amb els corresponsals estrangers, mesures
que encara fan mas eerany si es
té en comide que Mussolini ha

estat periodista i ha de conèixer
les dificultats amb qua es troben els corresponsals.-Radio.
BOMBA A UNA ESGLES1A
Lisboa, 23.- Pees momeas
després d'acabar Harma misas
ha explotat una bomba d'enormes preparaions a l'església del
Socor, la qual havia estat celocada a l'altar deis Paseos. Sortosament el temple acabava de
quedar huid, per la qual cosa no
hl hagnt cap draga/tala. Tots els
vide% del temple, fina els fines_
trata del d'empanar, han quedar,
a bocine. L'axploseiö produi gran
a I a rma .-Rad io.

NOU PARTIT PANGERMANISTA
BAVARES
Munich, 23 --Eta reaccionaris
bavaresos han decidit crear un
non partit pangarmanista. Al cap
d'aquest mo y imanl hi ha el etelebre coronel Yylandar.--Thalio.
ATEMPTAT FRUSTRAT CONTRA
EL REI DE RUMANIA
Bricaeest, 23 --Ele tirarle anUTIcien que el Rat ha escapat miraculosament d'un atemptat, puix
havent marant a Sighirpara
(Transilvania", per a assistir
a una cacera, es veja obligat a
deturar- sir sie horas a causa que
el tren anterior havia descarrital en condicione que demostren
s'havia preparar un complot contra el Rei.-Rarlin,
PEREnUES DE NAV1LERS AMERICANS
Nova York, 23.-- A la contaran
eia navilera de l'Atlàntic ,els armadores han manifaatat que durant l'an han perilla trenta minoras de dolors a causa de les
restriccions imaosades psi aovara a la :r_imigracio.-Itadio.

De França

Una complicada dificultat diplomática de
carácter cómico-lirico.
bailable
Parte, 23, - El ministre da pi.
nances ha presentat un pr ogecte suprimint Eimpost del 15
per
cent que actuag ment grava ele
vine de luxe. Aquesta desgravad
té per objacte de rematar la era,
si auferta pel comerç de Vinj

fina.
Per compensar la disminuid
dele ingresos resultante, propasa
el ministre un Ileuger augment
en el dret de circulada deis vins
ordinaria i lee sidras, els etnia
deis guata se ven aug mentats ea
uns 1'50 (ranas per hectolitre
Radio,
NO ES PODKA BEURE MES' QUE

XAMPANY
Paria. 23.-Ha causat mala im•,
presi6 entre la colhnia e spanyola l'escena d'una revista que es
representa a Montmartre i en la
Qual surten a escena Don Alfonso
i el seu primogènit en una paredia de l'obra d'Edinond Rostand

"L'Aiglou".
L'ambaixador d'Espanya la expressat les sesea sueizes al Govern francas, el qual es troba ea
una situada) dificil, puix a Fruya no existeix la censura i es troba, per tant, desarmat.-Itadio.
ELS FRANCESOS REBUTJEN EL
TRACTAT DE DESARMAMENT
DE WASHINGTON

Paris, 23.-En una entrevista
concedida a la "Chicago Tribuna" M. Georges Leygues, presa
dant de la Comisara de Negocie
Estrangers de la Cambra, ha deelarat que la comisara farä un
informe desfavorable a la ratificada deis acords de Washington.
Ei el tractat algun dia Es ralle
ficat per la Candera, bo serà amb
tala reserves, ha dit, que la situada acceptada a Waehingtoa
quedara completament modificada.
"Ens neguem a acceptar la
igualtat naval amb Itälia perque
França está voltada per dos mars,
té un imperi colonial immens,
les costes del qual es traben al
rnenys a divuit llores de at a r eeha i cal protegir les comunica-.
dona.
' Protestarla enèrgicament contra la manera oom ha estat fiut
el p ostre tonellatge, ja que s'In
basa l en la proporció actual ea
!loa de prendre's les xifres d'abans de la guerra.
La situació actual de la marina francesa es anormal i pot-.
ser li será impossible a Franca
augmentar considerablement la
seva flota en els anys suceessius.
Pera l'orgull nacional francas ha
estat profundament ferit i hi hurra una votada atuidora contra el
traetat de Washington."-Ra.,
dio.
UNA CRIADA orle SCHIT
'i'rres, 23.-Una criada de es'
sa d'un Hauner de Chavanges,
nonionada Didier, ha guanyat Cl
prenti d'un milid de trance da
sorteig d'obligacions do 4
ciutat de Parts. -dio,

OFICIALS ALIATS AGREDITS
Berlin, 23.-En dirigir-er
oficial anglas i un altre de fiera
ces, ambdós de la Comissia in(
taraliada de control a Ingoletäl
(Baviera) per a visitar un dipe.
sil de municione, foren ataca
per una banda de paisana armitar
amb matraquea, !ra yer t resulta/
(mit a la cara l'oficial auge.
Hayas.
CE NORD A SUD EN AVIO •

eiaeris, 23.-El conmines!
del "Times" a George Toma (Gua
yana anglesa), anuncia que abir
arriba a aguas( port
nordanarrieä Sampayo-Correym.
eortit de Nora York amb destí a
Rio Janeiro i a bord dol qual esa
els tinants Werter i abaten, sal
altres quatre tripulante.
Per primara vegada ha
entrena la chatarrera que saaarf
Amarie n del Nord de la del Sa2
per un apat ell aeri.--Racno.
ESFONDRAMENT D'UNA CAS/
NOU PERSONES SOTERRADO
Roma, 23.-En el prb'e
Cardito, praxim a Narraba
esfondrat una casa, soterrad
mur persones, a Ina quals
gra t dele esforços que es r,atl!..
ZPII sera-e treva es drensper a a
poder salvar-les.-Haeas.
LA POLITICA PORTUGUESA
Lisboni, 23.- --En vista d hayas
se retirat de la vida politica
senyor finito Camach n, el pari
!liberal penco didisoldr e's 1 e'
creu que es possible que la 1118'
joria dais seus elarnente
Mili en el gran partit ralub1'"'
lliberal-conservador que ¡II":

organitzana_gaaaaa.

Givendres 24 de novernbre 1822

LA

5

PUBLICITAT

CONFERENCIES

.P R E NI S A

ASS OCI A

C O R R ES P O N S A L

A:

admeto que se m'assonyali les no poden modificar els acorde vot particular de l'Alcalà Zamopresos
per les Comissions parla- ra.
rntwg
normes que tino de seguir.
S'accepta tina esertena d'En
Acaba el seu discurs oposant
se enèrgicament a que s'exigei
El conde de San Luis diu que Barcia, Ileugerament modificada
xin les reeponsabilltats
la Comiseib no prengue cap acord a rartiele primer.
puisat de França per intellIgane
S'aproven aquest anide i els
i no per afecte a les perso- qce pegues modificar-se. El qce
restante del dictamen, despees
.1 c:a emb l'enemic. Es feren gesnes inculpables, sind parqué bu va fer es exposar criteris i arre
tions prop del canso' d'Itàlia,
estima de justicia.
estan les actes de les relaeions d'un molt breu debat an el qual
S'obre la sessió a dos quarts en 1920 es va tenir una indaga(La majoria ovaciona a l'oraque ho comproven. Si slagués intervenen els senyors Nougués i
de guatee, presidint el marques ció de Berna en la qual apareix
dor i Pope/atetó promou grane pro pree algun acord, ell, corn a Pre- Sänolez Guerra.
aquest
individu
com
de
naciona.
testes.)
S'aecepta una esfera d31 marde Ardiere° de Ibarra.
sident de la Comisen), l'hauria
Al banc blau, el ministre de Wat turca. (Wafles i rumore.)
El senyor Villanueva diu quin mantingut, notificant-ho al Go- qués de Baritel a l'article transials seus anules no poden votar e,
Sel va conduir a Balears i d'atoria
vern com da el seu deure.
Gràcia i Justicia.
vol. particular d'En Prieto
S'aixeca la eessió a un quart de
El •enyor Alcalà Zamora diu
S'aprova l'acta de la sessió an- In passà a Fernando Po& el madol que el cap del Gtevern s'hag, que no ha fet cap retret al pre- den.
te.x que fan altres palcos, puix
tenor.
aveneat a combatre la proposta sident de la Comisen), sind obtenim obligada de mantente
PRECS 1 PREGUNTES
dels Iliberals i a defensa r e° pro- see dacions al president del Cona Espanya els detritus d'altres
El senyor Porreta defensa una nacions. (Be a la majoria.)
posat pels conservbadors.
eoroposició incidental sobre les
lal senyor Aloalä Zamora: Jo he
Passà a Les Palmes i d'ai!'
gEe perllonga la sessió per
Presidida pel senyor Sanches
fer a la Comisen).
persecucions de que són objecte e'ordenä el sen trasllat, per humenya de dues horca.)
a Pontevedra els elements agra- manitat, al manicomi del Pilar
El senyor Villanueva: I ara he
El aenyor Besteiro explica la de Toca, comerme la sessió a lea
ria, referint-se a la manera com de Saragossa. per a sotmetre'l al
fa a la Cambra.
situada de la minoria socialista quatre menys cinc minuts.
L'Ordatiez te mutilada la màqui- tractament, degut a:I seu estat.
Al banc blau, els ministre,
Peinó no havieu d'enviar l'ex
davant del projecte que es disjudicial
a
aquella
provincia.
pedient, ja que deseires de les pa- cuten, dient que el problema mi- d'Estat, Finalices i Foment.
na
No AS aquest Parar cas, n'hi
Denuncia el nomenament ha d'altres, entre ells un dese r ranle.g del president del Censen litar a Espanya es profund, i no
Precs i preguntes.
Jutges especiale per ineSiaacia tor de l'exereit trances i altres
cabreo; a qué atenir-nos.
El senyor Ellas de Molina rea
es aquest projecte de llei proa
del ministre de Gräeia i Justi- que va enumerara que estan exAnuncia que els 'liberan s'ab,
produeix
el seu prec d'ahir, deper a donar una idea de la magcia i cita diversos rasos d'atro- patente de l'irles palmen.
tindran a la voleen) del vot par- nitud del problema.
manant mesuras protectores per
pella contra els elements agra- Els cintarlans estrangers, el
ticular d'En Prieto.
Es ciar que als socialistes no a la indústria vinícola, i diu que
El senyor Ventosa explica el vol ele preocupa eran cosa que hi
aquestes mesures han d'ésser
ris als que es nega l'exerriet del primer que han de fer és no endele regionalistes, dient que coin- hagi organització ni disciplina, preses en el propi eolar, ja que
dret de reunió i fina sens limita trar en-lb frau al pals en que voL'autoritat ten neollir-se i haurien d'inscriucideixen amb En Prieto en la ne- perú davant la possihilitat d'un els mercats d'Europa i América
ele rieras
governativa coopera als atrope
cessitat d'exigir responsabilitats, desenrotIlament normal de la poden considerar-se tancats.
s dels consolats
DEL
DIA
de dits funcionara, que estan al re's
en
les
nieta
ORDRE
pera que no poden estar confor- tarta d'Eepanya, estan interesEl primer que cal ter en favor
i despees presentar-se a les auto
del
caciquismo
conservames amb les seves conclusions sats en que dintre de la política de la mdústria vinleola es arriContinua la discussió del vot
servei
riente espanyoles. Pera runa han
del
vot
.particular
del
maten.
Per
bar
al conreu iateesiu i posar-se
dor.
particular d'Fln Prieto sobre l'exentrat raen ir/dividas amagats
hagi un heme governamental
abra no poden votar-le. Si haga°, hi
L'article 29 de la Llei previo- a la manera dels dits "polizo- pedient Picasso.
que assenyali la profunditat del en condicione de 'Imitar amb aven
El senyor Alvarez Arranz rec- sim estat conformes arnb ell, al problema. Aquest projecte no el tatge contra les pingues del campe
rial s'aplica a la provincia de nes" que viatgen en ele vaixells.
nostre representara a la Coima Pontevedra en els termes mes Aixf es formen els nuelis d'a- tifica, insistint en subratllar
Tant en aquest eoin en tots els
El sanyer 8änchez Guerra: Ni
sedera de n e gricealtura, és siedolorosos i dese,oneiderats. Cita (Tueste individus que s'han ano- manda d'elements de judici per en), que no sha mogut per estf- aspira a fer-ho ,
muls partidistes, hauria estat
a opinar.
el cas d'haver-se Imposat multes menee indesitjahles. A Franca,
senyor iitesteiro: Mentre no cecean i fomentar el crédit agríde 2.500 peesetea als membres per a expnlsar-los, n'hi ha prou
El senyor Pedregal repetelz la seu costat. Per no moure's en
resolgui, la injusticia i l'ar- cola, aportant els elements que
aquest
sentit
es
p recisam ent Pel bitrarietat poden ressorgir.
:aran necessaris.
de la directiva d'una socirtat atril una declarada del prefecto seva interrupció d'alar i Ii diu
Per a sortir de la crisi vinfa
inzräria por tenle motius, tale de noticia.
-me va poder, com nitres inalivi- que han signat el vot particular
Aquest projecte sembla resuldeis
11a/erais.
eran no hav er consignat ele noms
he
varen
fer,
anem a la siniaritS dele que dus de la COMiS5iA
tat d'un pacte ,perquè es pot mis cola, es precie arribar el regim
Ara
anuncia
que
votaran
condels concurrente a una junta ge- AS troben a nereetena.
coemeratiu
ama el fi que es prodemanar guantes dades necessitra el vot p articular d'En Prie- pitar que les Jimtes de Deten- direix1 en bona, condiciona de
nera/. Dones, aquesta societat
El senyar Guerra del Rio: N'hi t es
ga
sols
varen
disradre's
en
apapreu i ernalitat.
eost6 Tina careta graduada que ha un que noria vinten e et meEl senyor Alvarez Arranz: 3o to.
El senyor Sala diu que han fir- riencia mentre no acabin les cauAdvera per kt creació del mino podia demanar l'expedient Inee la millor de la provincia.
ses de presó.
ses
que
les
engendraren.
Intenta Urgir un nene> d'un
nisteri d'Agricultura, opinant que
tegre, acepte al maten ternos mat la proposta deis latierais i
Estinaa
deshonest
interposar
El
ministre
de la GoverktiOló:
que
a
la
votada
d'aquesta
tarda
fins eme slutegi, erritiat a enea,
pendelte local I el Preeldent
No he canee I no tino cap lote- l'estndiava el Consell Suprem de cobre al vol particular d'En Prie- la discussió d'un projecte de na- el problema agrari a Esparayn no
adverteix que eetä forn del Re- ras en perllongar la seva situa- Guerra i Marina.
compenses mentre s'estit disento
s'abstindran.
té possible soleen).
glament, pu la alee no can en un d&
(Melifica de judici pimpi perA proposta del seinyor Romeo tint l'expedient de responsabiliEl ministre da Foment reroneet
dieenre d'apoi d'una prepoeició,
tats instreit pel general PicasJa he dit abans d'ara que en sonal d'En Prieto, tot que d g
es
llegeix
l'articles
del
Reglaen el (mal no caben aLlueione.
-raecoblsReatorinsd'E
so. Mentre no s'acabin d'exigir la importärcia que té l'agrierzt-.
el transit d'un regim a un altre,
ment
referent
a
la
facultet
que
tara
I afirma que d'ella s'esta
Si emanen pel rarni que ha em drsprée de restablertes les ,ga- Lacierva, sense que tina,u1 aquest tenen es diputats de demanar que les responsabilitats, no s'ha da- prencupant el Gireern.
pole. va a provocar-le s. ehliaant
jefaci altre aliaste
(orear
cap
recompensa.
ranties
tonel
iturionaLs,
s'han
dictamen es voti per parts.
Dedica na elogi a l'estada ene.
a ieferverir a anees emitiere.
Aporta nitres arguments en de- unEl
hagut de rectificar moltes invosenyor Romeo diu eme qua - yesolt.
i ca de RAITS, mie presenta com ti
El eenver ~tela: Ja ea que luntàries omissions i salan alli- tensa d'aquestes Reials ordres i
No
s'explica
la
presea
per
a
lóg
tincara-se
les
persones
en
el
vot
cene anniant era nropoeialó. pa- berat individus que estaven pre- no d'ea que bi hagi cap diserel'aprovació d'amada projeete de a model a les anees d'Europa,
particular
d'En
Prieto,
la
votada
rtí tarefern roev i ngut en lile set!' sos des deis temps del Govern -Ancla en la seva conducta en ha d'esser per boles.
Llei i solament arca que és per- ,,e1 maten naces anal el centre
eloaaria carbeter d'interriel.fa:
comte de Rornanones. Per a signar la Ponencia conservedoEl President: A la aralmata, ene En Sänchez Guerra veu que ue 'ensenYeineet agrieela de Vils'
errque pot te.nir elements de
molts casos, n'hi hagut prou arnb
del dehnt, i que es va a les seves hores ministerials es- • 'esees'
reo1-l e rda fraements de relandit una simple lletra, un avis o una _ludid per n sotscritire una res- objecte
. El senvor EllasendelaMolina
votar, es qualifiquen els actea, tan comptades 1 a punt d'esgoe tiara,
pújela da
ertiele. en nne ce denuncia ente pregunta a aquesta Cambra.
-aabilitat i no tenir-la per perd no les persones.
lar-se. Es corven que S. S. vol giré
es Na prneedir contra un indivifnmentt "Mil "limalla'
Aquí tots SOS eoneixern i sabeu
En 8änohez Guerra rebutja que donar als militare el que arnh ells
t
El ministre de Finances diu
du que hacia Wat. artires que a bastament que jo no tic sentineeaident del Consell es creu, la votada sigui per boles.
ha convine-lit a sanen de l'aparent
que
eslä
estudiant una ponencia,
e
de
tes
Juntes
de
De
_
eren de la s e va propietat.
en el cas de dir algunas paralineia
dissolució
ments
de
hiena.
Mg:morsa
Ei
senyor
Romeo
insisteix
en
Segar o n enumerara per-semi- Parla dels treballs de la policia abans darin n l a votació eran que sha de votar par boles, pecó Tensa. formarla pels , mintstres de Treeinne tantea ele a grarie, amh (la- amb Motiu de l'asseasinat d'Eo. etiest vet particular.
',10
Si es auf, S. S. contrau aria ball i Foment el que dirigeix la
adverteix que no té gran interès
de e ite de' i nzute .als miros sP'Is Dato i dile que a conseqüencia
Es declara en una siluació corral en mantente el seu criteri. Praga a greu responsabilitat, i més en un paraula, que erre) que ha de SRe-e:e-p iten fianees dc 10.000 pesels desigs del senyor Elías
. d'ell es feren nou detencions i es atine en aqueet moment per les, En Prieto que deinani que la vo- homo conservador que se les da, Lis (er
er g ee
de Molina.
per a posar-los en 'libere i decretaren processaments, sen- grane preerim e eions que pesen tada ¿le la seva proposta sigui na de reformador,
tat.
.e cl seu esperit.
restiflear el me"
Es va e. e. conformar a no
per parte.
e. ^ e mptar a Nicolau i la seva
El menver Seoane ir:Peroran :tender.
Explica el (-em pate que li meEl seinyor Prieto no crea que compile amb el pafs. acabara el ralee de Menee'
freenentment. i aixe produeix in- .
El ministre de Fement conterefereix al cae del "Cuba- reix l'expedient Picasso I davant s'hagi de votar per boles, ja que retatiti a les responsabilitats? SI ta a un prec del marques de la
eide-te enrollnees.
la minzniturl de la calästrofe,
ha de lente el valor de és a ixt, si aixf ho fa. quins eleEl menyor Parada Frie-irme rato", delingut al earrer de Co- PavInment no /milla restar indi- cadena
'fermata.
cabra la plaga de la
votar de cara al país, de confor- nuen?ts polillas el van a substi e
t ene el minietre de Graela rreus i din que tenia enteren:lenta
Ilaeosta, rehutjant, els càrrecs
&P
mitat al seu criteri. No fine in- Luir?
1 Jaa . tfeia ariet .1a a anliest5 neo _ de professional del robatori i que ferent, pereine hauria estat indiane. corve he Murria este. el Ga- convenient en qué el vot particuL'avene d'Annual sha engrana que sobre aqueet particular es
red:mente Niegue, és ma- no aparegueren els selle pares vern que Imanes portat. al Par- lar es voti per parte, encara que dit aquests dies ami hi ha nigua brea al Govern.
fins
que
estigué
a
Barcelona,
on
ja ene ta per a sortir dimitat
Ei senynr Izquierdo Vélez s'otinc descomptat el resultat ad- element encara que si gui pe r SOesteatita perquè s'havia demanat lament el coneixement dels fets.
Ter Tuv.
(Be a les esquerres).
vere de la votada. Per aixó no bre de la Constitució, que, a ama cuna de lee gratifiencions per
la
seva
extradicció
per
conducto
El preeident dele ateraris de
Agraeix els elogia dirigits a En vull entretenir a la Cambra antb l'obligui, S. S. cantean una gran residencia ale funcionaria civili
Tee eeernen a la presa i escriu del ministeri d'Estat. Atenent a Picasso 1 anuncia una peor-insta diverses votacions.
responsabilitat clavara la histeria a Cankrien. enterfrit ClUe s'impea
eartee que aneen idea del qué la seva edat es dernanä al go- del Govern per a anar a la rese la uniticarad de les gratiiime
En vista d'aleó, es caneé de nacional.
Fileteen allí, fent-se insuporta- vernador de Barcelona que el dei- organitzaria de l'exercit des de votar en lloo la proposta.
diu
Sänohez
Guerra
y es venir a Madrid, i aquf vingué
El senyor
El mIntstre de Finances man
ble la vida.
la Me' dc Reclutament fina al
Es procedeix a la votada no- que no té roes compromisos que
E l e ernyors Duran i Barren in- per a lliurar-lo als seus pares.
darrer detall.
minal i els diputats Iliberale sur- els contrets amb la seva cense nifesta que el artleri del Clavero
El
senyor
Sorradell:
Inexacte.
te ernmpen, 1 PI senyer Portela,
és de que Mis ele funaionarie
Elorla la gest l ó d'En Lacierva ten del saló.
tienda 1 per aixd deeitja quo
ajiplat pee menyer laleslas. ele Demano la paratila.
contesiant als eärreee (IT, ” prieQueda rebutjada la proposta a'apressi 1'm:trovada d'aquest gancleixtn d'aquel' benefini.
El ministre de la Governació: to, afirmant que elan repatriat per 144 vota contra 7.
El senyor Ortega Metejón es
din Alle pc,e1, liare ta l e' C,118
projecte de Lid. No he contret
clavan ara, peró que ja veuran Fori det i ngut pel robatori d'una 20.000 herp es i l'eche eeitEs posa a debat el dictamen de compromisos amb ninfea i el res- lamenta de que al ministeri de
bossa
a
una
senyora.
el e rfeeters,
la Comissió de Guerra sobre el pecte del Parlament m'obliga a la Governarta ne e'hngi coneedit
termes de posicions.
El senyor 8arradell: Inexacte.
l'autoritzamel mol.thalade pele esnrest000t pasa ordre a cope
Tracta de les responsabilitats projecte de Ilei suprimint les Co- portar-lo aquí.
Repeteixo
que
es
inexacto.
tia-liante per a •elebrar una madc raierneeta.
politiquea limitades als conser- missions Informatives de l'exèrJa ha expressat aquí el SAU
Acaba el senyor Porten' wat)
El ministro de la Governac16: vadora, recordant que Oree paf.- oit modifican', da concessió de convencirneat. Deslieres de les ni festecid.
nonti eta • Sš a la villana) de pera
tractem dels bans famosos ans han tingut desastres sem- recompenses per nierits de carne vacances de Nadal, portante pro'S'al-meta al 4;"" una 41l.er"
de bid que resolguin el patineta. sobre el enntliele eetue
. Ine P:9 elemen t ; coeser- de la separada de sesee als ei- blante senas que l'exerzit des- panya.
jeetes
diantf.
y aciere reelitzen a Pontevedra.
nernes. Fou el primer que es re- mereixés.
El senyor Alcalà Zamora, arete problema militar. (Rtunors.)
E' rel aten.** de Gräcla 1 Justf- servessin fins mitja hora abans
El ministre de Finances diu
Diu que a Italia l'any 1896 so- un Itera discurs, defensa el seo
Afegeix que el l com aquell del
de l'espectacle tres rengleres de frf el desastre d'En Baratierl, cos- vot particular, fent moltes consi• cla ii ennteeta.
que
parla
Guevara
en
qual
, Yentes-fa de qué sen cregui ra- llunetes per a les senvores. (Ru- tant 4.000 hornee i molt material deraeions al projecte, nones d'ede gut
qiman se sol.
epitafi
iar oa I een esnpt !les' dao Saa sne
utany eenp
l
par; dele mandas caciquils de- more i veas de "Aquest fou el se- i dimitf En Crispi.
allavorm el ministre de la
lles de caräcter (Acato, criticant
que
pile/date per a meequins fins gon'. "Aixé fon la rertificacid").
diGovernache
prneedlrä an la forAcre tanibé dimití En Crispe alguns punts del mateix.
va tornba
un altre
epitafi quo
.e.ret erais.
Un altre ban fou el que (Rialles i aplaudiments de la maComhat el sistema de selecció gui el que aquell din: 'A aquí Ina q ue e'llati de emirluir.
fleneura les prona gandes que ohligava R guerdar respectes
joria ).
per al comandant rimara! fins ara Yace Vasco-Eigueiro mudo cones fan entre els eararis, perque les senyores.
itailg
i crs
t aderle
eurEal lsaffilpirerIN i°e re
raj.6enrneeen
n
El senvor Alba: No rieu' que hl i si no es reetifica no pedrera tra SU aoluntade," (Itiallee.)
no reepettin les 'Iris i no paEl senyor Sarradell: Aixó no han 10.000 morts.
tenir ni tindrem comandament.
e nmele. Puix cuOn ele
e
st
e
,
u
,
e
s
de
Campos
El
senyor
Martirios
g retan el ira han die parar.
ho ha censurat ningú.
El senyor Sänohez Guerra: Per
DI comte de San Luis, presinax'a e) Ineleit
vé i diu que
m'es t a Liddiava
at
' Li din al ~ame .Portela que
que li fon aetifie-ada la claudent de la Comissió, contesta, intee
El ministre do la Governaoló: a mi no es inotiu de rialla.
el pròleg d'una altea catite- mirm dele eentrine d'ensenyanen.
Ice comes cal provar-les, 1 si no Aquests sani els bans. (Veus
El senyor Alba: No ein ratera:- reconeixent alguna detectes de éseor
he, preven. A na en l'ambient par- de: "No, no, són altres; hi ha ro a V. S., sind ale que el core- redacció que es poden esmdiar. trote incovada al Parlament.
El ministre de Finan«, afira
Adverteix que si les Juntes mila/he/1feet As una dernínent, i to- dos bans".)
gen sense discreció.
Rebat els chrrec formulats, dient litare existissin encara estarle manlap :smideednist taanula:c2ila'reqlluaelóadmehl
n, de l'anihient perlamentari see
El senyor Sitnohez Guerra dio que els compromisos de renun- plena la Cabra
Ltelleix &mires un altre ban
de diputats al Govern.
m
ria tira altea tosa.
refrena a la circulada de MI- que el general Baranda fou set- cia d'ascensos que s'adquireixen discutir-so un projecte tan ime
Itentifiquen lote dos senyors rruat ges.
més a un Consell de guerra i ab- en algunes Academies militars portant com aquest per a la (lis1 se rinspan aquest debat.
El senyor Gasset (Ricard): No sola Si vosalltres volea acusar, sola es refereixen als límite as- det ene de rexerett, pera com que sense P relnure a deitempla ea a
Canta-In la inteapealand del Os aixó, no es tracta d'alzó i S. S. b e u de fer-bo amb valentia, s a - senyalats en les Beis.
ea lserei n dy:latrrear
eearelard8:0"dile: dsieacr;etar
disoltes, ja no interessa
senyor Besteiro sobre ordre pile ja ho sap be.
Rectifi quen amadas breument. salan
a
guita els tramite constitucionals
xiä•ea fa 1 el menat
ele diputats s'ab- a ( Alr
aquest
debat
i
El senyor Sänchez Guerra in i donara la cara, citant coticen.
El
ministre
de
la
Governaolen
n.
sente
El minietra de la Governac16
pesa anar en
que va dir-se que aquests bän- tament els noms, pera heu d'a- tervé, dient quefalil'Alcalà
lit ha una esmena del senyor reunir-se en ee.seld secreta.
fa de la paraula per a con- Es
Zamoyear ale acuses el dret de de- contra com ho
dols morien pel rancia.
que demana que les proBarcia,
testar el marqués de Villabrtta
Tracta del cas del soldat de- fensa i deixar-los que pernil 1 na i ha' arribat a pensar si alzó rmstos de recompenses es publi- L'agitació escolar a Madrid
gana.
es
degut
a
ésser
compatricis.
exposin
els
seus
descärrecs,
per
que
monee ese/anmin a Pardee de plaça, AquesDin que, fent-se Hierve de la tingut dient de lavaColinda
(Rialles.)
•
de Ca- tal que pugui eacoltar-se a loa esmena *den acceptar-se, por- m
que ell esté rodeijat de colDiu
ami:mete a que obliga el en- del a un bar
andestacions d
vol die tot es tearabanchel i se'l va haver de curar
nexareit
laboradors
com
ho
estan
tots
el,
a,
no
ha
de
reepondre
a
remde
vincular
p
ropasa
Colara el
n'e
d'alcoholisme agut. (Grans mura la Ilum del dio i no a les
ad-adore de paraula ni ha dem - minas);
lotes les responsabilitats en tras ministres, pera assumeix la res- alai
Mon tejo
' labres dels despatxos.
ponsabilitat de tot el que fessin
arar e: llena-tiritare eneraic en
ex
ministres
conservadora,
pro-.
Altre cae de detenció d'un solQuan el m 'aletee d'Instrueeió
El senyor Sänchez Guerra maaquests.
(Me snee produit lata. Per aixa
testaren/ per dignaat tots nosque cita fou perquè es negä
lifiteta que s'ha de perdre res- pública ha rebut avui els pericia
Diu que el projecte ha esta!
el que (aré seré anar contestant dat
altres.
a eada un dele rasos a qua s'han a'donar auxili a l'autoritat a la
Alcalà Zamora: Antb ~watt des de l'istiu hi ha a la eeranea en la reelitud dele ho- distes, ha chi. qua, efertiVaMent,
El
senyor
pan dret ee proposea S. S. a dis- Cambra alguns diputats que ho M es 1 exp l ica Merqué va negar - se a les nou del mal( hacia rebta.
releed els oradors que han in- Plaça de Salmerón.
El Marques de Villabrägima: cutir nostra proposta?
saben perque alguna foren Con- 1 admetre la inelusia a la Llei una comunieadó del Rector de
tervingnt fina ara en aquest del
Va ésser per tot. el contrari. Inl'un anide per a recompensar
( la Univereitat Central, senyor
El senyor Elänohez Guerra: Jo sultats per ell.
ie meras notorio cense mels ga- Carretada, en la qual dana
Esté de conformitat en qué hi
no dic res que no siaui respondre
Comença per ocupar-se del ces tervingu6 en una baralla, l'apaide Puru guai a que ha al.ludit el vaga 1 se'n varen anar els que es a eo que ha consignat en el seu ha alean error en la redacció i rantles, ja que anca poda tl eser cumple dels aeortis presos en is
barallaven sense que es vejes un discurs En Prieto. (Aplauditnents agrairä que entro tots la millo- una portella oberta a l'arbitra- reunió oteasteis) celebrada :Oltra.
Benyor Guerra del Rin.
guärdia.
Els periodistes han fet al mi.
a la majoria.)
Tan.
Din que aquest individu
Una esrnena d'En Barcia esté nistre diversas preguntes relate'
En quant a l'exercit t'oleaje!,
El ministre de la Governació
Ei senyor Atoan/ Zamora: Ea
havia complert amb els decrete
eionades
amb sa ya actitud, pe-e
Prieto va recatar sean proposdiu que estudia la seva reorga- acceptada i en quant a la citada
d'estrangeria i presenta &e di- es refereix a l'expedieut de l'anoferente certificats acreditatius de menada princesa Nädia i diu que ta •, peral S. S., que ha estat el cuan rezada amh els sena collabora- per En Martínez de Campos no rd el /mayor Montejo ha eludit la ,
en ell res hi té que veure la poli- pi6 del Reglament, esté ara alan- dors del ministeri de Genera. pot acceptar-la, porqué la con- contestada dient que encara no'
•enlata nadionalitat.
El senyor Aloa lä Zamora rec- sidera perillosa. Es el que de- havia formal judici exacta.
'Per aix6 es va decretar la seva cia. Desalel primer moment hi va cee el Reglament, en avenear
--I en el Coagres, podrä diana
tifica dient que esté be quo tine noma que tote deolarin.
• expule16. Anh a Itàlia i es va intervenir el jutjat 1 ele MfetgAS debat.
NO de pres en consideració
POS guateen» aquesta tarda?
senyor Shnohez Guerra: No gel eollaberadors,• pera
,
comprovar que /levita otea ex- informaren que no hl banda em.. equeeta

Les sessions parlamenfáries
CONGRES

metzinament 1 el jutge la deixtt
jl,bertal.
Reoorda que ell prohill les conduceions per carretera i a I enterar-se que no se seguia pels
captaires, diente una Reial ordre
telegrätica derogant la dispaseae
l 'En Barroso que ton el que l'estoblf.
Recaen les manifestacions del
g oarques de Yillabrägima sobre
'eeesiva °capeen!. de adietes a
!el perteries de lis cases deis
hornee púlales, pel qua ele aseas-,
enlate queden en impunitat, i la
-ontesta dient que en ta darre. a memória del fiscal es diu que
han disminuit i que ea les da'tares testes del Pilar l e anea;oses no la ha nagut ni un se 1
«abaten. (Alanos).
Llegeix una estadística sobre
els furts realitzats de 1915 e
1920 en la qual consta un augment, en 1921 es nota una braca que augmenta en 1922, augnentant en rama els furts (rusrate fins a 78.
Per ho yar transcorreg-ut les
horas reglamenläries se sueperi
el debat, quedara el ministre en
aiís de la paraula.

SENAT

•

ei'"

•

en

LA PUBLICITAT
se—ha contestat—. Pro
•
aablement, a les vuit del vespre
parlaré d'aquest aseumpte.
Abans de fer pública la meya
bpinid, he de conferenciar amb
Iota altra persona.
REUNID D'ESTUDIANTS

ESPORTS

peote a responsabilitats, per a
rizar t'actitud del Govern en

aquest debat.
Respecte a la proposició 'dels
republicans, demanant la derogació do la Lee! de Turisdicchens,
En Senchez Guerra este d is Pe
-satrebuj-la,nopericlpl, sine perquè entere que aques
ta petició no te lloc adequat al
debat.

A l'anifiteatre de Sant Carlee
¡'han reunit els estudiante, presidits pel senyor Esbert, president del Comite Executiu Nacional d'Estudiante.
El senyor Sanchis ha fet
EN BERENGUER VOL DEMANAR
de la paraula, disculpant l'abEXPLICACIONS A EN PRIETO
l'ende del doctor Recasens, per
impedir-li-ho les aoves ocupaEl general Berenguer ha macions i després ha Ilegit diver- nifesta: que escriurä una carta
sos telegrames de protesta per a En Pridto preguntant-li a q ui •
la conduela seguida en el con- nos filir de general es ea refe.
flicte pels ministres d'Instrucció N?
en el eru discurs en d ‘ e cee
pública i Estat.
rebien preernte comprats amb res
El senyor Esbert ha fet histe- productos del inc a l'Aerica.
ria del conflicte i ha negat que,
Afegie l'ex-Alt Comiseari
oem ha dit el ministre de la ea el temps a que s'ha referitque
el
Governació, s'hagin barrejat ele- senyor Prieto momee hi havia dos
ments estranys entre els o sco- gerente que tinguessin filles • ell
azore.
i En Barrera.
Ha excitat la d'asee escolar a
continuar en la seva actitud fins
aeonseguir la destitució del DiCOMENTARIS AL DEBAT
rector de Seguretat.
Des del moment que En Säne
' Despres ha dit que en la visi- chez Guerra feu la declaració al
ta que han fet al senyor Pinies, Congres, conteetant al discurs
per a demanar-li verbalment per d'En Prieto oposant-se d'una
mis per a celebrar la manifesta- manera clara i explícita a que
ció projectada, el ministre els s'exigeixin responsabilitats a les
.va consellar que tot es fes din- personalitats conservadores que
ere el rnajor ordre, i els demanä la ponencia d'En Alcalà Zamora
que sol.licitessin el permls per senyala, les manifestacions del
merla exposant-hi els motius de Govern han estat objecte dela mes
la manifestació. Aquesta tarda vius comentarte.
taran remesa al ministre de l'ese
Els lliberals reconeixien que les
crit.
manifestacions del President del
Despees parla l'estudiant Ma- Consell prejutjaven la posició del
rio del Río en representacid, dels Govern en l'ex p
edient Picasso i
estudiants valenciana.
coincidien en qiie s'ha cercat un
El senyor Esbert ha marxat a cop d'efecete per part d'En Sänta reunió de la Comissió mixta. diez Guerra per a donar un pes
de catedràtics i estudiante.
en la "jefatura" del
En donar-se compte d'aquesta d'avançament
partit conservador retrocedir
teunid s'ea promogut un petit en la seva qualitat de icap
de Goincident. per no estar alguns con vern.
formes ala l'actitud del Comitè
A les mateixes files ministepresidit pel sernor Esbert.
Finalment s'ha fet tina nova rials s'observaba una notòria incapta per a reparar les destro- quietud que explicava el que amb
ces causades a la Facultat de tanta presea slagi arribat a l'aprovació del projecte de recomMedicina.
penses
CONFERENCIA RESERVADA
En Villanueva, despees de ta
El servor Senchez Guerra ha votació recaiguda en el vot partitelebrat Una extensa conferencia cular d'En Prieto, conferencia
anda el sotsdirector de policia, ami) l'Alba i el marques d'Alhudon Carlee Blanco, que va dimi- cernas, i en nona
deis caps llibetir el seu eerrec arran d'encarterals vienà després a En Säncliez
gar-se de la Direcció de Segure- Guerra, perquè,
des de dernä, no
tat, el senyor Millän de Priego. es trenqui el debat
sobre l'exime
Referent a ço que han tractat, dient del general Picasso.
guarden ambdós gran reserva,
Accedí a això el president, pe,
fent-se molts comentaris retaCionats amb la qüestió dele es- rò recabant, previament, la ne,
cessitat d'aprovar sonso destorbs
tudiante.
el projecte de recompenses.
Malgrat de les manifestacions
La qüestió del Marroc
d'En Senchez Guerra, l'Alealä Zamora digne davant els seus Intime: —Jo torno dernä a aixecar
COMUN1CAT DE LA FSIT
Sense novetat a Ceuta, Tetuan, la veu, portant una acusació amb
tota
la prova documental i argu,
terraje. Penyol i Alhucemas.
u-matute irrefusable.
A Melilla , la nit del 21, en torEn elelquiades Alvarez opinava
nar del servei del campament de
Buhafora, el capità de regullars que s'havia complicat el moment
politic,
profetitzant per a la set,
Isidre Velen. degut a la /orear,
calgué, produint-se ferides al mana que ve esdeveniments d'Un
'cap, havent estal necessari eva- portencia.
Defensava En BergamIn al precuar-lo de la piara.
VIOLENT ATAC A LA POSSC10 sident del Consell, eepresant-se
en aquests termes:
D'AFRAU
—Era una posició obligada la
Aquesta nit s'ha rebut un tele- d'En Sänchez Guerra, perquè
grama molt lacemis d'origen par- mancà de lógica la ponencia deis
ticular de Melilla anunciant que Iliberals acusant a tres ministres
forte contingente moros de les quan en un regim de Gabinet la
cabiles de Beni-Ulixech i Beni- responsabilitat que existeix comUrriaguel han atacat violente pren al Govern sencer. Per això
neent la posició d'Afrau, havent són els Consells de ministres, on,
talpat de Melilla cap a la costa quan un ministre no està confor('Alfons XIII'.
me, pot salvar el seu vot anant,
se'n.
MOVIMENT DE TROPES
Al acabar la sesee; En Säncliez
AGRESSIONS
Guerra es manifestava satisfet
ES dia 22 foren relevades les per la aprovació del projecte de
forces del batalló del Rei que recompenses,
guarnien la posició de Tizzi-Aza,
per altres del regiment de GuaL'AVERIA DEL "JAIME I"
dalajara.
A entrada de fose del dia 21,
Referent a raccident ocorregut
,t una partida de malfectors de a l'acuirassat "Jaime I" durant el
M'Talza, a les ordres de Buarra- viatge a Orient, al ministeri de
hil efectue una agressió contra Marina s:ha recitarat la següent
endfgenes i paisans entre Chaif nota:
Acid de Nador, resultant morts
El die 15 del que som, trobantdos indígenes de Beni-lm-ifror,
apoderant-se l'enemic solament se el "Jaime I" a Constantinoble
fou
envestit pel vapor "Graz",
d'un mul, degut a ea interven,pertanyent al Lloyd Trieste ex-,
cite de la policia de Mídar, que
perimentant avenes de cunsidepersegul els malfactors.
raciee per(' que posaren en pa—
nIl ni per un moment la seguree
L'APEN MILITAR
tal. del vaixell.
UNA EX COMISSIO
— Eleeloyd Triesti declare des del
INFORMATIVA primer instara que eslava dispoAvui ha visitat al seu despatx eat a pagar totes les desposes que
del ministeri de la Guerra al pre- exigía l'apariament do les aveeident del Consell, la dissolta riss i en virtut d'això es procedí
'Junta Informativa d'Intervenciú a un apariament provisional.
uailitar.
Quan estigui en situació de navegar amb completa seguretat,
sortire racuirassat cap a Polo,
EL QUE DIU EN PINIES
El mixestre de la Governaem on se li practicare rapariament
ha nega que a Chielana lit lla- de finitiu a cärrec del Lloyd Tries,
gues epidemia tffica, sine casos ti,
1de tifus abdominal, no exente»Atte. Este informat ja el director general de Sanitat essent
S'ha posat a la
bona la sanitat a Madrid i provfncies, mercès a la bona vigivenda el número
lencia de les autoritats.
A Barcelona clan dominat i
extingit els casos de glänola que
•ehavien presentat.
• Sobre ele incidente del Condel setmanari
gres celebrat a la Casa del Potole, afegí que amb la detenció
, practicada anit del comunista
Vicens Gil, estaven presos teta
ale autora da l'agressI6 contra
• ls socialistes.
El trobareu a tots
181 SANCHEZ GUERRA I EL
els quioscs al preu
•
PARLAMENT
El eap del Govern es proposade
cèntims
sea iriervenir en la discussió del
vot parttoe!fte d'EA /Prieto, ni ..r
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Dies 23 a 27.—Excursió extra-

Els partits per a diumenge

ordineria per les Valls Alees del
Carol 1 de l'Ariege; efectuant-se
ascensione al Tossal de Marengos
(2,912 me) i al Pie Negre d'Eme
balire.
S'efectuarà el retorn per Ode116 i Font Romea
Excursió a les altes Valle del
Ter i del Fresser, efectuant-se
l'ascensie als Pies de Bastimenta
i de l'Infern, en la traversa Ull
de Ter-Núria.
— El cija 30 de novembre corrent aquest Centre celebrarà una
sessió de projeccions, versant sobre una excursió pels Alps Stils sos (Jungfrau, Matterhorn i Mont
Blanch), a càrrec de nostre bon
unte En Josep Puntas.
• ••
Es reuní el Consell Directiu
de la Federació de Bruce per a
tractar del Campionat d'Espanya
del pes welter que es posare en
joc en el combat Sáez-Valle.
Es va acordar que roqueta campionat fos disputat a la distenda de dotze rounds de tres minas i amb guante de quatre unces.
També varen ésser designats
com a jutges els senyors Reyes i
Delquer, i cono a director de combat i jutge el senyor Casanovas,
essent els tale acorde tramesos als organitzadors per al
seu govern.
• ••
Tal com es tenia anunciat, la
Secció de Propaganda i Excursiena de reeteneu Obrer del Districte II (Alercaders, 38 i 40) ce lebrarà el diumenge, dia 26, la
cursa de parelles, mixtes i d'hemes sols, de Sant Cugat del Valles a Papiol.
L'entusiasta excursionista En
Pero J. Bonet ha cedit una artística copa en caràcter de premi extraordinari per l'esmentada
cursa.
Entre altres nombrosos premis, el primer el constituiran
dues magnifiques copes, donació
de l'Ateneo' indicat.
Per les nombroses inscripcions
que ja hi han és d'esperar un
èxit per demés esclatant.
Lloc de reunió: a les 645 a
restació de .Sarriä.
Per qui vulgui anar ha presenciar l'arribada de la cursa, /mune d'agafar el tren que surt del
Baixador del Passeig de Gracia,
a les 815.

A fi que pugui començar-se la
segona volta en igualtat de perlita jugats, per a demä passat,
la Federaci6 ha disposat ele partits següents, que com es recordare hagueren de suspendre's en
el seu dia:
Unió Esportiva Sans-Barce-

lona.

Europa-Espanyol
Júpiter-Badalona.
al camp del Club esmentat en
primer termo.
La liuda en els tres partits promet ésser magnífica; al nostre
entendre, el que supera en interés da el que ha de disputar-se
entre l'Europa i Espanyol; aquest,
reforçat per En Zamora, serà una
grossa dificultat per als equipiers
d'En Matas.
PILOTA BASCA
El XVI aniversari de
la S. E. B.

Amb motiu de celebrar-se el
XVI aniversari de la fundació de
la Societat Esport Base tindrà
lloc un gran festival al Frente
Comtal.
Els partits serme entre socis,
com és el costum establert, havent-se combinat dos interese
sants partits.
El primer, a las onze:
Beige: G. Ferrer-J. Bo.
Blaue: Balet-Rovirosa.
A les dotze:
Roiga: Pons-Mas.
Blaus: Rigau-Palmada i Bargufie.
Tots dos seran a 40 punts.
CICLISME
La prova de regularitat
Hom recordare que hasta de
fer-se el passat dia 12, pece la
pluja ho impedí; amb molt bon
acord deis organitzadors, l'Esport
Ciclista Catete, anuncia la seva
celebració per al vinent 3 de desembre i alai no ha de modificar
gens el reste de les dates del seu
calendari esportim
Els directors fan present que
les inscripcions tornen a ésser
admeses, si be limitant-les fins a
110, tan sols, puta del contrari
seis hi crearla difieultats amb
una excessiva aglomeració
concursants.
Els 100 quilòmetres

Diumenge vinent, l'E. C. C. farà
la sera tradicional cursa dels 100
quilòmetres, preliminar del seu
Campionat.
Hi ha fina ara uns 25 inscrita per a prendre-hi part i s'espera d'un moment a l'altre l'adIlesa') d'En Tresserras, Alegre,
Llurens, Boy é, Armengol, Solanas
i Saura.
El circuit escollit va ésser el
de Barcelona a Calella i retorn;
la carretera estä en bastant bon
estat, la qual cosa fa creure que
es desenrotllarà un bon premie.
La sortida serà donada puntualment a les set del mate al Saló de
Sant Joan i la fila d'arribada esLaib situada al metete indret.
Per a inscripcions i dades, al
local social, Diputada, 332.
Notes diversas

L'art del jiu-jitsu, del qual sois
en coneixem la part vistosa que
varen presentar-nos aquella lluitadors: lia-Ku, Koma i TarroMillaque, es quelcom de mes important, car sols pel seu entrenament representa un m'elude de
gimnàs quasi desconegut a Europa.

Aquesta lluita és practieada
al Japó des de temps llunyans i
sempre amb resultats sorprenents; per a descriure totes les
coces excel.lències, aquesta tarda,
al teatre de Novetats, donare
una conferencia el senyor Acose
ta, el qual, segons les nostres noticies, n'es un entusiasta coneixedor teieric i pràctic.
L'entrada serä per invitació i
a Mide han estat invitados totes
les entitats culturals i esportives
de la nostra ciutat.
• ••
L'Ateneu Obrer del districte
segon celebrare el vinent diumenge la preve excursionista de parelles 'rojetes i homes, sobre el
trajecte des de Sant Cugat fins
al Papiol.
Hi han nombrosos premie
anunciats, i per lee inscripcions
fins ara rebudes es creu que la
prova constituirà un èxit sincer.
El lloc de reunió serio a l'estació de Sarriä, a les 645 del metí 1 els que vulguin presenciar
l'arribada al Papiol hauran
sortir en el tren de les 815 del
Bateador del Passeig de Grecia.
e••
El Foment Excursionista de
Barcelona tare diumenge una excudei6 a Monget, sota l'itinerari
següent:
Sant Andreu, Ture de Monteada, l'ora de la Mitja Costa, Monte
cada, Sant Fost, La Conreria,
Tiene i Mongat.
Lloc de reunió: Plaça Urquinaona, a lee cinc del matí,
'se

El Centre Excursionista Barceloaí te en projecte per al vinent desembre les següenta excursions:
Dia 3.—Excursió a la ciutat de
Tarragona.
Excursió a la Serra do les Agudos; s'intentarlo raaceneió per la
cresta.
Dia 10.—Excursió a le Serie g.
Auum .(RiP20411..

Crónica

Judiciária

AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
A la secció primera va com-

pareixen Estanislau Romero Iliontorné, acusat del dende de resistencia. El fiscal va demanar-li la
pena de dos mesos i un dia d'arrest mejor i la multa de cela
vint-i-cinc pesseles.
Davant del jurat van compareixer a la Secció tercera els processats Josefa Soler, Salvador
Saldedo, Enric Escorihuelas i
Joan Martínez, acusats la primera de volar legitimar un fill
seu valg,uent-se dels altres tres
processats com a testimonie falsos. El jurat va dictar un veredicte d'ineulpabilitat i la Sala va
absoldre els processats.
A la secció queda va presentar-se Simforiä Cenzano Valdés,
el qual servint de criat a casa de
don Josep elassana, i amb ocasió
d'entregar-li l'esposa d'aquest un
bitllet de 500 pessetcs per a canviar-lo, Ya apropiar-sal El fiscal
va demanar-li guatee anys, dos
mesos i un dia de presidi correa,
cional i indemnització de 488
pessetes.
_ASSENYALAIMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORLeL
Sala primera.—Figueres.—Pobresa; Sebastià Tullo! contra
Francesc Ruiz i allre i advocat
de l'Estat.
Seu d'Urgell.—Desahuci: Blai
Ferré contra Agustí Ama.
Sala segona,—Audiencia.—Menor quantia: Avila i Companyia
contra Josep Cirera.
Sud.—Menor quantia: Josep
Maideu contra Baldomeu Cediera.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sudó primera.—Audiencia.—
Tres orate per lesione, furt i
dispar.
Secció segona.—Vilafranca.—
Robatori: Maria Bertran i altre.
Junte
Secció tercera.—La Llotja—
Dos orate per lesione i estafa.
Seeció quarta.—Barceloneta y
Nard.—Dos orals i un incident
per furt, estafa i ús de nom supoeat.

Fets

Diversos

Una topa
Al correr del Bruc, xanfre a la

Croacia, toparen ahir tarda un
cenote) i un trannia.
Resultaron greurnent ferias el
conductor del tramvia i un ataire
dia civil qua anava a la plataforma de davant
La topada fou molt aparatosa,
quedant arrebassada la plataforma davantera del tramvia, ami) et
consegüent esenieolament de vidres,
El públic, tenint an compte que
la topada fou deguda a no funcionar el fre del tramvia, lamenlava sena. excepció el general
.944 Sillati tl'A q ueSti Y.ehiPleg,

Olvendres 24 de riovernbre ion

LA MUSICA GOVERN CIVIL
El pianista Josep Iturbi, que
aviat actuare a ll'Asgociaeló de
Música da Camera, este realitzaatauna "tournée" per Espanya,
, de mes de trenta coneerts, essent
de notar que en la mejoría de
les ciutats que ara visita ja va
estar-hi el passat febrer.
Fou tal la impressió que va produir el joyo pianista valenciä, que
ha estat necessari organitzar, al
cap do pocs mesos, aquesta nova excursió artística, la qual ve
a continuar els gran triomfs obtinguts a París amb motiu de la
serie de conceda (tonales a la
Sala Gaveau, el passat M. 33 de
mere, que Ii vailgueren comentarle tan entusiastee com aquests
q ue Ii dedicä "Le Courrier Musical", de la capital de la República franee.sa: "Josep Iturbi es,
verdaderament, un dels millors
pianistes de la nostra epoca; el
seu mecanisrree impressiona per
sa claredat i vigor, i la seva interpretació, been personal, es notable com a musicalitat 1 com a
esforç Iliure d tota pretensió i
de tota falta de bon gust.

PALAU

DE LA

GENERALITAT
Parla el President

En acabar el Conecte el senyor
Puig i Cactafalch va donar-nos
compte deis següents aceras
presos:
Fer present al cónsol de Xile
a Barcelona el condol de la
Mancomunitat per la catestrofe
que hi ha hagut en aguan país.
Va fer-nos remesa d'un ()puede que s'ha publicat fent l'historial deis concureos de bestiar
organitzats par la Mancomunitat
de Catalunya.
L'opuscle, que ée molt interessant, explica el perque es van
crear i el porque s'han suprimit.
El Comedl ha comenaut els estudis preliminars per a la formació deis pressupostos.
El Consell Permanent va acordar fer constar en acta el seu
conde( per leeport de don releen
Bonsoms, benemèrit protector
de la BlblioLeca de Catalunya i
per la de don Isidre Lloret, die
redor do 'l'Escota de Funciona,
ris de ila Mancomunitat.
El Consell va acordar encarregar a la secció correeponent el
projecte per a el monument a
Jomre el Piles que ha d'aixe.e
car-se a Ripoll.
La celebració d'un curset de
deu lliçons pel professor En Filipo Silimetre sobre la "Lluita
natural contra els inseetes".
La casa de CariLat
En virtut de l'acordat per la
Junta de Govern, tots els dies felners, lins el dia 6 de desembre
próxim, de deu a una, a la serme-.
taria d'aquest Establiment, s'admetran proposicions per a la licita ci ó que s'ha d'efectuar de l'existencia de restes do vestuari,
consistents en draps Planes i de
color, espardenyes i sabates, are
fieles que podran essen exami
pele interessats en els es,-nats
mentals dies i hores.
S'admetran igualment propiastes per a l'adjudicació dele ossos que es recullin a les cuines
durant el próxim any de 1923, ele
quals han deisser retirats setmanalment.
S'admetran, aixf match; proposicions per a l'adjudicació dele
retalls ele paper que es produiran
a la imprenita diOl dit Asil durant
el primer trimestre de lady prexlm.
Els que desitgin presentar pro,
posicions hauran d'efectuar-ho
ea plec clos, separazuent per a
cada article.
La Junta es reserva la tacultat
de no acceptar les proposicions
que al seu judici no siguin favorables, sense dret a cap reclamacha
Barcelona 22 de novembre
1922. — Per A. de la J. de G. —
El secretari, Mute Noguera.
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El governador ahir va fer alee
el següent ban:
"Don Juli d'Ardanaz i Crespe
generad de divisió i governador
civil de la "provincia".
Assabento: Que de n orma de
conducta que m'he imposat des
que vaig tenir l'honor de pos.,
sessionar-me d'aquest Govern,
d'atendre arnb especial i nterès al
millorament dele costums p erseguint i castigant dins l'esfera
d'acció que em correspon, len el
que suposi immoralitat.
No se m'oculten tes difleueata
de l'empresa. Tinc per descomp.,
Lada la torta oposició deis que
viuen a l'amper del vici i de la
immoralitat.
Compela en contra d'aquesta
minoria, amb Cenen existencial
cooperació del veinat honrat i de
les nombroses entitats que integran aquesta chilate de tes guate
constantment rebo iaequivoques
preves d'aprovació que m'animen
a continuar aquesta campara5
encaminada principalment a fitiä
una població per propia i esta¡ya admirada per la coy a cultura
i tabociositat, es vegi per culpa
dune guante, tabrada de lloc ea
tot vicité fàcil arrelament.
Seguint la conducta traçada,
em trobo dispossat a persegue
amb mA l'arma la Western:a que
ultra f er ir els sentirnents
mes respectables, és una mane
festacie de grollera incultura Miprópia d'aquesta capital.
Just és confessar que en aquese
ta ciutat no es tan freqüent la
blasfemia com en altres noca pere, precisa estingir-la pe t boa
nom de Barcelona.
L'adiete 22 de la hei provincial
m'autoriza per 3 castigar amb
multes fine a cinc centes pessetes
els que amb Ilurs actes o ',armen
ofenguin la moral, i en la seca
aplicac i ó he d'ésser inexorable.
He de fer, en 'l'aplicarle de la
pena la justa separaci6 entre el
que per la seva condició sedal
se li ha d'exigir l'exemple i aquell
que no ha complat amb els demente educatius de/ primer. Amedes seran castigats, uns i altres
seran corregits, pecó amb els
primers, amb el que llenci la groItera blasfemia umb consciencia
del que significa tota energia ha
de semblar-me poca.
Les autoritats i agents de l'autorital que de la me ya depenguin,
tindran cura de formular les
oportunes denúncies per infrace
cid d'aquesta circular per al COMpliment de ea qual espero trobar
la cooperació de tot el veinat.
Barcelona .22 de novembre dt)
1923."

L'Institut Français
^

Conferencla
11 director tle l''Instilut Franeais de Barcelona", M. Bertrand,
donà ahir, a les set de la vetlla,
en l'estatge de rentitat, una re-,
maroable conferencia sobre el ce,
lebre novel.lista Marcel Preves!.
e El conferenciant sostenga!,
avans d'entrar de ple en el tenia
lixat, en llargs i atinats comen,
Lacia sobre els precedente de trae+
tual prosea francesa en els
rrers segles, iantretinguent-se ese
pecialment en Flaudert.
De Prevose n'estudie detingue
dament l'abundosa producció den
ve de raparició de son primer
llibre en 1885, "Le Scorpion", les
"Setbos de famas" i -Setres
Française, que tant prestigi vele
gueren entre el públic femeni i
geu es se.gurament on mes s'ens
mostra l'autor cono estilista; fina
al set: "Don Joan", obra original
que no de certament la que ha ee
fer-lo passar a la posteritat, da.
rrerament pública en 1920.
Bartrand sigue amable i j'ese
d'expressiä en la seva conversa.
Fin( prometent per un altre die
parlar de Pierre Soli.
DI selecta auditori que aplaudí
La visita del doctor Mollner molit, a 31. Bertrand, el foralaven
S'ha rehuí una comunicada de en 'lujuria distingides (James i
la Diputació provincial de Valen- damisel.les de la colönia franca.
cia, redactada en catete, donant sa a Barcelona.
les gredes oil senyor president
• •nnn• •
la de Barcelona per les al encions
de que fou objecte el diputat pro Un borne mort
viudal doctor Molliner quan va
A tres aliarte de vuit del mati
estar a Barcelona delegat per as- d'a/lir, fou trobat un borne sense
sisLir al Congres Nacional d'Hi- sentits al Pba del Palau, a
giene i Sancjament de l'Habita- les
escales dc Llotja. Se'l combe
che.
a la casa de socors del Passeig
ComIssió provinolal de Colomb, en mor!.
La Comessiei provincia l ha des •
patxat els segilents assumptes:
Informe en l'expedient relatiu
a la pebete formulada per l'Al- gues par a concertar anule la Cal",
caldía de Sant Pere de Riudevit- panyia d'Electricitat, Regad:u s I
Iles de que es reguerete: d'inhibi- Força de l'Eleve el subministre da
ció el jutjat da primera :nsteneito fluid per a la ileuminacie pübliee
de Veafranca del Penedes perque i força rnotriu al dit poleo.
Recurs delgada interpesat
deixi de coneixer de la demanda
interposada per don Josep Pla don Francesc Gonole Ferrer cene
contra els obrers d'aquell Muni- Ira record de l'Ajunlawnt de
cipi que tiraren a terca dos pals bant Pece de It'udoyitiles, reist:u
l'aprovació d'unes Ordenauel
i cables d'una Billa clandestina
per ordre de Feementada Alcaldia. tuunicipals.
de
Exempció
3UhhaSta
Aproveche d'un compte presn'
lada per l'Ajuntament d'Arenys tat per la casa Beristain 1Ciircde Mar per a renovar amb fa 8. A. panyia per al subminis t re de le
11.1uminació da Poblacions el con- pistoles. maree Búfalo, per al Col
tracte de subministre eerteureina- d'Esquadres de Barcelona durant
ció pública de la dita localitat.
el mes de meig darrer.
Idem 'den' idem ideal de TorAproveció d'altre compl e ere;
rases per a l'adquisició d'un so- sentat per la mateixa •iva
lar destinat a la inslaelacid d'un sutuilnistre de 35 pietolem d'igual
safaretx públic municipal.
mare a per a l'esmentat Ces du'l
Ideal ideas idea idee de Be-: 1'014 el me e de juay tino.
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0333AVATOR/ METEOROLOGIC DE LA
1 . 1211/3113STAT 1». •tleCELONA
Ola 23 d'o:naire de 1922.
Horas d'oservaelde 7, 13. la
Bardmetre a 0* I al al e-ell de la mar,
072'7; 7 9'3;
1,51.
Term4rnetre 7ee. 10'0; 130; 139.
Terme3 mene hilmie, 3'7; 12'7 . 191.
llamita% (centhslmes de satnAe10), 11;
73: el.
trireeete del vent, "NE.; E.; E.
\ elocaa1 del ven! en melles per 2eren, 3; 1; 1.
1:32a1 del te!, qua.31. Ser3; elleasl !ere;
ved tapat.
Chane de adrols, stratus-cdenulds; ed.
mllus-ulnetnis: reenmlus.rdnaMi0.
Ten refrenarte, extremes • Mimbre
Mäxli02,
9,
Mirdma,
21/ntms arren ene erra, VI.
° gel/lee:6 vi-momea: lea, 5‘4. Temper a
Ita Muj a, 121.
rreelcleseM sannst, des de les 7 Toree
e1 , 1 dia anterior a lee 7 lores del die de
ix dala. 00 entlfmetre.0.
arrorregia del vent en lraLl lemps, 113
zutildmelna.

PREUS DE SURSORIPOIO

Barcelona: Ducs poseete g al
mes. Provireies, 7'50 peseetes
tres meses; 55 ele sis ideen; 30 un
any.
Breó Po e tal: 25 pessetes tres
ynesos; 50 ele sis; en un any.
Diurnerge, 26, a dos quarts de
' Fet, la Rete! Academia de Medie-ma i Cirurgia celebrare sessió
p itee extraordineria per a la recepete de l'aeadiernice electe per la
eeerie de Medicina. el doctor En
Frederic Coromines i Pedemnnte,
e) gua! Ileeire el diseurs reglamentare e/ tema del qual es: "Almies caràcters peculiars de les
'afeedeue pulmonars i parearais
de la infantesa - . El reepondre
Ireetulemie de número doctor
Erl Jaume Guerra i Estape.
-LA CAF.ZA.—Cafe seteete i pur
E? Col.legi de Practicante de
Cataletiya convoca per a Fl‘1/1. diSeniles, a dis uarts de non de
Ir eetila. a reefatee de l'Atenten
re: . 'e l -,O.die Popular. Curare. 30,
'premien!. ele practicante i lleva'd e :er e, a in eeeferenr ; e ene hi doreran e ls 11 ,, e l nre Seneh e z - Bere..e. Carefa-Br • uXertga 1 el pree e leid dele Fiel-enrió Naciere n! de
• lereeiteerts d'Esnarrya. N'Enrie
el i e e e sobre e rliustracie de la
,ne t ene vrrrrArLF. 0179tS70
trd.es eti:esaes
1 me r eer ea of's

Preu fix. Tallsrs, nihrero
lieriti de Rabassaires ile Cateeinva eonvora cc delegare de
I I ce'liL' p drieridns a la Junta
-palera' rectieeria que tintira 'loe
e/inmerge %enana a les deu dol
mate 7 1 earrer del Marenee del
D'Idee 88.
-C A c!"

T
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MARISTANY

El proper diumenge. dia 26, a
un cuete de eine, tindrit Ilne la
leaneurarió de la tem p orada teatral de la J. N. "Pan Claris" (Non
cie la Rentleta. 16), posant-se en
tee e a la meeeffira comedia en
3 aeles de l'Anr e rt S. Llanas "Don
(Teezelo o l'oren)? (tel re" per
cemic. drareetic de l'es: : ala Joventut.
RE3Tar 'Re NY ROYAL
S ar 6 de Te
tecle rlia fe dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a C:unerieana de e a 11.
V ;,, eld. 9 6, 01 Primen
Jovenlut "Flors 123r0elonines"
Leur5i6, sola el
ereteen l itinerari:
ceereelle. Sant Po?. Sant
,. se nt Cli tiient, fnnt del t'e' e l' e rmita de Brirenes, (aser , morunya 1 Gnve,
j e routrie. al haixador tire
Grerie. a lee sie del
'ii. a les vuit de la nit;
4, 2 itP1.1AS.
. nn t • nnvidats Uds da
Joveutut ge rt desitgin
.r-hi.
z, 41,rnrbichs

LA aaelZ.—Caí e de alta quantal
Il:i zine-dat suspesa per causes
itrierevietee la conferencia que
raid. divendrea, havia de donar-se
C•iltre Excursionista de Cate_
leree,
-------

mora-TAÑA

Vi necn. 0'75 amo. litre
Cellers Anuo & MARISTANY
El diumenge vinent, a les once
tI
s'efeetuare a l'Alerten de
g ant Gervasi la donad() dele premie adjudícala als concursante
' e n lea tirarles que se celebraren
ele diere 1? 1 19 d e l corrent, (en el
e eneurs orgartitzet pel cap d'ae
uell sometent En Jacint Tort i
r •

-El capità general ha aprovat el3
llem enamente de caporal do diot uche del
sometent de Ger i sedet' a pera/ del districte setè da.
q uesta capital, fets respectiva11)881 a favor d'En Miguel Sintiren Mitjavile 1 En Francesc
PUlla Cuyes.
.E1 Pomell de. Joventut "Flore
Maig", seeende la Schola Oenica, ha organitzat per aaliuM "Ir P una excursió a Aorta,
Bzzt Ckbriii, F044 40 1.4 4 gs4t
de

Phen

Jeroni de la Vall d'Hebron 1 Sant
.lents dele Aginiells, on taran
otearla d'un llibre de visitases,
complint Paeord pres de deixar
aquestes fites, per a desterrar el
mal costum d'embrutar els murs
amb neme 1 inscrlpelome, que
lant en costura e'es generalitzat 1 molt especialment en els
llocs entice de les muntanyes.
--Organitzat per la Cambra Melela Industrial se celebrare ovni,
divendres, a les deu de la venia,
pro-intangibilitat de
les Rambles a l'estatge del Centre Industrial (Hospital. 95) 1 en
e1 g . ;a1 parlaran, entre altres oradore, els senyors Castella. F.straea, Mir i Herede Rebota i Fernández.
LA ORZA.--Exquisit eafe pur.
Els colmadoe el venen.
En la sessió academice que celebrare avui, dijous, a les set del
vespre, a/ seu local la Societat
Medico-Farnmeeutica deis Sants
Cosme i Darnie, el (lector J. Valle
Campanee desenrcellare el tema
"Algunes enneideracions eubre
l'entizna epidinnia."

L'Institut Medico-Farmaceutie
eelebrare sessió en la qual el doetor Baudin Guilera desenrollei
el sea tema "Ineareeracie de
relee geevid". Free un estudi detallat del dit proril s, pariant dels
etroptorees ene poden donar lloc
error dfarrrdelie i reme s'han
frac-ene. Intervingueren en la disertssie ele doelers Fargas, Derlinda i Comas Campos.
JOIES VILANOVA UNIO, 6
El" Bane Retal del Canade ha
presentat el jutjat una &m'Inda
sobre una estafa important.
Dissabte arrlare el ministre
del Treball, d'Espanya, senyor
Calderón. No se sep si mareare
el dinneenge o el dilluns.
El governader manifeste ale
perinrestes que encara no eslava
eonfeccionat el programa, pelee
que el deleged dcli Treball, senyee
Manera, l'eslava preparant.
E/ CeLlegi d'Advocals fa públic
«suc els senyors coLlegiate que
desitgin exercir el loen d'oled durant eariy ecomernie de 1923 a
192i, han de presentar llurs resperdiere metete:Mete a la secretaria del Col.legi abans del dia 2. 1
de riesembre vinent, podent, els
que prefereixin el ton especial (le
causes greus, fer manifestació
expressa de tel desig. •
•••nn•• «be>

Conferència d'Assefy un n ces Socials

CATALUNYA
VILAFRANCA DEL PEREDES.
—El "F. C. Vilafranca" juge amh
P"Atletie Veneno", al camp d'aquest darrer, guanyant per tres
gots a zero.
El "Vilafranea" te apuntals,
dones, tres punts en el present
campionat.
--Al camp d'esports de la nostra ella llegue Hoe un eneontre
entre "Ets Once Graus" i "Vilafranca Jove", veneent els primers
per tres gols a dos.
Aquest partit es un dels que
integren el campionat de segone
equipe del "F. O. Villafranca",
Grup Excursionista "Pemides" sorti el passat diumenge
d'exeursie al monestir de Santos
Crees.
Despres de resseguir el vell
edifici, ees excursionistes-2e
d'ambeees sexes—puntejaren sardanes. A la tarda, un dele expedicionaris Regí una conferencia
monogràfica sobre el monestir i
altre els exhorte a treballar per
ealiiherament de Catalunya.
De retorn, visitaren la Biblioteca Popular del Vendrell, restant
ne admirats, a l'enseries que
agraits de les ateneions rebudes
eler la senyoreta biblieteeeria.—C.
TORROELLA DE 1111011ITGR1.-La societat Esportiea Club Deportiu Montgrí cometa ja arnb
prop ele guatee cents socio.
Cada testa ve un e q uip f o
-rastep,nimarlost
N ila.
Per al dia de les tires de Sant
Andreu, hi ha el propeeit de fer
una gran diaria futbolística amb
dos equipe forasters.
Per al dia 25 d'aquest mes, dia
de Santa Catarina es rata la tradicional testa a la muntanya,
on clii taran bailades.
Fa un temps molt be per a la
sembea. Els nostres agrieultore
eaprofiten activaznent.
CIFIONA. — Una personalitat
d'aquesta ciutat es proposa embellir les "Pedreres" amb la eonstruceid d'alguns xelcies i d'una
carretera per la eireulació d'entemebels.
S'està procedint a la insta:13de dels aparells de rentat
i planxat meeenie que la Mancomunitat de Catalunya ha adquirit pelo seus establiments de Beneficencia en aquesta chilate
L'Orfed Germanor Empor danesa, de Figueres prepara
alguns concerts públies i una serie de conferencies, una d'elles
sobre art popular, a cueree de
llenas' Iglesias, i ?'altra sobre
la paraula en la música, a càrrec
del rn e stre Fredoric Alfonso.
— Les conferencies erganitzades per l'Ajuntament de Figueres, d'acord amb la eornissie
d'Edueaciet General de la ManeomunItat its Cataiunya, tindran
Hoe a la Biblioteca Popular d'aquella ciutat els dies 28 d'aquest
mal! i 12 de desernbre i seran
desenrotIladree pels senyors Giran Casadesses, Roig i Raventós
1 Puig i Seis, els guals temieran, respectivament, d'higiene
pública, privada i
— L'arquitecte de Figueres,
senyor Giralt i Cassademús
presentat a l'Ajuntament de la (lita ciutat el pleno' de reforma de
les Cases Consistorlails, obra
reexida, de profund emita monumental, que eonstituirii un bell
ornament de la capital empordanesa.—C.

eeeeete primària de ja Conferihmia ha celebrat, baix la presidencia del senyor Ferrer i Vida!, la seva Secrete quarta, corita-uuent !l'examen de les esmenes
presentades a les conclusions
la ponencia novena, refe,rent al
segur obligatori d'enferrnetats.
Llegida pel doctor Sangro la
col/debió segona referent als casos de pèrdua dele drets adquirits pels asseguradurs i a les canmune en cas de iran, es presente
una esniena del senyor Ferrer
Smith, que despees d'intervenir
el pelma senyor fuella i el
senyor Fernendez Velasco, es retirada pel seu autor. El senyor
Salas Anten presenta una esmena demanant que en l'apart que
coneigna que eb perdran els drets
BALAGUER.—Els nostres fut.en el cas que el malalt ho sigui per bonetes han vingut força conacters propio direetament enearnitents de Pian que suara han
nato a produir la seva malaltia, aconseguit al camp del Terrena.
es digui "per actos propis den-- L'en . pal 1 a 1 diu Ilion '1 favor
liarais". El senyor Buylla «botara deis noslres, ja que aquell equip
que la ponencia eaccepta.
te f ama, ben acreditada, (le priEl senyor Jordana fa constar mer.
Irle la poneneta'ha incorporal a
— Ens innoven deis Ares
Ins conclusions l'obeervadó d,-21 (Bellvis) d'un accede:U que Ve.
senyor Anee referent als penats, dia hacer tingut efectes lamenliegint a continuació la redaeció tabilissims. El senyor bisbe
dCliailiva de da conelustre segona, la Seu d'Urgell que fa les visila qual es seguidament apeen a- tes a les parróquies del seu bisda.
hale havia (Penar al poble deis
Es Negrita la conduele) terce- Ares, vora Belivis. La població,
ra, que tetabeeix ele beneficis a tota joiosa, s'apressaeza a prodique donen arel el segur social de gar bona rebuda al senyor !debe,
Ili ha preseniades \a- unan pel carne i en eireurnstenrtes esmeiie dm1 senyors Ferrer eles d'ésser prop del moll dit del
Smille Domenech i Steart, sobre Porches, ¡invente-mi sentit eetrepites miele exposa la seva opinió (in 10e03 truns que als Ares anunciaIltztie de la ponencia el senyor Jorren l'arribada, els cavalls que
dana, produint-e-e a l'entorn
eunduien el N'alele s'astoraren i
la mateixa un extens debat, en el anaven a precipitar-se a la gran
(peal ultra als firmante de les co- colada que assorteix el mol( susntoneo i deis ponents senyors dit.l.a sort volgue que uns guante
Jordana, Ilnylla i Aznar, interve- \atine corressin i deturant la tar!len els senyors Alvarez, Velasen, tana salvaren al senyor bisbe i
Pulido, Samora, harta°, Sanehis acompanyants d'una terrible caBergene Epina i Capo, Puig i teetrefe. Sembla que el senyor
Seis, Foreat, Noguer i Cornee Va- /debe len/ (non impreesionat, porlle), Salas Ante,' i un represen- que tut seguit anuncie que bustant del Col.legi de Farenaceulies ponguessin la visitai tornessin
de electrice El president, senyor enrerit,
Ferrer-Vidal proposa que es tor— El fred romenea a sentir ne una curnissió integrarla per se agut; eón molts els malees
la ponencia 1 els firmante de les que ele 'metros campe eón blanco.
esmenes perque prcourin conci"Joventut leaclonalieta"
liar-se en Hure criteris, aeceptant ben tost Iniciare la tanda de ronaquesta proposició 1 aixecant-se fereneies que te en projecle.
la sessió per haver trancorregut
les hores je reglamentarles.
TERRASSA, --Dilluns, a la la Acte segnit els assembleietes da, -'va ensorrar-se el sostre 110
visitaren els dispensaris i ofici- l'entrada d'un casa mole vella del
nas de l'Institut de la Dona que earrer Crema. ;tense causar, sorTreballa, organisme d'acteió so- tosament, cap desee:ida persocia/ femenina de la Catea de Pen- nal.
sions per a la Vellesa i d'Estalcis,
Els que velen a dita casa es
admirant la inetaLlache moderna trobaven al m o tejador, i pera surdele dispensaris que permeten tir al carrer varen llover de fer
proporcionar una assistència fa- servir una escala de peu, posaramative mollee a lee • Alleiedes da sobre Iles ruines i surtir per
a Almatitut..
la ¡J'orla del primpr pipa

e
—Dimarts, mal!, fou trobada
sola el pont de Sant Pera • una
dona d'uns 73 anys, que segona
es veu va tirar-s'hi la nit anterior, morint instantaniament.
Aneen vestida molt decentment.
Es deja Dolors Fernendez, casada, 1 NiVia amb el ecu espús a la
carretera de Montcada, núm. 168.
Els do la Creu Roja recolliren el
cadàver per ordre del jutge i l'han
portal, al dipesit.
—Dilluns va reunir-se la Comiese) de re g ielors amh la ponencia designada per da Müttia Fabril • d'aquesta ciutat, a l'objecte
de formular un projecte defieitin
que serveixi de punt de referencia per a tota ulterior resolució
en l'assumpte d'edite-e:1de d'habitacions per a obrera.
—La importancia de la tira que
se celebra cada any en aquest
mes, agiten any es tan considerable, que p ot dir-se cense dubte
quo es la mes gran que seta efeetuat a ila nostra eintat.
—A l'edat de 35 anee; ha mort
En Joaquim Ribes i formell, un
dels mes entusiastes dels 'metiere
nacionalistes joves, fundador de
l'entitat separatista Sparta.

VICH.---En la reunid general celebrada el dissabte a "Catalunya
Nena" varen esser designats per
a ocupar els Arrees de la Junta
Directiva els senyors eegüents:
Miguel Vila, llamen Revira, Miguel Anime Josep Sele i Pero
Miralpeix.
Lee funcione teatrals celebrades el diumenge a la tarda i Lit
a aguesta sor:letal atragueren una
enorme concurrentes, gne ornplenava a vessar el local; la
companyia Pujol-Arque va correspondre dignament ande una
representad() nzolt aclarada del
"Rei i Senyor" i "Jovealut de
Prinevp", en la gual excel.li la
senyoreta Pujol, encarregada del
paper de CaLarina.
— Comeneant Pennmeracie
dele estahl:ments amb Mole eatetens 'meran de ere...en-lar prinierament els (le la Innea Major.
A les Voltee de Dad hi ha la confiteria de "Marean Cedilla" i l'esDrandid cerniere d'En et . Orriole,
casa Marinos amb anuncie de
"Llenes, Sedes, Colons. Nevetale". A les Volteo dr Vonent hi
ha el 'Fern de Sant Mentel", una
"Sabateria" on !roben "novetals ze preit ex". Hi ha lambe
Parrerlitat "Magatzem-ease dele
le r ri e-Novotats", la merceria de
"Ifanel ('amos" i la pastisseria
"Pon brodel n . A lee Voltee de
Bale la "Antigua Ferreteria d'En
Fdreada, Cargols, puntee, bate.
ticculis" i comere de llavare de "eregimon Puigdesens".
Fi/minuete a les Voltee (le Llevant trohem la merceria de J. Tarres "Gran Caen", la enea le la
~vera vldua de Pors amb "Novelets per a senvora" i la "tiamiseria de Xavier D'ora anda staeleerte, trajo :: feto" i
•eet
la "Joieria Nogue".
— Han Pelee rnolt ~correente tole ele actas en sufragi de
t'Anima do N'Antoni llaelt 1 XIcoy, pare tlo l'actual batee.
— Ditimenee nafeSsil es bateren al eamp d'esports do l'Estherio Marte recluir) vientre Els Dardanele contra el Soorling F. 1 1., de
Centellee. Segons Informarions
(Peltre quan es:laven fenalate a
das punto es promogué un medent, relfrant-se requip de Centellee . Pels de 'lcls es distingil'en En Vivet 1 En firibirachs, segura i eficaeoe sempre.
ARENYS DE MAR.--E1 12 litigue 'loe a la Sala de festes del
Centre Reformista, la primera
conferencia de la tanda sobre la
Histeria de Catalun ya, q ue he
organilzat la Comiese() delegada
de la Protectora de il'Ensenyan,
ea Catalana, a chirree del entnpeten!, historiador don Tomes
lduart sola el tema efertre 1, el
Caletee, anys 1196 a 1213."
EI pelle° eme lli assisti escolte amb t'elide els paseratges de
la situad() (le Catalunya a la
niort del son pare Antes I. Les
bones relacione amb Navarra i
Portugal, i dolentes a Castella,
corneneant la influencia catalana al Sud de Frenen.
Jurament de lee Corte de Daroca. Guerree and) Lle() i CacleIla. Foix contra Urgell i rebeelie
de la reine mere Sanea. Casaznent del rei Pero alele Maria de
Montpellier i naixement del rei
rei don Jaume. Qüestions entre
el Rei 1 lit retener. Lluita contra
els Almadis i alienen entre Araleer, Castella, 153Varl'a i Portugal.
Heretgia dele Albujesus, creua
des, presa de Tieziers i Carease 011 a.
Entrega en rellenes dc son fill
a Jaume, unir:o amb eis comités
do Toleren, enes, Cominges 1 veaeornte de Bearn, i siti de Moret
mort del gran HM i fi de la propondereneia catalana al migdia
de Freno.
La conforeurea fon il.lustrada
amb projeccions.
Per a diumenge vinent esta
anunciada la segona eonferenein
nfaume. el Conquistador, 1214 a
1276", a cärrec d'E« Pau Ro-

meya.

—• Ile/a nombrosa brigada treballa fa dies al desmota i aplanament del terreny que sere el
cene (l'espolee de p ostra Joven.
1'ACe011121145.

La companyia d'aficionats
que tan encertadament dirigetz
el ferm eatalanista Carlos Xena,
representä el diumcnge passat
al teatre del Centre Regionatisla, la bonica eomedia de l'insigne dramaturc catalä Ignasl Iglealas, "Foc neu".
De la interpretació sols direm
que ja la Noldriem veure-la en
lilgunes companyles de cómics
professionals.
Reberen mes aplaudiments les
eenyuretes Virgili ( e e n e e re Fran
cisca 1 scnyoreta Maria) 1 .els
afIcionats senyors Ortega, Ferrer, Graupera, Baille, Sola, Miguel, Nicolau, Yalta t Noguera.
En la pelea distingiren
també els senyors Portillos i Nogueres. La eenyoreta Na Llutsa
fieras, ella de acetre bon arete,
el nuestro de música don Jaseint,
amenitze els intermodis amb ben
execulades eempostelees de plano.—C.
MUERES.- Drivant d'una se)(elle concurre/lela, a let snla
Edisson de Figueres, ha dona!,
una conferencia L'Escop, de
l'Obra del foirt Mol. Ha neceentat l'orador el president dels Pernees de Joventut de Figueres.
L'aele ha despertat gran entnmiasme.
'l'ambe es realitzaran actes
minarais a tot l'Empordà. A Peretada alee se (te-Pebre un, Enfting
per l'Obra del Bon Mot, en el
qual pronunciaren dieeursos els
senyors Xavier. E-8er/, Bareehi
i /von LT..ecop, resumiatelos el
senyor rector. Ele oradora torea
obsequiats amb Ile
spiendid
lunch.

M O NISTROL---Diurcenge, 26,
a les tres de la tarda. Unie r e lioe
a Monistrel Montseerat una
resta d'homenatge a/ sen itlitstre
tbatIle len Remigi linea. En
aquest actos es /Iterare al dit
senyor una vara de eomandtament
que per subscripció popular ha
estat coseejadin com a mostea
d'agraiment del pebte. sonso disiineloS partits, per la Freva geetid. Als selle companye de Coneistori seee fare present d'un
pellt record, sine..ee, per la cooperara() prestada a la tasen que
el seu preeident ve reaUtzant.
Acabat telele d'homenetge, la
comitiva s'adreeare a la Peeea
del ete-Be, cu hi ?mere hallada
de :urdan" gire eme:atare la
Vale Ai !Mica.
Cena 3 complement ile Phomenaipe. el 3 de desembre tii Reune
un apiee de ge.rmaner a la ella
d'Olesa, eortint-se de Moitietrol
a tres quarls de fines i tomatal
a les sis.
RE P.:S.—El , al reibie do Vi lallunga, ocoreegue una explosel
d'una caldera a la fabrica d'alcohol propietat d'En Josep Mestres.
remira 9 s tenderrorä, quedarte
entre les ruines dos operaria
la casa, un dele guate, anomenat
Salvador B r unet. de 15 anys, meri
al cap de perra estoica a canea
de les feride.e rebudes.
Durant els trelealle de salva ment dele ferits un altre obrer
rebe una torta contusió al peu.
—Ha mort la gentil senyorete
N'Atina etallerque filla de l'Industrial En Josep Maria eiallorgut.
--S'he celebr-at amb g ran exit
la vetllada musical oeganitzada
per la seeete de música del Centre de Lectura, le qusl s'ha N•i8t
molt concorregaida.
—A1 dia 30 del mee que sien
timba 'loe al teatre Fortuny un
Festival benelie, organitzat per /a
Junta A. (D'Alindó de la N e ndicitat.
--El nostre ande senyor Berga ha estat nomenat vocal de la
J. P. de l'Unió Catalanisla. /.71

OLOT.—Per a cencerree a l'Espejee) del Mutile, que tendrá.
en aquesta capital i amb el fi d'in
teressar als alumnes de l'Eseola de Belice Ares, ele anuneiel
un coneurs per a 9Slilinllar-10:i
perque es presentin diferente peo
jectee decorattue.
Formen el Jurat eelu Pascual,
En Ignaci Mayol, En Franeeso
1:01 '2.

Vayred& En IlartICasadevall, les
Celesti Devesa . i En Ramon Voy-.
redí).
—Per a N'F.duard de Balle i
Nouvills, marques de Vallgorno,
aa, ha ostia demanada la gentil
senyoreta Na Dolnre Campeen].
—Nostre com p atrici En Manid
Domenge es troha a la capital
d'Espanya preparant una Exposició deis seus millors paisatges.
—A la venia vila de Sant Feliu
de Pallarols fou detingut i portal,
al cärcer d'Olot, un súbdit
many amb residencia a Barceln-.
na , com a pressumpte autor da'
varia robatoris corrieses en aquesta localitat.
—El mereat seimanal celebrat
cii passat dillun,s estigue feees
concorregut i animal en opeme
cienes. See21101X remarcan-se la baf
xa en el oren de molts article.
—A l'Eacola Municipal de Música ha tingut une amb
marcable els examens deis alunices.
IGUALADA. — Dissabte primal

va relehrar la inaugirraeiel oficial del Boxine Club, societat dedicada a la practica del bese. Ea
varen celebrar tres eombats
eerree de teuegute boxeadere.
Diumenge Vague lloc im eluit
ball a ettrree del quintet Exeelefer
de aquesta, el qual es va ••eueer
mui eoneorregut.
AA

RIPOLL — Fis aloa d'elogiar
/a tasca empresa per la degacid d — Accid Catalana" de Aa nosSra vila, a favar de inessodaeió
Protectora de l'Ensenyanea Ca-.
te/ene. Aquesta setmana ton pro-.
posada la delegació de leteeciemció esmentada, a la qua] augurem
l'èxit mes falaguer.
— Sambia que Ripoll eigut una
eolónia que tothom tingui riera del
pasear per damunt de lo mis eagrat del poble. Ens plauria malt'
de saber qui ha donat auteritza-i
ció per a plantar aquelts patee
per una linia eléctrica parheularu
al beil mio del perdí del temple(
de l monastir: nu hi ha cap e/lilaila que en ver/ron-1m. no s'hi
caigui la cara de verg,anye, ore-ginatant-se entra' si Inateix: es
que multen autoritzar aquesta
profanacide El temple que A113Y(fa les cendres del fundador de
la Nac i ó catalana. /endeja d'e.seer
mes respectal, que no ós.
MALORAT
— FI dijous passat e-orne/Ir:aren les conlartmcios cullairals que
l'entitat "La Darratina Neeraella'
té .projeclades per les vetlles dele
dissabtes del corrent hivern d'eeord amb la Macomunitat de Catalunya. Dita conversa artt a eäreo d'En Juli Vila, eseriptor i puForiamentael-se en un fin
repte de sociologia per derivarnun d'espreis comeaqüancies padieulars; va dese_nrotilar el lema
*.riprenen a viure

PANYOS
J. MIR 'VIVES, s. A.
Ren g a de Sant Pera, 15
Gran assortit en Mellen»,
Xeviots, Estams, Gabardines i altres generes per a
vastits i abrie du senyor.
Camussee per a abrics
nyora i generes por a vestito jaqueta

Me l lon a 25 pts. corte
Estaits 45
Abris 30
it
haba a ra ngrjs i i datan

i

Relai l s a!i d t li tms fiendras

Licor del Polo

lexeel.lent denttfeic de gran poder antleeptic. El sou Se constan'
asegura una fermusa i sana den. tortura. Mig sigla d'exila
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Emplastos

Marca Aguila.
(Feadeda te Pe/
El Medicamento
Mas Maravilloso
Del Mundo Para
Uso Exlerro.

Pooirioduo, Pulsean mamila&
Lo, Eoploo. AllonO oirvon de
preventivo a tti Cenit> de curativii.
Evitan que *e arraiguen loe
'<Miedo,

Reuemedmo ea loe Ladras.
Ser lnvi, con loe 1:mpledo,
q lkooq_
loe ademo
pum el umeanciti doka do loa

El Emplasto Allcock ea el primilito y legítimo. Fute Emplasto
ea el remedio universal y se vende en toda. las Botica" del
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera qua fe .:exdo dolor.
Cuando neceaiteia una pildora

941; Píldora Brandreth (F-gs.)
Eme Futrelimium,, Billa Dolor de Colmo
De V.14 . 1/4

Doeuemeinimuu, ladeuuti%
1{1.1.15[1.

Atentes ea Etua gor-.1 . URIACH • CA.. earoolona.

Els Espectacles
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Plaça

illU1

Teatro;

Saló Catalunya

1•* modaNotable

COLORS

SILUEUS, LLOA 1

•

Aval, divendres, El rol de Pargent, quint,; Dues semanas de vacanoas; Marta Anna; A deu posset o s la consulta.

CADA DIA, A I-ESDEU. GR1- CRI
•
a les 4 de la tarda
Dijous, diumenges i dies festius, Matim , c
•
CRI-CR1
•
1111113tsaisaimetaciazaaricasislacastearanitsizzaziessectiE

...TEATRES--Lawsz. — Diumenge,
n••••n•

sarrawargamais•fer...eciste

Teatie catalä Remga
Avui, tarda, a preus populars,

e

GRAZILL.LA

•

ELS RETRUCS DE L'AMOR
i
LA CASAMENTERA

g

Ir.-

Diumeoge, a les tres, per
única vegada en aque,sta
sessió: La Ventafocs. A dos la
Quarts de sis: Les jotas de •
la Roser i La malvas'.; de
SiLgen. Nit: Reí i monje i
5 La Casamentera.

a
•

•
Ili
•• Aya, divendres, tarda I nit, grano
rb ili nguili munui puregi nzn i n
3 exilo: Mariana, por Vician Slanln;
49 A con duros la consulta; Baby artaPaEcusis•B•co131111814111111

a

•

Teatre Cbinic

Nit, grandMs cartell:

wa 4111 di.;

culpa d'altri, per Katherine Mar r4
Gran non:Pa nY la dearnat,ra casta1
llana Rojos-Capará. Denla, acendres 111
• Donald I Reata' 11y/entino. Diunu, a dos quarts de 10, grandiosa
mentre, nit, reposlció de Al ccr de 111
15 (Uncid a beneflel dels presos per
1 li l'Arica salvatge.
• qtlestIons socials, erg:in:Izada pel
Comitb Pro-presos. Per g olea Tawat cmtanmsnall•••••illnigg
representara el ramal
re garla es
El Cristo
10 drama de Cola
NIT, AL 11'1 NOS
D1L MENDE, DI%
moderno, cruel.; craquesta com .
Flnalitzara I/ [uncid gua
le 1 divertit satnet cauta Qui eme- 111
pra liudases! Dissabte, nit: Amor
• de madre l estrena del tiran so @
u Culi ile Vicens Larambea, Yo no
TINDRA LLOC PER ULT1M LA TAN
• mato:
DESITJADA EXPOSICIO DE L'EXIT ISIES
al
(116111111•• M311E11E6133 auge ESTUPEND DE LA CINEMATOGRAFIA
MODERNA

•

la

u
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Teatre Catalá Romea

Cura rápida
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Trawo4phs4salto,28
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Materia! per a Calefacciú F. A. R. E. (Milá)
Pots, planxes, estalles, fogons, termófcrs graduables, termoräpits, assecacabells escalfadors d'aigna, escalfallits, torrapans, etc.
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Plaça

GRAN
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de Catalunya, núm, 11'

MAGATZEM
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MENJADORS

DORMITO/ZIS

Preus baratissims

jo Lopez

1 44, C
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(Davant de L'Hospital)

44

mikeocir.-..22=smuregazzgärzaz
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AL COR DE L'AFRiCA
SALVATGE
Viatge Mantilla instructlu per le g latineases selvas afrIcanes editat per la marea SVENSKA I excineiva GAUMONT

1fl

Compan y la de comädla

Dilluns, 27, nit, primera filmde
TEATRE SELECTE
Estrella de la rouMelia en quatre actes, de Geróme K. Gerúme,
tradueció de Millas Raurell,
FANNY 1 ELS SEUS CRIATS
ES despaka a compladmia.

Gin

GUELL - TUDELA - AS- •
QUERINO - CORTES

•
Clonumental I Vialkyria

Avui, viernes, tarda, a

gassaassaaaamanasaava

11\211

Diumenge, 26, a les onze del matt,
CONCERT POPULAR
Organitzat per la
ASSOC LACIO
U
D'ESTUDIANTS
umvElerriT NOVA
a càrrec de l'
ORFEO GRACIENC
amb la toOperaciú de la co- •
bla,

t

Bicicletes
Des de 75 Pesseless. f.orts,
440 (mitrada Recaten). Tener de bicicletas. Atencl6,
ens encarreguem de la venda de bicicletas usarles
,. Irant una patita coinis-

PALACE CINE

o

rg

pels senyors Sagi-Barba,
Bugatto i Vendrell.
E
tit
i Sil' DE REIS

ii[11111{

Preus de liquidació
Ponent, 3 bis, B

a

le

ett

MOBLES
MOBLES
MOBLES

I

:S•

ES

EI Universo

U tista de clec, per la patita liaby; el
3 El lie/st de Letty •' estrena de La 3
9

•

tonada Fernando).

1

-

Palace Cine

Avui, divendres, tarda. le
a
E 13M.a.ques, 2 pessetes:
a
y*
LA CATA MAULA

r3 ii ,,

d
Gran T'entre Fspanyal

retalls els dUous 1 dissabtes. Lvliod, 7, entrego' (Can-

DE TEATRE a casa SONTEPAP3. Restaurant especial.

FUTBOL

11,_
1 Inmolo programes, graos esos.
granillos/ peLlieula Duce setrnanee
II e vacancia, per Consta/1re Tal
11 tnadge ; Mariana, per Vicien Marla Un; El liegst de Letty • A dos da• roe la consulta; el alar( torn de la

Jos, Pasee; de Sant Joan,
adinere 155.

1-,ss

CAIYIPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge, 26 de november,
les 250 larda:
Unió Esportiva Sims-Barcelona.
Europa-Español.
Júpiter-Badalona.
Carril) dele primers.
Per a entrarles i localitats da
qucsts partits, nl dia de la seva
celebraciü al ramp de joc.

Avui, acendres tarda 1 nit, ro.

•

1 sea m'o:ere/o per a MM
gatzems, desPats01,
per a transporta 1 acarreo

1111111111111111IIRIIIIIIII1111111111111,

divendres, tarda, a les
Quatre en punt, dos escollits par tits. Nit, a un quart d'onze, interessant partit de pilota a eisteil, Verniells. Celaya i Palau;
blaus, Jaime i Gas:aliaga.

PEP SANTPERE
ACCUMPCF0 CASALS
u Aya, avendrea, 21 de novern-11, le ;sial-Laica serle El rel de l'argent, gi
it i el gemidas partit de foot-ba l l a
• bre. Tarda, a les cinc: Alegre ver- ';','
mut popular. Entrada I butaca, ; le Baccalena-EIManYoi.
a
i•n IN, pesseta. UNA DONA EN EO- ;7,
il
ii 3IANDITA. Nit, a les deu: ESTRE- .,
111113"3"1"1"1""filinglirri
a NA. ESTRENA del dIvertlt ondeen :
ia e 2 —
• en 4 artes EL RE1 DEL suc
e POTASSA contra 31ELA.SSA. Dama, : 11/119130CBRZBAUltelati•iliailai
All
zi dissabte, tarda, a Mis quarts de : pp
11
a cine. Co/ossal yerma. TOTII0M... :
fri
1
le 1 NING11 PAGA I DANSA DE PAN•
GRAN SALO DE MODA
•
•
yy
• Tal ONS En estudi: A L'OMERA,,.,'
se Arietocritiques ilusione tu:Claques •
13 acial Jan ..
gg l'E MONT51 . 115
•
•"'
N
, \ allmiljana).
m extraordinario
Prograes

in.riVOLHIN
nIl Teatre Líric Català
1 Direcció: JOSEP BERGES

S e

tala Oía

e

')

!•111111111181115111/111ER•••1111

1

a

n Gran Teatre Comtal i
o Gran Cinema Bohemia

•
7.:GauGd

Immens assortit en géneres per a vestIts 1 &brial: de
g enyera 1 ßenyer. Venda de

Frontó Principal Palace

leneutaciallt.1311111111111/Z12401

gg
2 181113/21NDIISCHUi23811811111113 's

gaaaateszaaasasaamaaa

te

Pan.

/rie. Vargelta(Franciai
— nareelona: 13 A L T A.
Rambla C . italuns, 1, y
priesfirms.de Espora.

de VALENTI SOLER

--ESPORTS--

a

;

g

("minado a revoleen,nar al Mundo médico
y a la terepialca mc*.
(terna. — Tratamiento
Mal y dfaceeto, nun
de ala».
La caja de RO an -.a
is •
comprimidos et
Dep. gral.: Fa rm. J. 01alelen. pi. rue inAuba-

Amb carro

Fabrica de Panyeria

•••••n

a clusa exclusiva La campees de el
ill mil> nit, crearin de Perninent ar.- •
IR lor Coartes Rey.
II
a
NI
011111111Bassawaii4191t4111111

re
a

Kit, extraordinari progra-

flore. Avine/ estrena (le la per-

•

•

ma de gran broma,

a

U PALAU DE LA CANEMATOGItAF:11 Ill
e
Tots els dies exilas granclils. El 1:11
3 mes gran esclevenintent artistic, Las E
ad inimes, Apera elnematogrifica can- • aIn
n lada per una notable companyia N
• d'Opera alemanya, en la (Dial ti- le
a gura Ferninent sopran Erna De- o

o

elIcters-sddleo-manganati, vartetst litiolco-arsenleaL

Próxima reapertura. 131reacia Darte (BID
Grans reformes als salons i servei. S'admeten
encàrrecs p e r a banquets

KURSAAL •E
ABISTCCRAT/C CALO

da,

Es riniSslma u earbdnles una la d'APOLlinarls. Durant
Vestal resulta deliciosa be cal-la treses.
Dipoaltari: JOSEP PAGANS, Penen, Eg

cmrea 1 Mariscos. Quintana, 7,

RESTAUBig e el i-ARG

namsrumesemaaaamete

1

tarda, AIDA.

Pelt,

Avui, divendres, Lluita perniosa; Eta nebets de don Lesmes;
El he ; La caneó de la truixa;
L'orfeneta, 6 i 7 episodis.

ruceselielalwalMialcu2i321B•sr5
e 1 EATicE NOVETATS
Gran companyia de Mr. Ventura •
Gamma. Avett. avenare:\ Ililp a 3
dos quarts de den. extraordinaria
rumia Exil cantina de Iota la
coinpativia, de la (mal formen part
els notshies The Arquea; falle. Ma- a
drigali; falo. Rosa Thoe; el notaPass : al cacear:e Mez Kidd;
Petrothi, senyoreta Dn'key; el fa• todo POrenceli 1 MI.es Re g ia, raga rnattes citins: E/ gran Corma,
• Unir en el seu geru•ro; La bella
• Schreiber, eles: no:s. :ras amazona; a
• el /Manuel Sport Lea 4 d'An- a
gi potra; Les 7 Asgcris, aertaates
ys a la bascula: les (It yrrtirle= fi/r e • Iles de clowns Rico 1 Ales 1 eis
• seas botones, I els Cae:mana Alba• nos. Doma, tarda, o dos qtMrts
• cine. I rlft. a tros gliart3 dc (1,‘11, •
M escotas programes, Dionaupe,
• tarda 1 nit. 2 extraordinarias fan• cieno. DIJOUF, día 30, grandios es •
funclons, debutant l'airar:1d mas
l'any la22: Ele asaos
• original
• comediante de Brezar.; Els 7 Se..
Els 2 111
• ratas ivrábafes
• Soban, enneguts per "Les Rols du
1.a reina del D'acolo 1 del la
lennla Bella Lefevre, I els origlexct!IttrieS
HcaJon ei Dur- II

GRAN TEATRE DEL LICEU

SOHN

I CINEMA NOU

Cura les afeccleins del retire, ren y
eme. escetera. MANANSTIAL MIRALLES: Bicarbonata-

por Me

Ininterrumpidos
PreP"rano por 5. 05BFIVE. fan:nacen:tico
especl•Ilina de 1..Mase
le In Universidad de
Parle.- Dea , ubrito lento
re t' sa 0uyaeneaciouut,

RESTAURANTS

Teatres Triomf i Marina

RBC&IDa

Es ta reina de lee /dall es de atufa
- tiirona
la de la Vall de Sant DIniel
enl. Ostdmle, tiateto

lo dios de éxitos

Gfnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de
les dotze a les quatre de la ma-,
tinada.

Diana-Argentina-Excelsior

.• •

RICRIA

PORDLE
•
Ceinprimldes de 6IbErt
aix

LA BUENA SOMBRA

•••••3111c11••••••ranslii!

N
•
112
amb el nou quadro, original novetat es&nica, del Palace 11
LI
Theater, de Londres
•

vl

:•:1

M U 31C- H A LL S

a

CRIEnyCRI .

•

•

gnus

CURACIÓN DIWINITIV1.

a

' e•-•
N

•
:

E

Sextet. Aval, encandece,
selecta, Altime d'es del gran- •
A
'r CO. ball, sueode colossal: Ele trae d
.9 malquistare, tercera I ánima Jor- ..
Felrbanks. fil
Douglaa
91
... Mult, per
.. Esas: El proseen, pel g ran arti g - pp
...
• la Eliot Delaten Baby artista de 7,
1111 clec, admira, I la de g ran ater33, i
111 dedicada a la colada anglesa: Vial- .
ge del princep de Catea a PltueIII trilla (segona etapa'. Dlumenge,
III nit. estrena: La Cara da premiesI6, obra anglesa de gran halt, per i
: Thomas Meighan.

u Tdfuns, 5125 14136 A 11

In15111.n

Diumenge, 26 de novembre,
dos (marta de cinc de la tarda,
PRIMER DELS 818 CONCERT8
EN DIES DE PUTA A LA TARDA
Concert per VORFE0 CATALA
dIrIglt pel Mire. En Lluis 111111et
Programes, abonament i loca-.
litats, al magatzem de música
"Unió Musical Espanyola", I i 3,
¡Portal de l'Angel. Preus especials
als socis de l'Orfeó Catalä.

T-zeinitrazzasialiaallalli

2 14;

a 1n11111...srilimin
IR
AVUI, DIVENDRES, MI% A LES DEU,
11
la fastuosa revista do gran espectacle

Palau Musica Catalana

CINEMES—

11111•11111• • • •11110111111•1111WIS .12111111111111111111111311119111f111111B•11313DI

•

llamares 24 de novembre

LA PUBLICITAT

8

les 5, matinee popular:

S
LI

EL MUR VELA

Ii
31

a les deu:

JA HA ViS1
ELS MOBILIARIS

UI

Aval, dívendroa: Vort•neta, si_

3 .000 a 6.000

Per caear-se amb Lilian; Actualitnta Cyument.

•

CONP0170511113111ED011,
sai.a. MOCADOR I DOS.
HITORI

SO 1 set2 eplells; De mala atatruganoa; La culpa de ei,' Donald;

Diurneimp,

Morfema*, tulle I nove eplsodis;
E.PiaCiÓ, per Patine Frculerieb.

PIes.

N' iole P c`2.1.; REIG1 seUCILONS
se.» BeimMe de 1 0.0. '6 • soltle es Sees

UN CRIMEN MiSTERIOSO

•

i EL NIÑO PERDIDO

ii

111111n••111111111••••11/1111•1fflia

•a
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1

ELDORADO

o

1 Companyia de sarsuela a
1 Orlas n Locatis - Gallego 1
La Principal de . La Biaba!.
implummIlimw~n•••n~1
Per a programes, als maA‘ui, dipous, tarda, a
gatzems de [mis,. Per a
les cine, i nit a les deu:
•
; localitats, al local de l'AsAvui, dii endres, tarda, a
E SOCRICiÓ,
• les cinc,
Urgell, 187
AHI VA ESA MOSCAI
• •
• i al 'leal re Tivoli, el dia • a La farsa sainetesca en 2 v.del Cuneen.
• tes de Muñoz Seca i Prez
Fernändez, música de Amalaanalmaaaaaanarami: n deu Vives
EL PARQUE DE SEVILLA
Teatre Nou
• PcIalcula rolo, a prúleg,
pels matcixos arboles que
Companyia d'opereta
• representen l'obra.
VICTORIA PlfdEDO
1 DivertIts oontes andalu- a
LLUIS BALLISTER •
BOE, ii Casimir Optas
divendres, a dos quaels •
J,
Grand1,58 MOL Nit, a lea deu: La MI
de cine, Haz bien sin mirar a •eg Mi/adaten& te gula; l'opereta en dos
Vives, Le gima
quien; Que as gran Barcelona!, • m'0 dci mestre
rala. l/1:11. d'Asar:te, tarda, El par.. 3,
.bxit clamorbs, i El apuro de Pu- u
?DI, eüpoileoi Ii111
a que ele Sevilla.tirarlo
ra, gran 1, xit do rialles. A
el pinturero.
le turnio balite(
:deu, Haz bien sin mirar a quien
Aviat, ESTRENA de
.1 La reina de las arador" l'axil Id La amazona del antifaz
ClalLiOttIS del dia.
raalianaaitaaallaaagag

•
•

CONCERTS
••11•31111111•••111111•••••31114;

¡SALA /IRME
FILL DE PAUL IZABAL

35, Passeig de Gracia, 35 •

Aval, divendres, 24 de novelubre, a
dos quarts de ola (493 audield).
Canean espacial dedieat principalme: lit a tra gments d'Aperes. Pro- o
senteció de la mano-soprano d
nyoreta Concepole Rodriguez, acola d
payada ad director artlstir FINEDERIC LOBEAS. PROGRAMA: PrlEl barber de Sevlmera part:
Ila, obertura, Potala; Caminen,
eme() Ma gulla, Bizet; Le cog d'or,
procesad, Rimes Korsakow.
plimu-PIANDLA STECK. La faso- ig
risa, Oh, Inlo Fernando, DoniaMtIr,
Hugonote, r o n d 5, Mearbeer;
g ia,ao, aria, Gegon arto, Sato:- d
aseos. Si:eco/eta Rodrfguez-F.
Regona pon: Rigolotto,
Longim.
Verdi; Hansel una GroHumperdinck;
pantomima,
• tel,
U Lela*, deptitila le Par, Charpsn111 tler. En g ro' orgue .NEOLIAN; Me• drigal, Pensé% Miaus mon co,, •
:metida
del
• Lentas; Hugonote,
• 1 , 11!3 . *, M'Yerbas,. SentOreta RodrIguez-F. Longia. Invitar: lona com
U de rostam. Dtreceld aritstlea: F.
• Langte,

•

••

a

111.21/1/hiallliU111111211111
es

URALITA 1141.:R
Xapa

COBERTES 1

ondulada CAN ALETA

•n•••n•••n•n•

11.11M1111nIfEBII

TAMANYS: 114 x 185 cm.1 75 ;s. 123 cm. PLAQUES de 40 x
40 orn. planes ;-: XAPES "B" per a recobriments; tamanys: 120
x 120 mi., 120 x 100 em. 1 120 x250 cm. URALITA, 1. A.
Madrld-Valiincla-flerilla-Lloyda- Salamanca :-: D1POSITS a tetes
les ciutats lmportants d'Espanya

CASA CENTRAL: Barcelona, Plaça A, López, 15 —

'Talaba, A.1844 1 A. 848,

le4n11MplnraMMIMIN•

•

eatCelOnä

