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LA MARCA DE L'ESCLAU
Tomen a veure's pela carrers de Barcelona els cartells que
anuncien els actea de propaganda del Sindicat Unic. Es tracta de
mítings, d'assemblees, de reunions per a l'organització obrera.
Avui mateix se celebra un acte al Teatre del Bosc. I els cartells
d'aquest acte, com els de tots els altres del Sindicat Unic, estan
redactats en una liengua que no és la de la gran majoria dels treballadors barcelonins.
De la mateixa manera que havem de protestar contra els actea de desconsideració i d'ofensa a la llengua catalana que cometen
els bisbes o els governadors, havem de protestar dels que cometen
els sindicalistes. En aquests, el pecat és greu, perquè en cap estament esta més justificat que en l'estament obrer l'ús de la llengua
catalana. A Catalunya s5n els treballadors els menys aptes per a
expressar-se en una llengua eatótica, els que meça dificultats tenen
per a entendre-la H. A aixó es degut que els oradors sociaris
catalanes parlin quasi tots en català. En canvi, en les publicacions
i en eis documents de les associacions obreres, sobretot a Barcelona, s'usa el llen g uatge castellà.
Heu's aquí la marca de l'esclau, poaada damunt la carn dels
fills de Catalunya. Aquella que presumeixen més d'haver emancipat llur esperit, aquella que més es rebel.len contra tota mena
de tiranies, no solarnent accepten la imposició de la llengua, que
és la pitjor violencia espiritual que es pot fer a un home, sinó que
ostenten públicarnent aqueixa marca, calen ningún els hi obliga,
quan no en tenen cap necessitat.
Es que els obrera no s'adonen que entre els més preuats atributs de la dignitat humana hi ha el del Hiere ús de la llengua
própia? Es que no veteen que la • imposició d'una llengua estranya
divideix els liemos en dues categorías, la dels senyors i la dels
esclaus? ES que no comprenen.que l'Estat que obliga a usar a un
poble una llengüa que no és la própia, realitza un acta de despotisme comparable al del patró que impoea als seus treballadors
condicions i luuniliaciens renyides amb la dignitat personal? En
matèria lingestica, Pcbrerisme catalä està encara terriblement
eadareerit. Dins els rengles obren eubsisteix en gran part l'estat
d'espera de l'abjecció catalana. Tots aquests arguments trencadiscos que avui són al.leaats per a justificar l'ús de la llengua
espanyola en les organiteacione del proletariat estala, són els mateixos que en segles paesats alldaven, per a expressar-se en la
llengua exótica, els literas, el bornes de professió, els industrials
i els mercaders. Una petita excursia ideal per l'ample món, convenceria els nostres obrera de la injusticia i de la inconveniència del menyspreu que mostren per la Ilen g ua materna.
I que no retregui ningú els pobres arguments de caràcter
universalista. .Que no se'ns parli de la supreseió de les fronteres.
Si des del punt de vista universal calgués postergar la llengua
d'una nació, no hauria 4'asser a benefici de la 'lengua . d'una altra
nada. L'oposar la Ilenetta espanyola a ha /lengua catalana no és un
acto d'universaliarne. Esa simplernent, un acte d'espanyolisme.
Aburden massa en el camp ()leer els directora no catalans
que manifeaten per la llegue del país on actuen el mateix menYspreu amb qua velen feria-la les antoritats i els funcionaris de
l'Estat dominador. ¡'Ti ha d:rector sindicalista que fa anys i anys
que viu a Catalunya, que eoriviu cutre catalana, que mou multituds
catalanes, i que criara no ha tingut a bé l'apendre la llengua de la
nostra terra i que contieua parlant a tothora en espanyol, exactament igual que els burócratee-del centralisme i que ela militars
retirats.
En nom d'un deis mi.s sagaeets drets de la personalitat humana., els nostres obrera han ele rebutjar l'espanyolització del
llenguatge societari. Ells velen ésaer lliures, i per tant no poden
admetre aqueixa marca d'esclau que porten damunt. Ells estan
gelosos de la seva dimita individual, i tanmateix es resignen
dócilment a la humiliazió que repreeenta l'ús del llenguat g e de
l'Estat dom:nador, el Mateix llenguatge del general Martínez Anido i del general Adepta
Nosaltres no pedem creure que els nostres obrera vulguin
entrar en el front únic dels . anticatalans. No creiem que vulguin
coincidir, en aquest punt, amb ele magistrat, els governadors, els
generals, els policies i alguns bisbes.
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La sorlida Ja Bulgaria al mar Egeu
Melare està en su-peas, a ja
Cuafereacia de Lausana ; el Curajunt de la qüestió espinoea'de
Träcia occidental, es procedeix a
un estudi detaflat i concret del
problema especial plantejat
Buigitria, que insisteix a deraanar una sortida al Mar Egeu. Es
sabut que a la primera guerra
balcánica, nul gäria havia mesase,guit una Ilenea de litoral sobre el
dit mar. Perú les gerres postericesii feren pardee aquest guany.
No obstant, en el traetat de NeuiIly, els aliste prometeren d'estudiar emb un espera benevol la
1üseti6 de necee económie de
Bulgäria al Mar Egeu.
A Lausana, Stambuliski ha manifestat l'anbei deis M'Agites da
recobrar l'esmerilada seit ida roer-iitnia. e Desitgem.vivarnent, ha
die que el ferrocarril d'Andrinópolis a Dedeo/sets, que es l'úni,

ea via Que ens oosa en comunicació eme) lea aiges europees, quedl garentida, en tot ella que signi
pos sible, contra els trasbalsos
Petates, o almenys d'autenenee,
seda ert coutrol, ;set eaemple, de la
Serielat eee les Nacions.
La Unía Andrinepolio a Na b a-

La rocent derrota dele greca a
l'Asia Menor i a verdea de sin,
patees que han Ungut a França,
han fet renäixer les así iracione
búlgaras a la possessió daquesta
zona. Sembla, pecó, que no hi
l'atice una cessió territorial abeoluta. D'aci ve que di Govern
Sofia es conforma amb la cessió.

económica, es a dir, ami) el Iliure
es del ferrocarril i del port per
tan de etuleäria,
seeiblaique la fórmula que pre-

valdrä es la d'establir una zona
especial a l'oest del riu Maritza.
correepenent a la Unja del ferrocarril. Aquesta zona quedada
desmillitaritzada, i la via ferrea
seria sarnosa a un regim internacional ente assegures ale b úlgar, ale tus-es i als grecs una suPenen fliberlat de tränsit.
L'atribució de la sobirania política en aquesta faixa de tarntep i no e .;

eneara segura. Els tures

la reelatften, i els crees no la voten deixar. Venizellos apliqa tot el
eeti talent a reir triomfar en
aquestt ruin la tesi liel.lenica. Es
probable que el gran polític guaeyi el plet, o que ebtingui almenas
le menor verdea territorial pos-

gatx loa congietstada pele 'Al- sible.
eare n'uy 1012, represa pele
i. ÌIOV1RA I VIRGILI
turca talan els aliats balcanies
gnerrelaren entre ello; i cedida
novaulteret als búlgara pele aleVOS, NACIONALISTA,
manys riinv 190, con a pa g a de
interveneiú al costat dels Im- 1
JA Se SUBSCRIT A
perio , centrals, El desenllaç de a
gran /mece fati perdre novament
"LA. PUBLIOITAT"?
a Balgiria el dit ferrocarril
,
Did6agatx,
Pelii

XIX
"Cm sembla contim,a p,.
---msant encara". lieu's aqui un exemple de 1:ornisiió
de la conjugació que, avui bastant f reqüent en el català literari.
Una oració, ço és, un grup te mots en
que figura un verb en un ternos personal,
pol ter, com saben, de mimbre d'una
altra oració, dita principal; ess pot és:er
el subjecte, el predicatiu, un complennent
en "Es cert que rerra ariba?", l'oració
denla arriba es el subjecte del verb
con] en "Es cert aixtS?" el 'subjecte del
verb és es el rnot aixd; en les dues oracions "Sé la respo, i "Sé que no vindrà", el verb s, por un complement
directe, que en la priztera es la resposta i
en la segona l'oraciZ no m'adra. Ara be,
en català, una °rack, que fa de membre
d'una abra oraci
ó, s'enllaça sempre amb
aquesta mitjançant Ulla conjunciú; no
dient -Es cert tierra arriba", sinó" Es
cert que denla arriba"; no diem "Sé no
viari." sinó "Sé que no v;odri's". Aixi,
el passatge transcrit míts amunt cas sona
poç català (encara que en catala medieval trobem exemples d'ornissin de la conjugació que). El catala actual vol que es
digni: "... com sembla que continua pensant encara". Ometent que no iem sinó
imitar una construcció espanyola, en espanyol mateix (creiem) no gaire recoma-

nable.

r. FABRA
Queda prohibida la reprodurció sense
citar la procedència.

LA POLÍTICA
11011ENATCE .4 L'ALCALDE DE 310aISTR.OL
Ana, a les tres de fi larda. tintirit
Monistrol de Monts.-rrat fina festa
d'hornenatge *al seu alcalde, En Rernigi
horra, d'Acció Catalana.
L'iras, Principal eciii,lied'efer-li remesa d'una varo de comouggeni, adqui-^Sida per subscripció
`Ervrtabal, es tocaran sardades a la placa
Pa: promet que. será una 'b,11alesta.
CONFERENCIA A L'. 1, E. P.

Derna-Passat, dimarts, En Illarceli Da»riera inaugurara la tundo de ronfenitcies organitzada per la Seo-id cl,Fstudis
porairs i social: de l'Ateurrt EncicloNdir
Popular, desenroalant el tema El monred polític i social a Catalunya.
REUNIO REGIONALISTA
Aquest oval C5 reraliron a la Lliga Regionslista de Tarragona representaras
de )es entitats regionalistes comarcanes,
per a parlar del probt-nm dr les ne'narics
nationals.
EL BISEL: DE VICI
D'una publicació tant de dreta con: la
Careta de Vid', retall, /II el que segueix:
"Al bisbat de Barcelona s'han convocat

oposicions a rectorics vacants. Les darreres oposicions, a Barcelona, se celebraren
,et anys curra. Aquí, en el bisbat de
Vic', en fa 8, d'anys, que tingueren lloc,
i les parróquies que estan sense rector
passen de 70, algunes Inés de les que vacaven acabada la darrera guerra carlina."
E3 ven que els de Vich són dificils
J'u-macular. Si Une bistre els dcixa mes..
reaers, ces canvi es „maro zelosissirn en
persegttir la 'lengua catalana. en no deixar prosperar ele Pornells de Joventut i en
no auturitr,ar l'hissament de la bandera
barycida al moncstir de Ripoll en a w01,
pairbitica.
ca pot pas anar a la proce.ssd i reMITING NACIONALISTA .4
.110IA
Co,,, harem anuririat, az-ui tind, efecte a Moià un arte d'afirmoció nacianalista, que comencora a les durs de la tarda
i en el qual parlaran els senyors Domine.' Latorre i Solé i N'Artioni Fernande:
i Vidal, de la loventut N. 0. "Patrio
Nona"; loan LI. Pujol i Poet, de l'A. C.
d'Estudiants, loan Gacela i Castaii,
la Joventut C. EU Nt'ts deis Almogavers,
Daniel Roig i Pruno, de la Unid Catalavista, i el presidila del Fornent Nacionalista Rafel de Casonova, de Mala, En huí, Lierettont.

LA JUNTA DE L'UX'O CATALAYISTA
La Junta de la Unid Catatenista ha quedal constituida de la manera

segiiña:
Presiden!, Viren: .4. Ballestee; caerpresident, losek Riera i Puna; (recorre,
Abolir Presas; secretari general, P ere Matrn i Aras; secretari de relacions este ruco, Antoni Carbonell; secretari de Pro
pagando, Daniel Raig i Muna; acceder,
d'acció cultural i social, elnloni Sarda:
vocals, loan Berg4s (Lleyda), loan las»tararea, lose; Serra, Esteve ilfassegué

(Reas).
E: representad dels protectors En Josep Castanyer, i saldad En /use,. Comp.

En aquest món, els que tenles
la sort de passar-nos anys i anys
sense necessitar els seeveis
la medicina, niejeure mes hores
al hit que les que tenim per cos. tum, quan per alzar ens toca estar malalts, i la malaltia no de
gaire greu, aquest fet, que de primer moment sembla una desgräeta, en el fons del fons es una
ganga; i no diré que es com si
ens toqu'es la rifa, per?' se n'In
va a la radia.
No és que cregui que la malaltia ens sigui un be, perquè podem Iluirar-nos al repós absolut i perquè la familia ens traeta amb mes consideració, ~este

ço de la dona i de l'abric tant se
us en dóna i potser use molesta.
En canvi el metge no parla mai
de la seva dona, i si en parla es
un mal nielge. lis pregunta i
denla 'loe a que pogueu exercir
el vottre finfssim egoisme; no
sols us pregunta, sind que us
palpa, us mira la llengua i us
pren la temperatura. No es que

dignes ni d'ésser esmentats. La
sort de la malaltia consisteix en
aquella manera especial de Veu-

laltia són múltiples i complexes.
Després la convalescència té una
gràcia i unes delicades sorpresos
quede inútil descriure. Els esta's

aventatges rnaterialissims no són

curativa ni en les medicines ni
en res, però la visita del rnetee

us ha deixat cornpietament satisfets, perquè heu pogut usar a

bastament del Vostre egoistne.
Això, ben mirat, no té una gran
importància, es un petil. exemple. Les ensenyances de la ma

de eunvalescencia eón els única
en els guate es pot analitzar
d'una manera perfecta i es pet

esser com una mena de \Trine
per a les facultats intel.lectives
que fús.les fa precises i mes
lluents.
L'home que estä tot el sant die
atrafegat per la feina immediata
to té gaires estones per a poder
pensar i meditar sobre la seva
vida i la deis anees. Montee treealla, el treball l'absorbeix; a
llora de dinar, estä pel que menja; i després de dinar, si te un tito
ment per ell, digestiú Ii entela
l'hninia. A la nit té son, i al
mate (pian es desperta, ne pot
entretenir-se gaire perquè la reina l'espera.
Si a aquest borne li doneu una
eetinana de inalaltia, tole la seva
actellitat queda en suspensió,
aleshores aquest'e houle s'ado-

tal.
Aixf com hi ha molta gent, que
recomana ele viatges, leteport,
els han» d'aigua freda o els caree coneerts a la gent atrafegada
per un exees de treball intel.lectual, jo els recomano una indiaposició de vuit o deu dies, amb
la mica del metge, i la mica del
purgant i la mica ele la febre, com
a mitjä insubstittrible per a veure
Iii clar en mohos coses de la vida, i per a pasear allá que podriem dir-ne la bugada sentimental del cor.
JOSEP MARIA DE SAGARRA

dables e es a die, si la seva maldije es una "mi/tenia enraonatia",
el cery Zel d'aquest bolee anatalt
donarie el reeXini rendiment i es
mourä delire d'una atmosfera
diàfana i tranquilla.
Es evident que el sed entusiasme i la seets natural empenta
minvaean una mica; un puntet
d'eseepticieme Ii farä un xic
tigres, pene un xic n'es acostados a la ',revela totes les seves
detone, s'adonarà de la vanitat de mollee coses. I si es una
mica donat a la ironia i a l'anälisi veurà rum renieguen les gotetes del ridicul per•darnunt d'unes mires i d'unes instaucions

que quan eetä bo i fort i amb el
vetare ple Ii semblon dignes de
tots els respectes.

Jo he tingut la sort d'estar malalt i de uns guante dies de hit,
despees de monis i molts anys de
salut aparent. Confesso que això
ralla contrariat i m'ha fet perdre
temps, i neha fet mossegar els
Ilavis quan suave» a pronunciar
la flestornia de la indignació.
Pese confesso també, que nieta
servil molt i molt, perquè aixi he
exercit la virtut de la paciencia.
I una vegada vençuda aquella rebeldia pròpia deis melle pues
anys, he trobat en el fons de la
ma talles una serie d'ensenyamente deliciosos, un be de Deu
caires insospitats en aquest
amarg poliedre de la nostra vida; i sobre tot rn'he fet uns tips
de ruco silenciosos, .deguts als
descobriments que feia damunt
la superficie de l'amare poliedre.
—71=nent que jo ho 1717177.7
pliear els descubriments que he
fet, perquè tots fan referencia a
coses intimes, que no estaria
que los contes iii als monis lectura
els intereesen. Dintre la ebrio de
les meres observacions, n'hi ha
!ere algunes que tenen una sigilificació mes externa i un interes mes general. Per citar un
(tiemple d'aquestes ubservacions
un contaré tina que 'L'he fet sobre els ineLges o mes ben dit solee la relució entre el metge i el

El malalt, de totes les pera»cure que venen a interrompre el
seu paisatge obscur i silenciós,
prefereix el metge a les änimee

familiars lude plenes d'afecte i

soLlicitud. El n ' alela pol sol fa'
de ser-ho, le mes egoieta que
l'humo eh, o bi mes no te l'egoisme al viu. La cosa que interessa
irles al matan es que li parlin o
que li deixin parlar de la sean
malaltia; Ice nitros coses, bi
interessen, sempre ho fan d'una
manera molt mea Ilcu.. Un amie
us parla de la N'ostra nitahuitia, eeEse domes us peda de la lleva
dona 1 d'un obvie quo II ha costal
tanta diners. Do la conversa nointercesa una tercera part,

La Conferència de l'ex
" Primer " francès a
Boston

‘.‘Tigre" pregunta en
s'ha de perdre en va la
obra de M.'"Wilson
25. — L'ex-president
tingueu cap fe en la seva virtut 'delBoston,
Consell de-ministres de Fran-

re lee coses i de contemplar el
nión exterior i interior, que fate..meta us dona el no menjar, el no
parlar, el jeure, i la mica de la
' feble, que si no de excessiva ve a

na que fatalment per Matar les
hores no té ritte remei que pensar. Si no es excessivament
aprensiu, si la seaamalatia no
Ii ocaeiona dolors fisics desagra-

M. Clemenceau a Amèrica

donar tot el valor a aquella algna
saborosa on hi ha bullit una mica de substància animal u vege-

CARNET DE LES

--LLETRES
Erpósit de cultura
Un lector ami c , en havent 11egit fa notara nota d'ahir, ens dm:
L'avantguardisnie es el p6sit
d'una pila de cultures. Ele poetes que no reeixien a crear res
d'original, despees d e . l'experiència ronántica i neoeläeste,a, es
tabegen en Ilur propia eixorquia.
La literatura d'avantguarda no
es compren sellen aquellas culLuces, i en marca la fi.
Just. Es un comentari exacte,
una hella valoració. Perú no pot
apliear-se a tut 01 moviment. No
es la mateixa cosa Apollinaire
que Marinetti. Un sentit pessimista els uneix, pecó un divers
lo de cultura ale separa.

apollinaire arriba al catligrama
passant pel une. Es aventurat

creure quo Marinetti disposa les
"paraules en 'libertar sense
sofert un bany tan intens de
cultura? En tole dos, pelele i en
tota la literatura d'avantguarda,
sembla -que hi hagi un crit de
desespsració o una escèptica indiferencia, oil e cap i a la fi una
descontlanca de fer res de nou.
Són poetes masegats per la tradició: els une hi han viseut, els
altres s'han espantat nornes da
retire-la. Les sagrados ruaas d'Itätia han vist com naixia el futurisme, i era despees de gustar
la bellesa immortal 1 neta da la
poesia deis grees quan Apollinaire es lliurava al barroquismo
del caLligrama.
Si admetem l'avantguarda com
a "p6sit de cultures", podem parlar d'una avantguarda a Catalunya? Mes .coneretainente En
Stelvat-Papasseit ea el producto
sobrer d'una cultura refinada?
Creiem que no. En Salvat-Pa- paseen es un borne elemental;
seva imatgeria es pura ceo la
d'un infant. 1 la seva pnesia —
rara exeetició dins la poesia d'avanlguardal — es optimleta.
SII1P-DOY
En Liras Nicolau d'Olwer treballa actualment en una Autelegia del, trotadora
provençals.
— Ilopn din amb relativa insisténcia
que nidos/re poeta lose!, Carnee prepara Ia reedició de iota la seva obra lirio:.
— Assetualein and, elogi el pla cultural de l'Assoeiatij Catalana d'Estudianis
i d'una manera especial el eicle de lechares i cotif,:rfneies literdries que en fe

pare

— Al Lavoro de Chova, G. Promponed ha traduit un cante d'Alfoos Hase res.

41 08, NACIONALISTA

que onyoravan un dierI Integralmo tu naeematista, ja 10111U
"LA PRIBLI CITAT",

El

ca, M. Clemenceau, ha donat una

conferencia davant de mes de
3.000 persones, moltes d'enea

ialustres.
Cotnenea assenyalant el rol que

despees de tres anys de coacertat
el Tractat de Verealles aquest no
ha estat aplicat encara i les cläusules del mateix s'han convertit
en papel mullat, puix Alenianya
no les obseeva.
Tal eituació, afegi, es la causa de la terrible erial que estera'
atravessant.
e Digné el vostre president
son, que America havia anal a la
cuerea ainb el desig de crear ea
món millor, en el qual imperes -o»
ita Ilibertat i la justicia. Jo vine
a preguntar-vos si penseu fer

quelcom per a continuar barrió

que aleshores deixareu en bus pene, o bé saperdereu amb la vostea inacció d'ara la vostra active,
tat d'aleshores
Nosaltres, despees de concertar
l'armistici, Nene un Tractat,
gran part del qual està 'M'm
pr textes americana, nedaelets
per Wilson, en • quant as dreta
de ¡'borne. 1 malgrat . aix6, després de tants oferiments haveu
deixat abandonats als paises que
demanaven justicia. .
Per França hi han dues
tions primordials, a les quals cal
atendre amb la mejor urgencia.
LA primera es relaciona amb lea
repat:arions i la segona es la seeuretat del seu territori.
Res no s'opera enedletualitat
a lae peesibilita de relaciona
edbue amistoses amb Alemanya,
pecó recorde u . que des deis erre
mere moments fereu a agucen
vais concessiens que els americana jamai haurien fet a nngll
en materia de negocia.
Freno estiguß molt Iluny d'ese
ser la mes exigent, i amb tot mal,
grat de la victória un coladbuient trances paga 45 &Hiere de
contribució, mentre que uni alee
many en pals vençut, en paga soiament queme.
Recordeu a mes a mes que
Lloyd George i es coinprometeren a garantir la segura,
tat de Franca en el libia, essent
aixi que França ha d'assegurarbe avui per si wateixa aquesta
seguretat, puix de no fer-ho aixi,
l'abandó en que l'haveu deixatia,
l'exposaria a perills encara molt
mes gratis dels que ja existeiReourdant les acusacions de
militarieree, diu que si França
tineutle la certesa de no ésser
vietima de Lleves agresione, dieininuiria mes del QUO ho ha fet
el seu pressupost de Guerra i
recluirla mes el seu servei mili,
lar.
Freno, en defensar al n'Un,
defensa lambe a EurePn.
Parlant deis preseuetostoe en
diversos paises aseenyala que
l'any 1921, lee desposes militare
d'Amèrica oren superiors a mil
milions de dúlars, les dirigisteira a 840 milione i les de Frene
VIL sute arribaven a 435.
No es pot dubtar, diu després;
que Alela:luya prepara una nova
guerra 1 ni res ni ntege la &Iteraran en tul designi, sin() (orinen
ella muralla contra 'es Interino%
germänigues pel mitjà d'un Es.
tret acord entre Anglaterra,
França i els EetaLs Baila.

La unió de lee democracias ha
(te comenear immediatament a
donar el een fruit. Aneu a la Con-.
ferencia de Lausana i assurniue
ne la direcció; la costra presencia demoetrure -que no discutan
per a dominar, sinó perquele'ne

fuel justeela.
Una clamorosa ovado aeout
aquestes darreres paraulee de
l'ex-preeident frances, que ja havia estat luterroniput ropetidee
vegades pela uplaudinients
el mi discurs. •
Davant ele insistente aplaude.
mente de la multitud, el seeyor
Clonienceau llagué de saludar duverses vegades a lauditori quo
l'eatigue viderejent Hurga "aluna—llaces.
EL COMSELL NACIONAL
AUSTRI A °

Viena, 23.--El Coneell Naciones
ha aprovat per 103 vota contra 141
la ratificació dels tres protueolo
aprovats per la Conferencia de
Ginebra.—Ifavas.
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FINANCES I COMERCrec'
SESSIO

DE

BORSA

del 25 novenibre dc 1922
501001 icen
Bala
Obertura Alt
borda
(810
'Martinis 65'73
.1
Caces
e
3.110
BORSA TANDA
Ilaix
Obertura Ni
6855 6370 6835
Nords
4145
Atacante 68 . 75 6e.3
andalusos 50 .0o 50 . o0 5 1i 75
ColoniaLs (575 6575 §535

Idem fi de mes, oo.

Tanta
65 7o

6014
3 'In

4
Tema
6343
66 jo

5675

(.3535
llo'53 110 . 5z 11025 11055

mula

194

Yllipines 194

Cotització oficial de la
,Borsa de Barcelona
Dta 25 da norembre As 1022
DEiiT3.3 DE L'ESTAT
70'55
Deute interlor 48(5 r
8135
r
• &starter 4
Amarle. 4%
•
5650
SF
6.111(11.
•
Ye. v/. 1 391101 192: S A.
.
ß. 13.10136
•
002•70
4 jener 1124 s. A.
•
B. 10245
••
"
102
(airar
"
S.
A.
•
°
•
B.
•
•
AAINTAMENTS 1 DiPUTAC/Ofts
16. 19all
ee., 1904
111103
1944 lec. A.
78'75
1900 Ser.
7$
1906 Ser, C1
1347 Ser. D
19 20 Ser. D
0041 Ser.'
1914 Ser.

1014 Ser. I,

t9111 Ser. 5
1916 Ser. 13
5987 ter. B
1018 Str. 13
1919 Ser.
1920 Ser.
1941
£011111401 B.• 11300 4 1 12
Den. £0111114
•
O
• 1907
•
° 1913
Betas Reforma " 1908
tarta Barna Emptil. 0.000,600 P.
1.000,000
"
"• •
•

•

E." 19011
•
•
Catea Gradlt Corouto/
Obliga. Port Barna. 4 1/2,
0/3:-IGACSON5
Nema 1..t 80?. naciona.•.tsaaes
Ser.
•
11.• Ser.

4.0

bel.

7725
97'35
fO'75
78

7350
72'50

75
Cl

8221.
"
41. S. A. • 1.*

38

75'25
67

»

•

3.
• SM'.
•
A.
2,
7550
c
• • •
6935
• •
••
•
75
•
0455
/aneas 9804
68
"
1,78
5450
C.. Oral. Tramete.s 4 0/5
•
•
•
0/u.
Ferrecarrils de Catalunya
9020
Ccinpanyia general fcrrols. Catalans
C cio na n V i a Barcelonesa Electr.clla
aigGes de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 1 Melar. Ser. E.
P.
73
Energla Electa, de Wat.. 5 0 10 85'75
"
00/0 5375
goeletat Productora Fe,reas Motrlus 8475
Cempanyia general Talanes Filipmes
AC.C1ONS CONIFTAT
Catalana. Gas
Cava/ d'Erg, i
Emanya
Glat. Gral. Tela.. -

e

• .

• 0 »

▪ Paulosular

B.° Anicrica d'Electricitat.
DIVMEs ESTRANGZ>HEa

uranes, 4255.
Idarn snisros, 12140.
Idem betaues, 4330.
1.1Iuras, 2930.
Liras, 31'10
Ddlars, 6527'5.
Mares, 013.
Corones, 00150.

SOR61 BIT
Obertura Alt
No r d 0143 r9 •5,
Alacame , nsj-.
, n• Amistosos 11„.

Espanya, 2933.
Sulssa, 2416.
Holanda, 11417.
Italia, 9437.

suerte. 107'15.
Portugal, 250.
Argenstna, 4443.

MontevIdeo, 4365.
alle,

:trago.

Berltn, 212'5a.
Copenhägue, 22185.
Yokorna, 21 15/16,
Nehock 67'95.
:lomee., 24405.

Cela

l'anca

e•41

675o

I,t

•••n•n••1•11n••nn•n .

RANC CE CATÄNNYA
BARCELONA
CaSerRAL: Rambla deis Estudie, 4
AGENCIES: NOmero 1, Cren CoberUt
¡bulero 8,
Sant
Vell,
200
flamero 3, stieneran,
VALORd - CUPONS
GAS • CANO! - BANCA

aparten de Gomas, 5131
Direcció Telegr&fic a
CATALONIAIIA:414

Llot'l

-n•n•nnn-nn•

'Impreasid de La- "setmana: El mercal da
1.1oala en agudices dos dles 011110» hl hagut quelcom mes de negocj, parttemarment_
amb el Wat de moro que el divendres a
Ultima liora baver-El una minora a la
sera colitractife.
Es eran que fou deuda a -ate fa 11/19
dies Ja rarem de de que eta comerciants
d'aqueix cereal' es varen ' veinei'dbitgais 'S
posar la mereaderia en Sita 1 es' veu que
degudes a les neeessltals del mercat els
compradora s'abstenien al vcure la Ilulsetaz en eis peros, mes al veure'ls Sostinguts
es varen tirar a comprar t en alza m'elan
la millaca mentada
En latines comit 'lúa poc negoci; conmuten en plaça Stok, que ja fa alguna ales
varem Indicar,
Les Ilegumes ens trobem le que els seas
preso ¡da mes ventatiosos en el austro
mercat que en els pecas d'origen.
Ele manes proauetes reaten undi
mes.
FARINE3
forra
Menos e.
Blanca extra
Corren:

78
78

Gran

63
40 1 61
10 1 60

Superfina superior
•
corrept
Vagan arribats: Nord,
8.
"
Alacant, 2.
CENEaLis
EE. BU, gree

28
Comptat Verme
Blat de mora (Pla t a vell/.
,
non
27 28
Citada Extramadt1214
35
" ruja
34
Ordi
18
Pavea Prat
17
▪
valencia
47
Peroro barrees
48
•
limes fiss
49
Veces Ge Sevilla
54
Vers
Ercalola Sevilla
43
MIII
Satranger
Comarca
Berta

Voluta

'roma
oma GERMANS
Banquera
RITLLETS

SOLER

Francesos, 4125 per 100.

Anales" 2920 paseata!.
Italiana, 30'25 per 200.
Batanes. 4350 per 100.
Fatuo/ 121 per 100.
Portugu e sa s , 025 pessetea.
Alemanys, 01'2 per ion.

AustrIncs, 001 per 100.
Holandesas, 2 .45 pessetes„

Tots [ordena D rene 5801 G or 100 Grn i "
j per mercaderla sobre carro.
35
Garrofa ne gra
° Hateen
33

•
Purtugal
" Boja

39
28

Malea

•

•

Mallorca
DESPULLE4
Parees número
Segonea
Terceres
Qmolut
leeos per une de 60 enea.

seg onet
Vagons arruaats: Alocaos,
eivada.

.

te'
Rala
13
15 1/2
14 1/2

Menta,
ere)

e.

,va-it 2 ae

rrat moll o Barcelona S. Consignatari, Ligure Transporti.
aGleta espanyola 'Comercio»,
de Sant Feliu, amb càrrega general.

Vapor esPanyal "Mallorca",. da
Patina, amb càrrega general i 62
passatgers. Arnarrat moll de .3e.9
.Drassanes. Consignatari,.,Gostia
panyia Transrnediterränia.
'Vapor (lames "Halls Droga ' , de
Port Talbot, amb carbú. Amarra', mol' do Ponant N. Consignalar', Witty.
Vapor espanyeal "Callara", de
Valencia, amb eärrega general i
16 passatgers. Amarrat nioll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Pailebols espanyoll "Sor", de
Palma, amb càrrega general.
Vapor anales "Penan', da
Glasgow, amb °adió. Amarra.
moll ee Poncnt N. Consignatari,
Talaveaa.
Nata p angles "Laucastrian",
de Norfolk, amb càrrega ganara'.
Amarrat mol' de Ponent E. Consignatart, Agencia Marítica Witty.•
Vapor espanyen "Canarias",
de Las Palmas, amb atarraga general. Amarra*, moll d'Espanya
S. Consignatari, Argirnbau.
'Vapor espaanyol "Aragón", de
Gijón, amb carbó. Amarrat
Ponent N. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor belga "Brabant", de Am
boros, ami) carrega general. Amarrat moll de Barcelona 5, Consignatari, Mao Andrew.
Vaixells deapatxats

Vapor espanyol 'Cabo Huertas" amb càrrega genzral, cap
'
i escales.
a Bilbao
Vapor espanyol "C.analejaS",
amh eärrega ganara', cap a Valencia.
Vapor espanyol "Vicente La
Roda", amb càrrega general, cap
a Cartagena.
Vapor zspanyol 'Callará"; aMb
càrrega general, cap a Gandia
escales;
Valxella m'Uta
Vapor italià "rada", de trän
sita pan .a 'Näpolas.
•
VaPor espanyol "Motrieo", en
Hast., cap; 'a Genova.
aVpcir • 1'ra/1 ce,s "Carro:tules",
dOm tränbit,'eap a ,Marsella.
Vapor "aleanany "Vesta", amb
cerrega general 1 tränsit, cap a

port a entrada de fosa a entum a m
ioses
qüencia d'averies sofertas al la IN o y es relig
maquinària.
Fou pujat al die, on Ii seAvui, diumenge XXV despees
rä posada una moya /lela, el va- tl Pentecosta, Eis Desposoris
por portuguès "Cango".
de Nostra Dona, Sant Ronrat.
Ahir sortt cap a Moya
Quaranta horas: Avui, a l'esIork, Cuba i Mexic, el transatlän- glesla de Nostra Dona de Porn_
tic ,"P. de Satrústegui", que fa- peia de Pares Caputxins (Diarä escala a Valencia, Màlaga i
gonal). llores d'exposició: De
Cäd l a.
•
les a-ult del matt a les "As de la
Son esperats Is Isegilents
vaporo alemanys: "Sestri", "Si.miesa ,
P9.11-.4r
racusa"; "Otto :Mor:harte,
£1f.XXV -esA,r44..410140t413954...
laza" i "Aeullles
del <tia, color
Tambó s'esperen :els
•••
, ,CorU de ItIarigaailvtai„loatra.
güents raptes: nertiec."Srien11/",
• '' Dona da lea Gräciea. a Sant Pera.'
da les Palmas, amb plätans; daAdoració nocturna: Aval, Torn
nès "Niobe", de Lullea, amb fus- del Purfssim Cor de Maria.
ta; noruec "Orm Jan", de LonVetlles en sufragi de les änidres i Anvers, arnb càrrega ge- mas del Purgatori; Aval, a la
neral; americano "West Cbata- seva capella, Escorial, l3 (Gräla", de Galcveston", amb cató, i eta). Torn de Jesús Salvador.
"Luxpalito", de Eladelfla, amb
- La Junta do la Visita Do,
entrega general, i els espanyols aniriliäria de la 'Verge %tiradera
"Paulina", de Cardif, amb carregebrarä ave,' a l'eaglesia de .
bia E "Paulina", de Nova lork, Sant Pan els aCle3 Següents:
anal_ càrrega general.
Mali a les vuit, missa d3 CoHan arribat darrerament munió general. amb predica proa
al port els vapors pesquera paraliiria pel reverend laenyol
"Luis", "Pedro" i "Angalita".
Rector. El cbor de Filles de Meta
- Segons noticies raudas de rin cantara moteta eucarfsties.
Villagareia, s'ha aconseguit fer
A les den, missa solemne, calflotar el vapor "Catalluila", que tada par l'escolania i clerecia par,
encallà a les immetriacions de ro-quia!.
Pilla Sälvora, segons informarem
Tarda, a dila quarts d eme,
oportunaraant als nostres Ilegi- Roaari, trisagi mariä. sarrod que
dora. Malgrat dill desperfectes farà el reverend liassén Josep
que l'esmentat valxellsj ha so- Moutpiö, prevere, imposició
fert s'espera que aviat podrä re-, medallas als anuo associats i beprendre servei do transport de samans a la Verge.
raereadories que efectum-1i ntre
ANOTAGIO: La Junta ea com Vigo i Villagarcia.
pian en assebaintnt A tolo ells
Imanta de Maria d'haver adquirit
una nora i artistlaa imalge da
la Varan Miraelera, que es g‚ enerarà a l'esglósia.
- Ahir va arribar procedent
de Mataró, el nostre venerabla
prelataloctor Guillamet, amb l'ohjacte d'assistir a la resta que sa
9e1,,
erlebrarlo avui en honor do Santa Teresa.
Aquesta tarda serfirä. nova,
ment cap a Mataró, wat) l'objerLLENCERIA FE..8 A 1..1.1 f
te d'acabar la seva santa visita
.pastoral.
IIANTEG-EDREDONS stc
PARPtICA

le -.Y.»

.4itt4 E sis.. PONT LL£110EVItA

d.

L'Institut de . Cultura i
Biblioteca to.pnlar de
2°. Dona

GR AU i c:

LA curralllf
De1m11..11.1P.CELOT4A

meras°

DE

San. i.PEPE

La Seacid Permaneait d'Edu-,
(majó i Instruacid daTinstitul, de
Cultura i Biblioteca Popular de la
Amongut/Ina,
07
Coco pote,
g nans. 070 peasetes.
Dona; fa avinen).• qua, avui, .ditiPral novias,
PLn
Brasners, 0 • 80 ¡asaetee.
rnengb, a doa etuarts ade cinc da
latnerca.
Bolla/mis, 135 pessetes.
AGENT
DE
CARVI
I
EORSA
1 la tarda, s'efectuaran els exa- Piada vaienels.
41
p eruana, 20 pessetes.
Genova.
tmens d'eliminatóries per a ing,res
PASSEIC DE C1ACIA,17
Paraguals, 0'10 00000501.
CHIRONA
J50020002,
p0580201.
Vapor espanyee "Almazora",
. Bar al euro reglamentar' de DaeSato núm. 31, •
ärgelins, 4525 per . 390;
Perol
It
520
amb
eärOega
general,
cap
a
Vitilografia que començarà a priCumptimentacid crordres
relme, 2910 p eses:es. •
•
•
5,
men de desembre.. -. • •
.
nat'oe
da
Borsa
ea
vetfted
- a/
Filipinas, 285 aefiaeces.
• e 8.
Tacht.snéo "Nolmb", amb cäcomptat i monedes estraa-,
La de perimoniál i Fastas re-.
69 "4
OR
aa, eyga g eeitital, cap a Genova..
corda a les associades que VC 3 seres. Intervenció 4.e coa-.
Annos
510011.4, 128 per 100.
'
mentät diumenge,a les Sis de .1a
,eananyals "Patr1cio 'de
„tractes comercials i pres..
Orines, 10580 per 100.
Bornlia Flore:,
114
105
enfrals emb. .eärrega gens• •." • • mim,
4 1 2 duros, 12500 P er 190lees sobre meramderios o - tarda, Na Maria-- Thiú de Gibert
1 duro, 12550 per 100.
•
" 10,"
105
ral, cap a 'Veracruz i escales.
douarä usa recital de piano en la
lors .aubscripelans a
gertnoen O,
Isabel, 12900 per Dan
'Vapor eapanyol . "Dilluns", amb
sala.de testes del propi Institut.
1
empreatita, etc., ate.
• 1-1,ate.
Francs, 12550 par 100.
sä
eärrega
Malisat,
general,. cap a CartageLaad'Esports i Excursions els
ILluras 3170 pessetes,
59
VagGlis a:Ti/tata:
0'50 p0000182.
na.
3 de b/at.
birecch5 iclOgrAcit.
fa present que queda oberta la
criba, 648 pessetes.
Alacant, 11
Vapor
espanyol
"Malvarrosa",
insaripeiú
per a l'exeursió a
"flARGENTE»
Nexica n9u, 1 2750 p a r 100.
ane càrrega ganara', cap a Pal- 1 s, Tel?ftnns: itS5 A. i 4.19 A.
Sant alatbu, que tindrà lloc el
Veorsucla, 12450 per 100.
af e rra, ItO per /00.
ma 1 Sóltara
dia 3 de desembre. El plae d'ins.
.•-•
Vapor espanyol "Triar, arab
cripelió finirà eEdiaendres, dia 1,
Mercat de VII1S
eäreag ganara], cap a Mälaga i
a les aun d1:1, iVespre.
▪ P
Preus per grao i heetóli e re i mereade- -escales. ,
Classe da cuino, popular
Merclt
posada al alíe rdel colliter, facilitats
Vapor .• Han "Anna Goich",
• Dias feiners, de 8 a 9 del Inali.
OLIVA D'OLIVA
per rAssociac5 de Magatzetnístes i Ex- nmb eärrega general, cap a VaDilluns, Arrós amb pela.
Corrent bo, a 19130 pessetes eta 100 portadora de vins de Barcelona.
lencia.
Dallada, Mero a la Catalana.
quil os.
Pencel.is blanc, a 2 pessetes.
Vapor bolandes "Sambodga",
L'AUYeRIONIL
UN/Van:AL
Dimeeres, Civet de Cunill.
Idemsuperior, a ig5'65 ídem.
ldem negre ,a 2.
de trànsit, cap a Macan....
Dijons, Cols a la Normanda.
Classe fina, a 22608 ídem.
Canto de Tarragona Blanc, g 2.10.
Vapor espanyot "Mahón", amb
Divendres, Entratenimeats va-tIdern extra, a 26086 ídem.
Preus vigents'
Mera ídem negre ,a 2.
càrrega general, cap a Mah6.
2
alats. ' .. Impressió: El mercat está feria, amb
Martorell Mane, a 2.
Vapor . 3spanyol "Mallorca",
F. A. E. CADIi
Dissabte, "Marrons g,lacks".
bastarda demanda, fent - se més operacions
Primat negre, a 225.
arnb eitaraga gener al, ca l) a Pal.a.
d
TURISME. • 3.575
AVIS: Porten assistir a dita
que en setmanes anterinrs, especialment
Vilanova i GeltrU, 'legre, a 2.
uta.
-TURIS ME,:„ a,. a
e, eiasaes totes les que lai tinguin
anda olis del país.
Igualada negre, a 2.
arnb
arieneada..i
I
:lacres, siguin o 010 sócies -do
NOVES
OLI DE PINYOLA
Mal-toral/ lilaila, a 2.
rodes Ifanta canElnatitut, pagant 025 peo-sebo
El dia 20 arribarà, procedent
Verd primera, de 10870 a 1/3'05 pes5eMana-a blanc,
2'5o.
Viable
3,910
per un tiquet que se'ls exacclira
tes els ion quilos.
de Buenos Aires i escales, el
Macant negra, a 250.
SEDAN:
abans
d'entrar a classe.
Groc primera, de 121'74 a
Mistela blanca, a 275.
transatlemlic italià "Giulio Ceamb arrenrada i
Idem segona, de d I3'05 a 11739.
Idem
a 2'75.
sare", que porta amb desti
rodea ll anta canSsense envàs.
Barcelona corraspondencia 1 pass
Moscatel], a 4.
6,1 75
viable
Estft encalmat el negad amb acitiesta
satge. Seguirà viatge cap a GeMercat
Vich
CHASSIS CAMIO.
classe .d'olis.
nora.
pea
a
una
tona
útil
3,,la0
Ous, de 0 a 4 . 50 pessetes la dotzena
OLI DE COCO
- El dia es esperat
Pollastres, de ro a 15 (-I Paren.
Blanc amb ene5s, a 930 pessetes la roo
de la mateixa procedencia el "To- •
Unic nzent:. - •
Gallims, de 17 a aa ídem.
Alfals d'Urgen ptimera, a 2550.
quilos .
/nasa di Savoia", tarrib6 amb corper a Barcelona
Conills, de 9 a m ídem.
Idern ídem segona, a 2315.
Cocida, a 160.
respondencia 1 passatge, deguent
AnNe, dc ra a 17 Idam.
Palla d'Urgen i del país, a 12'50.
Palma, a 190.
Mal mata'', continuar viatge cap
319813
A.
Ca
s
Onucs, de 34)
Idem curta d'Aragó, a
OLIS DE LLINOSA
a Genova. El dia 9 de de deeemXeíica, a 23 la Otiartera, de 55 Anilps.
Diptitació, 279
Idern per a embalatge, 1110.
Cru, a 170 pessetes els leo quilos.
bre tocarä novament a BaroeloFormenl, A 2L
•:
Idem per a repic- de transponlins, na en viatge de retorn a Sud
Cuit, a 178.
Ordi, a 33 els 100 manos.
Canada, 213 pessetes.

Loualusus 1.. her.
Ser.
"
Sima. Videncia iscrag. 49/0.

O

PARM TPNCA
Canela aolare Londres, 6227.
Eiern sagita, 92'80.
/oem Espanya, 215.
Idem Holanda. 552.
klein ItIla, 6050.
Mera Nova York, 1400.
IfleM Portugal, Inc.
ídem SuOcla, 37740.
idean Sa/ssa, 20055.
teem Noruega, 25625.
Meta Dinamarca, 211.
Ideen Beriln, 0'20.
10001 viene, 002.
Praga, 4 115 o,
LONDRES - VANO*
rranea, 63'15.
Novia
44593.

Suecia, 163 pessetes.
Noruega, 109 Desames.
Dinamarca, 190 pestates.
1111-nania, a per 100.
Salan Units, 6'42 Dest.eieli.

el

o

t.. Ser.
•
Faaeclals ramplona
Pi-loma; Paula.
feadvia Badana

.

77'75
7T50

t 1.00 0;0 00

al ancomunitst Catalana E. • 0914

•

73

Amortitzable per 100, 00.
dem 5 per roo, 9615.
Exterior, 8650.
Banc d'Espanya, 582,
¡dem Espanyol de Crèdit, 000.
Wem Rin de la Plata, 3,32.,
I,dem ,Hisrano-Ameriek 19130.
Tabacs, oo.
Sucreres prcfcrents, 6250.
Idem ordiniries, 00.
Cedulea, 89'a.
Nords • 343.75.
Alacants, 000.
Franco, 4140.
Limes, 293i.

Mercat

Marítima
%Miza& ontrats

e Velar italiä "Occident", de Ghacnb rärregn general. Ama-

•

CORSA DE MADRID
Interim- comptat, 70'40.

DIumenpe, 26 novombre de 1922 -

PUBLIC1TÁT

L

2

▪

moeiemis,

Argentino, ‚0211 peeSetell.
Urugunia, 5 peasetes.

n.....im
_
MIIIn1112sareetzsmemararryszse.g

II

va

(Polis

de

Mercats

Piafe!

Sense color, a 200.
En cabrea, 8 pessetes mes per 100 qui-

los.

a 12'50.
Tot per pessetes els 200 quilos enlació
de Barcelona.

OLIS DE CACAUET
Corrent, a 185 pessetea els nao
Per l'estació del Morrot han arrivat
aquesta setmana 4 vagons d'oli anilaiús
22 vagons d'oli del país, quedant a restad() 3 avgons del país.

i
II531i1123111MtEmmirs
....(21,7PZ.WW/IRIME117/163211RRIMISTAEEK.
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Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal ntltmero 1, continua realitzant les
operacions de Compra Venda de Valors,
,Renovacions, Conversions, Agroguió de Fulles de cupons i Revisió de !listes d'amortitzacions.
Adrrreten dipòsit tola ilena de valors

Mercat regalador d.inca
(Mallorca)
(Del omites corresponsal)

Átm etlIes, a 245
pe ssetes.
IsIongetes blanqueo A 66.
Pasolets, a 73.
Garrofes noves, a I2'50.
Figues per a drstil leria, a 26.
Idcmrmdina, a 5 ídem la tabla de 10
quilos.
Idern bordissot, a 7.
Ordi, a 37.
Charla, a 33.
Cigrons, a 51.
Blat
moro. a 30.
ot per roo quilos.
Polpa d'aubercoc, a 24 pessetes caija.
Porgo, de /8 a 19 la rota.
Safri, a 3'75 l'anca.

GERMANS
i NONELL
carivi :

VALORS :CUPONS
Rambla ds1 Centre. le

"

Fábrica de Panyos 1 novata% de VALENTI

iat suec "Nabab", que.
havia sortit a primera hora de TV."
la tarda, liaguó de ragressar
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Iniunen,s assortit en generes per a vestits abrics
de senyora i genyor. Vendes a l'engrös i al 1
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El premi Balzac i la venaiitat literäria Els aventatges d'esser mal pagador Els notes te rotar ril s estraltics
Es tracta d'uns aventalges lo- ni la tercera part del que t re i lrmPosar la ploma a l'encant per
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1

1

•
abús del mejor ofertor, cosa es, per malaventura, que ha
entrat en els costums de molla
escriptora des dels temps de Roma, en que l'histrionismo .assoli
el Puignial de la grandeea. La
venalitat en la literatura fa terne
be de les seves a Paris,
rts, en efecte, viu molt
iteratura que es .va metatah.,...ou
en Sentit financier, per al qual fi
entre certs autors i entre certs
editora, no es veu altre mètode
a seguir que la satisfacció dels
sustos del públic. No es qüesti6
e dirigir els pasos del ',Alano vers
es rimes de l'esperit, da qüestió
'adular les seves febleses. Tot
1 mes s'escriu en forma que
'edifiei de l'obra literària tot
mostrant-se //astil amb elements
e compele. serà coronat per un
roblema d'alta mentalitel. Aixf,
"La Gareonne". d'En Margues
HP. que tan d'escàndol ha fet
arrerament entre els (*role on
s fa professill de culte a la digital de la bona erianea: si allí
eire m l'amor col.locat sota laerguía dels sentits—i Dintel
arel) quina colors més ViD31—
-p iern també rom la felicitat no
• troha en raearonament de la
enserie. es troba mimes fueint
eta preocuparle, introspectiva de
i inateix ver, l'altruismo o voes
I frenan. efer guerite, sigui dit
• passada. expon els daltahaios pernue es malmesa una severde que vol fer l'experienla de la vida de Falliere sexe, ene},
a Rin g le d'etenyer-ne la igualal: 1 cau d'a bisme en abisme per
(pudra mareada fina al moment
iie un amor sä la salva dels viis mes ahjectes, molts d'ells
n la societat mundana bid de
orla alelí; dones el fons de la
aturalree dc Mónica era be: le eä
1 només rife n --iesamxfon
cm nosaltres que la do"a pot
levar-se fine a la inteLlectua*tal de rhorne aporlaut-li un
lernent inapreci,ble d'optimisme
n la vida. Al rostat de la novela d'En V. efarguerite pedem rpoar "Ie'Ephernere". de Marren.,
innx, ele vint anys de la qua/
revelen una precoeitat com a PCriptora i una lucidesa gairebé
ense exem ple: Pmnra la Vionx
1 matchr mdfoile d'exposicid de
ares sodals a resoldre mitjanart la pintura de passions eaallescues entre teixidores. en
na ella industrial: i fa pena penar (me una ', s p rinters tan iove
o re la Vionx WUri la vida pel sen
'asid rnf, S rieren, pel SeaT entre
rcés balx. Per quia sistematitzare dins los man i fesladons de la
es 'orehrivnla sensualitat. quan
existAnela deis homes i la flP los
fines oferp ix, a rnils. assumples
or a tractor de mes noble ea-ee.aria?
1:-eriplors tan celebrats en els
• ' i s ben "pensants" corn Moleel Proust, que ahir, per cert,
! eebee va drixar d'ex i stir. no
,sentir la complaenea que
• 'atonten en la dearripeió
'is de certa ociositat ele:1 re Pareetoeräcia 1 la dia.
en "Sodome et Goe•"?
1 . histeria de la sensibilitat
'mporänia de auf escrita per
itrir que es Ungut rom un
- mes fidels a les grans trae e de la literatura francesa,
ar per la factura del seil
'e l e: penó Proust Ponles ha vist
laces dels especies més irre' dar; d'aqueixa sensibilitat i no
Is que, per a l'equilibri social,
1 i e erviefiren de contrapès.
Leadmalitat per refinada que
igui a través de la cultura no
re domina d'una manera cons1 ant sobre el sentiment de digni al de l'home. Per he que no si,
Ui de moda per pueril Orla d'eeere noticie/alista citar Ibsen,
Parts de problemes de la inquietid i de la dissort de l'änima moenea 1 quan profunds i (van
lt i quan diversos, no va 'radar
I dramaturg noruec per a des'elllar les nostres eonseiéneies,
er a fer-les sortir deis Hirns, per.
dur-les a la jota sana d'una
n teeligencla noble? La direcció
elle ell .assenyalà es encara obera a mes d'un pelegrinalge.
Amiest preàmbul no és inútil
OF a entrar en ea materia que
nivela el Mol d'aquestes notes. Mai com ara s'han instituir
an te premis literaria i miti corn
re la literatura no ha deseendit int de categoria; no voleen
dir que aix6 sigui la conseqüència
tot i tenint, no gens menys,
cree retad() amb el punt anggerit abans de la venalitat
a literatura; pensem, pel confie rre que els ronreadors d'un
/ 11 , tan bel) per a trametre les
denc de cervell a rervell 1 COMIIhi par els sentiments de cor a
cor n'u -el de Pexpreseiti literärie
t enen dret a ésser retribuits de
rnateixa manera que ele treba'ladres d'anees professions, alreenys; rae és rar Peseriptor que
Pamguil nodrir-se del producto de
la seva ploma, ene que s'imposi
%tia tasca formidable de producinentre que un pintor, per
exemiple, en assolir 15 eelebritat,
Sol verdee els sens -medros a un
Preu qUG DO està en corresponde eria amb la materialitat del
erll es que II resta la seva n intu rk tu parta o tres de dies no

es pot eseriure un !libre, per6
es pct pintar un quadro.
Et menú Balzao no ha estat
t'Intuid a dos dele n'ilion llibres d'enguany, Pt s sembla;
"Siegfried et le Limonera", de
Jean Giraudoux, és més jule pes.sant i té mes vàlua literäria que
"Yola le Predestiné", d'Emite heu' o. el co-premiat. Ea Girandoux As un escriptor deis reedita
vinguts que mes es caracteritza
per l'originalitat del seu estil,
rastigat un xic, per l'originalitat
de la seva observació i per la coneordäneia de la seva fantasia amb
les tendAncies d'avui; en ell és
de remarcar un voler de no senablar•-se als altres i un esforç reine
tant de earrifice a aqueixa voluntat.., En La seva obra es tracia d'un soldat trances que cargue
ferit durant la guerra i havent
iolahrent perdul la mernterea. AS
transportat a Alemanva pela seus
enernies, que el prenen per un
compatriota i el reeduquen a Ilur
manera, tant i tant he arte PI 1.1mousin acaba eacrivint adietes
de gran nadrit diatectic, sota los
inicials de S. V. E. Aix6 eora-eie
de pretext a Girandnux ner a es herir ränima enigmätira de
l'Alemanya detvui i emparar-la
• la del seu pafs. en mig d'una
enfatilleda atmosfera de sninni,
cm ell desplerra una sensibilitat
• ierarldr intol.leetnal, PI q/n1
té, dócil, un art subtil i areermat
al seu servei per a fer rreplendir
/a finesa aguda de la eeva visió
i el frestoneig del seu esnerit, que
posa reverberacions d'ironia
les s eves frases i puntilleie 1111rninee • ri les Revea deseriprionS.
El llihre del sen en-nrerniat res
preste a critiques d'edifirarid. per
tal que. volent puerilment ere_
sentar un tema on la virtrit
rerompensada, es complau en escenes d'on el liberlinat ge no As
excles. cosa q ue seria d'exeirear
si les infraccione gramaticals no
fosson Inntee, corona, en peee_
trant art ele, mostra en Paul Sonday al "Tenm e ", mig indignat,
rnig. rerefert-se'n.
J. PEREZ-JORBA

EXPOSICIONS
GALERIES LAIETANES
OLIS I AQUARELLEs D'ANTONI
P5 ORINAS
• Algunes de les obres, gairebe,
.es més considerables, vàrem lene ocasió de veure-les en el darrer saló de primavera i de dedicar-hi els elogis que aleehores
cum ara creiem que es mereixen. Aleó ens estalvia d'insistir
sobre els meres d'aquests • paisatges, interpretats amb una paleta molt pereonal i executats
amb una täenica elene de natural distinció.
, En les teles noves o deseoneegudes per nosaltres, el senyor
Badrinas, tot i mantenint-se
la seva tónica habitual, sembla
que hagi concedit una atenció
especial a la composició, orno nasal l'agruparnent de les mases
amb una intel.ligent i discreta independencia del natural i fent nade
calitjosa e l'atmosfera d'aquests
paisaegese en perjudiei de la trendra espontaneitat que constituía
un dels atractius mesliiiderosoe
en les teles ,a que ens havern referit primerament.
En canee, les petiles notes i es2
tudis que completen l'exposieifi
són d'una deliciosa vivacitat i
gunea d'elles, especialment les
assenyalades amb els números t
15 1 mes que cap la qm. porta
el número 2e, eón veritables eneerts, tant pel. color cona per l'elegent agilitat de leexerucie.
En les aquareLles, el senyor
Tladrinas demostra exactament
les mateixes qualitats que en ele
olis, no existint entre aquestes 1
les altres obres que exhíbele altea diferäncis que la que resulta de la diversitat de proeediment.
•

PINTURES DE J. OLIVET
LEGARES
El senyor Olivet Legares exposa tina abundosa conceda de
paisatges de filiació netement
°tetina.
Es .evident que el pintor ha
pres directament els temes de
les seves teles del natural, per6
lambe efo es que malgrat l'entusiasme arnb qué ha envestit
l'assumpte, en el seu esperit han
pogut mes les suggestions de les
fórmules dels grans mestres de
l'escota gloriosa ()tetina, des
d'En Nayreda 1 En Galwey fina
als més novells, que no pas l'emorió personal 1 directa. En conjunt, en aquesta expotfició hi man
c a l'aecent personal i en molts
moments un hom te la sensació
de trobar-se davant d'hàbits pilatitxos ' i no d'obres netament origineta.
El domini thenle de que galeja
el senyor Olivet Legares posat
al servei de l'entusiasme que
traspua tota la seva expostió,
(lene dret a esperar d'ell obres
en les guate ultra les qualitats
externes hi hategui aquella emoele personal que dielingelx les
obres d'art.

cals I temperals. Den nos en
guard d'afirmar que hi ha aventatges permanents i eeneemis en
ésser mal pagador. Aquesta concepoiil tan pessimista del filón no
la pedem pas tenir. 1 st la tinguessim lampee no ¡.,•osariena declarar-la ¡úblicanienl iii ha 'sesee
que encara que siguin Veritat no
estn be de fer-les correr'.
Nosaltres volem oreure que tets
cTs aventalges que es poden ob •
temr anant de mala Iler; després
es paguen. Bi que es guanya ale:
no pot fer profit, com diu el nostre poblo. Talunatere, perla havern de confessar que l'esser anal
pagador a Atenían» te gemas
aventatges.
•
Un amic nieu eastelä s'ha
un smoking. El aten ami° ja fa
ternps cree es a Aienienya 1 sae
triar el bon iriütneut per a corrí
prar COADS. El bon reonient
el moment que Punteare fa un lit,
curs a la Cointssió de 'Reparapiolas, s'enfada t, colo a Lambe'
eiencia d'un d'aquests fleta el
loare baixa sobtadanient. Ele
Preus tarden aegune h014
tal volta nomds, a adaptar -so a
1. nn,n 1 i Zai.

main'

sentava l'impost sol al oment
que s'havia de pagar.
Un altre ces d aprottlament
la corba deseendent del maro, es
el qué ha passat a molts e e trangers a Berlin. Jo sé algune easobre tul un de n'un Git ra'-'•
teristiti, Un metre base enearrega por l'abril instrumental a
una casa berlinesa i paya per enea taut vint mil maree, equiva •
lente e diles mit pessetes. Ets onjeclet, encarregats tarden a aser
rernesoe i el menee esinemat, que
ha torna'. al seu país, fa .fer per
indes etnia que han re.stac a Iteren, les oportunes reclasieacione a
ls Casa venedora, a les guata con'rete dient que tot es taré, que
no hi ha hagut temp s. etc., ete.
Pel setembre, s'eseau que el menee ha de tornar a BerlIn i seit
va a la casa en q üestió a reveamar les coses enearregades. La
casa el tn pasear arnb raons al •
gratas die, fins que al final li
declara polidament que lb es impiissible servir-li l'instrumental,
per6, que si vol li poden tornar
els vint mil mares. Naturalment,
ni a l'exterior ni a l'interior d'Alemanya tent mil mares tenen
mes de la detiene part de ta % eh« que tenien en el moment
que varen ésser Jets efectius.
\En fi. que el Temps que s'havia
fel una re putarie com advocat
de les causes juntes, s'ha tornat
proteetor dels barres. 'nl Im do que
el Temps sempre fa surar la vietul, i fa triornfar l'honradeea ene
resulta fals1 Deu esser que la
corrupció de la nostra epoca, ha
arribat fins i tot a corrompre
aquestes augustes potencies impersonads.
Perd, qui sap? Potser arribarà
un dia que el mare pujarà i el
Ternos, avergonyit de fer un paper tan Ileig, farä la guerra als
nials pagadora.
Alashores, com que cada dia
que passi el maro pujará mee,
veurem com els deutors correa
desesperats darrera els eredilora i com aquests cerquen tota
mena de pretextos per a no cobrar,
El me a l'inrevés, veja!
JOAN CREXELLS
Berlin, novernbre.

hn1 nieta

arme, que ha tingut fa serenitat
ne tio comprar r,us aosolutainent
durant tot el tenips que el nutre
eslava estabilitiat, tul de sobte
es posa a seguir botigues. Li agafa una activitat tebrii. Compra
sabates. mitjons, MOesdors, un capen per a la seva mare,
una pulsera per a la seva germana etc., etc. Derrerament va arribar a com prar-se una escopeta.
En totes aquestes Coces. Ol nieu
amic no hi guanya sind la diferencia de cotització del maro
aquell dia Ii fa guanyar I veró el
cas del sinoeingeniereix una considerada especial. Aquest cas ba
dernostrat que el meu ame és
virtuós en materia 'le nioure's ha.
bilualment entre les oseiLlacions
da! eanvi.
El nieu arde enearreg.a el smoking. Prete e0,000 marre. Eren
en aquella época, lnlnlleapis d'oetubre, 200 p essetes. El mere amic
el troba un xic car, peró no regateja. No mes diu que no porta
cap presea, que e/ sastre es pot
prendre tot el temps que li calgin , que no l'importa que un nitre
ii passi al devane etc. Prineera
preve: vuit dies despees. El meu
aúlle, per& es retarda tres 9 (matee dies (ele 40.000 mares el dia
de la primera oroy a, erep tipes
150 peasetes). Ve la seectrieelfroba i el meu amic s'ha oblidat
cartera a casa. No pot pagar,
cona es costum, en aquella amee
nient.s (els • maree'
lit1l dia
eren 100 aessetes). El rneu mnie
es fa remetre el vestit a casa.
Perú justament en el moment que
Li porten ell no hi ds. Perú deixa
dit que un d'aviene dies pasSara (els ete,000 mares, mentrestant, es tornen 75 pessetes). Pei•i)
el ineu amic se• n te d'aliar fora
Berlin, i esoriu tel sastre una
lletra on s'excusa i diu que tant
aviat com tornarà, anirà a casa
seva a pagar el compte: lasst o
vuit diem i el rneu amic torna, p. ' mi ha deixat afers endarrerit3
no es recorda del compte del saetee.
Al cap de vuit o den des, el
meu (unte mira la colitza.. i 6 de
la pesseta a la Borsa (40,000
marca, eón 30 pesseles) 1 tot de
subte es reeorda del set' compromis. Cona a home Deffectament
honorable que és, se'n va, decidit, a casa del sastre.
--Ja es devia pensar que no li
pagarla — fa sueurient--. Ve't.eci
ele (marmita mil mares en paus.
I ami' aquella su pe " enelet eue
Mena l'haver complert cona un
gentleman els auneis compromisos, fa el xicot:
—Itealreem, no lis restat malcontent del vestit que m'han fet.
Veja, els prometo que sere p a rroquià.
Coses d'aquest ordre en pneser,
a Berlin cada dia a milers. I és
que ed Temps de el dinioniet quo
sempre va a favor dels que no
paguen. Vos, amic Ilegidor, tenia
un denle en mares; tot da qüeetió que tardeu a pagar-lo; que el
Pumps s'encarregarà de reduirlos-el í potser arribara día que no
sols el tindreu liquidat sense pagar res, sino que resultaré que
depara us donaran diners.
Hom podría pensar que abre na
mes es vàlid lar ale estrangers,
que per a un alemany deure mil
marca, da sempre deure mil
mares. Per6 aleó no es cert, A
mesura que el mare batea, l'alemany va tenint mes diners i lea
coses van costara. mes. El que el
mes passat es comprava amb cine
avui es compra amb deu i aquel l
que ahir guanyava cine, avui guanera deu. De manera eque per a
I'dlemany té lambe grans aventalges retardar el pagament dels
desates..
Es un fet, per exemple, que
preocupa seriosament al Govern, que ola irnpos l oe es tarden
enormement a cobrar. Cases Ondee, per a les quals la contribuche imposada As un sacrifici
insignificant, toleaen que se'ls
imposin multes per no pagar
a termes. La rae) ds que la reclamació segueix une trtenite
molt lenta. I quan el deutor ha
de pagar, el mere las baixat terne
que In quantilat satisfeta, junt
amb lea multes, no represmten
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Universitat de
,

Barcelona
.Madrid,
El marqués de Cartilla há marxat
on gestionará afers 'd'infi

,versitari.

a

ere nni-

— L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha esmerçat zoco pessetrs en material per a les escotes municipals.
— El rector rertrt a Madrid la re-

captació rebuda amb retard per a l'heme/latee a Itarnon i Cajal.
— Per Reial ordre es nomenat professor de religl6 da l'Institut de Tarragona
En Feliu Serrano.
— Queda vacant la placa de mesuressa de l'escota de nenes de Ferreries (Dalears), proveido c a entre opositors en expeetació de desti.

LA ,MUSICA
Armó, diumenge, dia 26, a la tarda, l'Oríd. Schola Cantortun de Grácia, dirigit
pel mrstre Isidre Molas, donará un selectissm mima al Centre Re,eionalsta de
Sant JoLu Dcspl.
En cl programa, ultra les obres ja conegudes dais metres Morera, Clavé, Pérez Moya, etc., figuren coto a primeres
audici . ins les obres "La Bona Mare de
cate popular d'En Molas; "Demati de diumenge", de Franz Abt.

Anomenàvem en el riostra darrer adiete ferrocarrils estrategies de Catalunya aquells que es
oonstruissin teuint en compte,
per damunt d'altres interessus,
les nostres conveniències ¿motorista; i deiem que eea el Govern
de Catalunya, avui, per avui la
Mancomunitat, que els hacia de
portar a cap.
' Ens toca ara assenyalar alguotee ele lee vies ferrades d'aquest
ordre quo ial emprendre arnb preferencia.
Fixern-nos primer en aquells
ferrocarrils que han d'unir el terrnori compres dintre de la Manoornunitat anib les terree catalanes que n'estan excloses. Tenim una predileceió per agüestes !filies porquä elles, junt amb
altres obres públiques que la
tilanconiunitat ha de procurar
d 'e mprendre aviat, en 'ligar eta
intereessos materiale d'aquelles
cont redes amb la Catalunya
( 'avui, han de representar un
pas de gegant en la tasca amb
prou tenme comeneaüa de la reintegració a la patria de les terree que les divisions politique s.
i adininistrarves han anal separant de Catalunya.
Le Mancomunitat té ja fet el
rn -niorl p i el ola d'es- o rnen' de la
Unta de Lloyds a Fraga, primer
mm nln lmn polftioa fercovIäria trans
ben orientada des del punt de
vista nacional, Es prinripalment
a les contrades cataltvtes .avul
compreses dintre de les provindele aragoneses on cal amb mes
urgAnnia ter sentir la política de
reintegrarle. Els pobles de Vanti comtat de Ribagorça i de la
L'itera, erute parlen catete, tenen
per centre natural Lleyda; cal,
nomes,nnir-los ame aquesta ciutat per un sistema de comuniearines
el!, s , Picoul .ol
'centre definitiu. El di c que cela
produetes d'aquelles cont redes
aflueixin a Merla s'estenguin per Catalunya, i al mateeix
temes de les ciutats catalanes, hl
arribi Palenada` de civilització
que Les comunicacions sempre
porten, la cafalanitat d'aquells
nobles no será tant fiteilment discutida 1 sobre tot, en cas de disenfiele, .el seu resullat ha d'éa:
ser favorable a nosaltres.
Pensem olle, la nostra actual
frontera administrativa es artif i cial i per ríete mate-ix fácil d'esborrar 1 que el nostre lImit natural es el de la Ilengua que subsisteix fa segles , Creiem qure pels
'catalana hi ha poca problemes
tant importants com el de la
frontera occidental, que una bona politice de comunicacions
-ajtidaria a solucionar.
Per alee tot ronsjrnint el ferrocarril de temerla a Fraga ds
nr• Pessari projectar i estudiar la
forma de portar a cap el que partid, de Lleyda vagi e (robar el
dirs de la Noguera-Rihagorrana t se gueix aquest riu fino al peu
deis Pireneus, Itnia que caleta
completar amb una brenca a Itenabarre. Aquesta obra seria molt
costosa, perai. uHrea les riqueses nue Neg arla en exnlo tació. In
fa indispensable la capital imporfänein que té per a la nostra vida nade-al.
Igualment cal prencupar-se
dels enlleeos amb el baix Arare gen-dila que l'Eslat espanyol
vol emprendre de seguida la conaten e d(' del ferrocarril deeleanvie
a Tortosa 1 Sant Caries de la ha'
puta, de la qual fa' molls d'anys
que es parla. Aquesta tinta. si
la fi es construeix, posara en'

comunicad(' ele pobles de la e l.
l'era del Matarranya, de parla
catalana, arub Tortosa, que es ja
llur centre natural, on envien Poli
que cullen i on afluirien lambe
Hure productes minerals.
Es clar que co aquest ordre de
comuisicaeions hi entren les que
havem d'estendre cap a la Cata!m'ya francesa. Com mes, eras relacionem els catalana d'un i altre
Estat, més come:Leuda truncem
de la nostra undat; era cal dir,
(lunes, com es interessant estaber entre lea dues parte de Ca- .
talunya el rnNor nombre do comunivacions. Encara hi ha molt
a fer en qüestró de carreteras,
pecó un ferrocarril que avui ea
poeta ja COUStrUlr da el que de
Figueres, passaet ironLera pel Portes, anes a enilae
ear amb la, linia d'Una a Arlee. •
del Tecle.
Les comunicacions que acaben,
d'esmentar hau d'esser cuanto/4(1es i completades per altres qüe
tenen cont aquelles gran interoe reecional: les que eullaoen diferents_contrades ele Catalunya,
avut mal relaclonades. D'agriestes llenes, la Mancomunitat té
projeetada la de Tarragolia-Cervera-Ponts, el complement natural de la que' mis la continuació
fins a la Seu d'Urgell; Puigcerdä. Aquest terrezarril podria
constituir el trono d'una xarxa de
diferents branques que enllaeaden amb les limes existente. Luna
altra linia indispensable és la que
uneixi Lleyda amb Mora i Tortosa,
No VOIPM parlar deis entinas
dees eerrocluerile que assenyalene ni d'altres linies secundäries, l'establiment de les quals
creiem molt convenient, perquè
el nostre .propósit no 6s sind eridar Palencia i exponer algunes
idees sobre aquest aspecte de la
nost-ra estructural:ea näcional i
l'orientació que creiem que flemeria de seguir.
Generé repetir fins a interessar-hl definitivament els catalans que millorant les mostres comunieacions aniden/ a resoldre
el problema nacionalista. (luan
els catalana ens ocupem d'aquestes qüestions, havem d'elevarles per damunt dels interessos
particulars, financiers i àdhuc comarcals, i exaniluar-les recordant-nos de les conveniencias de
Catalunya. Pensem que el prirner element perquè sigui cosa.
planera l'eaubliment d'una bona xarxa ferroviaria nacional ea
el patriotismo deis catalana.
ELIES ROGENT f MASSO

ELS CAMINS DE
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LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PES

A.

Rovira i Virgili

Preu: 25 chtims
I De venda, ala quioscos, a les
Oficinas d'"Accló Catalana"
(Trafilear, número 14 1 1 a
LA

PU B LICITAT

ACCIÓ CATALANA
TERCER APLEC COMARCAL
Diumenge, 3 de desembre,

E3 E aG

Sardanes ; Fe3tis populars

Visita al Pi de 1. s Tres Branques

MITING
Hi parlarän els senyors:

Nicolau d'Olwer
Bofill i Matas
Puig i Esteve
Ramón Vinyes
Lluís Jover

Dlumenge, 28 novembre de 1822

1jA: PUBLICITAT
PANA LLISA, en colora 1 negra,

ÜASETA LOCAL
O63EfettA70111 111ETROROLOQIC DE I.11
rrOVERSITAT D5 BO7,CFLOrsli

Jia 23 de novemb. e de rpza.
d'oservaulto 7, 13, 13
Ilardtnetre a o graus i al nivel'
la
mar, 769 . 6; 7681; 7683.
Termitnetre sec., 6'4: 13'2 ; 1o'7.
Termómetre humit, 5'1; 9 . 6; 82.
Humitat (cennl'ainaes re saturació), it
Héroe

E 1Foment Sardenfstic de Sant
Martí celebrara avui, diurnenge,
a les onze del mati, una audició
de sardanes a eärree de la cobla
Cathalónia als carrera Olot-nluritanya.
En cas de mal temps, al Centre
Nacionalista Reeublieä,
per
a ebrios, ample 140 cm., metro,
650 pessetes.

6e; C&

OAMUSSAMOLT SUPERIOR

Direcchä del ven:, SE.; S.; calma.
Velocitat del ven; en metres per segon.
2; 2; o.
Estat del ccl; serè.

!Nauru BELEN (imu

Ten,peerde le,. astromaa a Itc.mera

Ilaxima,
Mínima, 64.
Oscil.lacf6 termometrica. 97. Tem p eratura mitja, 11'2.
Precipitació aguan, des de tes 7 hoces
dl dia anterior a les 7 hoces del dia
ie la dam, o'o milimetres.
Recorregut del vent en igual reines,
lo quilórnctres.
0b5ervado/1s particulars, boira sobre la
nar •
..-.111,•-11,•••••n
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Barcelona: Dais pessetee al

En la secció benéfico-sanitaria de Pónstitut Duran Arrona
s'han prestat durant el mes d'oe labre els següenlei serveis:
Ordenació de tratament a subjectes que presentaben signes de
predisposició a lla feridura, 25;
visites als dits subjectes, 86; pla
de tractament a subjectes car(Hace. 32; visites practicadas als
dits subjectes, 127.
Els registres mecänice, electro-cardiogräfico, de presione arterials, etc., han estat inherente
a les visites.
erememeasomscamesesc....x..10.7711...fflanall•IIEw

mes. Províncies, 750 pessetes

tres mesos; 15 eis sis idem; 30 un
any,
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Dijous passat un grup de mestres i mestresses de l'Associació
Bareelonina do Mestres Oficiala
visitaren la fàbrica de cristalle ra que la rae. social "Planea 1
Roba, S. C. te instal.lada a la
Carretera de Les Corts.
EI visitants, en nombre de una
trentena, l'oren acomeenyats a
totes les dependències l'aquella
casa tan gran cono intereaant,
amb edanura exq uisida, q ue re-mereien pregonament i mai no
(anidaran. En sortiren ben conveneras de que dificilment hatne
rica negut acudir a un lloc més
a posta per fer-se carece dele detalls de fabricad() tan necessària,
tota vegatia que la tasca, la maquinària i els productos elaborats ele hi .perracteren deduir que
Ja cristalleria Planell i }liba S. C.
da una de lles nuts importants
la nostra pätria, i restaren meravellosos ensems de 'robar a
casa nostra industrials cura
aquests tan raer:Osen/1s, que faene: estolv:os gegantins per posar
ben alt el sacratissim non, de Catalunya. .

C3nitISSeS colors
metro a eso pessetes
MaJatzus BE LEN Lluß G
—
L'Assoeiaciú d'Arquitectes •de
Catalunya ha disposat, com arostema a fcr-ho tots els anys, la
celebració de solemnes honres ftiliebres en sufragi de les ànimes
deis aeguiteetes morts, que tina
dran lloc rl dimarts próxina d'a
28 de l'actual, a les deu, en la repella del Santíssim 4.3
la Catedral.

LA

IDEAL

11

Fini4

fu, 15-TelY 5 3 A, 1i
Nzgusra, Capdavda, i C.' f'*
A
O (Al IJEE iEll ME illaiM
,
in idiims naie`, 2 en
des, 12anii, Pants, Iütifs, 1
Draiin i ZLes

o

C r.g ara ethiiiii i repro1n3ii (133 úlibi3 medei s, de P3ii3 en ,e3iii3
ila: a i sida, Atrio !Ira
i Lasa, Vesiits
!bufet BilUSE3

LA REFORAI.‘DORA

Avisen- als seus clients
que trasnaden llore oficiase
mag,atzern a la Plaça de
Tentara 2 I,

Per a barreis bous i
económica
Rambla Canaletes, 5

LitICH

Ens ha visitat el doctor Ribas
i Ribas, pregant-nos que fern
constar que si no es va auxiliar
en la seva clínica at jove sardanieta que fou atropella!, va ésser
degut a que la clínica aquella
dies era virtualment tancada per
trobar-se el doctor Ribas i Ribas a l'estranger, i en aquestes
circunstancies sois queda a Ves,
tabliment personal de servei sense cap mena de ebrupelencia medica, el gual no va gosar prendre la l'esponsabilitat de la cura
del jove lessionat.

SUITASHANA

JOISO VIZOITY.r3LE OCASIO
I objectes ttr.ats da tetes cine:tos
Preu fix. Tallers, número 41

una tassa de cale per, pece cali pur i
d'alta qualitat can el café LA. GARoA,
perqu • les qualitats baixes poden enganyar el paladar pecó no desperteu Ventereiment.
caf•I. LA GARoA cs ven als colmados.

CORDILLERA
Vi Mane, 075 ami). lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

La 32eeiö de Literatura .1
lies Arts do l'Ateneu Eneiclopedis Popular, Carme, 30, principal, el dmecres, dia 29, a les deu
de la vetlla, hi batirlo la inaugunació del curs, continuant la tasca comeneada fa dos anys sobre
el dele "Els caràcters". En dita
sessió s'analitzarä l'obra del gran
poeta catalä mossen Jacinto Verdaguer, essent-no conferenciant
el distingit publicista i erudit En
Joan Fornell, secundat en !a lectura deis diferents fresments
fragmenta verdagueriants per
lEchan dc Rapsodes. 1sh acto
serà públic.

La Conliesió executiva de l'homenatge al il.lustre senyor tinent
d'alcalde del distrito deu, en la
reunió celebrada el dia 24 del que
som, per a procedir a l'aprovació de cumples de dit festival,
s'acordä fer entines els següents
acords:
Que totes les entitats adherides a dit homenatge que desitgin
fer quelcom compaevació sobre
d'estat de temples, podrä feretite
tols els dies, fins al primer de
desernbre próxim, dosis a vuit de
la tarda. al domicili del presidente
correr de Pere IV, núm. 159, bai X0S.
Que la persona que havent conUltra amb algun donatiu a les
despeses de l'homenatge no tingules el corresponent rebut. podrã
reclamarlo abans de la data esmentada,

nclivant extraordinariaraen1 la tasra preparetória per a
l'erecció d'un monument a En
Peo Ventura. l'instaurador de la
Sardana Ilarg,a.
A totes les entiba d'Hurtas 1
patriótiques de Catalunya. ah!'
COM també a tots els Aitint9menta (le lee comarques gironines, sels ha remes una Insta de
subscripció per al Monument.
Aquesta iniciativa ha estat
(monta amb mea, entusiasme,
alai ho demostren les Instes do
subscripció, que tar t bon punt
han estat rebudes, la majoria
d'elles han estat omplertes immediatement i retornados a la
Comisen', organitzadora.

gri

Arics Camussa
433 is, • 3753
L'Institut Médico-Fermacétitle
celebrarà sessió ordinäria el d'a
27 de novembre, a les deu de la
, nit, en la que el doctor don Diu.
menge Agusti disertarä sobre el
¡tema "La cesares com operada
' d'urgència".

CAMISERIA
SANS
BoQueria, 32

GPIA
u

T- P "

Per mntius d'erganització s'a•-•
cordä prorroagr el terme dadmissió de composicions del Concure Lacrar' Nadalenc deis nomen(' de Joventut de San !. Andreu, ans al die 15 de desemEl Jaral es farä públic al publicar el veredicto.
MONTAÑA
Vi ne g re 0'75 amp. litre
Cellers ARNO
MARISTANY
-La interesataissima comedia
del grau d'uniste angles Jerorne
E. Jerome que porta per tito'
"Fanny i ole seus Criats", catre,
na amb la qual s'inauguraran
demà lea sessions de Teatre
tecle Nacional i Estranger, se representarà sota el següent raparpartiment: Fanny, senyora Ortiz;
senyora Wetertrell, senyora Morera; altre senyora 'Wetertrell,
senyora Xatart; senyora Bennet,
senyora Malas; Honoria, senyotela Coscolla; Ft. Juana, senyoreta Cescolla E.; Anglaterre, sea
nyoreta Ribas; Escocia, senyora
Valentí; Canadä, sonyoreta Ca,
-es;
Altavila;
ai

Tel. 1472 A.
Po lal, 11

aletas

El cónsol general de Bélgica a
p,e,,e
1,1.7160.00 pro fugos i desertora que tenen tot
interès a presentarse amb urgencia a la Cancilleria del Consolat
General, amb el fi d'assabentarse de les noves disposieions que
acaben d'ésser presos per a regularitzar llar situació
RESTAURANT ROYAL
Sale de Te
cada dia té dansant de 5 a 2/4 de
8 dinar a l't:merieana dt O a 11.

GaPries LEye!anes

El proper dimarts, dia 28, a
les deu de la vetlla, se celebrarà
a l'Ataneu Enciclopedia Popular
la primera de lee conferencies que
ha organitzat la Secció d'Estudis
Política i Sucials de la dita entitat
Sabem Lambe) ale malles enti- sobre "El moment politic i social a Catalunya", la qual será
tat sardanistes, que ' estan
per enal sdipulat a Corts
parant graos festival a prefit del - idonada
•distingft
monument "Pep Veretiore d. •Tcit -Domiugo. • pablieleta En Mareen
fa augurar un esclatant eait. ei
(mal permetrà fer iínà bbi'd digPAPLUGOES
na de l'homenatjat.
Ferrara 1 i, casa
L1 1
La Cornissió prega a totes aque
Ile.s entitats les quals no hagin
El (Ea 30 del que sorn, a les set
rebut ion llista de subeeripció, de la tarda, acaba el termini conque es dirigelxin a l'esrnentada ceda per a la presentació de proComissió, Rambla de S'anta Mó- posicions en el cop ules obert per
nica, 25, i els serio tramesa.
a la construcció del Peana de
les Nacions de la futura ExposiJOiES ILANOVA UNIO, 6 ció.Tenint present que tal concurs
té carecter internacional, la coDrtn?t, dilhins, a les sis de . la tarda, missaria, desitjant rodejar-lo de
darà al Fcanent dl Treball Nacional ftil- tota mena de formalitats, ha distima de le sseves Conferéncies a la "Llui- posat que de la recepció d'actes
ta contra la mortalitat infantil" el pare i do 'l'obertura de alees se n'aixeGracii Martínez. Ver3arl sobre "La cul- qui acta per un notad de l'il.lustura tle la dona a la :lar".
tre Cohlegi daguesta ciutat, eixi
el dia abaus indica!, es constitui7231333====="7.Z.—.1=2‘7.3113.4
rá a lea oficies del carrer de
Lleyda, en les quals romandrle
fina a l'hora que expiri el ter-.
inini de presentació.

corus CATALANE. '0l3

MOBLE, JOIES, TAPISSO3
LAMPARES del:ere:6, projectes per eminente artiates

rimrd
4:,4 w1.1r 11rsd9

,1,:aguripnres
7,1

egullee i peces. CA:321E, 40.

EL assumptes interessants remiereixen
arguments iluminases i genials.
Res estimula tant lt tutel.ligèrcia ton

Girem vestits i abrics al revés
Gran p erneen!. I puntualltaL
Trafalgar, 9, primer.

ws.nalita~42.,
--

Horn observat que cada dia, en
aquelles ridieoles escotes del carrer de la Plateria—entre 11 i un
quart dc quinze—hi ha un borne
que s'entrete a rascar-les antb
una escombra de bruc, fent veure que fa queleora important
quan, en realitat, no fa Inés que
atemptar contra la salta deis ciutadans, obligant-los que- ,s'empassin, con avala tots els microbis que puguin aver-hi barrejats
amb el gran núvol de pols que
s'aleara, a causa de no ruixar-ho
(iban§ de fer veure que escombra,
i diem fer-ho veure .perquè el pavinvmt queda igual beta deeprea
que abans d'esconibrar-hi.

A ls eivocals i ate (»lisies

j

Catres BON-TEMPS. Quintana, 7.
PANA ANGLESA EXTRA en colurs, ample 129 'em., reetre, 22
pessetes.

CAPES

Magatzems BELEN

MI, E R M A BLES

SUPERIORS

nflir

itr

Ronda St. Pare, 7
).5•.; 5 i5. .-a na,

1a2,

L'" Economato de Barcelona", després
d'alguns dies de tenir hit/vides les portes,
a causa de cliferéncics amb cl personal, les
Ira obertes de nou, veient-se cotn mai afavorit per las demandes i compres que id
realitzen els socio de la "Caja Mutua I'o -

Dl

r9c2.27210

a corbalsi

MAQUINARIA
Eines I anteles per niquelar

Y'CO
re".

Gua auorli

IFUNT FONT

E SP O'R'T

Magatzems BELEN

Benet, Enrte Otmenes; ' Jordt,
senyor Montero; doctor Freenantlle, senyor Guama; Vernon,
senyor Strems; Ernesta-nena
Coscolla F.
La traducen), demoda a l'experta ploma d'En Medlas-fteurell,
i l'esplendida presentació emisniea, fa esperar una vetllada b rillat.

PARAIGUES
canous
Pertaferrlsa, 13

La subscripció oberta per la
Cambra (12 Carnero i Navegació
d'aquesta ciutal, amb destí a socórrer els danontileats pela ternatremola de Xile, la suma recaelean ¡Inc ara puja 14.1ne

_

metre a 450 pessetes.

t `.2 ."2,,̀`J da

FAR I NG UL

Demaneu_lu a les tan/lactes 1 ltda. Sant
rete, 00, larmäcla Are20.

BARCELONA

entarimasemL--mart=«~i§
El situad mes de desembre obrirà la
"Lluita contra la mortalitat infantil" un
nou consultori de Puericultura a la Parróquia de Nostra Dona del Careto, que,
com és sabia, està emplaçada en una de
!es harriacLs mes populoses de la nostra
ciutat.
Pagant crescudes despeses l'habilitació
d'un local d'aques(a índole, la Junta prega
als benefactor, de l'Obra que poden desprendre's d'un pesa-ehebés, d'un annari,
una tala escriptori, etc., que li facilitin la
manera de dotar-lo deis ncressaris moldes
i material corresponent, avisad/ a la Llibreria Ltúrgica, Claris, 15, a fi de passar
a recollir-ho.

"HOLOPHANE"

114 NA

VIS?

ELS MOBILIARS

CON110 0:YOS DI R611 111 DOZ4
SALA, 11EPUJIDOD 1 Dert.
MITOM DI

.

000 a 6 , 000 Ptat

VOXIIP

PM `avArJ,IU

••••610 1111b 11•1•

ere ,•

• •••••41 .11

(aparas i reflector;

mInaciú). S'economitza un 50 per 100 de cost
de fluid elèctric. Gran varletat de tipus. Con.
cessionarls excluslus per a la venda a Espanya
ME,TRON,'Slidetai de Catalun y a, 17

1 I

1111. •

PUTBOL
La visita del "S. K. Cesible
Karlln", de Praga
El Club Deportiu Espanyol,
despees d'actives negociacions,
ba aconeeguit fer venir a la nostra ciutat ultra l'esmentat Club
txee. al "Vereinefur Rasenpiele",
de Manheirn, , campió ale la regió
del Rhin i finalista del Sud d'Alemanya. Les dues visites tindran
lloc el 8-10 i 24-26 de desembre,
respectivament.
De les austros noticies, reman
de Praga ve reforçat amb set
equipiers internacionals, entre
ells, comptant-sli al famós Rana, el t'altor porten de Txecoesloväquia, del qual el nostre públic en guarda un tan grat record, per haver-lo ja admirat en
els partas de restadi.
Considerant que el "Hernio" es
un dels mes famosos equips d'aquell país, hom preveu dos boros
partits per als propers dies 8 1
10 de desesubre.
Els partits d'avui
Els encontres de Campionat conminaran avui a les 2'45 de la
tarda; pel que es refereix al de la
Unió L'sporteva de Sana, amb el
Barcelona, cris diu el Cornil() Provincial haver limitat molt severament el nombre d'rearades, puix
la demanda quadruplicaba la cabuda del comp.
Segons noticies rebudes, arbitrara el senyor Larrinaga, de
Castella, Si es que aquest ha pogut emprendre el viatgo amb
tenme necessari.
Els dos altres partits prometen ésser lambe) d'un gran i rrteres; la formidable victeridobtinguda darrerament pel Badalona
ha fet créixer d'aital manera l'entusiasme dels seas elements, que
des d'ara pot assegurar-se que
el Júpiter l'aura d'empleiar-se
a fans per a contrarrestar al seu
contrincante
-Sobre el partit Europa •Espanyol també !ti gir"n ra•dts comentarle, puix la snameiö del "ces
Zamora"-com nule va allargantSe Inés se complica. I si l'Espanyol continua guanyant partita,
hom pol croure mil que s'acontenti anexa ,perdent els puras? Es.
dificil de creare aleta El can és
que fins ara no es veu per cap
banda la seducid que pugui ässer
donada a tan espinosa qüestió
MOTORISTA!
La Oro ya per a equipa del
Mato Club de Catalunya
El Moto Club de Catalunya organilza per al dia 17 de desembre la seva setena prova per a
equips, que es correrà (record a
les segilents condicione:
Reglament general de la Federació Internacional de Clubs Motociclistes.
Equips de quatre concursante,
la inscripció dels guate se fara
pel mitjà d'un d'ella, que serä
designat cono a capitä do l'equip.
Cada un el formaran un auladele, sitie-caz', motocicleta i el
quart vehMle será 'Hure d'oteeció.
S'estableixen dues categories
d'equips; una de composició com..
pletament lliure en el que es refereix a la cubicad() i un enrío
de sido-can cubicant fins a 500
c. c. o do nioto fins a 300 c. c.
La primera categoria deurà fer
un protnig de 40 quilòmetres i la
seguna de 35 quilòmetres per hora.
El plae d'inscripció acaba l'onze
de desembre, havent d'adreçar-se
com de costura a la secretaria del
Club.
El programa do Panya
Rhin per a 1523
Després de l'exit assolit atol
eleseu 11 Gran Premi internacional do voiturettes, el qual amb
absoluta unanimitat ha estat reconegut com la prova d'autumbbils de 1,500 e , c. mes marida oto
concursante i de Iluita Inés dura, entre toles les quo aquest
any elan corregut a Europa, els
elements directora de Penya Rhin
es preparen ja per a desenrotllar
el sea entended motorista (le
l'any proper, del qual varen daser concretades les tintes generals en la darrera sessió de Directiva.
A dita reunió s'acordà sol.licitar de la Cambra Sindical do
Constructora i del Retal Autoniebil Club d'Espariya el corresponent permis per a realitzar el 111
Gran Premi da Voiturettes el dia
17 de juny i la cursa en la pujada de la ltabassada el diunienge
segiient, o sigui el 24 de juny.
Al projectar la celebrad()
d'ambdues proves en dos diumonpes consecutius, els directors de
Penya Ithin han tingut circo:omite
les manifestucions da la majoria
deis conductors que varen participar a la Cursa de Vilafranca,
els quals, al anunciar el seu terno
propbsit de venir a córrete en el
tiran Premi de Voiturettes de
Fans, quo ve,'digiteren tumbe que
els ¡deuda rima prendre part a
la Cursa de la Rebasan« que
vindra, dones, u establir-se cono
clássica, ul t'atended catalä.
Ultra d'aquestes curses, Panya
Rhin ha dementa, Bomba, perinis
enr a celebrar un quilbrnetre
eat en una ditta'del mes de febrer,
que seria en breu designada, titNi
cono el lloc do celebreció de la
mate lea.
Per a comenear les gestiona re-

ferents a les referide g curses,
dintre de poca diere sortirà cap a
Madrid el president de la Perla,
En Joaquim Molins ,
La Setiei6 AeronäuUca de
Penya RbIn -:- Una Roable Iniciativa
Ha quedat reseentment eonstie
dintre de Penya Ithin,
Secció d'aeronàutica, que amb
l'entusisme earacteristie en aquella entitat, ha començat a (rebollar activament per a realitzar diversos actea que poden l deuen
tradunr-se en gros benefici de
l'aeronäutica civil, que porta avui
una vida pobre entre nosaltres.
Entre els projectes de la seoció figuren el d'una Exposició per
a la divulgació de la técnica
les construccions aeronàutiques
i l'establiment d'un carnp-escola
d'aviad() civil a Blanes.
En son viatge a Madrid, el senyor Molina flora lambe algunas
gestions relacionades amb aquest
darrer projecte.
També sons ha parlat de la
possible organització d'un con-e
curs de vol a vela.
La Junta de la secció d'arree
náutica de Penya Rhin la componen dementa, pilota civils en la
soy a majoria, havent quedat els
uärrecs de la mateixa coberts en
la següent forma: Jaume Fonroe
dona, president; Lluis Bertrand,
vice-president; Antoni Armanguä, secretad; Casimir Soler i
sep Fons, vocals.
BOXA
El primer Campionat oficial
Organitzat per l'Agrupació Esport Pugilistic, el divendres, dia
primer de desembre, tindrä lloro
a l'Iris Park el Campionat d'Ese
panybt de pes welter, amb el come
bat: Joaquim Valls, campió, con-'.'
ira Pere Säez, aspirant.
Els organitzadors de les vetllades A. E. P. desitjant donar-11
una importancia com fins ara mai
s'havia conegut, han combinat un
programa monstre, que fa de la
vetllada Pacte pugiffstic mes important que s'haurà realitzat a
Barcelona d'ençà que es practica
el noble art.
El programa serä cine cobee
bata, tots ells en rounds de tres
minuta i amb guants de quatre
unces. •
En quati'e rounds, el batallador
Mural), un dels pesos
mosques que tenint, serà oposat
a En Manel Bosch, també com ell
considerat com el millor ne la se-a
va categoria, i En Josep Gironés,
formidable pes ploma que taro
Corta irepresió ha fet pels seus
combats, molla dels guata lia
guanyat per k, o., será posa da-,
vant d'En Brown.
En vuit rounds, En Michel,
campib de Lorena, combatrà el
futur rompió del pes pluma, En
Alfons Canizares, vencedor (l'En
Miró p'er In o. i del "as" frances
August Grast.
En deu rounds, el negro amee
ricä Al. I3aker, t'oree conegut del
nostre afrontará al migfort francés Mokadoni, boxado!' encara verge de cap desfeta,
i (Mantiene en dotze rounds, segons acord de la Federació, En
Pene Sisee será oposat a En Joaquino Satis per a disputar-li el
tito) de la categoria.
Aquesta vetllada, no tan sols
per éseer la mes important de
guantes elan fet, mes per la V3lua dels que hi prenen part, es
esperaba amb gran expectació
pele nostres entusiastas.
•••
El ()entre Excursionista Bar-,
Mora ferie demà la semient.
cursi&
Sabalell, etanol de Les Sälcies,
Castellar, ELDavi, Con Gabaig,
Culi d'Eres, La Mata, Terraeea.
El Crup Exctirsionisle "Barcoloneti" (Secció J. N.) farà demä
dues importants exottreions.
Una a l'atolle poble de Mara, visitant-no les cuyes.
•
Sortida a tres quede de cine
dels Forrocarrils dc Catalunya.
I una altra, familiar, a Bienes,
Santa Cristina i Lloret de Mar.
Surtida a dos quarts de elnonial
local social (Sant Miqutei, 3 ).

es

GOVERN CIVIL
UN RUMOR. ¿Ala 4111'IITIT
El. (301/ErINADORI
Alije, al niati, corregitä el rumor que el general Ardanaz havia dimilit. Unes N'ella dejen que
prometió aquesta resolusiú molestat per l'adata de la Meneomunitat, i ataree (teten que era
perqub trobava la situada( social
de Barcelona lude dificil del que
s'havia pensat.
Al angina ele periodistas preu
guntaren al secretad del tiovern
civil que . hi hada do red del rue
mor, i el seuyor Jtingultu bon-s
leslä quo no en sabfá res abeoe
lulanient.
A la tarda el rumor debutad&
alioli singular insistencia Pel ale
g,uns eretees es donara la dimise
siö per misa segtu'a.
Sófo multe els que crimen que
en Ita eessid traed de la (ninfa.
renda d'Assegurancas trabaranl
la dan do l'enigine, QUP, ¡tel i
pet, bit podria ser que no passis
d'en ineldent provocat pela que
amb ininueions perfeeternent
meny.eprenbles han auggeatinnat
al sein- ei' Arelanaz tet4-1i tiene
• • " •'
1111 pos ea tate.
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TEL
' La Conferència de Lausana

De Fiança

territorial

Mr. Pierpont Morm, 1
Un avió de 300 caLa
Comissió
i
militar
s'ocupa
de
rúnica esperança per .
valls y ola, sense,pilot,
a 'a reconeucció t zona desmilitantzada 1 del pol4,--de Dedeagatx
derntua4a,,p14n3
d'Europa
cl'Etampes
Paris, 25. - La eomissió
flnaemars franeesos declara que
caittra reeorri.erupri.tit per
resoidre el problemad e les repairamons i ecinlla amb la intervenció del finaemer nordam3rica
Mr. Pierpoa Morgan, el qual, en
el seu concepte s rumie home
capee de treure a Europa de las
aeltials 'cireunelaticies.
Mr. Molaran es espera!. avui o
&me. a Paris. hon celebrara da.
Verses entrevtetee ame (11!111SVe de Finalices, Mr. fl p Lastpyrete per possar-se deleard
l' e mpréshl. quz. demana Alemaaya.
Mr. Numen Morgan rnmadra
alguns dies a Paris.-Ittivas.
Nova York, 25. Si sea i tue
Mr. Pierpon Morgan ser ä rohservndor nordamerirä a la Conferencia d3 BrusseLles„
En alargan ha treballat per a
trobar da manera de coi/chame
un emprestit internacional, e,1huc despras del fracàs de la Conferencia de banquers. lla estudiat
també durant d112.S statnanes la
silenció financiera d'Aientanya.
ELS PRWPARATuLIS DE LA CONFERENCIA DE ISRUSEL.LES
UNA NOTA OFICIOSA

Londres, 25.-L'Agenuia lluter publica le següent inaorina
cid:
En els centres autorttzats no
tenen coneixement encara de cap
proposició p-rque es reuntexen
els ministres atiats en ronferbneia preliminar, abans de la Conferencia financiera de Bruseales,
/tense que säpie:a el Govern
ele ni tant sets n'estä fixada deflnitivarnent la data d'aquesta
darrera Conferencia.
En aquests centres es fa cer.star entre altres coses gis, la
qüestió de les reparacions degndes per Alemanya ha d'Asear aquirlada per complet en un esrtevenidor itranediat, peró no poden
emetne judici definitiu respete
dels consegüents acords abans le
lehre del Govern fraeres peor opicions en tal senda-Hayas.
LA SOCIETAT DE NACIONS
ELS TREBALLS PEL RESSOR.
G1MENT D'AUSTRIA

Ginebra, 25.-Es troben ja
aquesta ciutat amb objecte de celebrar una reunió preliminar els
individus que integren la COM:E.
gil, de control prevista per la Soeietat de Nacions per vetllar pel
ressorgiment financier d'Austria.
Han estat invitats a pendre
part en agueata reunió tots els
palee% que han acoeptat de prestar garantia per Pernprestat austriac.
Espanya està representada per
M. Cristafor Botella.-Havas.
ELS PREPARATIUS DE LA CONFERENCIA DE BRUSELLES

Paris, 25.-En aquesta capital
'esta portant-se a cap un canal
d'impressions entre els ministres
angles, trances i ita'iä per a Tusar la data de la reunió deis primers ministres i ministres d'Afers Estrangers de Bèlgica, Anglaterra, Itàlia i Franca, reunió
en la qual han d'ésser determinades les bases tte la Conferencia
financiera de Brusel.les.-Havas.
; LA SITUACIO A DUBLIN
' Dublin, 25.-La nit paseada i
tot el die han transcorregut anab
cama.
Sembla haver acabat la vaga
que s'havia declarat annb motia
de l'execució d'Erekine Childere.
La germana ae l'alcalde uCork segueix fent la yaga de ta
eavant la pes'. de Montjam.
8-Havas.
PRESONERS EMBARCATS

Litramick, 25.- Quatre cents
detinguts política irlandeses han
estat trasHadats amb una forte
escolta a bord d'un vapor que
ea feu immediatament a la mar
amb ruta desconeguda.-Havas.

1

NOUS RE.BELS CAPTURA rs

Londres, 25.-Comuniquen de Dublín
al "Times" que el general Mackevan ha
eapturat en un combat enterar prop de
Newport, 70 rebels. Durant la Huila !militen 3 governamentals.-11avas.
UNA PROTESTA PER L'EXECUCIO D'ERSKINE CHILDER3

Londres, 25. - La Sacción loefineaca de la "Seif Determina¿ion" ha puldicat una nota protestant contra l'execució d'Ersklne Childers, qualificant-la d'as
aassinat contra llei.-Radio.
NO Hl HA DETALLS DE L'EXE,
CU0110

Dublin, 25. - El Govern Ir/andes continua mantenint searete els datalls de l'exedne(i
d'Erskine Childers, tiembla que
ton afusellat a Kilnlainhouge..
' Es temen disturbis amb
La del mitin de done, que ea
_
bektrari &mi. 3a

la

Una dedaració de l'observador nordamericà.'. Manifestacions del general angès
Robertson
La qüestió dels petrolis
Ei que diu e delegat rus VoroVski

Crisi
Lausana, 25-ata reunit la
comissió territorial i militar per
a coneixer l'informe de la subromissió encarregada d'estudiar
desmilitarlizació d'una zona al
Haug de la frontera de la Teetaa Oriental i l'acces eco/nema:, de
Ilulgäria' al mar Egon.
Aquel. informe no Conté mes
quet iniciatives i proposicions
condicionals, la realització de les
guate depèn de decisions d'ordre
mes. general que arenara la Conferencia..
Ofieialment guara menys, la
Conferencia no s'ha ()canal encaro mes que de la sort ida de Bulgaria al mar. No solament ha estat deixada en sus' •s tole. &mieió sobre le cort de .1 Träcia Occidental, sine que fine i tot sabeta la Conferencia d'abordar tot
altea aspecte del pdblema de la
pau oriental.
Es nota, amb toa en alguns
cercles de /a Conferencia, una
tendencia a modificar aques al;3tode de treball, que retindria
masses setnianes a les delega,
cions a Lausana.-Ràdio
Lausana, 25.-La Comissi6 que
caten en les qüeetions territodais ha aixevat acta de rinforme que li ha remes la subcomiesió corresponent, informe en el
qual van determinades les con dicions per la desmilitaritzacie
d'una zona que s'extendeä des ell
mar Negre fina el mar Egetadpae4veient la formació d'una Comissió internacional per La c.onStrucci6 en condicions d'explotació
d'un port prexim a Dedeagotx i
rexplotació de la via ferrea.
Agites:, informe no formula cap
precisió per la eolueió de la qüesira de froateres.-Havas.
Lausana, 25.tai-Ditvent- la
inie:sió militar I tearanrial els
tècnics han opinat que la i ona
dat riu Maritza ha d'eseer deaMilitera zata 1-no pas neutralitzade.
En aquesta zona va compresa da
ciutat • d'Andrimapolia i separa
Turquia i GCkeia per una banda
Turquia i Bulgària per raltra.
Els tares accepten la creació
d'una zona desmilitaritzada i el
desmanteilament dels forts i pu'posen certesagaranties d'ordre interior, una de les quals podria
ésser la dels signataris del aróxim tractat.
La Comisaia senyala a Turgaia
que encara que la seva proposia
ció es interessant es troba fora
del mere de la' discussi6.
El pera bulgares exposà qua es
impossible d'organitzar temidament la :orlada de Bulgària al
mar Egeu, puix que Grecia es
troba en possessió de la zulla de
Dedeagatx i els seus ferrocarras.
El senyor Venizelos, delegat
grec, s'omisas les petición§ de,'
tecnic bulg,ares, declarara que
Grecia sita sacrificat ja maese .
Grecia acceptaria la creació de
la zona de Dedeagatx-afegf-oferint a lailgäria una forma d'arrendament del port, pera conservant Grecia la propietat daquast. demana a Grècia una
verdadera ee5Stó territorial, , però
el mempais no pot consentir-ho
per no considerar-se vermut pels
bulgaresos.--Havas.
LA 8E8810 D'AHIR

Lausana, 25.-Al començament
de la sessid d'avui Ismet- paixà
refuta els argumente presentats
ahir per Venizelos.
El ministre de Servia es mos-tea contrari a l'establiment de regions autónomas a la Trama'
Oriental, puix va dir que constituirien un continuat peral.
Lord Curzon, que fine ahir baria mostrat gran simpatia als
tures, anomenant-los mies, ha
restablert avui la distancia refutant amb energia els arguments
d'Ismet-paixä.---Rädio .
Lausana, 25.-Avui no s'ha publicat cap comunieat oficiós sobre la sessió d'aqueet mata que
ha celebrat la Comissió d'assump
tes territorials i militars,
Se sepa emb toa que lord Curvan proposà quo vuedin en suspen totes les decissions definitives sobre la Träcia oriental i
a más .s'afirrita que tots els pienipotenciaris Ca mostraren de
perfecte acord ami) la test anglesa.
A la sessió d'aqueeta tarda. la
Conferencia abordà la qüestió i.eferent a la sortida de Bulgària
al mar Egeu.-Havas.
UNA DECLARACIO DE L'OBSERVADOR NORDAN1ERICA

Lausana, 25.-A la seesió
queda tarda calgutS registrar un
detall d'importancia. puixel,primer observador dele Esteta Units
dortä lectura d'una deelaració
Icermalada la uom del Bou Go-

ministerial grega

•
vera, deolarachrm a la qual .5 * C3C- . Lousana, 25 --La primera Coposa que el onhinet de Washing- missaí discutí aquest metí- la
ton indica .cnie els acorde ante- gestió de les fronteres de Turriors recaiguts entre lee polen- quia europea.
cies per a establir una mina es- Els primera delegats de Turperla' d'influencia a Orient, no gaita, Grecia i litgo-Eslavia capoestan en harmonia amh els prin- ?aren Hurs respectius criteris.
cmis d'igualtat de tracto econóLord Curzon &clara ,que els
m i e rlite per lotee lee nadons re- ahafs estala completament d'e-clamen els Estala Units.
cave i posa de manifest la imL'osera acaba dieta que Nord- portancia que rcvesteix I adheAmeriea no reclama ros que es- sud dels Etats balcànics a la tesi
tira eradeaacord amb el, pian- per ellu exposada.
ripie e anoeats i que pee tant, eh
El primer delegat de Turquia
nora del Govern americä demana expiase en la reimit5d'aquesta tarque es reconegui per tot el man da el criteri del Govern trArigoel rana,' de pnrta olieran mOrd eet.
a respecte de les illes del Mar
-Hayas.
.lgeti, ocupades per Grecia des
;e l'any 1912.-Havas.
UNA NOTA D1
'medres. 25.-El repreeenlant
deis Soviets a Lansana ha trames a la presidencia de la Conferencia una neta del sea Goverla signada per Txitxerin, en
In onal es Mat l ifostrn ri ne ,ts,
po t th noies invitants de la Correre ' -la, a la invitarla ene flirtearen al Govern Unserm sanncaven ene avieneen nreh antetaria
la dala en anA s'iniriarien lee
d i ectissions sobre la neestie dels
Estrofts Co rrí 1st-tuesta ennatniea_
cia no ha arrihat i el (leyere de
Moscoa ehrt a s sn a ertat pele
re cate ele t rn balli de la Canteristre:a /a harten comereaL In deleal-teja ru.ee ha dert ; d i t d. marene immediatament a Lausenn,Rädio.
LA QIII RST,0 Drus PETROLI3
Londres, 25.--Comuniquen de
Lausana al "Dailv Express" gue,
rontalt einment- als deeias de la
Gran Dr.:de p ara ele Mecate amerimes ex p osaran aval llar lee,
res p ecte dele rostrolk
MoS.111
i el rhgirn de porta ob erta a Micreeia.
t,
,10
I tifig
A
s,t, J.e._11, Vez i 9#,Pg.41-e tr.wl
CCM nnt - decravoriihici avjsmitla_l
ead b eit ?frilea d e ' lee regalarla , petrolife ces.-atIavas •
•
DECLAP P" Irt " e*". ne.LEGAT
RUS VOR3VSKI

Lausana, 20.-El deleant ;die
Vorevski. ene ren aesentara a Ras
Fía mentre arriba la delagacTó
enreplertn. ha exposat de la manera eerreent als p eriodietes raelitud role Ittlesia probablerrent
prondr) en disentir -se la gileetid
de l e Estrets.
Per a Rilesia la n a estid de/e
Est e r t s as unta n a e s tia vitni. Es
In elan de casa nostra. F.tis onnPa no rn al control dele Eetrets per
In 'raiga de los Nerionq peraue
es una organització d'EStat burIZASOS iirn la gli n l no podein espera--nc res de bo.
' Ha denla a enteedre deeprae
(-me male.eat dele termes de la invantia, Rassia nn . nrtirti deis límite reir li han rtsfaf assenymlais.
No intervindrem. ha (lit, en IlFn CI
C o rlfaCió de r o neessions pele
Inres, a condició que no acredite-1
rls nostros droli i st Thlestia ren
els mateixos &eta mie le ,, denles
nacions. Atea stanl i ert ele Inrimente netrolffers rin Mnseul i Ira
concesetons demanades P ela nord
araerira
No intervIndrern en les dilas
'enneeesions mentres p lantin 'de
'carhelee purament oro nómie. Pera Ileitarem ami) to t ee les c' ostee, forros con t en foTa ronregsid
po uli e5. No admetrem cap zona
d' in f l nitnein ni rap polierte encanl inat rt establir a Turnitia un
%proteetnret eareren. Demnnom
una Turen t ri independent 1 torta.
Encara lee no &manera cnn
part euu el distrloto nofrolffor
Mo s stül. hom peolostat
real:real

alvti davauf d'Arene ui . contra co
quo mir -re eme mal irflUM1ria
trano n ca mesa eran en CO (Me

ret o rcía a les e nneresione de
ferrna dreils a la Turquin

es

ca ‚-ii tulio

ELS TURCS ESTAR INQUIET8
Lausana, 21.-Als metes turcs de la
Conferencia no es confía en les seguretats donades Deis Balcans en ço que es
refereix a la pacifica fi de Papropament
entre Rumania, lugoeslavia, Grecia i Bul.rtst:11

Aquest apropament, es din, no pot haver-se fet sinó a despeses de Turquia, i
el poble (noma, insulta pel passat, no es
deixa enganyar. Els turcs presente a Lausana temen que la nova de la reconNtitució de la Higa balcánica producisi un
elite enutjós a Angora i a Constanti-

noble.
Ismet-Paixi en parlar alije amb els
principal, plenipotenciaris de les grans
potacies sobre la situació a Constantino-

hle, no dissimulà la sena aprensió envere
l'assumpte. Els membres de la delegació
otomana declararen que el menys que poden dir sobre d'aixd Es que el fet ha complican singularment la seva tasca per a
robra de pau que es cerca a Lausana.Radio

ANGLATERRA HA D'ASANDO. NAR ELS DRETS
DECLARACIONS DEL MARISCAL
ROBE RTSON
Londres, 23.-El mariscal Robertsoa
a declarat a un enviat de r-Evening
Standard": "La Gran Bretanya ha d'atandonar els Estrots, en no es pot mante'un mes que atnb torees importants, que
no té actualment, i t es despescs de les
mals no podria soportar.
Segens el niel, parir, diu el mariscal,
s'hauria hagut d'adoptar mai l'actual
actitud respecte de l'Orient. Aquesta
unestiö té dos aspectes. Un de comercial
i un abre d'estratègia.
En el que es refereix al primet.no sé
que el ministeri de Comen hagi intentat
mal &mostrar que el nostre comerç en
el mar Negro valgui la pena de combatre
per a defensar-lo.
En quant al punt de vista estrategic, no
val mes que per a una ofensiva que no

volem prendre contra ningia
Ers agradaria a nosaltres que el Tamesis fos obent als navilis de guerra estrangers? No obstare, es quasi el que propohom a'enganya el

millor es do-,

mr-se'n compre gean rroS aviat

.r.EWifuttnt a la protecció dels rristians,
Isqi ipttirptos abans dels noStres, dels que
' es portariert a riterirtallf.,Stulda cons si
volguéssim imposar condicions que els
turca no citan disposats a acerptar i no
sahem on era portaría aixó."-Radio.
ELS RESPONSABLrS3.

Londres, 25.-Te1legraften d'Ateues a l'Agencia llameen, el cree
megueix:
Continúa la ceisi provoeaca
per la demanda d'Anglaterra. lendent a que en ni cas . d'esser condentnats a mort•eis ex mMistrea
i politice acusats d'alta tratdo
ria , nu ros eeecutada aquesta sea
tencia.
Aguaste demanda na estat la
causa directa que es negues el
senynr Za p as a eimarregar-se
presida' el (aoven).
Aquesta deinao la ha esta. en
aeneral mal acollida, pecó ami)
tot el r epresentant anglas ins:eteix en- cha.
El corresponsal de l'Agencia
Reatar aquella capi tal, diu saber
que e i ministre d'Arglaterra esta
resolt a remare les relamans diplomàtiques i abandonar tia caa 0, • ia o n i,l cas d•e5S.Ser
p .i
exerutata actimats jOiLe 1 ex•

CRISI MINISTERIAL GRECA
Londres, 25.-Comuniquen d'A
tezies a l'Agencia Welter que el
areeident del Consell ,heLlenic,
bertyor Krokidas, ha presentat la
dimissió colectiva do tot el Ga
bien.
La siturteld de Gredal es compeieadissima, sobretot a Atenes.
Les autoritats militars es unostren intaansigents i irreductibles
en la qüestia del chstie dels ex ministres acusats d'alta traldória.
Es cree que el coronel Gonatos
constituirà Gabinat amh mol-abres
del Cmnite revolucionara ringments pel que re refereix a lee
carteros de Guerra 1 Marina i fins
i tot pulsee per atIgunes
Havv.
LA POLICIA TURCA SUCSTITUE1X A LA INTER-ALIADA
Cons t antinobl,,
Després
d'una !larga conversa amb el
sots-cap dd l'Estat Major de Reels comandants de la
policia inter-aliada han t'acida
de confiar la vigilancia de la etutat a la policía turca. La ¡inhala
iNer-aliada intervindra soleament en els rasos que afectin als
seus nacionals.-Radio.
L'EGIPTE A LAUSANA?
El Cairo, 23.-Es creo que Anglaterra
ha proposat ale Governs de Franca i Italia que l'Egipte sigui invita a participar a la Conferencia de Llt1S.U.3 -11aVa5.

EGIPTE CONTRA ELS EX,-P/14
NISTRES TUBOS
Londres, 25. - Comuniquen de El Cairo al "Morning Post" que el., ex-minis-

tres del Govern de Constantinohle ref u giats a abuclla capital han decida de residir a La Meca. a causa de l'hostilitat
manifesta de la població egipcia.-Havas.
LA SESSIO DEL RI"-Z1ORSTO - EL
MINISTRE D'ALIMENTAC O Pi-

- Ur4 VOT

CONFIANQA

Berlín. 25.-En corno-mar la
sessió d'avui al Reichstag, el canciller Cuino ha ' llegit una carta del
ministre d'Alimentació, senyor
Mullen, en la qual aquest presenta la dirnissió del seu daree amb
caräcter irrevocable.
EI "populista" Streseemann ha
parlat després mariifestant que
Alentianya no pot esperar .ja res
de la socintat de Nacions que s'ha
deelarat parcial en l'asean-tate de
l'Alta Silesia. Dirigeie després
!amador durs alece contra Freno, manifestant que redi contra
aquesta nació no nasqué a Alemanya fins després del Tractat
de Versalles. Es ridícul de suposar-diu-com supon França,
que la baixa del mere sigui artificial 1 provocada per Alemanya. Nosaltres farem tot el possible per tal de restaurar les regions devastades de França, -ja
que aquest es el nostre deóre, pera la politice de eanciems adoptada per França t'arte que quan
Europa es doni cerripte del joe
d'aquesta nació, el frene baixi al
rnateix nivell que el mar,: la corona.
El Reichstacr ha aprnvat una
ordre del das conemlint un vat
de eonfianea al Gavera. Aluest
<vol fou aprovai, per unanondat,
-excepte els comunistas t tr ae alpillete ultradeaciamtliete3.-aa•
dio.
AHritSERIE D'ECONO- WHIL
,, Berlín, 2.5. ---a ga estat nomaNQO

Le Bourget, 25. - Ahir es ve.
riticaren provee de dire trae, dalo
avió a distäneta pelamitja de lea
unes Metzianes, utilitzant un la.
plä pesat arnb motor de tres.
:ente cavalls.
L'aparen evolucio'n'a hastant
temps sonad pilot ni passatger
sobre la plana d'Etampes ai).
gran Ileugerdsa i elegancia, at
matenx sobre damunt la zona
clara que per er t re els nuvuls i
la boira.
l'Otee les preves foren' diriga
des a gran distància per Un allot
confortablement assegut en un
sitió en el despatx (Jets efigie,
yers.-Havas.
EN HONOR DE. L'AVIADOR

MAREYROL
Parta, 25. - Els dos grups de
rAviació del Senat I de la Cam.
bra han organitzat una recepció
en honor de l'aviador Maneyrol,
cldtemptor del record del vol a
la vela. Amaesta recepeió es celebrara a Luxemburg el 28 de
l'actual.
El sots-secretari d'Aeronau.
t' ca. M, M. Eynac, llegirà la res.
seitya del seu raid Perís-Marrec
i tornada. L'ex-president del Coa
seta M. Painleve, que presichix
RI grup d'aviació .de la Cambra,
donarä una conferencia tractant
del vol a la vela.--Radio.
LA REORGANDTZACIO DEL MER
.CAT DELS CARVIS
París, Comiesió «Especulacines de la Cambra ha aprovat un in.
forme de
Dpbeis šóbr R reorganització dar manet de careas.
'

e,-

Les modificacions que elriti•eduiaan

la Ilei prottibiran l'expore.áció deis caPitals.
Scgons el ponent. cal reeom ,riar: Prime. la reorganització del mercat de canVis (12 la Borne de Paris; s'Iza': crear a
la Borsa de' París un mercas a termini
per a les divises estrangeres: tercer, fer
rnés estricta la Ilei de 5 d'abril de 1543
que prohibeix l'exporsaciö-de capitals.
, Linfornse densana tumbe nur sigain
agreujades les penalitats.-Radia

hat ministre d'Economia el se- - •
NO IS'APUJARA EL PA
n ,gaaallisb a arasident del tri"en reTrmiel. de Comptes. Ilav'a estafo "tire- una delegada,rrefeete.
de la Cambra
'ministre Financea en el Gabatet
Sindical de les llegues qua hi ana
prussià de Stegeav'ead.-Ratho.
va per exposar las raons que imELS SOCIALISTES I EL MINIS- posen eaugment del preu del pa,
TER' CURO
nn s'ha mostrat convenent, i ha
Berlín, 25.-7-Durant la discus- deridit de no modificar el prea
sió de la declaració ministerial actual -Radio.
en el Reichtag, el diputat socialie.
-la iien7or Breitschiel digua que LES CAMSRES ITALIANES 1 LA
el Govern Cuno no nlimiónarä
• • MORT DE SONNILIO
res per eseer un govern butges.
Rozna, 25.-A-la ,Cambra de Dia 'Els socialistes - afegí-aprovaran la poiitica del nota govern putats , els senyors De Nicola, Sa.
si es basa en la nota de lå Comía. landre, Orlando j MUSSOlilli han
cid de reparacions .del dia 13 el pronunciat discursos en elegi del
eorrent si eetä'dieposat a realit- band Sonnino, recentment mora
Mussolini, en nom del almena
zar tira ¡mítica d'inteLligencia.
Seguí dient que no creu en el pronuneiä un calores panagtrie
nou govcrn perque no sera capea de Sonnino, la vida del qual -did'executar (muceta progranies 1, gu--esteplA rompletarnent riechacaba dient: no expertmentem cada a la pàtria.
La sessió fou aixecada en secap sentiraent de benevolantaa
de dol.
envers aquast govern 1 en ras de nyal
El Senat també dedica arta eeea
neeesitat taren/ contra trell una
cid a honorar al !ilustre mana
enèrgica oposicia.-Havas„
aixecant-se la sessióan homenatge a Sonnino.-Havas.
LA BANCA I_VrOsia

PAGAMEN

SUSPEN ELS

PLENS PODERS AL GOVERN

Riga 25.-La Banca de ¡'Estat soviètic
ha alees pavarnents per manca de metatlic.-Ilavas.

liorna, 25.----La Cambra dels
1)pitta!s ha aprovr.1 per 215 vots
contra 90, un. ordre del dia do-

EL BEI DE BULGARIA ATRACAT
Viena, 25.-El rei Boris de Bili-

nant elens potlers al Goaern per
a eeso ldre el lliurament i sense
re eerre a precediments parlamenlar 's els problemes mes urgents
tPordr • firancier i de raihninis,
rae tó.-Havne.

aria en dirigir-se reeentment en
el seu automehil cap a Sofia, migue en una emboscada de bendita
que l'obligaren a !mixer del cotXP i li robaren tot el que portava
al tlaneunt el Sobirà.-Ilädio.

REWSKI 1 PADEREWSKI DONA
CLEMENCEAU VISITA A PADEUN CONCERT A CLEIBENCEAU
Nova l'otea 25.-La Premsa eamenta l'entrevista de M. Ciernenceau amb l'eminent pianista Paderewskl, ex president del Consell polones.
El senyor Paderewski en reune
a Clemeneeau a casa seva, no poavié conlenir l'emoció 1 abraçantlo plorant, Ii digué al.ludint
seu itarepit viatge: "Sou
mes gran que he conegut de tole
la 'nava vida".
Clemencean Ii rontestä som
ricnt :"Perdonen, són ves el gran
Mane, Quan a la Confereneia
la Pau pronunciaren el vostre
discurs sobre la entumió de Po-.
Pinta, en] fereu Morar abundoser-nena"
La conversa entre els dos ex
presidents, dura Ilarga cefona.
Acabada la conterenria, M. Clemenceau , dique a .aaderewski:
--I era que ve a In, quan me
donar eu un concite!, de piano?
--finmediatament - cohtestä
P3druuwski.
El eenynr Paderemski emano,
p e r arleripromtu'a en ml de Schnlama al qual seguiren altrks
composicions que N. Clemettetau
escoltà devotament. - Havn..

ELS CONTRIBUENTS LONO1RENOS ESTAR INQUIETS

Londres, 25,---La pessibilital
que el sense-feina compleixin
llar amonat:a de portar a !madres mas ohrers ¡Arate. Call-.2
inquietud entro ets contribuente
lontlinencs per tal coro aquests.
dei Ii ii peritalie, catimen prOv t amiga la eärrega gil'; datan& d'ells
pesa per a Mentira les
tale de
de la tenrriehnb ia núbil. a.
A nies a nits deis sent-flina
londinencs, preg-trila el mateix
peeiódic., henran els erentrultuents
rie la rapital de eomee rer tanIW'
als obrers ganen laaan tiui iffIbID
de provinciesa•-llavae.

Goluvreu calçal
a urea tegalat
[a ;irnse precedents

LIQUMACIO,
deis rnagatzemS

Splendid. 83zar
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faiumienee, 26 novembre de 1922

La situació del °oyera

Comentaris als
debats parlamentaris

que per al Govern por ta. ea-aren a da discussió de les responeabilitats.
UN PROPOSIT DELS REFOR.
MISTES

..'agitació escolar a Madrid

De R. O. es suspenen Es someL
es classes a la Uni- i türfitn.
Jlt
versitat
Gorreeipondencia":
"
riit)
equeeta
.,La -Gaceta.:
Pi . r teae7 . ty/,,,• •

SIdi Mileand. 18 primera, I Peltre
se dirigí per acamt direete
Revienta darrera posició. recocedTen, ambdues la zona sonsa novetat.
eln grite de mores intenta rotar un remat de heme die paseae a per la rarretera de Batel a
- Deba, entre les posielqaeeelleiXaa
E ?lamia. Per a aludar'ale'llartmla
un terma es quede a les alt linee
nennerve 1 tire-deje lee "avanzadil l a . " i la torea que eortf de la t'insirió de Atufara, la nunl rebutja
al p remie, enusenteli hatees vistes,• tenint per nostra part dos
(ente, el sobtat Antoni Bo y o i el
corneta le i dor Rnbles( ambrlös
menvs Perita, t ele dos del regiment d'Àfrica. El ene del sector
fa nreeent la bona erinduetli del
rnrrIntrt (m e es reich e gen/mar-se
.,ens enmpanys despees d'esser ferit.
A Xanen nun eamia neun norlavn
poden eairms a un barrare, reeulfan ( rprif el qffirtal prIne1,1rInr
la ema rte d a e rie d'en g envers. Migan! Ontidrer Súnehr? (grell! el
!malse . del t' arene de Se7orhe
miel ri a lealdn ItTnrifv.n7 (nTp111. el
reist .roaan-notdra Garido (Heu)
tres indigenes."
INC IJ eS'ONP •?
HIDROAVIO
PERDUT?

Política social

Vocals de la
Comissiú assessora

S'ha fet- pública aquesta eonvocatória:
Jovantat Reformista Genel'ana . datan( er própealt Per part
All ministeri del Treball han
elesdcii Govern -d'isolar de tota des- aoial ordre del niunsd
des que acabem de retiro, mulera
Seria temerari considerar que ee de responsabilitals els,homes
facilitat da següent. nota.
rueeid pública:
atenuar
que
.
eia
sultiniss.S
el debat sobre les responsabili- pública, Ilaneant-la integra a
El
senyor ministre del Treball
"Excita Sr.:
firma ele nomenaments de vocals
tate en ei Cungres queda virtual- l'exereit, corn a primer acte de
En vIsLil de l'estat aeurinat en el-Krinu serie aloa aval un lea
A luida e mes podein .1.1eKtir
ment acabat despree del d.scurs justicia despees de la disolucid atie des de fa dies es troba la
per a la tormssa) assessora del
ale noetree le5 tors la ei.q1bliC1()..1:
del senyor Sanebez Guerra i sub- de les seves Juntes, convoca a Universitat Central;
M'uvera i de la repreednació ese
següent votad() del Prieto. En- tots guante sentin la necessitat e ompte el preeeptuat ea sis ar- nova que lee gestione del resedi
panyela en l'organisme internaeatiot,
oit
boa
de
preauttete vaii pet.
cara falta no poc . cami a recór- de que la &ancló nacional per ticles 243 de la Llei dlnetrucció
mona' del Treball, que presideix
Laut
quasi
seeur
que
mott
que
es
rer, i no exemp da riscos, per al les culpes del desastre africà
usuta-secretani det dil, deparpública del 9 de setembre de 1857
acial
seien
alliberats.'
Govern. Perú seria aixi inateix gui 3xemplar i amplissinta (Ate- primer del Roglanient du 0 de
tament, senyor comte•d Altea.
una
inexacta
apreciad()
de
la
tate DEL
-..neu, pares de s.eldats morts, jo.
Els Vocals noinenats eón: el
adate de 1859 1. 19 del de diseirealttat desconemer que el senyor vAntuts escotare soceetats, or- elina escolar de 11 de ge n er de
vescomte d'ieza, ll comte de LiMARROC
Senda% Guerra lance la setma- ganitzacions politiquee. Casa deil
zarraga,
marqués de Pilares,
1906, i d'arm'd amb el Consell
+lila militar
d.lorgal la
don Earles Cañal, el general Marna . parlamentaria en CUtarrioliS Poble, Miga dele ()red cEllomr,
mirlietres, S. NI. el Rei (que amb el paseador de Melilla i 1'. 'va i als senyors Genzalez PesaStlia-ors a ilee que podia supoDeu guarra). ha tingut a hé disComisaba pro-presoners i simloan al .calette, de navilj Pérez
das, Palacios (don Leopeld), • EsSar-S'•
• asar la suspeneió de le- elasses d - Aubareataa capita _le •COPO.',4
pIrs nmarits ele la justicia) a una
pinusa do los Monteros, Gómez
aquell establiment fins que el Gonzal de Borbon i Borbota
reunió que se celebrar demà. diuL ' ZMUSaCiÓ del senyor Prieto,
Gano (don Felip), Ocluido, Re-.
per l'extensió que tenia, estaea menge, a les nou del vespre. al elaustre garantitzt la mental:tal
Adolf H. Tesaila i Patinto du. la
tengue, Baños (clon Xavier), Flole la vida aradernica i escolar, Rosa i Francos° Pérez 'acemita,
descomptal que no podia tenir seu demicili social, per acordar
des Posada, Calvo, Bernaldo de
nrorro g ant-se el dirs, una vetea- alferece dc navili Lluis Gdeze,ez
la menor eficacia. La que s'ano- la campanya que ha d'emeerdre
(tunees, Ponzano, Marin Garete,
mena improplanient dels labe- amb p11 11 d'evitar que. ja que al da retires, per tanta dies de rIns- lIbieta, tinent metge Artur Batid
Martí Ventosa, Sangre, Ros d'Ose
rom
la Universitat hari retal Gutierrez, i a diferente .... classes
rals, pula que porta la firma de poble no va saber sancionar violano i Guixot.
toles les ag tres opos‘ciene, te- tentament IPS reeponsabilitats, 'aneada.
subalternes i individus perlaDe Reial matee -110 die a V. E.. nyents a la dotació del cuiraeat
nia, per la seva concreette, mes es trust llantera de fer-les totes
EL D'INSPECCIO D'ASSECIUpossibititais de prendre estat .afectives pele viaranys leagls, nei• al g en coneixement i nitres "Alfonso XIII".
RANCES
parlamentara 1 me g estant con- completats amb la resolució so - efectos.
• UN AJCIDENT
La "Gaceta" publica tin Reial
ME1.11.f.A. — Snmnint instmteMadrid. el 1IP novenihre
fiada a un Mane de les condicione tirana ea'. 1 Parlament. sense la
Aquesta tarda han donat en el eio na de leen Comissari, els zuna decret del ministeeri del Treball
del senvor Alcalà Zamora. I al- coacció que suposa la ingeren- 1922.—Montejo.
S e nyors -ola- secretan d'a.. nitnisleri de la Guerra una comu- reelitzen incursione als poblats easposent que el cos tècnic d'inscia definidora d'irreSpOnSabilie( hauria estat si el Senyur Alalt contheari, dient provees rt neetres predrions avan- pecció d'asseguranees dependrä
miest ministeri rector de 'e l l ni- nicació delde
calà Zamora hagués pronunciat tate arnb que prete lliurar
la posició Seeteja r ede e, recollint fusells i muni- d'aquest departament i sera conque el cap
e eesitat Centra I."
el seu cLscurs per a començar el culpa als sella safins repreha manifestat que esplote un oar- cione.
sideral oom a corpuració admiMea o ein abans que el senyor e'" f aCió actual del poder . .•. aea.
tinxe rnauser mentre el Rimaba
vni a p een Retuesta onerae16 als nistrativa de rEstat a les ordres
REUNIO
LePrre;
Sanchez Guerra contestee al tiu."
el caporal de la septIme compa- poblats de Matar i Tarralutz.
d'un comissari general d'AsseguAmtest mal( s'han reenti t e nve- nyia deis terrera bandera balad.
senyer Prieto. Despres del disrances.
,
hirtroavi6 ene 9.0rtI
ment els estudiante a la redil- ni Guarecer, fonl-tte tina 'greu focurs del senyor Sanchez Guerra
CONFERENCIES
DE LES
TANCAMENT
unL
,
t
per
a
bombardee/1r
els
ma
irada
er
Maitirina,
presidint 01 se- nda en un (lit. S'instrueixen
no riehavia prou amb Eallegat juFARMACIES
Ahir celebre el pressident del nyor Sanchls.
vedarte d'Af e an. no ha trumat
1
e idir que abir Mi el senyor
Pecara, crelent-ee que a canea
Els apotecaris entablaren re.0
ba p romtnriat un breo
ib Zamora. A partir de l'acte del Censen de ministres, en el miDE u. comiswo DE
rEalgun drenerfecte ful ge tingut cura contra ea It. O. que els oblieertyor Sanchez Guerra, se si- nisteri de la Guerra, una !larga diteenrs aronsollant R/s escolla rs
SUPLICATORIS
desneruler
d.
a
rnar.
gana a tunear les farniacies eis
TItA aseisteixa n aquesta tarda a
tueea en una altre pia mes poli- conferencia arel° En Mareell DoAltre hldroavhe ha sartit per diumenges i durant la litt.
En Ba u-trina, mmb el que harem parlat
'a eoef e rercia que donnre liTt &ir_
ti" reeu estriclament urielic. No mingo.
a
e
rie
a
cerrar-lo
i
remolcar-lo
f
Tractaren de la situació
S'ha dietat ja el fan, que ei
tnr al e many a la sala del Prin- aquesta tarda ,ens ha dit que al formar
ho entenetie taxi l'ex-tninistra
cura diu la s e gnenl, R. G. del mi'liberal 1 a aixó deu el senyor Barcelona i d'alguns aseumptes reo. Allf ele 40narä conrees de el part de la Comissió del suplicatori per In rosta,
referente
al
districte
de
Tortosa.
a
processar
al
general
Berenguer
ha
fa
nisteri del Treball:
el ministre de la Govereeeió ele
Sanchez Guerra que a aquestes
En Domingo ha sortit cap a ha entere/lit n no el prende per • lliure en abeolut de tota disciptina de par- ELS METGES DE LES HUMEE
' El fiscal del Tribunal Suplente
hores dll ministerials de la eeva
d'aquesta
Tortosa,
amb
l'expres
sOlicited'aquest ministeri Pana
tit.
En
la
-Gaceta"
d'avui
es
pua denle la projeeterla
pasona arudin ale drena poliAvui ha passat algunes liares estudiant blica una R. O. del thinister. Ja torització necessaria per a. roMAles ractiaets de eatistaccee cum tarda, per tal d'as-sistir P. ub ce- manifeetarid.
Cera ente el eenreir ••teehis l'expedinet i dem continuara la seca tas- la Goveritació aprovene fa pro-• formar-ae.aala -Susnentssid de )2
en ele bons ches que el senyor le politie que es celebrare el diuha dereinat l'honor Trinar a Va- ca, per a poder emetre la seVa opinió tan poeta de convocatórta per a pro- R. O. de 6.'dagoat de 19,21, (idee
Sauchez Guerra diseelia el Ces menge en aquella cuate.
Tambe. En Zlillieta va confe- !Soria en eroresentariA ilrla Pi. aviat cota es reuneixi la Coniissi6, inspi- veir tres plaees de melare, enear- establf les'heinettaleobertuee.e.teedide Correus 1 les Juntes de Decel
d'aqueets
dies
amb
renciar un
eament de lea larinacies,i.allá llmarir i ient-te , ha fininiet rat sois tat el que en consciincia proce- regate dele eeryeie satinara a
fensa.
del Trehnla tractant
canient de les mateixt ei s'en
Les Hurdes.
e ^ e "da t que hi vial el eftnyor deixi,
El senynr Sanchez Guerra de- ministre
havia
acallat
encara
En
Bartrina
na
problema
de
la
"rabassa-morta".
Els metges el.leWls es corre- menge, i contra la que axieteix
bia una salte:acola ale correa- En Celderön va mostrar-se de afova.
yt.,„ aeneantesrolSeC l'estudi de l'expedient i no ha N'Olgt11 dir promteeran a residu' a Las Hui.- pendent de reeurs contenciós-adg,onaris i afine, que tan t li han conformitat arnb la presentad()
vieitar el dortnr narren i Catea res sobre la seva actitud. Ernper6, pel des en la factori que se'ls hi se- ministratiu.
ernetwat que portes l'expedient
,e14 ,de
Atergad,l'antor)tza
a
r'un proegete de llet a base da „e„„e, e le clara el eme,‘ «inició nestre esclusitt conque, harem de t'ir nvala ras etniferrudat al .regiaPicasso al Cortarte. Rome de
que la discu$iee de l'expedient Picasso al ment que e4 • patronat eeetablira fe,rncia _perla. O. de 29 déjala:ti
/a ieforrnac i ó practicada.
soben nl
inl nettial.
h. , rnencies, el senyor Senehez
1 els seus resuttata mitser tin- oportunament.
darrer. quarta de vio, Tri
Alguns delegats del Copares
E'"el en e n t. e'h :memelat ene en Congres
Guerra no ha regatejat aquesta de fa Unió General de Trrballaguin algitna in fluencia en el seo attim i
'
eri 21, de saitembre un
El compreenis, g l'acrep.tar el bunal dicta
satisfacció. Amb la mateixa Iles- dore, aeempanyats d'En Largo lat ea 'd'e 0" a ateWthilen niee'rlbor_i en ^1 d'alguna abres iedify iehs .de la Co-i Cierne,
ante dgsposnt Ia euspenssibede
es.eontare per ene ¿mas:
121I diftetinate non a see.ele-ieek-i
tosa amb que, a requeriments de Cabellera 1 En Teociomir alertenEl carteo acabar tetase ulterior la 11. O. reeorreguda, Setapre.efae
unint -9e a la Eaoultat rin;
les millones, porta l'expedient
En aquesta senil* que Iti Ifit-t-tres opi-1 »tirat a/ terminar aquest periodo, pela recurrente( es consignes. la
vis i taren al sot-speretari
einn les . reun i rme (-lec .Ant'i'iest'
Pleaaso, aprotIth la primera ova- dez,
ni,ms: uria, d nekair"&suptiefeiri; att-a, pera n'ha estat reallitrat a satis, f iança de cine Mil peseetés en meta Clovernarbe, en aheencia
, (11P'A4Wffr ie 'releleeln eti;a44-d
8115 per a dir al Parlament: —En
qu el concedeix, i abra que també l'ator- tachó del patronat, aquesta ac- Mate '6 eferies púbffeg.
ministre, per a presentar-li di- al proir.
aguda exped:ent no hi ha res I verses reelamacions.
ga, pecó amb la condició dr gtiZ> l'acusat tivació es considerara com a med feta 14 eonsieriació, la -nróque, compromete cap rainservad'aleEl delegat de Burgos ve (niel- NIAN I F" ."'"e r"-/ •I I NIS- no vagi darant del Consell Suprem de rit especial als e fectes tots • pia Salta. en previdenda
dor. Exigm responsabilitats? ser-ce de la conducta del goaer_
Marina, tiré davant el Tribunal
Gaerra
i
els cormursos • i Oposicions qua tubre, comunieada a aguad miTRE D'INSTRUCCIO
Suprem.
Dones aquí hi ha els
ta
tteoenaden, el qual no aprova ele reconvoqui el mintsted de la Go- nisten el2 del que som l
Aquesta tarda eiS periodistas
Piré aquestes actituds es concretaren
Un centenar de cape i (Adata gle mena d'algunes boneta ts
dat es port1 a cap reman-dada
han acuda a) ministeri d'Inste-ite- abate. de les dues seseions eltimes del vernacia per a serveis de aun-- Isuspenssid. '
estar' crearíais: en ells pot la obreres.
•
tate
rad
pública,
on
han
parlat
arnh
atiettela venjar tots els enuigs
En conseqüenela del qual, . 1 •
El d'Aoiz (Navarra) ve iermii- el ministre sobre el plet que man- Cortares i de l'efecte que en pPrt l'opiS'admetren .peticions al ReSiambez gtetre general de Go
ajé, ha produit el discurs
ele la nació.
El Rei (ty. Ta. g.) ha raleen a be
lar cerrees contra el sergent de ieren eh estudiante.
'vernació en
•
Guerra.
a 'sesga
disposar J55-'
Ningú s'atrevirà a negar que, la guärd'a civil; el de Jii6n va
el
termini
de
30
dies.
El senyor Mordejo ha manipolitiquea,
i
tats
Negades les responsabil
p . 1 Tribunal' Fauererne -Onadatit en
a) un mye per uns dies, el senyor doldre's de la carducen de l'al- feetat que no ¡india dir res. pitee
al
general
semhla
massa
fort
desemparar
suertera la R. G. de 6 (ragost
Sanchez Guerra ha aconseguit 1eaide perseauint a obrere muni- Púnica noticia referent anunst
LA JUNTA DE DEFENSA
Beriinguer No trobant molt just
1921 i piñaleant-se aquesta die .
dominar la sorda inquietut de la cinals afiliats a tIes 'sneietats a a sumpto, la publicara laa "nacedepurar les responsabilitats del
senadors
NAS:ONAL
posició ea la "Gaceta die Madrid'
rnajoria del Congres, preocupada obteree; i el de Previa dentineie l a".
cornand nn depurant al matriz
Actuest mata s'ea reunit al mi- per a coneixerhent general i als
1 inquieta per l'acusació de totes la conducta de les autor/tate.
Un periodista ha dit;
temps les responsaltilitats politiques, so- nisteri de SIL Guerra la Junta de efectes de la Inspeceiti-delaree
les niinnriee, les representadora contraria a) deeenrotHement de
—Si;
ele
estudiarte,
ultra
apabre tot si es considera que la responsabi- 'Menea Nacional del itoene, sota, ball."
de les guate en la Comissió ha la propaganda socialista.
Ilissals, eón castigats.
litat n la que es considera iiirtirs el geINFORMACIONS SOBRE EL!,
la presidencia del Rei, que vestia
ceincidit en apreciar reeponsa—No
es
aix(e—he
replicat
neral Berenguer està tan lutimament Ili- de. eaantit general.
ed-itatm tan mortints del parta
"FOROS"
Sine
ministre—des
eleljanornent
responsahilitats
Covern
les
gada
amh
Asistiren a la tuateixa el presiARXIVERS 1 BIBLIOTECARIS
com ees senyors Allend e salazar,
Avui, darrer din de la 1nformae
e ls propia escolegas
bel
oree t
Allende3alazar
i
lambe d'altres d'amedent del Goneell, els ministree
marqué° da Lema i vescomte
del escrita, oberta en el Emigres
El ministre d'Instruede, pú- entercar, de g prés de reseldee'st
nices
Guerra i Marina, ex presidente sobre. el projeete de reelempeió
d'Ea.
blica, senyor Montajo, he eehut ronfliete, tot el (emps que lateen
Es molt possele que algú de la Ctsdel Corlee!' Mauna, Senchez Toca,
Teactant-se erhorne de la en- la visita d'una corniseió d'opo- perilla de claeee.
missió estiml com solució Inés justa que Allendesalaear i coulte de Roma- de "foros', s'han rebut les senegada i entusiasta afició tau- sitors que, actuaren en les ulti—Bord 4c pre seunIble—ha oh- es nomeni una oomissi6 de diputats i se." nones; el capiten general Wey- güeats informarions;
Una dele leederacid l'Agrame.
rina del seneeor Sal-Jaez Guerra, mes (1:arxivers i bilelioteeade, jectat el rep elrier—rine de.neetee nadors que estudii en tota la seva celenel sMiil no semblarà irreverent:
dels catedrtica s i g lo le g tituit el servir Maten sin la qüesti6 de les responsahilitats de ter, el d l'Armada Fernandez de la loes d'Orensda demanant Paboltacompanyats
Major
del
Puete,
el
cap
de
l'Esta)
As el cas de qua ei presiden!, del Arnanci Pastor, Ribera 1 Besteicid de totes les eltrreguesi t'orate
de Priezo. Segurament de.spres l'alt comandament die Caverna.
exèrcit, general Aizpuru, i el de que afecten l'herba.
Gonsell ha de torejar una rerre- ro, per a pregar-al que no amd'anueeta deetiturid, els eecolars
UN COMUNICAT D'AFRAU
l'Arniada, general Anton, i el seUna altea de la Federarie
guda en platea partida 1 d'aten- plii el nombre de places anuncia- seran indult ata.
Al ministeri de la Guerra s'ha rebut gun Cap de l'Estat Mejor, general cola de Chantada, dernanant
dre a (loe sectors a l'arena.
des, puli . indegtalament se n'aEl ministre ha excusat tota aquest telegrama:
den exereit, general Agar.
Malició dele "foros".
- Mestrestant, el Congres rPsru- provaren mAs deis que el regla- cont e etació eategerlea.
Acaba la reunió a dos quars
''lla transcorregut el dia sense novetat
Una altea del publicista Teteiii les resultencies de l'expe- mant determina i seis hu va conCordestrird a atices preauntes.
d'una.
a
Airee.
Son en la qual es demana que ea
dient Pirasen, el Renal tramita cedir plaça.
ha dit que aquesta era l'imira
mancar llanca en socors de la poniAl
deerarti en • , I cámput per a la
el euptiratorl per a preeesser
dispoeirid que eslava prenereda ció ho féu en tres grups distints: un, de
MINISTRE INDISPOSAT
redempeid 14 landemi i g oa pres.
gruerat Berenguer. Ja esta deb
i cite el, periMies no han
de Beni-Said, per la vora rel mar; altre,
SOBRE
LA
SUPOSADA
RETIRAEl
ministre
de
la
Governaceet
(ademe merveie personals i fing
cota porta la feina eenyer
collir lote eh rumore que estan de Guelaya, sortint d'Izumar; i un terecu
desno
ha
anat
al
mal(
al
entre ele ',fuetee*
Sanchez Guerra al Comente. P"DA D'EN PRIETO :: DIU "INcirculant refereets a equest as- ter, també de Beni-Said. al comandament tinte per trobar-se lleugerament es distinameixin
I els "sub-foros".
re, i al Senat? F deeeerotIlare
siiMptp,
perene
molts
estan
rnanSidi-llesaud.
de
FORMACIONS"
d'Amar-Uxen, sortint
initteposat. A la tarda, IlléS minoPer 'l'Una la Secadal Erondamb tdentica sort?
tate iii verachtet,
Resultaren morts tres chulis arnies i
rad lis nendit al mini,'' '"1 de la
Mira de Fl ant la go ha romea un tePer eOnducte que ene mereix
El senyor Bergarnlit ja ha asen
Ha afegit el senenr Mantea.)
un policia a l'apoderar-se novament de
Onvernació.
lerrama expressant-se en terma
eat l'op I nió de que oren pertinent bastant eredit per a emitir la «ne l'havia visitad uns rorniasi6 I " avanzadilla."
eenthlant a tes (internes proppee
d'opositors al roe' do hihtinteeael Govern la concessló del supli- noticia i oferir-la a la publicitat,
davant de rada un d'aquests
LA
SANTA
SEU
ESPANYPI
I
tes.
raleara del general Berenguer. havem sapigut que el diputat so- ,ris, acompanyada d'algune ea- grites marxaven quatre o sis poliConteetant a noves al.lusione
Pera el senyar Serichez de Toca cialista Indaleci Prieto te el pro- tedräties, m'er d e menrr-li cine cies.
SIGNATULA CE GUERRA
periddir
del
mati,
rete. irr
els . sienadors riervistee ¡ mau- Osa de retirar-se de la vida po- im s'amnli i n les placee d'onnei1.es forres espanyoles, constiConferint ut coronel ile cdvae
Mica.
lere anroVatS, per oposar-e'hi el tutdes per un batalló de Navarra sobre dificultate en les negneiarieles, pensen el maleta?
Desencante de la propaganda ee el e na en t.
" 9 (i nP PS Serrtt o iXen afieb lit !leida. don Joaquim Catauro, eonne
i una nvanguerdia del Ter, m'en- Ci
Per a "aturar l'opinió aparent
Santa Sell , hie tnelstit el cap del
Ceberce el camendament del
deu seu partit que cencideixen
El
minietre
ele
ha
enntestat
dos
Meseta'.
une
del
Congrés,
el
des-Stuhl
la
majoria
enren
des
do
Gehinet dintninhtie en que no hl
regiment de reeerta.
dota intime, han portal a que ho tindria en remnte.
quildinetres, essent vistes pel han tale dificultats 1 en que recr- siee
menyúr Sanchez Guerra ha tancat amb
Conferint u den Vieens Caldea
l'eloqüent parilamenlari un estat
enemic; al quite desconcerta ea -omplerta cordialilat entre
uni Pas , Mbeta acusació contra ele
ron Osenrio el ettrree d'inspector
e nt que el força, segons
MANIFESTACIO PROHIBIDA
senyors Allendesalazar, marqués d'abatim
aqtrest moviment.
Vaticti t leeminvrt niel corn en lee
de ta vuitena zona pecuaria.
a un allunyament de la eeva
de la posició Pe- relacione entre la secretaria d'Es- cae
El
Comité
exertitiii
d'estudiante
Els
defensors
de Lenta i veseomte frEza. Per a bla,
Conferint el tinent Voronel de
evitar al match( dany al Senat, actuada) tan briosament remar- ha rehut un ofiri ile la Direcció lan ilesos. En la mateixa han quePontifleat
i
el
reirieren
time
del
vet eritihria. don *loan \Meter Salaeada.
TOrdrre rundir denegant el perdat un centenar de policies 1 rent ,l'Est ist,
quin partit prendre?
manca el noinandanment 43 la
En les properes tICCCi0113 el senyor
(entre
la
posició
-f
la
mis sol.lie i tat per a celebran la
harquenye
comnodAnria ele antanienen.
El Gnvprn, per boca riel !enyete
Prieto no sols no presentará la seva canmanifestach5
"avanzadilla").
Treseents
harprojectada.
La
piBergamin, ja ha avendet la se- tidatura pel districte de Bilbao, que era
Confeti-bel tel coronel d'autitterhe
L'ARDANAZ NO DIMITEIX
opini6; ja no falta sind (pe 7epresenta al Parlament, sin6 que a me- -ecce') fonamenta la ne gativa en harquenye mes catan vigilant en
den donn Areadun I ?avala, el co-'
SotS-seer e tarl de la GOven.
El
illil
llora
ennvenients
entre
Afrau
l'itinerari
que
pensaven
reel senyed Senchez de Toca i ele
de la mcmtranea d'ara
més prohibira que ausi el seu nom
necid ha desnientit aquesta esa- mandamerttMelilla.
cdrrer els,manifostante compre- Siri-efesaud.
seta arenes i els mal/ristre 1 eter._
n la propaganda de cap candidatura.
tinada. en absollia ene haei da. tilleria de
Segens
roncidencies,.
Ponemie
eia
vise
molts
cèntriques.
vistes e'avinguin a votar el en- __—
La nova, al fer-se pública, sorprendr'
plieatori del general Berenguer. ils admiradors del propagandista socia- 10 ES TORNARA A LES CLASSES tingué de 25 a 30 mortm I coman- mitit eh governador civil de BarUNA NEGATIVA
eelona.
harka
el
rtinif
Ben-Alultidava
In
No . 45s fàcil que tote aqueete
ad
•
arribat
a
;sta que ,en poc temps, ha
El dimita) enrielaste [adhiera
L'Ardanaz bnneretal Fi ro.
En l'Aeseniblea general d'Es- El-E iza, kaki de llena Sa id, noelemente desaprollten l'ocasió
nirir tan gran relleu en la política esPu -tel, ha desmentit la noticia
mun i enr el llover), l'inealent neocotes especial celebrada ahir a menat per Atel-el-Krim.
: d.tennstrrir els que parlaven de la
ianyola.
publicada per algún diari de la
Lamemic este retira t a gran rregin arnh la Mancorntimtnatleit,
los quarta de dotze del mate ha
Jefdtura indiscutible del senyor
Interrogat En Prieto sobre el fonit, atribuint-ti el propasie de
se
dar-li
mejor
importancia.
1
segons
posició,
de
la
distancia
Sanehez Guerra. que _no basta ament de la noticia pie publica "Infor- estat presentada t rebutjada per
retirar-so de la .polltice.
VPll
no
es
noticies
(te.
l'aviad&
a
unanimitat,
una
proposiebe
per a 'aleó que el president del naciones" ha dit: -VISITA DE PRESENTACIO
Cantiell hagi etèe mierrienrdio•
Sempre he sentit malt poc estimul per aCOnSellatl i el reintegrament a les enp rinden important fine a SidiMETGE FORENti,
de
Negocie
d'Anfaenearregat
Sella
1
encara
aquest
no
sembla
espera
d'un
moment
en
desees
1,1
seta
manten
protector
aquest
se/nene actuar a la vida pública. Ara
Ifa esta!' nomenat aletee .fta
graterra ha visual avui el miniscobre Ole tres conspicua amena -stimul es 111é9 petit que mai. per6 ident crearla per a seguir el si e te plet rimen nombrós.
Ah (entren del ennipninent.de tre d'Eetnt per a presentar-li ele rense .da /a Presd preventiva
cate; -/e deurra derivats de la meya represen- contra el proeedirnente policlaes
Jutjat des Solsona. len Miaud
afine agregats Militar 1 naval, de
Encara, t'once, no s'han resol!, ecia sé que dc maman no tinc dret a tinanimement condemnats per In .. Out hrlitni diles coltitnnesa recen, l'amballada británica.
Luaiacu LaeaSa
_rent el canal de Timayat-lzurnarj adequata 1 barbree,
ni molt menas, lee difleulLats eptar.
,
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panyól a Barcelona
L'arribada
En l'exprés de Madrid arribà
ahir mati el ministre espanyol del
'Preball, Indústria i Comerç, don
Abili Calderón.
Anaren a rebre'l al baixador del
pasSeia de Gràcia, l'alcalde senyor mamas d'Alella; el governador civil senyor Ardanaz; el
eapitä general, senyor Primo de
Rivera; el doctor Pares, en repre
eentació del senyor bisbe; el rector de la Universitat senyor Garulla; el president i el fiscal de
l'Audiència senyors Alvarez i Medina; delegat d'Hisenda, senyor
Castanyeda; el delegat regi del
Treball senyor Alg-arra; el preaident, el vice-president i el eeoretari del Foment del Treball,
senyors Serf, Bernades i Graell;
ei seeretari de la Cambra de la
Indústria, senyor Aguilera; el director d'obres Obligues senyor
Sorribes; el cap de la divistó de
ferrocarrils, senyor Montagut; el
comissari regi d'ensenyament,
senyor Luengo; el cap de la poIlota. senyor Borrue; el colitis de
Lavern, el diputat regionalista
senyor Franoeso Maristany, i altres.
En baixar del tren el senyor
Calrderan, el saluda laicalde i les
altres nutoritats, pujant tot segua al vestíbul. En l'autorndbil
de l'alcalde es dirigiren a l'Hotel
Ritz.
A l'Hotel Ritz
Tot seguit rebé els periodist
manifestant-los que havia vingut a Barcelona per a informarste de restat social i formar-se
una impressió del resultet del
Reial decret de Sindicació professional voluntäria.
La delegació del Treball—afe11—, tindrä. un local a part i meeuerä independent del Govern civil, si bé mantindran una estreta
relació.
• Dinué Tse tenia en projecte
una Ilei die colonització. una altea
d'accidente d'agricultura i una
tercera cobre el contracto de traban coLlectiu.
Ante: eiert que hi liaren calma politice, la grial Ii perrneteria romandre a Barcelona fine dieluns al vespre.
A l'exosW6 de alontitile
A /es dotze arrihä el ministre
et lee oficines de l'Exposició del
carrer do Verde. assent-hi reIbut per l'alcalde "senyor marquès pel comiscare de
l'Exposieió senyor Pieh i eis entpleats . senyora Sag,rede .Tarfés)
Sans.
El senyor •alderon recorregué lee eficinee • examivaret els
ealänole,.elogiantelos.
Despree eisitä ei Palau de la
Indeetria en constiucció. el pase
ole ventral, l'estäditun. les ehees
1de Miramar. pare Laribal i el roaerer, acomiailant-se deis que la
Porapanyaven.
Al Fornent del Trebell
eee
Naelonal
- A les dric de la tarda anà
yoment del Treball Nacional.
En Dornimee Sert el ealude en
trom del Foment, e l'org.anisinedigue—rries viu per a Peconornia
• enacionar. El fe l icite ne, beeer
creat Yinstitut del Comerç i de
‚la Indtletria. Afegl que Cra
Cut el (fuá un orean isme fos autópem; es planyé que la Canterencia d'Assegurances prescindís
del Fonent. i acabà recordant
"que eren fidele al Govern i a
Espanya".
Don Abili Calderón li contestä
que ja coeeixia perfectament el
Foment del Trehal4 Nacional i
que calla premiar-li el sen des. interés per les tasques tetes a
favor del país. Di ené nun ahatis
no esdevingnin llei s els acorde
de la Cenferencia d'Assegurances, ell farà avinent ço que es deu
al Foment.
.n la Cambra Industelal
Despees pasch a la Carie-me-Industrial, on el secretare senyor
Aguilera ii mosträ 1 explica el
Mapa industrial de Catalunya.
A la Cambra de Comerç
El seu president, senyor Jonquim Cabot, el saludà en catete.
Despees, paelant en espanvol,
palesa la importància de l'org anització, planyent-se que no
haguessin eelat atesos alguna
deis seas prees.
El ministre del Traban 11Petns.
que es sentia satisfet que e Catalunya °e parli el eatalä. "Jo com
a bon orFrudleizo que cadased estimi la
seva regló." Llott les Cultives de
Comerte, afegint nue la de Barcelona h3 la primera d'Esnanve.
Aeattä saludant-los e nnom del
Govern.
A la Mancomunitat
A dos guares de set an ä a la
Mancomunitat, Fou rebut pel President, .senyor euie I Cadafalch,
el secretare senyor Cunill 1 altres
alts empleats.
Demores de visitar les (temendenelea 1 Pediftei, pass al despatx del President, en Ungueren
una llarga conferencia, ignorantse del gua tractaren.
El general Arderás no li acomA ti COMIDIÓ Mixta del
Treball •
1a, 4luxispi6 Mixta del Tm.
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sics russos

Mocione a la Comles10
de Potnent
.kler/r1 Kussevitaky, el distingit
Davant al Comissió de.Fument
director d'orquestra del Liceu. han estat formulades les següenta
en remet una expressiva celda mocione:
als nostres música, demanant un
Dels senyors Esteva i Quirós,
petit auxili per a !tics companys porque es formuli un projecte de
de Rússia que pateixen fam i nova rasant i traeat de la plaça
fred. Accedim gustosos al desig de t'Academia.
de Veminent artista, amb l'esDels seuyors Escolä i Cararach,
perque-eseegiri difa eeleita d'inspferanea do que les ceses nobles
pecció a la xernatieia de la casa
'.sentides permites trobaran
just i eficaç ressó a nostra pals. número 113 del carrer de la Munente l'han trobat a aneas nacions tanya, que segons sembla no red'Europa.
unoix les condicione exigides a
Les organitzacions que Ja fa les Ordenances municipals.
Dels senyors Carenada 1 Feieun anyelan empres fa tasca de
. Pes
lluitar contra la fam an Rússia ejes, perquK es d e stinin 2000
enes a la renovaeió de Iles vorsi que arrenquen de la mort
'res
del
carrer
de
Chapt;
es formilions d'essers humees, senyataren ansioses, durant la pasea- rnuli el pressupost por a l'afeeda primavera, que al reinen de mat del carrer de Sant Adrià des
de el de Segre fins al límit del
l'hivern la fam no deixaria
redoblar la sera intensitat en les terme municipal; es destinin pesciutats, atacant eohretot a les setes 2.000 per a earramiame
persones que exereeixen tes pro- del ferm de Villipiseina i s'ex-professions lliberals: savis, profes- pii la casa que obstrueix la continuació del earrer de Salera al
eseriptors, artistes, mú- seu
encreuament amb . el do Feliu
sies.
i Codina.
Els comités de socorsoe, naDels senyors Santamaria, Mas.
tura/ment ineilats a llenar un soli Escolä, perque es destinin
crit ale intel.lectuals d'Europa i 2.000 pesetes a la collocace6 de
Ameriea, no ban trucar pas en re.rotes i voreres al carrer de Cava ale hure sentiments de con- vite; s'instalei la iliuminació als
fraternitat i de soliclaritat, Lee careces números 5 i 6, de la nrUniversitats, les associacions banització "Casa Barei"; es deetid'eseriptors i de savis, les ancle- nin 2000
. pessetes a l'adquisició
tats mediques han respost cae de grava per acabar l'adob de l'aInrostament a request 'nit. Aquests fermat de la Rambla de Votarte
agrepaments contribueixen avui i altres 2.00A eeseles al rebaixaa salvar de la mer t als russos ment de ternes 1 eol tocarte de vole professions lliberals que sea- rones al carrer de Sarriä.
forren. malgrat tot, en continuar
L'escorx ader de Sarrià aules Hure tasques en mig de les
ra suprimit
pitjors dificultats.
La comissió d'Escore:m/0es I
Solament ele música han restat oblidats fine ara. No obstare, Mercats ha acoreat proposar a
des anys avans de que la fam l'Ajuntament que per raons d'hihagnee començat de fer estralls giene i per no éseer indispeneaa Rússia, els música d'orquestra ble Paxisteirtlia de l'Escorxador
i ele professore dele COnservato- de Sarrià, es tanqui el dit estaris lluitaven penosament contra bliment i es suspengui en absola mes espantosa miseria. En te- lut totes les operacions que en
rribles co n d i cione, sofrint priva- aquell es raalitzen, a paree del
done erudele, es veten oblieate dia primer de gener próxim; i
a realitzar. per a oldenir un eme que co ma consegeencia d'agriesd e pa. un teehall q ue era su p e- ta resolució es comuniqui
rior als limite de lee seves for- personal no munieipalitzat o que
presti serveis particullars, qua
ces. Es veieren música d'orquesera. tremoleni le fred, vestits de de la Citada deta cessarà em el
perrees i anda caldea esbotzats, seu comes.
desmaiar-se de farn en arribar
Delecaclone
als aseaires. Denles, l'eseassefat
L'Alcaldia ha delegat la sera
d'instrument de música i d'eccesorls antelen de desesperara els representaelti an el tinent d'alexecutants, treient-lo, la darre- caide senyor ?laja per al festira esperance d'asseenrer el sos- val que se celebrarà avui a t'intenia de lea Escotes Pies ida
terement de Hure famflies,
Sarrtä, i en el regidor senyor Se447rnesie
eIlt
reä-emete16.
rus.
batee per a la resto que eviRlbutelOr
hieran i e'agravarä Pescar
tercer (eliden:ere
d San. mes; el frei i la hin seran en- ta Teeesa
Jesus_ee_e4bxrts
guaey els seres eireiesecompanys, alieLill1;',PaekleUnAd*Ifit v
s/e
si feo s'aeut a ajudar-los.
tal literària, als (piale aoteritiä
A vosaltres, mes es t imats Aren- estat invitat el senyor alcaide.
D'ares; nrósirs d'orquestra, m'Use
Oceesicions a la C.anda
tes, compositors, jo endreeo el
. Munleipal
meu oletee jo no duplo de que serä eeeollat.
S'ha assenyalat el dia 11 .ede
Reservant una mínima part del deeembre prexim, a- les tres ede
enany. Tirilla pessele o una el es- la tanda, pons celebrar ad Selú
seta cada mes, radasee de vos- ele Cent las oposiciona per a peoaltres pot contribuir a arrancar veir 18 places vauanis a la Deude la miseria milena de enmpanvs da municipal.
rnssos. Actuem energieament;
Noves parados d'autes.ede
atinara deneessa. Que les aseolloguer
re aciens professionals, que els
ee eei cale oremnitzin les erelectee
L'Ajuntament ha acordatla
° e favor dels música de Bússia. creaette de paredes tb.es pet a
Exielenven diversos media segura aututaxis, per a tieseungSstionar
d c fer arribar els socorsos
le les paredes Iliuree i de milloear
regions no regula la Irt, 51 eSD;“+- el servei, donara al públie faeilitosa miseria. on in ini immedial tata perquè pugui utilitzar
As indispensable. Peratie artneet tonuhubli sense neeessitat per - a
sinnt sta efieac i no ariete o'" oca prendre'l en les parades .céntretard, cal oreanitear-10 de. eeques un, general:nene setgloreealiene d'entrar de TIle a l'hiveen. ron.
Els vostres earnarades RitaEls carruatges estan distriata no Alelaran ¡anal la ge ne- buits en els 110 t8 i anee el nomrosa respues t a 011R vosaltres ban- bre que a continuaeid s'exprese
nein fet al Bite rlam, vi l'imenene san: ,ee
servei que beirren remití a la ele_
Meran, enereuement emb Prohura musical del seil país, sal- veerla, 2 autos; Anbau, 'morenavant-li ola seus artesana.
ment amb Amagó, 2; Avinguda
República Argentina (CeaywinSERGE KOCSSEVITZKY kel), 2; Avine-nula dee- Tiledabo,
2; Carretera Matare cantonada
lelacuna, 2; Casaeoves, davant
l'Hospital Clinie, 2; Corts, da:
hall fon reenit pel seu president, vard. del 604, 2; Diagonal, canserme. Felip Gallo, el qual li es- tonada Llúria, 2; Diagonal, canplich lee gestions realitzades per tonada Muntaner, 2; carrsr Espanya Industrial, 2; Passeig Fala Comissió i els Comités
bra i Puig. 2; Passeig 1»dústria,
Tut segun, el se -retan i senyor cantonada Princesa, 2; Passatge
Cabré. Re g í una bella salutació. d'Ortigosa, 2; Palau de justicia
demostrant 'enteres d'acinesia (Saló de Sant Joan), Pelan de
Comissió ner l'arranjament de Justicia (carrer Pellare), 2; Plaea Antoni López, 4; Plaña de
l'elat social.
Igualtat (Sant Agusti), 4; Plaea
Don Abill digné que calia el Junqueras
(carear de eant Erandret i la juelle i a per la Alma del
paf, i que slavia d'anee a la cose). 2; Plaña do Mossen Cinsindittació sense por. "Aviii—afe- to (Vallvidrera), 1; lela,,a Prat
gi—es reconeix ia i gualtat del de la Piba (Sarriä), 3; Plaea
Rius i Tale" 2; Plaña Rovire,
parró i l'obrer; l'obrer porta al 2; Pina. Sant Andreu, 2; Ram(m'emç 1 a la indesfria el tre- bla del Prat, 2: Ronda Sant Anhalt i la inteleigencia; el ¡nitró el toni, encreuament Villarroel, 4;
releen!. Per tagt, abandoneni
'Fravessera de Dalt, cantonada
(lunar
Eseto .!, 2; Urgell, cantonada
Avabä elj e nt que la Comiese', Corta, 2; Valencia, entre Llúria
mixta del Treball era l'organit- i Bruch, 2.
zació que unes prodia ter per a
paredee fixes seran conla pau
eedides per rieurós ordre de preeentaeió d'instäneia, als roncesAl Lloou
seonaris de patente de patente
.le
parada lliure que les
A la nit assiett a la funci6 de
Els que les obtinguin pudran
gala del Liceu.
explotar-les a prova durant tres
Avul I demà mesos, transcorreguts eis guata
pollean obtenir la eencessió deAquest metí anirà a la sessió finitiva per un termini da dos
de eilausura de la Conferencia anys,
d'Asseeuranees Socials, al Palau
En les instàncies que eä prede la Ceneralitat.
s e ntin podran sol.licitar-se paA la tarda sortirh a donar un redes ases en Ilocs no indicats
tomb pela volts de la clutat i do- en la precedent relació, que sema, probablemoal, viaitarit
ra no no concedides..seeune
raes
diem l'Ajuntatneata*
1

LAS

rvut

deu del metete se celebrará al teatro del Beso un miting per a la reorganització del
Sindical únic del Ram de COn3-

a1

trucció,

ELS OUINERS
La Societat Artistica Culinäria
convoca a tots els cuiners ala reunió que tindra 110e el dilluns, a
les deu de la nit, ad seu estatge
social, carrer de Tres-llita, 3.
UN CONFLICTE?
Els exagerats preus de les rejalee per a construcció fa que es
trobin paralitzades melles obres.
De no aturar aquest ales sembla
que es pararan Lotes les CCUIAtruccions,

UNA CONFERENCIA
Avui, a les cinc de la tarda,
tindrà lioc ad Centre Obrer Rel
carrer de Sant Simplici, 6, una
conferencia organitzada per la
Joventut Socialista. El gedlee Albert Carel disertarà sobre el tema
"L'interior de la terna i els ternatremole", fent un estudi dele da-'
rers moviments sismies esdevingute a Xiile.
UN TELEGRAMA
S'ha enviat el següent telegrama:
"Ministre Hisenda.
Casa fundada 1860, continuada
per descendencia de pares a filie,
creu que el treball deu tasen lliure i lionrat; i trobant oposició
amb hei de col.legició d'agents de
Duana protesta i demana l'anulacie.—Felip Comerme."
UN PROCESSAT
Juljat de la Bareclonela ha
p rocessat a Felip Bcemonte Bes
tones ver haver apedregat una
barberia del carmen. de la Golleteedia el dissabte paeeat. Trencä
vidre avalorat per 700 pesseteee
ISS lo
Mariä Domeer, president accidental del Sindicat 'Hure de
Barbees i vocal de le Comissui
nexte de Barbees i Perruquers, ha
presentat la seva dimissiú amb
caràcter irrevocable.
ELB VIDREFIS
Els treballadoes del vidi'e celebraran una assemblea avui, a
lee den, del metí, al Cinema
Triontle carrer de Pere IV, xamfrà al passeig del Triorrif.
UNA ACRESSIO
- •
Abans d'abre a la tarda, l'obrer
.Pere Torä Suarea agredi amb.up
raor a l'enearregat da a casa eh
construcció del carrer de Mallorca, entre Claude i Roger de ',lútea, En Joaquien Oliste.
El Torä fea detingut i posat
a diseosieió del Jutjat. Deetarä
que quan comete Pagressió eslava un sic begut.
DE L'ASSALT DEL TREN
El jutge del districte de la Baredione . a, que instrueix el sumare
p r l'asealt i robatori a un tren
al Poble Nou, comes el dia primer de seternbre, ha rebut un telegrama del director general de
Presons, dient-li que ha ordenat
Pininiediat trasllat a aquesta capitaledes de Bilbao, on fou detin .,mur J'eh García Cantó. que se suposa que sigui Antonio Jiménez
Martínez, un dels autors de l'esmentat atracament.
.c

PROPciSTEO A LA JuieTA LOCIen eizrotimE. s SOC9ALS :a: ELS
ESPECTACLES D g NIT
CAL Q U E CC:elEaltlal
MIS AVIAT
Tenint en comete que no e 'ha
modificat l'horari ciutade des de
l'implantació do la jornada de
vuit llores; que els obrers
nichts oficis pleguen a lee cine,
els de tallers i fäbriques a le; sie
i elseempleats de boligues i uncirles a les set del vespre; que
la higiene de l'individu reclama
als dematins el bany, lateimnäsia.
l'esPere o el passeig; que Jes mere
tiques religioses aixi com tes dis(bucles des de Phabitació fine al
Hm: de treball, necessiten el seu
temps; que Barcelona no té encara formes repules de comunicateó, i que deu facilitar-se a tot
eiutadä un descans de vuit hoces; eón diverses les Associadone gire es dirigeixen a la Junta local de Reformes Socials, proposant que ele espectatelesnIe ne
cometida mes dejorn.
SINDICAT UNIC
CANTIL
Havent de suseendre per causes
imprevistes Pasee/e/teta que avin,
a les deu del !olí, basis de celebrar-se, es convoca novatnent
tots eta obrera del ram a l'assemblea generail, que lerdee lloc
dimane, dia 28, a dos girarte de
deu de la nit, al teatre del Bese,
per anomenar la Junta administrativa j aliaos assumptes denteres.
Per la traseendeneia de les
qüestions a traerme la COTIliNSA
organktzadora prega

j

A, tafaculfit de Medicina (

Utrult" conferència larnertable

ara

Academia —de

Bones Lletres de
Barcelona

En la sessió orclinäria que amiegs.
Patrocinada pel Degit de la
Facultat de Medicina, senyor poraci6 celebrara el dia u; del corrent
cadémic numerar; En Pere Bosch i
Rartfnez Vargas, el doctor Espina i Capo, de Madrid, va donar, pera, desenrottla ma g istralment el
dies passats, una conferencia ti- de son discurs: "Contribució a
del palde base primitiu", dient que e:N,
tulada "Lo que he leído, visto
aprendido, en materia de tuber- Merla etnológie del poble base,
culosis". L'acte ea tenit lloc en interna resoldre principalment
filelogia que creia pode- sep.
la Facultat; el públic eslava formal, en gran part per estudiapts. que la !lengua basca era una superyhit.
El doctor Espina va citar els eia de l'antiga ibérica .Avui nous desee
noms dele principals investiga- briments l'han plantejat d'una alma
dors del segle passat sobre l'as- nema i noves ciencies aporten llur coeti.
sumpte, va referir el viatge que bucee. L'antropologia, sobre tot despr
va fer a París l'any 1905 arnb dd l'estudi de les caracterlstiques
motiu d'un Congres, i a partir bascos modere i de l'estudi de cranish„
d'aquest fet, va exposar les se- histórica bascos fets andxlós pel proi. T5
ves idees sobre els punts mes ksfor d'Aranzadi, sembla demostrar pe
importante de la tisiologia. Aques el tipus antropológic basch té els
ta part de ta conferencia, la mes precedente en l'anomenat pirenenc oed,
extensa, va,prendre tot seguit un dental, que es compresa a Bascónia j
caient familiar de vegades amb a l'eneolitic. L'arqueologia demostra
xistos i tot, i va dir coses inau- per una banda la cultura en que apareir,
dites com la de que la radiogra- ele cranis de la raça pirenenca occidenti
fia no servia pel diagnóstic de la a l'eneolitic s'estén per tot el massis pirn.
malaltia, encara que amb mota nene, podent-se parlar d'una cultura pl.
de consideració per la radiose6- renenca diferent de Les altres penime.
pia; va dir que per Millar con- lars de ¡'época, i que presuposa l'exist
d'un poble amb personalitat própis
tra la malaitia. eren mihlons "los cía
antiguos castillos roqueros del d'un grup de pobles emparentats.
Per altra banda ,avui mercès a la ¡ares,
Rhin i del Tajo" que les cases tigació
arqueológica i a la comparae
dais eixamplis de Madrid, Pa- dels resultats
amb ella obtinguts amb els
rle i Barcelona. Va afirmar que de la revisió dele
textos chicles que Ir.
els esports eren inútils, com ho Im n deis pobles peninsulars,
Alee la
demostrava el que ell, quan era
de que els pobles ibéries. ene ori.
jove, anava a una societat atlé- guretat
ginariament no ocupaven mis que la ms.
tica i tots els sens companya, ta de l'E. i que sols en epoca molt tarmenys el doctor Pulido, ja són darla pujaren Ebre amunt, no peguen
mort s.
estar en contacte amb Baseónia sitió ven
Va parlar del qué li va sem- el segle III abans de Jesucrist tot el raírs,
bler, com es parta en un café, Si, dones, a l'eneolitie lalan de 2,:501
exposant les idees mes peregri- tes de Jesncrist) hi havia ja all acjed
nes i absurdes.
element ètnic del que se'n forma el pd,le
Creiem que no es pot deixar base, aquest no pot ésser un poble ile.
pasear aquesta ocashe sense cri- ric.
dar Patempció del Deerä, sobre la
Els elemerts ibérica, el mateix pu ei
veltia que te qualsevelga idea Batirle a la !lengua basca ,caldrà dones ex.
esposada des d'una Cätedra de plitnr-los per una influencia de llengle
la Facultat de Medicina. Cap veinte i no tenir-los cnm a determinantl
metge, mitjanament ilenstrat pot de la natura/esa d'aquella.
sentir el que va dir el doctor EsEl senyor Bosch Gimpera exhibí in,
pina, sepas fonda pena, veient serie de mapes esquetnatics, que ajudart,
com es confonen conceptos i arnb en gran manera a la perfecta compres/5;3
quina lleugeresa i desconeixe- de l'interessantíssim tema einol6gic, tas
ment es judiquen assumptes pele brillantment exposat.
;guata mai es te prou rigor ciene
Prengu epart a la discussió el pnd.
tífic i probitat. .
dent, senyor Carreras i Candi. qui des.
Que a la Facultat de Medicina ',res d'enaltir la labor del senyor Basa
no s'hagi sentit; cap .desig d'enc i Gimpera o sigui d'aquests note linee
senyar roen cal la tieiorlogia, s'ex- gadors que tracten d'eshrittar els origert
plica pel que te de vivent i obert dels pobles de la mis remota anriguitat,
el Claustre pel costura . que basant-la en l'arqueologia, manifesta la
tenim de VPIIPO quin agut sentit sera forta creença respecte els orige-a
de la realitat demostren els an- del poble base, que fén una entrada o io.
tes del metete; pelee que s'obrin vasió per la via
i que
/es portee de nat Vacul(at—quan de /es costes cantabríques, penetra cota
hl ha Reials Aeaderniest—a "pres muta cunya a l'interior de la Península en
tiets" tele a les redaccions de Ini-asió expansiva, proporcionada al sea
r"rmpareiat" i de l'"A B . C", es, desentrotllo natural. Cas semblant presen
en el mar Baltic l'elernmt ètnic que-ta
pee'rálallMent[ intolerable.
L'estudiant ha d'ésser "de fet", ha format la aova nació d'Estónia, d'ori.
no de Peraula, l'objecte de tota gen fines i que, per les illes i costes, se
l'atenció per part deis profese n'entra a l'interior ,comisen-ant totes les
enes i de la mateixa manera que seres característiques, assenyaladament d
cap pare porta al eeu fill a un Ilengua •ze. En el cas del basc es nota 1812
espeetable endecorós, el peores- reculada en l'extensió del Ilenguatge,
sor ha de vetllar penetre l'alume vent-lo perdut totalment en poc mis da
ni, en tela la seva formació in- segle no roques localitats navarrenques.
Tots dos conferenciants force xardorotel.lectual, tan sols rebi estimula
entusiastes responente a la die- sament aplaudes i felicitare.
posició natural del seu csperit.
En aquesta °casi& cap oient
del doctor Espine va desfijar
apendre mes. cap va volee Ilegir
un Ilibre mes, cap va sentir la
santa inquietud que deeperta el
mostee Juran viu els proltlemes
(pie explica.
Mal cha per a la Facultat de
Medicina de Barcelona!
L'IMPGST DE NAVECACIO
En la sess i ó celebrada avui per
la Diputaciú provincial de Madrid, el diputat Crespo ha peores
sat que s'acordes gertionar prep
del ministre de Finances la ere
pressió o disminució de l'imeent
Vista al President de navegació que s'exigeix ale
Ahir va visitar al presid ent de que venen a Espanya i que pu;
la Mancomunilat, N'Albert Bas- en alguns casos a 450 pesecee
tardas, president sie l'Assoelació en or, amb evident perjudiel ttel
Protectora de l'Ensenyanea Ca- turiaine.
talana. per a fer-li avinent en
MANIOBRES MILITARS
out de la Junta de dita entitet,
la seva protesta per l'ofensa del
El Rei, en sortir de la Junte
governador civil a la llena-11a ea- de Defensa Nacional, va tornar
tetina I a la persona del senyor al Palau, i a la tarda sentí rae
President.
a Guadarrama per a presenciar
Els refe cnilstes I !a can- les maniobres militare que agites
centració !liberal
la tarda allf lii feia el regenere
Els d , eutats de la elanromuni_ de Sayoia.
tat de C.atalunve sonyore, Mire i
Guanyabens, afiliats al partil reMOVIMENT BORSATIL
formista, prendran pixel te Pacte
essLeantBmorza
pelele de eoneentrneid
ne°gvLilne'leietf;
gtéran"ec l )n
CIIIP se eelehrerti a Granollers.
Ens consta que des senvors Obligacions que en Aceions.
Els Fonds pública varian. Te"
han aervitit a col.laborar arnb els
g ens arios en el eentit de que dant la partid» d'Interior a 7040,
tota propaganda i ortranitzneld en alea de 5 Antime.
La majoria de les monedes
Catalunra do la emmentració
teteral teenre desenrotllar-se trangeres que es cotitzen ho fee
rompletament rl mar ge de la en- dapreciadament, haixant els 45
;
i eni tsindars
ased els 5fr. anes,frs
s
!Pica &el-entorilada o que pernil ce
dreenrotIlar en lo futur la Unió
desEls mares varen vendre's
Morärquira Nacional.
Una protesta de la Fedr- tpirceusl adr es laniijoano,ilogivaledeannitrepaerarr;
ració rylanargulca Autono- a aquast cativi i trner a 00925.
mista
El president de la Federarió
Monitraniea Autonomista del Dis- DE BA C, E LO N A
theta Sise ha remite al President
BARALLA
de la Mancomunitat de Calcionya, el segiient ofiel:
Prop de la tina da :a miltinaii,1
"Faena Sr.; Aquesta Presiden- fou auxiliat al Dispensa ,: de
cia fa patent a V. E. en nom ded
Frau ese Campe Morera
Consell de Govern de la Federatrenta cnivs, dere.cAliat al *.13r'
ció Monärnuira Autonomista del ver de la Co- rrisiia da fiLlv3 fere
eUstriele 54e, la m,'9 enargic.a des Per arm a de fea a la 111:- n
protesta per Pagravi imiten« a -e.squel ee i ree: 04 epigasti .., 3• de
Iteren:3 catalena pel governador pl undstie tomare', erat4:Ory1;1,d
civil d'emitiste provincia senyor rer till ver auomeu il Joaqiuul, ei
Ardanaz.—Yisqtri mona anee pe) llamita que b nsiui;aur:11 un
be de Catalunva.—Cintat 24 do Cd
novembre ,de 1922 --El pree;clent.
zle el mate] 1, u tire
E. Mir 1
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C A LA L N YA
oittniak(1011A.—E1 dijoass paso, quedaren establertes a fa nos
ira ciutat, les lautes reguladores
per a la senda del pa que iza fea,
placear FFaem. Ajote/toree 1
or es vendra al peca de 6'60
Tesela! la roya.
El rotabi gssiar vial/nieta
asantani Eh-P. 115N, acompanyat de
a sean gentil ;armarla la palera
pier ista senyoreta Rita, done, un
riattal de vital al neatre T'entre
prirripaL
— A l'edat de irania is anys
mort la virtuosa aenyarrta ?la
ate'pa Martí Befarult, germana
da non administrador a e la Caza Provincial de Beneficancia, al
cual adrecem el testimoni de nos
tsc cal;d0i.
I -•- *7er abusos remeses en ei

transport d'equipatges, han Ingessat a la presa per ordre aoerrna tiaa, set gitanos que feien
el cerval de mossos de cerda a
Irestacia d'aquesta ciutat.
Hora ha sentit assegurar
re el diumenge sera iraugurat
poble de Conetanta un nou
el
Y
:al
'eam p de futbol, pertanyent als
.elements nacionaltstes. •
A l'acta Wat:gura' es molt probalite que hi prengui part çt segen equip del grup Constancia de
la nostra ciutat.
— Ha debutat al Teatre Afanen, amb i eemSrlia "Papa Latiera/al", la companyia que dinel primer actor goraci Sogeil el
rna i de la qual forma part l'artriii Teresa t'Atlas'.
ltom assegura que aviat posaran en escena una obra en tres
artes, original del nostre paisà
En Rafel Iloarredes.--C.

~ramo& DEL PaillEnell. violoncel, ateerindat al piano riel
Tal ciara eslava anunciat, l'Es- mestre Borguati, va obsequiar als
hart Cheral "Catalunya Nova• aturenae que rabea educació
dona, el passat.dtinerres, el pri- sical al Conservatori amb un comer concert des de la Seva tralla- lecte recital, eesent tate dos anrchigeosamtuit
tastesscol1ttts
e
formació en chor mixt.
Assolf un gran axil i et vera- per la mainada 1 els altres
ma /lana lloc a que tant ala bo- neo que omplien la sala d'aurnes cona les senyoretes es Ibais- dieions intimes de Peamentada
sin en l'exemuoi6 de les campe- entitat musical. Forts i entusiase:Mona oste l'integraren. La vio- tas aplaudiments reesonaveu
linista a senvoret.a Francisca Be- finalitzar rada lira de les cona
posicions.
nostre
Y A, tan atiada
tafle, interpreta ealertes partan- Arte segad els professors feral/
que
el
plidonar-id
d'un artfstie i aortnös
res merave gosament,
bite ar ra yar anda entusitmile quadro de la patrona de la milotriigent a bisar algunas tompo- sien, que sera enlaorat en Boa
preferent en una de les sales del
aeions.
L'erninent drarna l urg N'Ignas1 conserva to ri.
A continuació, els infanta qua
Tgleelas, presta ei prec de* balite
senyor Po s ter, fu un magnifie :tap aren el ehor infantil es deparlament en substauci6 del poe- tectaren interpretant un m'alai'
de cançons popular catalanes,
ta Ventura Cassol.
L'autor 1' . E13 Vells" glossa amb ta primoroeitat i perfecció
Boramb paraula reposada i calida, que els exigeix el mestre
.
l'obra d'En Clava, estudiant-ne guiñó.
lee seres múltiples fases, fans
Va finalitzar tan a gradable ref.arribar a deduir que l'actual es- t liada anal) unes guantes pintes
tancoment deis que's diuen rhors I sardanas, que foren alegrotament
de Clavé era degut a no baver puntejadas per la rnainada, ouo
observat Integrament les nidal- I indobtablament guardara (ras
mes del Mestre. questa reata les anda bellos re"Una de tes parts del lema eta- • cordances.
I
aquests. ehors no han"Progrets".
progressat
AIDNTBLANCYL— Dinlarts 4,,iä una

rsiSclendt'afe
e Ijd'n4i.17Instrriennn' teennt A
tTlallerara,a1dal ltsai
n tinti:etlit'i. arEtit sisticea
neni pa
ealpriasteica
dice de Catainnya. senyor Idaspons i
rivuti
q /ui rilsof °3," nrantulenn- glascil, parlant de Tafer ud jntge de La
nr- cara,
balines a Espansa, patria univer- Birla!. Armar de la perenterietat arnb
qua s'anima', l'acta la sa1a era plena de
sal."
En belles paraules, que la man-- g 'in a gen,' El senFor MasPcus fou obea d'espai ers priva de repro- jecte de maltes felidtacians a l'aeabar el
seu brillantitsim parlament.
unv,s, anä. comerdant robra .rEn
can_
A l'endentó acompanyat da Parquitecacabar,
taires da l'Esbart per haver-td te de la Mancomunitat senyor Rubió, ami
a
visitar
el mene.r.ir de Potdet.
RU131.—A les sis de la tarda renovat, transformant-lo en ros
datar, van contonear-ce de ven- orreanie 1 invita els damas d'ors
Prr's p"'"s45 dcljutiat de Prite llamaradas d'una de lea (ma- dita de Clavé a qua (ocio fanal, mera instancia el scnyor Jeme Leer, nadres de l'importara fahrien de ees-ur que airf donarian eempli- menat a refeett
fires promate merare% animatinte. acsabats i aprestes de la
desig del seu fundador.
ment
disits
forietat Ardnima Ruht
Llarga aratandiments corona—
Dturnonae passat
Ma-•
"
coneguda per 'Cal Arelt". ren les be:les paraules de rexi,
qtu jura un
contra el Picamnizzons,
ra.gut grandiós tnerpment
dramatnrgi, el qual foil fati- guanyant el par;it
primer,
per
2 a t.
que el foe premia ,eonaitlerant eitat per mora deis asaistent ‘ a
— Estan a p.Mt d'acabar-al ks obres
serian insurietenta Fes bombees
!a resta,
de la carretera de Montbianch- a Trenaarni qua compta la localitat. ron
- L'Ajuntamen't ha acceptat "
ramera l'auxiii deis bernia:era de la proposical :limada per diverses
T.o raso CIEP jura arta) els da- entitats nacionalistas demanant REUS.—Els investigadors presse-ui
Vilafranca procuras cadonir XC11 liare visites a les cases de muere i-que
e r a Rubí treballaren seria cap
mera de decenos por a loralit- fina de los Birote..anes Populars indí15tries d'equesta cinta+, ba y eta fu:tar el ton a fi de otee no -pron- qui, /a alaticomunitat ofereix en mar ala-arisca-p.:dienta i imposant diverses
gtats pan altres ¡orate de dita COr:CUT3.
penyores.
El pana de Loa/ que
fähe at a i tal verada a Ira casas
Cal
tbssitjar OI'1 CIS esforeas
prAN i mex a la mateixa.
que l'Ajunt amasa faci siguin diumenge al camp del Rezas Dtportin. na
Sartosament ro stlia dritt p tiesa tal s de gudainent.
ade Campionat. Lluitarà el primer
ärr tau a les altres qmoirea, en_
— El diumenge pertoca algar equip d'aqueix contra l'Atliaic de Vilasa aro na pot panalir-sa In molt a l cama) d'asporls local, el partit nos -a.
que renre g erda, tota veriada que
canipainat entre el "Cinines— La propera sctraana visitarà flott
esin fanales de aires de rns tie", dc Tarragona, t el Vi:arran- cimat el doctor Saye, subdirector del Serbus ineredients que el roe a'hi ca
vd Sanitari, per tal d'acabar d'arresly
posria agafat d'una manera gran
Sembla que sera forea inte- I' in etal. laci6 ene hl-Ir:ate san-KM-ata 'Nula
diosa.
de les quatre que la Manconumitat de Caeessant.— C.
Amiest ter A, el de mes Importaltrwa té acordat construir.
TEIA.—A les ritt itats i paratäne i a vial PP aquesta vila. ja nue
— Diveudres al mati un obren pases
les fla merados erren geaaraines os/lila; amants de la cultura del d'uns 40 anys, natural de Montblanelt, esilasiodaaat frOri la iinfilarin, arfe- nostre puble d13 hi agrairfem t,tba socavant un ametller a la finca to1P4- d'A.ser ineateniabl> Iä vaina que fessin algun doriatiu en /li- cata a la poblad() conctuda per Pera del,
de in d•....trnit. por quart eslava bres o altre material d'ensenyan- Denme, catan tense donar-se'n cernir
la amtdra llama tte u e reS d e lela • e:g per a la bibliateca que esta caigué l'arbre damunt, matantio.
I maminaria moderan, 'atentase creant-se a l'estatge social de la
El jutjat es piti3ent ósl lloc del suenO,
tv,1
germandat La Unió Teianenea, ordenant raixecalrant del malvas, que
pprimliei9 TullIgar/
' per a eabarjo i instrucció deis loe conduit a l'Ilospital. El desgraciat
de mili milid de prssAtes.
setas associats, i que s'inaugurarà obre res diu joscp Reses i vivía a Reus,
Al Mor de la ratäetrofe hi
'eas earragut l iutae 'de primera orle:ahuma el 10 do desalare
— El proper divendres al ',catre Forleoveia. el aiiiad. reur.leinal, d'enguany, preparant-se . per a tal tuny lri tindrä iloc un recital de violi, a cal'a le.11.1>, mossna d'e-onadra, diada una Ilesa l'esta cultural, Es rtee de N'Antoni Erossa, fill del nostre
- fa avinent que tos els donants camp.
rayara civil, denered>rts dol
1 la rr.ajoria de veles de queden inri lats a la resta i llurs
la eablaria,,
DOMA meran inscrita en un QuaMOLINS DE REL — &tabla que
La (piedra jareta-liada. n'alai:e dro d'Honor que hi llauca al local P.1juntament d'aquesta ita sha propoans :adap ta madres' de llamada de la biblioteca.
sat fer una millora molt important, conPer a enviar eis donatiue, poper teas quince trample, ami/1p°sistent en asfaltar el carrer d'Alío:1s
den dirigir-se directament a la d'Aragó. Tan de Lo peguis portar a cap
.1> dos pisos.
. m es oren fou casual, con-. germandat, diunicilarda a la vila
Sid.aarit-s> ano lal reeada nro. de Teiä, u be a aAssociaciú ProPlanas
dat l'ineandi »t'anua ansiara Han- tectora de rEnsenyanea Catalana,
ondulad a do
rarrer deis Alas, 1, prra),pnl,
ide o r as' atoan motor,
120x75 Crn.
Te radar salarnet.1 not te- Bareeter.a.
Ptas. 7 •50
lefuseier dais de la mateixa.„ ja
ene 'lavad a Van-onda le -o líales , IGUALADA.--Durant les priestancas e han cana Interrompu- meres liares de la tarda del dad
de Santa Cecilia litigué lloc al
dto,
sasiioninent no ha araa mal Conservatori do l'Afean, una
¡asao ssant Reanu s . sp din. as- l'esta sumament simpàtica.
5 e>ar.11 Fedifittl per diversos.. Cam
Ea puf essen senyor Sagrcra,
que Os un veritable artista del
' para lee. •
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detrae de los hangarea y se alejaba a
Paso ligero.
82 dirigió a una cabina telefónica, pidiendo comunicacian con el fuerte da
Staten-island.
El celebre detective bahía llegado allí
muy de mañana, empearindo seguida-ataste sus pesquisas...
3 Acompañado el suboficial Waters y da
te cierto número de oficialea, pros:adía
a re alizar sus investigaciones desde hart mas de una hora anando un empleado del fuerte avanzó rápidamente hacia
d onde se loteaba el grupo.
-- ¡El &añal- Clarel está aquí? — prea
Oadd al,
eatosi— reepoadió JustitalQuA deseáis de, mf?
—i.e llaman a usted al telafono.
Ciarel le siguió rapidaznenta.
— Con guían hablo? — preguntó al
S»e telefoneaba.
Al otro extrema dl hilo telaletn;re
11/1 1 Tez que no ie era deaeonocila Fe
re spondió: _
—Vengo a enmuniearie loas remalla- .s
das de mi lagilaneia. Loa bambalea han
g 'abido que la eetIen-ita »salga habla mars hado hacia Lakew000d con e) sellor JaNa>on y Rpragae aeaba de remontarse
84 ea aeroplano Ogia el chino Wti Fan.

o
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ad empresa l is d'esperar irle Cap Yel ES LA REINA DE IFS AIGÜES DE TAITA
de dit carrer na deixarä de posar,/li son
la de /a VALL DE SANT DANIEL Girona
esfera, ja que es trocla Cuna reforma de
Es ItnIssima I carLantre
NANANTIAL iiiRåiIÆS
cana I.ES AFECCIONS
les mes indispensablts. Elegirm l'esperit
com ta de ApollIntrtd,
Btearbonstsat, estoicosFETOS, liONYONS,
de nostre Ajuntameat, que tan es preocurasada le
Da rsatewas
t
lastes .manaanosa, vare_
ESTOMAC, INTESTINS,
pa pel dovettlatnent de nostra poblad&
Dolosa lbabont-la fre s ca,
tat aufaca . trtenIcal.
cero ja té dentostrat en l'empedrament de
ete. ete
la carretera.
El seu dloceltart: JOIEP PAGANS, °arree ponent, núm. et
,11 1101011
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No gagueo Iloguer !I!

r

Compreu un pis en lloc ehtric, amb tot et confort
modern, construit expressament i a gust vostre

Des de
Per a informes :

5 mil a 150 mil pessetes

Auger i juban y :

Casp, 35, 2."

(De

3

a

Corredors de finges

Telèfon,

5)

1161 S.

P.

V,111
.11Mia~6.

1

Catalana

La
Grans

magaizems de Panyería er a
Unies dedicats exelusivament

I Liquidem importants partidas en chasses d'immillorable resultat; per poca
daten pedem vendre un bon corle de
vestit o abra:
VEIEU-140 ABANS DE COMPRAR-DO

SenYOES, Hileras 1 gens
a

la venda al detall

1133 (13 IIIIII,

1

PER A SENYORS

Bernatiern 3,000 cortes
xeviot pur garantitzat
Abane, 75 pesetas;
Avui, 155 pessetes.
Corte de 3 meteos.
Detaltent una important partida cresa
taras novatat
Esplindid asortit
pesetas.
Abans,
AvIti, 60 pessetes.
ARTICLES NEGREE I MANOS
PANTALONER1A SELLECCIONADA

¡fi 1ilÏ11 Bit 214
PER A SENYORES

Datilera un important eAoa en garnusses, gabardines, sarges, estaras i xeviots per a vestits jaqueta
GRAN NOI/ETAY
Abries lerakwell
ULTIMES CREACIONS
VEIEU LES ESCAPARIVIES

'
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NENES

Assortii Immens, models novissitns, els trobaren a les case*

RAMON REXACHS
Portaferrissa, 16, i Consell de Cent, 339, (entre la R aiubla de Catalunya 1111
•
1 Passeig de Gràcia)
1

ROBUSTE 1

FRANCAS

Ronda de Sant Pere, 10,

re

u

firmanununuerennuummummumuumauíanui

0C,14. 2E-n ia
PER A

Plaqu•s de 40 x 40 cm.
Ptes,.. 5'05 DI.

TEULADES

Materials armats ab amiant exctusivament

JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de ¡'Angel, 113, pral. 2 Telefon 3344-A
Fàbrica a

Sarriä

/3ARCELONA
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hacia el mismo destino. Llevan eonaigo
sin paquete de exilas abanicas a las que
han sido robadas del fuerte.
--iEsta, bien! dijo Clarea ;Cortad el
hangar coa la policía ram el fin de de-.
tener a estos dos hombres cuando rea
gra g ea! "ia parlo ininediatameitle hada
•
Lakeueard.
Cuando se disponía a salir de la cas
bina ura idaa atravesó por su monte
—10igai ;oiga! ¡Pangarne coraimicaa
clan con el número 626 de la Lahewood!
Pasarcse algtunos segundos
—;(liga! repuso nuevamente. ¿Es el
señor Wrilinglon Brown- teHailn usted
con JulíraClarell ¿Podría usted decirme
si Elena se halla en este momento con
ustrre s , en su propia casa?
--Oriol Ola ida a la empina con Ji! meteor! -- respondió el señor Breaos.
--Le ruego e usted salga inmediata-,
mente en su buceas.., ¡Diga ustad'a Watter que je doy orden terminante de resguardar a Elena en un lugar segare
basta que yo llegue!
--413eflor Charol! ¡Vuestro mandat8
ser(t ejecutado puntualmental
'Frantnallzado en parte, Jusitin vota«
hada el grupo de oficiales Qu e e l habla
•bandone° beata un momente.
a Marnairdo g parte gl subörlotal no ve

preguna
— pOtlei.,, es lo que oeurre?
1
tui \l'alter.
—El señor Ciare) que acaba do telefonearme y wo lis encargado le ordeusa
de poner inmediatamente a la señorita
Dodge al abrigo de todo atentado, en un
¡upar ;seguro, hasta que llegue, pues
acaba do pooerse en camino hacia Loa
•
keaeod 1
Los dos jaaerie3 se miraron con agua
pefacciatn.
En esto momento un ruido singular
l e e bino levantar la mirada hacia el Jraumento. Pero a pesar do la agudez da
su rairada no lograron ditinguir nada.
—1En estos parajes debe eatar votan-u
do algazi aeroplano! — declaró Walter.
Tau pronto acababa de proa-fanales,
tos palabras atraveaó bruecarnente por
su mente el recuerdo de la bomba arrojada por un avala como aquel cuya pro -+
ximidad creía ei Rdivinar.
—Ivenid, Picnic! — dijo —. ¡Es proa
ciso que nos eonformeniox a caunplir las
tinstruelones que nos transmita el sedar
Brown1
Y cogiatadola por la mano rondajo a
la joven a !t'ovas do los campos seguida
del fiel colono.
El escondite mas; malsana° y nula ato
guro era-un puerta& de piadra eanatrula

nas de ellas tontita el suelo—.
natas asan qua fuerza han de herir cuando son arrojadas desde tres o cuatromillas tic altura: Tienen un acabado tan
perfecto, que en su trayectoria conservan sannpre la punta hacia abajo. Do
Modo que aunada alcanzan a una persona, es muerta sin ramistisa.
--;Maostrol—mermurd una voz dearas de l grupo...
W-Fang se volvió, hallando frente
n él al joven chino Saza-Lee„ el cual,
cumpliendo i us órdenes, eaLiga
por los alrededores de la morada de
Lkalge..
—sQue noticia me iras». oegueiiolpr oa uuld el jefe de la secta de La Serpicaste Negra"...
—aL joven que usted asa orden- vigilar ha marehadu haca poco con al blanco quo sirve de secretada° a Ju," Olarel. hacia un pala gawado Lakenood.,
haola el otro lado del río-¡Clarel no va ron ellos?...
—No, sellar—. 1Sega una converaaalón qu e he oído, aldaba ocupado IR
unas pesquisas referente-s al robe afee.
tundo en atular -Istaildl
Wu -rano dirigió a Long-Sln ' una eipresura nitrada...
----1Cnando tal me Impelas, anoch ., ene'
le mejor manen de atesar a tu...celta
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Avui, tarda, AIDA.
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Avul, diumenge, larda, _
tres magnifies preerames, ks
A las lees, 'per única vebe
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.....14,,
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A dos quaris de sis:
LES JOIES DE LA ROGER
LA MALVASIA DE Si,TOES

3

Nit, la grandiosa obra del re

r mestre Guimerie
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praderas. Dama, dilluns, per única vegada en fundió a prens poplugps. a l o s ClItO, La enloza da
las Praderas.
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Oran eornpany.a de Mr. Ventura
N Ganad Ama. Mantenga, tarda, a les tfi
4 1 mi a 3/4 de 10, extraordinaries
:o luncions.
Extt camina de Iota la a
rompanyin, de la qual formen par& IR
da nivables The Argees; MIle. Ma:
to driae/t¡ hillo. Cose Then; el_nota- a
',diseno oilrelorte Max 141dd; Mlle. ag
a
5. Petroabi, ernyorda joebeyi el (a- N
r. Veis Floreada 1 Ele* Solita, eing-- a
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r3 seas
botones, I (13 Germana Albo- E
u, nos. Demn. tarda a les 4 1 1 2 n
InatInee. 1 fit a 3/4 de 10, escollits a
s piogrames. DIJous, 30, grandiosos tia
ales m
• . • ,5, acoutent I aracria'
gigg Original de l'aro 199.0: Ve ossos
a cornedlente de g rosero; Eis 7 Se- ta
ii, retas. arrabales obturara, ffs 2 ß
...
• Etaloon, coneguls per -Les laces du m
'tire"; La reina del Dinvolo I del m
se
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ig lemas Bella Lefevre, 1 elo uri i- ik
Headon el Dur- t.,1
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z anamar mesara

Companyia da cornedla
GUELL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES

G an eortpanvia dramellea ev,l‘dla- 14
na Rojas-Capsed, Aval, grano (uncand . Tarda, al es tres 1 moja
nit. a les nou 1 mono: Primer,
L'aplanillt drama en dreartes
Amor da madre. eeeen. sezona t tercera representarle) del drama soda'
en tres antes d'En Times Laeambra,
¡Yo no mato! DlillInS, tarda, ales '•
4 1 mala, garnetiosa Talonee po- z
pul ir. Per prim e ra %digna en tarta a
Itiborable, el Miel( barrelonl en set u
artes, El cabaret de los venanos.
Butaca amb entrada, una poosetai a
grneral, 040. Nit, a les noti I miaja, 13
magnInd programa: 1.0 Misma en
dos artes Amor de mairo 1 el da una de g ran eta en tres netas de 3
En Virens Lai anibra ¡Yo no mate!
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Nit, Un crimen misterio- SI
so i El niño perdido.
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• acido inactivo

Tan pronto hubo adquirido el convencimiento , de que el atentado era obra
de ladiabelica astucia de los chinos, Cla:rel había—como recordaremos hecho
organizar por medio de Clase una vigilancia activa en todos los hangars
Nueva York y sus, alrededores.
Mientras los tres cómplices examie
naban el avión que debla llevar por los
aires al americano, uno de los misa-.
eles de Claree disimulado bajo el aspecto de un mecánico indiferente e inofensivo, se hallaba a algunos pasos da
ellos, ocupados en eigilarles.
'Delante el hangar, Spngue terminaba
la demostración que hacía a los dos
amarillos, respecto al teincionarniento.
del estabilizador.
Sobre un mapa pegado en la puerta,
Long-Sin helea señalado al americano
el lugar en donde, según los informes
recogidos por Sara-Lee, se hallaban do
'Veraneo Elera Dogge y sus amigos...
Todo eelaba (Repuesto para la partida... El aviador se disponía a subir al
aparato.—lUn mornentol—dijn Wu-Fang—,
pe.ei ç ielole la mano en el hambre— 1119
•:ionado que :o que veis a hacer 110
. :pele e:2 realizado por .vois sólo! ¡Dos.

•
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Te2tres Triornf i Mtirina
cirärniA NOU
Aval, Lluita perillosa; Els 'nebote da don Leamos; Ei bes; La
caneó Ce la bruixa; L'oefeneta,
sise i sbté.

Folletín de LA PUBLICIDAD

El buen colono salió apresuradamente
en la direccien indicada por Maefa.
Elena habla hecho, a grandes líneas,
el croquis de su estudio. A algunos pasos do ésta se hallaba
Jameson guardando, con imperturbable
seriedad, "la pose", en la cual le había
inmovilizado su pintor.
Pero esta situación forzada. no era
del agrado del joven deleative. De ahí
que, repetidas %Teas, había levantado la
mano para solicitar unos instantes de
reposo.
Los liaba aprovechado para confeccionar apresuradamente, con trozos de ramas y follaje, mis especie de maniqu(
o espantajo que había colocado triunfante delante de la artista.
—Jis que este cuidado no padrfa remplazarle cuando yo nie halle fatigado? — preguntó Umidamente.
Una mirada severa de Elena habla
sido la contestación y algo contrariado,
se rió obligado a abandonar su m'aten...
dicho suplente, para ir a scituarse de
nuevo en la posición molesta a la cual
le había condenado el rigor de la joven.
Súbitamente, un ruido de pasos precipitados le hizo abandonar su puesto.
‚Era el seflor Brown, sin sombrero con
los cabello ea desOrdou que llegaba coa

friendo.
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Avui, quitil, El rel de l'argent;
vacance ; dos
duros la consulia; Entre euatears.
Nit. L'esposa desdenyasa i sis' t
de El mi de l'argent.
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Osad diumenge,
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Les animaa, Ópera rinernategrallea
enittna I...e una notabas companyla
(l'Opera alenianya, eil la qua' llenen
readlent
0:1111-ar)
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lat estrella de !a preeloSa esefizeiva La campana de milis nit, 22,
creac16 •
0.1ur Charles ol

liminamansimMängiull

ew

---

Aval, diumenge, a dos quarts
de cine, de la tarda,
CONCERT PER I.'

Venus S , ort- Pal^ce Ball

dtrigit pel mestre En Lluis iVitilet.
Canoas Populars, cahtades
l'unison. Canoas Populars
,monitzades. Cançons d'Infants;
•
Cançons
La segona part del programa,
a carece de la sopean Andreua
Fornells
CANÇONS 011IGINALS
acompanyades al piano pel mestre Torres 13uxó.
Localitats a taquilla.

Rda. S. Antoni. 62 a 64 i Tigr e , 27
Avui, diumenee, tarda 1 nit,
gratis balls, amenitzats per la
sense rival Banda Esport, la qual
executare els segiients ballables:
Estrena del Foxtrot i tango Milonga, de la sarsuela La reina de
las wafleras, del mestre Guerra-,
ro, dirigit pel simpàtic i popular .
mostee Dornenec Ponsa,

11a1111111 BBBBB urireermerwri
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Teatre d'Infanta. Sessidi antb
xiaiidlia.
llenen.% 006,
(lavan!
e Frente Comtal. Aval dInMengc. 26
E
noVenlbre
de
de
11122,
gran
tunal°
U
gatzara continua

LA BUENA SOMBRA
Giren 2.—Cabaret eontinu de
les set a dos quarts de 1eu i da
les detze a les auatre da la matinada.

e
AMOR I VENJANÇA, 3 actea, 3
Id
kg Ball duelen' l tUritrUl. Abatas del
E ball es repartiran als nena I nenes
E mis cm-crics per a acompanyar
SI el ball. Enlrada 1 selent, 1 pea3 s'iza.
VI
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Taure Coultztl i
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(xrzin Cinema Blhetnia
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DIVERSOS --

Palau Musica C.-talana

ORFEO CATALA

DLIter, sernanes de

Autoó nnibus

al camp de futbol

gr

representen j'obra.
PI Divertits ccntes aneatue
sos, per Casluer CrIza
12
til

U de -'el estibas salnet en dos aras 1../
e Serafin el Pinturero. Grao anotar de aJ É
n1
''' la Companyla.
U
Dama (1111uns, larda: La primera 55
E ssts'
Trial la C'avellin 1E1 Otelo a
'•
al Col
Nil i La' niña de Ida plan- 9
barrio. '
ti cine 1 El Parque de Sevilla.
3
PI
id

Osamm

FUTBOL

je

Astil. Ah: menee. neo, tarda 1 nla,
a red:lodo arogeanws, rEariana, per
I ivren Martín; E. I laut de Letty;
iS A don dures la consulta: el elneme
de la iniueniedia ser. El die/ de
sc. l'arcent i el granillos pm tit
E fedi _ball aarce.oda-repanyol. En la.
El .
.1I
ult
tz 3 de El rci de I'dreent i hie laSISe
n gnlji rica pel,lidula Esposa desdenyada,
M
ßper la mallar dandis:m(1a d'Ea (Mor-

IN 5d, a les den La dila do lea plan- FI

Avui, diumenge, tarda, a
quart de cinc, tres extraordinaris partits de pilota a cistell. Pri_
mor partit. Castillo i Gastafiage,
contra Ouruoeaga i Ei g ólbar. Segon, Ondarree 1 lehazo, contra
Jaime I Palau. Tercer, Barrena.
°li pa Garagarza, contra Mazo
Suleamendl. Nit, no hi ha mulle
Denla Lidiar/9, grana 'partas, tarda i nit.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Avui, diumenge. 26 de novelabre, a les 250 tarda:
Unie Eaporliva Sans-Barcelona.
Europa-Español.
Júpiter-Fladalona.
Camp deis primera.
Per a entrados i localitats d'aquests partits, el la de la seca
celebració al camp de joc.

Ori l d

al

F Aval, ditunenge, tarda, a les GaStre..
Cterani- a

Nwzr..;a o filulteläiäJ2Zeiaii

LOS MONIGOZTES
i EL NIÑO PERDIDO

•

Notable: sextet. Aval dlumenge, gran
je Matinal; tarda, per sessions. (Mi- y
C mea projecclona del grandlias esa,
emcsrts eulossali Eje trisa mosquee tara, ten, ea 1 aliiina l n i a, Per
j
a Douglas Fairbanne. Fialt: El pros- "y
IN era, per Eliot D3xtef. eilt, grawnóS
estreno: La torra de Prom4416, segens /a famoso obra ingli sa, gran
ß Inturpretadtó per Thomas Melaban
Dema ['Muna. a pesca cerraras, la di
n : sl cel iaissti ,:a:rt . Sa attcsa, /tenlo- 11.
s i sajm

Conipanyia de careueia .. s.
4 Ortas - Leonis - Gallega 113- f •e•

ANIGHVELA --CINEMES--

A les sis, sessió cope-
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Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quitlr e ,pri- 1
mera secció:

EL

Cataiunya

Diana-Argentina-Excelsior

niN
3 la farsa sainetesca en 2 ae- iIl
ag tes de Munoz cena 1 l'el cd ti
, E Fernendez, música de Ama- ri
1/EvNEE114
2112611 DRE111111 il (.1 . .'11 ViVdS
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El
ra EL PARQUE DE SEVILLA is)
ti
u
13 Pe:in:ola colo li lirOlogi . in
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ri pels mateixos artistes quia ti .
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Pm.

Companyia d'opereta
VICTORIA PINEDO
. LLUIS BaLLESTER
b Avui, diu menge, a dos rtilarts
de cinc, La canción del olvido i

•

lel

PEP SANTPERE

R.

ntratenuionancinaanniamoin
2
Avui, diumenge, 26, a les E
gonze del inati.
al
U cosscriFrr POPULAR
n
Orgenilzat per la
24
AS
- SOCIACIO
D'ESTUDIANTS 2
rf
UMVERSIT,AT NOVA
n
ei
1 a cerrar de l'
R
ORFEO CRACIEfir.
31
1 amb la cooperact6 de la co4
bla,
La Principal de La Bisbal. ri
Per a programes, als me- a
i gatzems de música. Per a e
te localitats, al local de l'As- 18
,i
E sociació, •
E
•
a
Urgell, 137
111
ei
a
i
al Teatro Tivoli, el dia El
a P l Conrert.
w
a ii
n
la
a
alltleniaNinagizivailr.Damie

Fspany,l'

9.mreEerany 5,iaiMilali22Cidear, ea

Frontó Principal Palace

Monumental i YizIkyria
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ESPORTS

Astil Mumenge, senil, matinal, d't I
1. L'orfanota, 6 1 7 entsOdis. Da
mala eatroganca. Programa &pida.
it Cae cacar-se nrob Liban. Tarda. Salí tualitats Gaumeni. fin, L'arfan.ta, 5 1 9 episodio. Expiad°, per
3 l'anime Eral-lee/4n. Dema dIlluns, La
morta reaLsct.ada, ( la dos pclona,
• Una pagina heroica, Un rcatrimonl
je
1111 fastigueJat.

•

E

4

je

Gran companyla (l'opereta 1 sarsuela, dirigida pela primera actora
artors Fernando Valle» i Paco Vio dat 1 els nuestras Espelta 1 Font.
4- cfandloses funciona per a aval, din•r¿ tongo, iba 06 ea novembre de
EI 1900, a tres cuarta de [matee de
e la tarda i res (atarla de deu de la
nit. Primer. la ansiada en un arte
kk En la huerta valenciana. Segon. La
j saratiela d'extraordInnrt eill de ros e
je
catalanes del eomenrament
U serle , XIX, original ele Planas de
Id Taverne I mestre Pont„ El senyor
Id Ramon enganya lee criadas. Ma (anea Interpretarla de Salud Rodrfenes, Gloria Sagdnitena, N'atilde
• Toro/mire Ferran Valle», Paco VIdal; 30 0,11 Corolas, Albert Geotn, Joan aun Vinyes. Pep Iturmendl, etc..
ele. ele. Gran sardana hallada per
l'Esbart Calda de Dansalres. Del" coral spres. lauidllorable presealació.

2iiIIIEEEEMEBIEVIEM n 111 n 18•1
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CADA D'A. A ittt:S DECt. cm-cru
La Dijous, diumenges i dies festina, Matinee a les 4 de la tarda

Lo

Teatro AWCIO

u
je
u

c., LLUM: 1 COLORS

,

je

Vlatge dentlfIc Instructiu per lee IraPienses salves africanas adral per la marca SVENSKa. 1 exclusiva GAUMONT

el uou quadro, original novetat escitnica, del Palace
Theater, de Londres
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AL COR DE L'AFRICA

CRI- RI

II amb

III..

Oil 10;13
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DIUMENGE, MT, A LES DEU,
la fastuosa revista de gran espantado

je

N

13
13

Liric C tadt

ra

Tol gons, 5125

'MORA LLOC PER ULTIBI LA TAN
DESITJADA EXPOSICM DE L'HEIT MES
ESTUPEND DE LA CINEMATOGRAFIA
MODERNA

je

iretetsaurstunentrenanuntal
3 ItAlie NOVLIATS ol

AVUI, DIUMENGE, NIT, AL LUJOS

del Teatro,

PI *

M'In

a en,

Direcció: JOSEP BERGES
_
1
Avui, diumenge, tarda:
LA SANTA EliKiNA
i MT DE REIS
rs
III Nit, l'hermosa obra:

2 14 I PALACE CINE
14736
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l'brereta d'exit formidable La
robla de las praderas. Nit, a tres
guatas de dau, Quo Os gra n Barc e lona i de l'any. la formusa opereta La reina de lae

,

111 i la deliciosa contedia
t ia
•
LA CA.SÁME9TERA ,

!

Olumenge, ME novernbes 411 unt
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Próxima reapertura. 01 recc45 Carbó (fill).

ti.gume...eznedereatennzuusi

Gran cate 11.staarant

Msnü doncel raciona
Entremesos, Sarro, Pelo, Colaina
mal 1 Postres
PESSETES 350
NIL escollida sellada musical

Crans reformes als ssIcnr, 1 serv( - i. S'admeten
cecarreas per a bonquets

retp..eurternarternteman
2
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Loe

1 3 .1m:e
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U
al Arfe« CFot.21 SALO DE MUDA
.
r: . 11(4 11 68 6,E.0 n18 trnatir,ch IQ
ta
Programes extraordinaria
fi
Gran Sala de Mala. Ar:St2crätiquaS 1
3
- se sir ons arlistlques. Fro . ranies ex- A
Y traordarria. Aval, diumenge,
de 11 2
Î, a 1. I.os hermoseo 1.1.11(111es El a
it. mistad. del .dector .INang, per el fi
cblebre artista ¡nones iessue Baya- Si
leawa, I Culpa d'eltri. Tarda, d e 1.1
madre a siS y de sts a vial. 1 ni:, ti
e a I, o den: El magnIlle Illta Baby ar--n
F tinta de chic, aer /a patita Baby, 3
E
d'altei (Marianas En la seo- a
r Culpa
Se , de lo tirt, reposirld del Sir:ladeas ei
E Iii. Al cor de PAIrIca salvatge.
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r
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REGALS lots es ditunrIs i di-
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Los hirsTy rtioR

tires

NUEVA '-)RE 1(05

eilá en revelarle lo Que acababa de leer.
—letarello inmediatamente hacia Lakewootil — concluyó éste. ¿Tenéis ami(
un automóvil rápido que podais ponerla
a mi disposieititi?
Waters reexionó un instante.
--i Puedo lirieer más, Indulta! Tfl neinos en el fuerte un aulo-ametralladora
que sirve pree:amente para hacer maniobras de protección de la costa. mantea
un ataque eventual de los aviones. Sa
lo voy a prestar a usled C. incluso, si ma
lo permite, le acompaflate.
—1Con mucho gusto! — .'exclamiS Juse
tin.
Habían transenerido opalina diez mi:
nulos cuando el automóvil militar aliarte
donaba el fuerte.
Wellington Ilrown era un hombre muy
apacible y el enigmático e inquietanta
mensaje de Clarel le haba trastornado.
Sin embargo, no creyó de sp deber °chitar a su hija la cofimnicación que acaba-.
ba de recibir.
—;Aprisa, padre! — exclamó ésta —.
¡Cored en busca de Elena y de Jameeonl
Pero dónde voy a encontrarlos?
Elena desidia hacer un estudio en el
'estanque de los abedules. ¡Seguramente
estaree por aquellos alrededores?...
¡Vaya usted aprisa{
•

de Santa Anna, I

1003 -

Polletín de LA PUBLICIDAD

de luego, vos no eonoceis a la joven
que deseamos alcanzar y corréis el riesgo de cometer un nuevo disparate— ¡Yo
os acompatiarel...
enemigo era dirigirnos contra esta joa
ven, no esperabas que el azar nos proa
porcionase tan pronto la venganza que
tú reclamabast...
—¡Sfl—respondió su cómplice—. 1E4
una ocasión que hemos de aprovechara
la!...
. Si Wil - Fori p habla organizado alrededor de Elena y de Clarel una estroCha trrma de espionaje, por su parte,
temigle adversario no !labra permaEl americano vaciló... No contaba
tener QIIP llevar un pasajero. Pero la reflexión de Wo-Fang era muy Justa y Do
podía extrañarle.—¡Sea puest—dIjo di—. ¡Efectiell-,
mente, siendo dos, tendremos mayorei
seguridades de exitot...
Los dos hombres se instalaron en el
avión. e
Sprig
ue dió las últimaa indicaciones
a sus ayudantes y magestuosamente el
gran pájaro se elevó por los aires...
El aeroplano no se había perdido loe
darla de vista, cuando el supuesto mee
eanieo, apostado allí por indicaciones de
Clarcl, desaparecía disimuladamen te PoZ

ir

1,97

Trr
umenf,r e, 26 nraerAl:re de 1921
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RONDA SANT PERE,
TELEFON

3078
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Preu fix NOVETATS PER A SENYORA Preu fix
Rebudes lea darreres creacions per a la present temporada : Grans assortits en llaneria i sederia
--).
le_ preus baratissims
Grans stolis en naner14.4rk totes
i gustes —
.
>.
Duvetin de tete colors i de 120• contimetrees rt 7 . 50 pessetes
ß6i...
waleaaanariZtgalialIlaarialer.

•n•2
irsella
VIEWIZZEigtneemssibuziomm ,
•
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Fäbrica de Panyeria
1

J. MIR ViVES, S. A.

OCASO: Melton a 25 ptes. corte - Estarns a 45 corte de vestit - Abrics novetat a 30 corte

xi

Es b casa mOs ben assortida e 1 nTtns1 Kerlob, Eslams Austräila, Gabaidines, Belladnes, Xestors, Cabal; I agres gäneru per a eics
Crins tantasies-Article3 binas i nezres-Graas no velats Pantaloneria-Camuses i gelleres per a vestits jaquefa

12

Recornanem bons sastres i conämies Tots els dilluns i divendres,vende, de retall9
Telefon
Comprant cm s gOnoms ea nula casa vasfireu amb gust i economia
Vendes al majar i detall
I ü e s p tx :
1809 A
reinagunicezutinquezenmemeausemser.ete5eituyerwcitotimilluntastimrieozareasireamineemzirwciielimearemensammememenosemewunacicancrommiertargreentumeemacirir
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ABRICANTS
Analitseu els vostres productes, assegureu vos de la calitat de les materies gimes

MOBLES

fle

DORMITORIS

Marca
Agalla.
(Feudos!. era 18.7).

institut Quimico-Tücnic
Pi, e

J. L ópez

r .

CARME,
(Davant do l'Haapital)

Laboraturi d'Aitlisis
n
quintics i baderiAzIcs, es,
pecialitat ea investigacions quirnie-iu.:ustriats

Daluret en la Cipaida.
Empia,fes Atkock no tienen iroi.
Fonaleecn los Esvaidas Deb:Ice
dc, manera 111.111par-22e.

,

LO,

CONSULTES - LLIÇONS PRACTIQUES
,,,,,r7,---==a5=m7rmaierprma7m7-..,.,e==axzemai

Execl.lent denlifrio de gran poder antistptie. El seu ús constan!
wgura unfit formosa i sana dentadura. Mig sigo d'Cxits

Fa rrä. - Pein : 112nrej
km [uta
å
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i Calçats per a Senyora des de 3'50 pessete3
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lec -rnewirnes gät <P1173,
..nstarrit:irt", i:alistrutiturs per 3 fronAports 1.neartet- lants; que es:ii funeionant.
ßtinge. orexi,zemen retare'. ea. Pasarle 'de Saat loan, Es vendre barata. Pena
nüntero tz,e. C. Btler0i Aires, so.
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4,-.1darn molt barra cztstencies de calpat AL DETALL vocodziit !
leem ncetres rnoatruarls quo renovara continuarnent I calçats amb e
petits detectes de fabr:eaci5
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Agenie eZCIlesiee: Ittle P3 10.1 V10 n1 T P••>5,
S. 318 C. , Monendn, 21.— Venta, 5 pto.. ileso:
SEG•LE. Vand-la de la: Flores, FI; esien " ;• n-. n i•ee, Princesa, 7, y yrioeipaies fa • .n,-.••••-i • - ,•••
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Des no 75 pe5 etess. Corta,
449 (entrada RocatOrtY. Taller de

sha

rOrt,Niti, r't
rrAoa,O. y re:el
eele cao

ne depuran la satzr• y lea hteo-orel, emeoraiew. •
la orilla ates pupiadada• y eir,,Irmr,!•.:
se. adinienblin reaelbelem elpernanete.a O las pf,
raraiteto
>lar. sao., U. ..tejerla prea;febe Osil.
a: ipsrua ee.
parfnein ilute>icelreten,
per >I Tele, en
n;:cneriaa,io,
deae e:
in ecciaae> ei tenidos en .aa ha.• A. tate:. roO ei
médico, yatadie co entera Ja
afecc eciiei. EnaTa
(«lar nas caja para eielveLii,rne Khan,

Bicieletes

(Fornico 1752.)
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Entré .bid:oto, edil, Dotar en Ca;rosa, Dievnr..,thelentee.
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t e t, .71,
Agenies ea EziyAa-0. URIACH ti CA. Baroelons.
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Cachets del Doctor Solvrie

J. Foral. C Cent, z23,
priucipal.
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pecUles

1'.1 rodar SUS tONO'n fentat
cieti,Ln , gota marieel. al, •
aloa quo scan, au cosan precTe y

P.-.1,tenc reved.

Prcpt pe r a ricos 1 inaialts
Premia/ a r Expo s ició
d'Higiene de Milis, de 1919,
amb diploma d'honor
medalla d'nr. — Venda, en
Colmados j Centres d'Es-
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)•Feje.4
' airlar
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Carta Diptlació, prop
Plaga Universitat, de baixos i dos pisos dobles. Supt.efície 8,57o. .4•7 mil dures, rendeix 6 per lo) nct.
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Citando necseite:2 tElz pr.era

amzems--.Neara.--1
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Venc casa

LOO EMP1O3iNE AikaCk lo. olislGo
Lp
rool,, y al mismo *;eropo fort.decen
cl coa...13 y din eoergin.

pünitian y letimo. Este Emplaste)
es el remedio on;versal y se vende en todas las Lloäcas del
mundo e:vjizado. Apikarito donde antena que se sienta doled;
El Enpla:zfo Alleork es

AfIlISC13, ROTULC, FA;Arel I
OttilL8

.,
Delzre4 en el Cantado..
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Preus baratissims

El Medicamento Arc.
Mara rillose Del Alnado
Farn Uso Liviano.
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EXITO SEGURO

ARAGON. 275

Placa de Catalunya, 20

(entra Paseo da Gracia y Claris)

intambe,1 amb substäneies vegeals elS tan renorne. - banys calenta, especialitat da la casa,. per a combatre l'Ariritri-m1 3 en ses múltiples varietats (Reumalisme, Ciätioa, etc.).
Finalment, onem dutxes preparades "ad-boe n , per a poder
dormir amb son tranquil i reposat, i exponen) la LOCO mectoe.
que tant emb211eix la cara. Exil segur arnb tothorn!
ARAGO, 275 (entre Passei;. de Gräeia i Claris).

Tota ren 3 d'operacions d3 Banca 1 da Borsa
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Vinagre a 75 centiins
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Obsequia els teus hostes amb LLANO GINETE i CAMPILLO - RIOJA

Vergara, núm. 12 • Telef, 961 • A
}buril). Cataluoya 85 • ) 1645-G
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PELLETERIA
RAMBLA DE CATALUNYA, 15

Grande assortit de confeccions de gran novetat
especialment en abrics i jaqueles ultima creació
NOTA: Primera fàbrica

'eORTS CATALANES. 624

Continuament articies de grao eclam

d'Espanya de curtits i tintorería de tota classe de pells fines.

Preus reduits en totes les Seccions.
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31, Ronda Sant Antoni, 31
El

ABRES

ofereix eis seus hiformes
comercials, econbinics,.
financiers, tècnics

per a Sen y oreei nenes e
5.000 en existencia

La priméra Casa a Barcelona

.ABRICS
ABRES

Senyora a 20,25, 30,35,40,45,50, 60175 pies. 2
113tg 125 135 ni. itol2tt(3111 ilili rllienis puya 1C311USS21 a
nena a 15, 20, 25 ¡30 pessetes, bonics
model s confeccione enmolts bus pa nyos camusses
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LIQUIDACIO_ COLOSSAL

Arxiti modern repetidament controlat
• pirr tina xarxa de 8.000 delegats corsk responsas a tota la península
l'América llatina
Intercan y' I de serveis amb les orga,
nitzacions similars ebtrangeres

arlícias

Lot.colossal
fi de

La nosü-a gestid coopera
a la normalitat mercantil
Mäxima garantla
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Demaneu prospecte explicatiu

MADRID

og Oficina en organització
•

a

Apartat, 502

a
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Apartat, 50

Moca dora brodats formoses CaDses.
Draps higiènics, boruca capsa

Gran regal
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10 ptes.
a 3 Dies, una 1
a 2'90 ptes.
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BARCELONA arei
Lliuia, 68

más

Plassalgs'Ilmana 56000 a liquidar

EDICIONS INFORM.

as
,,,, Primera obra que condensarä l'activitat de les en2tats

85 cèntirns
a 45 cèntims
90 cèntims

ara

U

4

•

cotó

a

750
u Pies.

grans amb saneles
Draps de cuino fil. la dotzena
pessetes U
a
1'50 ptes.
Devantals ferro, molt forts per a cuina
Dcvantals fi, per a cuma confeccionats 1490 ptes•
a
Llenv,o15 `camera`,confeccionats ample 160 cm. 4 4 50 ptes. o
Tovalloles russes, regular tamany mala ctot. eaa 1 . 75 ptes•
Ouedan uns abrics llarg 130 cm. per a Senyora, poca tara,
ben panyo 1 conteceió que aquets dias liquidarem a pies. 17'50
a
corte ara
12 ptes* •
Cortes llana forrnoia
ara
15 ptes
Corte panyo-pen de 2b pies. corte,
o
Gabardines mouel prectös per a senyora i bona confecció
ara pessetes
valor 75 pessetes,
45 o

115

a.
AllEi [t

150 pessetea- metre

Flas,sades cotó per a baietes

Mètode eficient.

t: 15E S Mi E

3.000

Vabr20 pies. Gota de 3 m. ara

Flassades

pa

veáis amb olio de l'enderroch del local
CORTES
Una mait suplior amílt 120 cm.
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