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La( crisi de feuiernisme

El volcà Etna en
plena erupció

Gtel nocetres recl ab ot or corresponsal)
Els catalana estem obligats a manifestar el nostre agraiment
Columnes de lava de dos
Ara, per exemple, s'estä liquidant
atlan dit que un escriptor ca- morts? Valla la pena d'encendre
lliure República de Cuba i als cubana, que passant per damunt yeti alarma que ha mocha eno les altea tete,
director d'un diari espanyo- una guerra civil i de fer tanta ¡tucents metres d'altura
t les conveniències diplomatiques i de les pressions exteriors, efe:es la leginana deria de construir es- lista de Barcelona, ha ajuntat da- na de destrucció? Que tothom
Londres,
1.—Comuniquen de
pressen la simpatía i l'amistat que senten per Catalunya. Con- cain que comeneava a arelar en ei
rrerament, a propósit del triomf respongui segons la sosa conecten Roma al "Daily :Jail" que eTcräroriament a l'actitud poru g a d'alguna novells Esteta d'Europa, deis catalans. Els llegats Pere Vila feren del feixisme, els noms de Lenin i eta. Per6 potser lotes aquestes ter nord del volta Etna es troba
tant bon punt han aconseguit la plena sobirania nacional resar el vas de les terrors hispiiniques. On de Marmita. Recodo la cara den-, vfetimes de reufemisme i de 41 en plena erupció, arribant les laan mostrat innecessàriament recelosos davant els moviments anem a parar?—es varen dir—. Si els falta astoranient irónre que aquest democracia sanan el mai menor, ves a una altura d'una dos cenia
Ajuntaments de Catalunya, a més d'esel demä metres.—Ilavas.
aega que no han triomfat encara, la República de Cuba dóna merçar diners propis en aquesta obra es- escriptor ¡iota, mesos encera, els monis que guiaran
dels vivents, mes segur t mes Mar.
d'ex:›assejant per una ciutat
Roma, 1.—El volcó Etna
ro ves repetides d'amor al nostre poble, sense que la privi
trafalaria. trobaven rajut de les fortunes luan jo deia alzó rnateix que ell Fins abans d'ahir, Itälia, eom
ha entrat en erupció. Lea
gioritzar-lo la possibilitat de disgustar determinats represen- particulars, on aniriem a parar ?
tia dit ara i ho demostrava. Vais Itassia, no comptava, era la carn ~es del cràter de la part nordants diplornatics i certs Governs europeus.
Per precaució, el ministeri d'Instruc- oillar a punt d'esser pres per un de rand d'Europa, el ramat sem- est estan en incandescencia. Es
Aixó cus demostra que Cuba gaudelx, no solament de la inde- ció pública d'Espanya ha procurat incauperd cona que aquest pre a pura. Avui, Rússia i
produeixen violentes explosiona
erüncia politic.a, sinó també de la independencia espiritual. No tar-se dels llegats Pene Vila.
escriptor s'ha fet tus art ambe'eu-, poden ésser, naturalment, un ele- que Remen columnas de lava a
públics,
canees
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estem
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que
en
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ni
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que
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desordre
i
els
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de salh de la dreta de
'ama guen
esteres ha roduit esverament la mul- etexampla, digué pre. ante eren rres, peró tambe, i en la mateixa 200 metres d'altura. Se senten
le mostrar llur simpatia per la causa catalana. La bandera de la altes
sorda sorolls subterranis i surt
tiplicació
deis
Pomells
de
Joventut
toés
d'una
estrella
solitaria,
anobismes
sense linteres. En Jo- proporció, poden Pasar un element
l'afegit
echter una espessa fumera
ostra patria, fins quan porta
les les negatives de beneir banderes i al- sep M. Junoy, que ha estat el vi- de pau, o tan sois de critica, que del
cubapoblacions
carrera
de
les
assejarla amb tota pels
tres coses semblants no són sitió aspectes riles a Catalunya que ha paulat
es
que aca- grisa.—Radio.
qüestió
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1. — El volee Elna esta
16 .1 eit els actea patriótica que els
de l'ofensiva. Aquests agrupaments de assenyalat la crisi de l'Europa d'a bi la inmunitat justificada per
!jprenen part sovint podtics cubans i homes que exerceixen altes nois i miles que vountariament se suture- bans de 191 í. no ha pogut rompe3 la foro dels de sempre: la impu- en erupetd Se senten grane surolle
i violentes captoten a un decàleg religiös i patriötic als encara el gel de snubisme que el intat dei s inventors de 1 eufenns- subterranis
ocions de l'Estat.
sions, a consequancia dels quals
Es inte:essant de remarcar que les simpaties deis cubana per ulls de lea altes stieres representen una volta. Es una Ilástima que el eran In e .
s'han romput ntolta vidree. La
Els critics francesos de la de- lava s'estén räpidament, devasfatalun y a són degudes, no solament a l'analogia que en certs as- amenaça. Miraran d'esquivar-la per mit priblic catalis vaga tan tardanaprocediments
enginyosos.
fet
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han
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l'eufemissitió
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ment
informal
dos
els
Feotes presenten
tant consiaerables extensione de
No ia gaire, el trininf del Barcelona
-L'adveniment del feixisme ha me principalment en quant s'ha camp cultivat.—Radio.
entribuit heroicament a la conquista de la Ilibertat cubana F. C., emportant-se el campionat. tambe
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embroses catalans establerts a la
va causar alarma en les altes esteren.
sella aguditzat la crisi de les idees dels romàntics francesos, pece no
La temptativa de eantra-atac aparegué de da democràcia. Abel vol dir que han dit que fins a 1914 el min LA SESSIO DE LA CAMA ANkarti. També hl. té part el record d'En Pi i Margall, la campanya
estat
popularitOLESA
arias. Els espanyols d'aquí i els de lora està en crisi l'euternisme, i en de- fou governat per ¡es maneres del
I qual en pro de la independencia de Cuba ha
de
doLA
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DEL MISSATGE
l'Espanyal
i
revifar
l'il.lustre
cataiä
Josep
Conangla
i
Fontanilles.
tractaren
de
allí
per
Faubourg
Saint-Germain.
Aquestada
finitiva, els rnetodes d'abans de
AL TRON
els convenia,
Ara mateix tenim sota els ulls l'excel.lent revista havanera nar-Li la significanea queque
la guerra. Sr) he fet i faig les re- tes maneras han fet un g pau deles altes es- se rves que oonvenen sobre el feie sastrosa, 1 fa quatre anys que la
Comento de sospitar
Londres, 1 (Gambe* deis -'Vida Cata'ana", i a les seves planes veiem la ressenya de la feres
viuran cada dia més amb l'al al cor. I1o1D 15. atolles coses d'aquest mete qüestib central d'Europa — repa- muns).—La rebutjada per alta
afilada patriótica celebrada al Centre Cata là d'aquella capital Creuran
a
la
haver
eixugat
un
aiguat
racione i deutes--, la qüestió mes vots contra 172, una esmena
commemoració de la data luctuosa del 14 de setembre del 1714. banda dreta i s'inundara l'esquerra. Es vairent no les trobo prou claree. viva se'ls escapa de les mano. Tot -. presentada pele laboristes al
violemcia inútil no m'entra, la
En aquesta vetllada. a la qual assistí una gentada immensa, pro- faran la il.lusió d'harer estroncat una cleu ri e gue)
que fa el feixisme del hom està cansat de sentir par- dessatge de coirlealació al disFerrara, i en descobriran dues o tres de noves.
aleeiit un discurs rerninent polític cuba doctor Orestes
sentiment
de divi.eó entre rics i lar de reparacions, i a la fi lote curs del Triar.
representant
a
No hi ha pitjor malaltia que l'apren- pehres—aquesta
Durare la discussió d'aquest
tx-pre s ident del Senat de la República i actual
gran veritat psia hom donarä rae a Alereanya. Tel,
publicació sió. Cal plänyer les altes esteres.
hom estä ernbogit de sentir par- missatge, eex ministre de la
le Corta de Cuba. Prometem als nostres llegidors la
..enagica — i la substitució d'aCARLES SOLDEVILA
questa diferencia per un come lar de l'Orient próxim acuse com- Guerra de l'amateur Govern,
pr(ixima (nula ampla ressenya del notabiltssim discurs del doctor
amor a l'Estat, no cree que lineen prendre-hi res; peró a la fi la Wortingron Es-ans, deelarà que
fe-rara. Avui ens iimitem a reproduir-ne les segü e nts frases:
litt fonament humà. Peró el fei-. mala fe oficial dele turca és una Freno no havia d eeser rúnica
S Eis pobles tenen dret a elegir el seu Govern. La própia determiaterre s'Ira d'admetre perque I ra- cosa tan clara, que tothom dóna en soportar tes uivaaaciuns de la
pació dels pobies és acceptada, no ja com abans per les multiel sentiment eeneral que raó als tures. I així suceesiva- guerra.
tud, sinó pela estadistes que al voltant de la taula de treball den- Converses filo- duela
mena I bé; hi ha poblen—com ha
Cal que Alemanya—alsi desvoll verles els problemes resolte
taren sobre aquest discutit tema... Catalunya, com Irlanda, será
constatat melangiosament Mau- prés—pagui la part que taxatidemes,
pesque
vol
restaurar
la
a
la
direcció
lliure. No ha de trigar molt de temps". Una gran ovació meresrras
en
tornar
vameni
fi correspon pagar.
dienitat de la politice, negada sisU-Action Française"—que estan
L'orador, que es Iliureeauvista,
cudissima premia les declaracions catalanistes de l'orador.
temät irament per la democracia.
oge psvra tothom del feixis- tipa de conferencies, i de notes, i opina que es eaieue en un greu
Cal que els catalana peninsulars corresponguem a les demosXXIII
h'ss Del firixiame ml, il'eaperit DIn- d'experta, 1 de deicureos, i d'eu- error duran les ni:guturales de
tracias d'afecte que de Cuba ens vénen. Eis cubano i els entu(Contimmeió)
cap miracle ni cap solució ca- femi3mes, i que tornen al ativern pau, en crear nous Esteta amb
tiastes catalans de Cuba han de tenir impreseä que 'duro parauLa nastra alumna ha anotat com a fal- gtI
fort, fent tarea rasa dels mètodes la consegüent aparició de metes
tastrófica. Pesó el nudo té fam da
le i Ilur tasca és se guida amb interès a Catalunya i que ací agraim tes de sintaxi els casos d'iís de la prepo- enses
barredes duaneres. per tal com
conereles da sollueions ra- anteriors,
teraialissimament l'actitud de noblesa que el Govern, els político sició de davant la conjugació que
I tot aixt5 vol dir que, comptat 1 :retuestes. com es natural, no hi
pides i preotiquee. Tothom sent
d'afegir la noticia.. de qui el
Jet noble de Cuba mantenen davant el moviment nacional català.
debatut,
l'esdevenidor
Ps
de
les
ha el mes petit duhle que posen
el eansament infinit d'aquesta
Entre les publicacions de proselitisme patriótic que han d'es- Govern esta baix ramenaea..." idees nacionalistes. Qui tingui la
trabes al comerle internacional
a
I
tener'
de
reecripter
vagorós
que
que
s'hagi
dit
que-"
de
M. A.... es bol
ampar-se pródigament per la terra catalana, nosaltres hi posasernpre ostia a punt de fer una força de rompre les set flassades i el dificulta.
"...
i
bona
prova
de
que
est
aal
costat
de l'ufemisnie que el vuitcents
Reforint - se. a la nota de lord
riere una breu i viva história del problema cuba., victoriosament de..."
sintesi Mena de sonoritats, i
dernocrätic ha estes sobre toles Balfour. diu que eiinfia de l'acreo , t. Hi posaríem una tria de l'epistolari Maceo-Màxim Gómez,
passatges. —indica la nos- poldie eurreete, ajornador de les les qüestions i sobre toles les
En
aquests
que ha aparegut recentment a Cuba. A les cartee privades tra alanina,—cal suprimir la pr-posició qüestions. infinitarnent buid, ronsciencies: qui tingni la força tual Govern no es considerarä
dieuests dos horneo es veu ben clarament l'altesa de llur esperit de i esborrar l'accent del mot ço és sortee earn ni sang, producte in- de tornar a l'acei6 directa, que es lligat a ella.
t e l.lectual IdI paper sellat, de
Aeludint a la reeni6 prelimii la puresa de Ilur patriotisme. A Espanya els ireezentaven com reemplaçar el grup de qui per la simple Uartiele
de fono i del mètode, que Facció eterna, i prescindeixi de nar per a preparar la Conferenat'erbols aventurers i gairebé com a capitana de lla—es. La veritat conjuncia que.
tata
mena
de
muera
i
de
procuracia Económica de Brussnales. la
Pero lema ací tina censtrneci5,—de qua oensisteix en partir la diferencia doro i de comissionistes; qui tin- reunió que ha de celebrar - se a
ü que eren dos patriotes exemplars. Com a exemple de patrioamb
el
centrare
La
histeria
d'aa
ja
t'iris
no
sabem
que,
—
qtte
!loe da
gui la forea de dir les coses pel
tiene haurien de servir llurs cartea. Tots els catalana haurien en
els dieg 9 1 10 del carquin punt pedem considerar com a de- (prestes alianees és la história de ver nom i de tornar a les coses Londres
mene i a la qual han de corlees-.
'apr3fitar aquella 11;0 excelsa que dóna Màxim Gómez, quan des- fectuosa i nacceptable, donat que La ma- la Tercera Itälia, La Tercera Ud
res dhaver romput personalment amb Maceo per desavinences joria dels escriptors acuals l'usen hald- ee ha resolt lotes les qüestions conen-•les. ha guanyat la partida. rer els primera ministres alials,
JOSEP PLA
diu el cap del Govern brítónio
Je caracter, Ii escriu els següents mots: "Tot ha acabat entre nos- tualment, i no certament per Meada. sinó sobre el papes. El nombre de lleis,
•
projectes de Ilei i de decreta
que no tt S possible d'anticipar per
novelebre.
dtr2s. Tot, menys e 1 nostre treball cornil per la llibertat de Cuba'. perque no s'avenen a renunciar al grup
ara res en concret. per0, amb tol,
relate que a Itälia s'han dietat i
No abunden molt els testimoniatges de sirnpatia exterior en- de qui.
afegeix, l'afirmarle) de terminaLlavors. tenint en compte rci: d'aquests que no co rompleixen, fa escruie`.s Catalunya. Mentre que tants Governs i tants pobles es mespersonalitaes que asseguren
ama xir. Aquest nombre es molt mes
NACIONALISTA,
VOS,
ren reservats o sorruts davant del nostre cas, la lliure República escriptors (en oposició. val a dr- ho,
luís constant dels nearca amen anticst, fort que a Fritura i que a Espa- coe us heu lamentat cta la poca que es impossible d'aeonseguir
lene declara públicament les seves simpaties. Havem d'estar-li caldria
real)
pagament d'Alernanytt. obliesborrar lie la Bosta de la riostra nya. I bé : el feixisme no ha de roe
preferelament agraits. Cosa convenient seria que alguna entitat alumna. els tres passatges citats... llevan, mes que posar aixó en moviment. premsa catalana, que bou enyorat ga a recordar que ni les fähria
Fil Ilegillor peca unt arh: Izerr anys seguits un (llar' integralvales ni 11, s mines aleroanyes han
Prestigiosa ele la nostra terra prengués la iniciativa d'un home- pena del primer, en el qual hi ha una
sofert cap mal; mentre que les
entibar a alzó tan senzill valla la ment naclonnllsta,
Latee als cubans.
altea falta sintàctica. aquesta
!nena d . c fer una revolurih 1 de
JA SOU SUBSCRIT A
de Franca han quedat destrui
hie 'mil- en lloc de solar
"LA PODLSCITAT"? des.—Iln% as.
Bai.r no Es mai preposició en català. passar per sobre de tants i tanto
Bajo. espanyol, es tradueix per bar guau
bienio. pues ello de muestra los aciertos és suba! intiti, adjectin, adverbi pera, quan 1"3/2====e2m
de su conducta incluso en relación crin Pa preposició es tradueix per m'a: bajo la
LA
aquella parte del reino tan preaada de ar- direecitn. bajo la presidencia, bajo la
duos problemas y tan vivos en la manifes- amenaza. es tradueixen, en català, sota
NOU PERIODIC tación de los sentimientos y de los interedirecri,í. sota la Presidència, sota l'ameI ¡fa emnencat de publicar-se a Barrio- ses contradictorios que en esos problema, MaÇa.
P. FABRA
achina
I1 La Comarca Gandesana, &gen de la
Queda, dones, Gen dar que l'iírgan miIc !i,az de Gandesa.
, En l'artiele de Presentació die Volem nisterial considera que la rebuda afectuotanribuie amb cl nostre petit, pecó veri- sa que fon dispensada al ministre del Tetale esforç. a la llibertat de la nostra boíl constitueix a mis d'un Irrt personal
n E
al senyor Calderon, un i'xit per al
amada patria, Catalunya.
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ACCIÓ CATACANA

CARNET

Corr. sponent (1111b la millar siena° al

aliut que dirigeix a la Premsa catalana.
JOVENTUT N AC ION.I LISTA 'CARIA
2211I lit el projecte d'estallas (Vaques12 sea ciaiiat, la Junta del Centre RetaBOJ Federalista del Poble Non 1 lw erd; el seu estafar per a poder-s'lli reunir
'cada (U n: ni-tres, aerí com per a celebrar-ti
.fl eWe de conferésscies que prepara.
El 11::tin 5 inaugural tindr% bloc dins la
frana quinzena del mes qm som.
NOU CENTRE LAUMI
Denki,diumenge, a ¡co quatre de la tardo, ha de celebrar - se la 1111lia general per
ola c onstiturid d.1 Centre ¡sumí del districtc II d'aquesta citad.
De diumenge en vaa se'n fard la i110119kracij oficial, anunciara-47.i la presMtia de les aularitals del partit.
'
Aixo Da Finz VENIR MI. NISTRES
lIeus's coni Sil. interessant paragral d
r orlicle publica! per
La Epoca, de Madrid, a p ropósjt dc vial ge d'En Abili
Cala Barcelona, al qual artick
tI tosire. e ditorial d'ahir:
T..1 viaje del ministro del Trabajo a

Barcelana, por las unánimes manifestaciones de cstimación y de respeto que ha recogido, no es sólo un
gran éxito personal
Par' el adiar Calderón, sino un motivo de
Itesle
keitima satisfacción para cl Go-

Govern que presideis el senyor Sder fue:
Guerra. Aquestes año les deduccions que
treuen a Madrid de la cordialitat catalana, no sempre oportuna en les circulashuríes presents.
ELS NACIONALISTES RrPUBLICANS DE REUS
Amb satisfacció reproduint el' següents
pariera f s d'un article publicat pci diari

resuene Foment, portan% del Fontent Republicä Nacionalista d'aquella ciutat.

En l'actual moment polític, no iii ha
altra agrupació política a la qual ens
sentim mes identificats que Acció Catalana. Aquesta nora agrupació patriótica
atrau tota la simpatía i l'adhesió de la
costra joventut. El diari LA PUBLICITAT, amb eis seus valcnts editorials, es
l'interpret mes fidel de la nostra ideologia
i del nostre sentiment patriótic. En les
leves orientacions cerquem la inspiració
renovelladora del nostre esperit, bon tros
treballat per la desil.lusió de le nenes
tactiques fracassades.
No ser= nosaltres els crni rcincidim
en l'error. Res te que veure el nostre republicanisme amb el deis republicana
d'Espanya. No ens interessa la forma de
Geiern espanyala, parqué el repare problema es de Govern propi, d'independencia nacional. ,
LA CIJA TALLADA
Mes m'era fou transm,,s des de Madrid l'es.tracitt d ' Ya ardido e Heraldo

MT
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El nostre celebrat pintor En
Nicolau Itaurich farä aviat una
important exposició d'obres naves
al Sale de les noves Galeries Areeles, anexes a l'Hotel Ritz, les
quals s'inauguraran próximament
a les eine de la tarda,
s'inauguraran a les Galeries Laietanes les exposicions de pintares
dele artistes senynra Alexandre
de Calianyes i J. M. Tamburini.

TERCER APLEC COMARCAL
Diumenge, 3 de desembre,

A BERGA

Sardanes : Festes populars
Visita al Pi de k Tres Branques
eallii1M11111111M

de Madrid censuran( al senyor Ardastaz
per la sena famosa feta. Ens sernbla
(-curvé advertir daca rases respecte de Tusticle alladit. La primera és que 110 es
tracto d'un treball de redacció, sind d'un
tratan signat per En Unís Anton del 01tnet. La segona, s'a que els que transn:eteren l'extracte del dit artick, li tallares! la
cua. I aquesta cuo t.; un cert ittfen's.
Comletament, dones, la informaiii feriodistica,reproduint a cosaistuacid la rus tallada:

Y crea el sefior Ardanaz, con todo respeto: la fuga de Annual no seria buen
precedente en los amadas montes catalanes, que yo, bilbaíno, creo míos y como
míos amo; pero que si se poblasen de barretinas por defender el ahna regional,
ye. eataria
_ entre ellae,

MITING
Hi parlarän els

senyors:

Bofill i Matas

Puig

Lluis Jover

Nicolau d'Olwer
Esteve
Ramón Vinyes
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50/0.
Pernecarrße de Catelutlya
1[4»kOet"4 urtseral Ierreb. Cetiant
liedeanyla riensehmesa aleetrietat
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94'76
li'25
53/0
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60/0 9486
tereoUt 7reetee30e Puteo; 3401? ha 18
CAMP A/41a cese,» Taleee rtletnee
20420M COM./AY
• Ceelana 9 Meetnettat
U nir entre
Espanta »diestriel
ftat. Gral. Te.41024.
• reseemler Isem
51.• Amere» d'Eleeteetel.
Moran MTRAJIMIRKS
Frenad, 40-0o
Idea, solera, 359.113.
lata, neetane 4210.

LlIttres. 90'44.
Llree, 31354.
201-.re, 4'43.
Marca, 013.
Corea., e 0150.

114

105

191
63
lo

Vnetela en• fbale: Iterd. 3 de bite.
Miennt, 9 de Wat.
•
SOLER I TORRA GERNIAN8

Obertura 1111
Van, iiírlo 414

bale

Tanda

5430

95'3.3

110R6A DE MADRID
Salarla tompal, 7015,
nieta a de mes, 0000.
Amortiteale, 4 per 100, 30.50.
laca 5 per 100, 0500.

amb carro/1 general 1 7
pasnatgers. Amarrat moll de les
Drasetrtnem. Consignatari, Gompanyia Tranemediterrania.
VaIxeile serena
'Vapor eepanrel "Tambre", amb
Càrrega general, cap a Las Pal
mas i escales.

Fruteros, 4575 por 100.
Aleles». ree'n peen,tes.
Italiana, 3100 pe55e5e1.
lan131103, 11150 per 100.

larsuaumsa 4 • 55 peefetns.

Aleabanys,11•12reeetre.
Ausarlase, ereis per 100.
Nolanderoa, Veo penabas.
"atleta, V 0 5 peasetes.
Pernera, 109 ilettelet.

Ilearnares, 1 , 511 n•zseree,
Ramulla, 120 peeteetre.
enana llalla, 045 peseta.
Canadá, 415 peaseles.
Argentina, 9'81 peste1411.
erti31.319. 5 puse'ra.
•
• '70 remetes.
Braelcre, 840 pessetee.
SeNvIsms, 1 • 35 pet5e140.
Pern405, te pereetea.
remalles, 816 pc4aelea.
Ialtanese.a. Irrs
Angellna, 44'60 Reates.
•
9990 posalus.
Ellatiam. 285 remete&

Savoia", de trànsit, cap a Géno-

cap a AvilAs.

Tabsee, 23400.
Auererli preferente, 45'00 ,
ldem manarlea, 3200.
CbaluleS. 8975.
100 r4 18, 04500.
Alacena. 31500 ,
P*14n,,, 45'85,
Llares, 50'30.

renis TAMA
Cauro, sobre Londres, 5423,
Elan 1i9i0.a, 0200.
Idem Eapany a, 21425,
Ideal Disimula, 55350
Ideal palla, 0870. •
idelal Poca York, 1493.
IClem Suerte, 380.
klem Maea, 206.55.
Idem reernetre, 558.
idee ntuatnarca, 288.
Ideal lberba, 0'176.

02808113 TANCA

Llluree, 6415.
Pealebell. SI&
¿bree, 0870.
1251els, 14 21.
Fran, s 11819505, 200.
Narre, 018.
Curoues, 0"02.
Llmeeellt - musca
cteffien •rgentines 19 5/8.
Exterior, 7700.
Peine., 6495
Nora York, 4'5175.
Espante, 2940.

fluiee, 114105.
Holernin. 11410.
Italia, 63'75.
8u4,.,, 1876.
Portu gal, 437.
Argentina, 4448.
Nontobbead, 4373.
CLfle, Mito ,
Berilo, 3550 1.
Yokohima. 91'87.
1351glea, 69375.

Monte"

"

11 2N1gril 11[111111111
16, Fontanella, 15

1.

[111hilS Ia

Libres 3150 persem,
telera; 050 pes.etes.
Cibal, 448 ~metes.
alerlea 000, 15750 per 100
Yeeteuela 11450 per 100. •
Marea, 150 por 100.

FERROCARRIL!) DE CATALUNYA
A.)

La Junta Sindical del CoLlegi d'Agents
Carivi i Borra de la nostra placa acordà, de conformitat amb les disp-siciotis
vigents, adinere a la contractackS i incloure en la cotitzacio. oficial d'aqueixa
Borsa els 10,000 bono emitits per la Societat Productora de Forces Motrius.

Celebrat en el dia d'avul el
misa sorteig per a l'amortitaaci6
de 230 obligacions de les emeses
per aqueeta Companyia, eegons
escriptures de data 25 de juny
i 25 de novembre Ge 1913, han
resuf tat amortitzadas les segúents:
Del número
851 al 860
"
"
4841
4850
•

Mercat de Tárrega
Blats banca, de 43 a 44 pesseten.
Idern roig de forca, de 44 a 45.
Ordi, de 450 a 3050.
Blat de moro, de 32 a 33,
Favons, dc 42 a 43.
de 1750 a 18.
Preus per roo quilos.
Vins del país, de 14 a 16 pessetes.
Diem d'Aragó, de 35 a 40.
Alcohol, a 210.
Misteles, a 70.
itrussats, de 130 a 320.
Preus per 10o litres,
Olio, a 5'50 el querrá.
Ous, a 4 la dotzena.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIMES i NIGBEBT S. n'A
BANCA, VALOR% CANVI

Telefons 1230-1231 A
Plaenbla del Centre, núnero 8
Impermeables
Capes not,
i Abrics
preus d'ocasió

HOlif1rilE1 f1121
1

▪
▪
•
«
„
•
"
▪
•
•
.
•
•

•

5391
5400
5531
550
0961. '" 9070
7971
7980
9691 • 9700
10311 • 10320
11131 • 11140
11581 • 01590
12311 • 12320
13861 • 13870
14081 • 14070
18031 " 16040
16601
16610
27201
27270
29101 " 29110
29781 " 29790
30381 • 30370
31881 • 314390
32191 • 32200
3274
32760
34381
34390
34041 • 34950
38551 " 38560

De s de rf de ganar próxina 425
precedirà al pegatnint del capital d'aquestes oblignolons amor
titeadee, o sigui pessaten 500 per
cada una, com lambe del eup6
aúniero 19 que vano en aquella
daba, tant de lea obligacions
emortitaades en aquest eorteig,
corre de les en cfreniaciú. arnb
deducen) dala Impones corresponente.
pagament tindrà Roe tots
els dice feirters, o la Societat
Anónima "Arnús Garl", 1 a los
oficinas del g iadisat de Banquera
de Bareelong, carrer de Ferran,
número 34, pral.
Barcelona, 4 deaembre • 1022.El director ger6114 r. &mor

Boquerie,36 1 38_ 1.aviton,

a

e

{denles

1

PREUS LIMITATS

E

16, Fontanella, 16
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La mäquina predilecta
i
/

FORD

90 caräcters (13 mea
que en !ea denles

Construo
ció sólida. Pulsació
suau. Pir a eonieixer
tols els avenlatgee
marques).

L'AUTOMOBIL UNIVERSAL
Preus vigente
13. CADIZ

F. A.

TURISME 3,575
TURISME:
arnb arrancada 1

TAL, derattaeu-la a
prova a

Alti afectes de l'articic 29 del
Reglament, ea convoca a tots els
senyors regants a la Jun'a general que tindrà Roo el dijous
vinent, a dos quarts de dotze del
mati (dia 7 del mem que sam), a
l'Institut .1gricole Català Saut
Isidre, Portaferrisa, 21, pral.
Barcelona, 1 de desambre de
1-922.-Per acord del Sindical, el
Secretan, E. Nlaynée 1 Gaspar,

Alfoz, 128 per 100.
Cateee, 11550 per 100.
4 3 8 duros, 12550 per 101.
1 duro, 116'50 per 100.
Isabel, 159'50 per 100.
Frenes, 1255 0 per 160.

18
iia
1u

Exhlbició als aparadors de les
creacions de la moda

•u

8iNOICAT DEL CANAL DE LA
DNETA DEL LLOBREGAT

Gabardines

topenbague, 11111.

le
i•

de la CONTINEN-

OR

a

:Ix

ANUNCIS OFICIALS

Exterar, 66'10.

Dan, 41.•oanya, 578'00.
!den, espenzoi Ge CreUll, 00000.
Ideal ha de la Plata, 23500.

ilce

a
Vepor espanyel *AmpurdanAs",
amb càrrega general, cap a Ro- e
e•
sas i escales.
Vapor espanyel 'Cabo Silleiro", amb carrega general, cap a •
ä
Bilbao 1 escales.
Vapor iMliä corren "Tomas° di •
u
va.
Vapor :ingles •Yolumnia"., -en
Ilast, cap a Iluelva.
Vapor dan g s "Harem Brogs*, en
mep a Valéncia.
Vaper itaeä "Prineip•s e l Mefalda", de tranalf, cap a Chova.
Vapor empanyol "Florilils.'",
tränsit , cap a Tarrazene.
Vapor espanyol 'Guillermo
Schulz, amb earregia general,

BITLLET

Admissió de Valors a la
cotització

aone; MT

La seva familia i la caia "Soler 1
Matas", en fer saber a Ilurs amics la
trista nova, eis preguen una oració
per l'ànima del finat.

Nordest. Consignatari, Companyia Transmediterrknia.
Vapor danf. m Niobe", de Lülia
Casa mortuoria, Diputació, 260
amb rumia. Amarrat moll d'Espanya Est. Gonsigratari, R. EnL'enterrament tindrä 11óc a les 3 de la tarda:
berg.
Vapor angles 'Havdrot", d'Alezandria, amb coló. Amarrat
moll de Sant Bertran. C,onieigna'•-•
fui, Agencia Merltime Witty.
Va.por francas "Cabalaire", de
Maragan, amh 0413. Amarrat moll
de Sant Bertran. Consignatari,
jranummItMIIIIIIIIMIBIIIIMMIZZIMIHIlliaaIMNIIIIMIlitRIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rarrrfrez 1 Delgado.
Vapor correo "Princlpeti- ell
oa Mafalda", de G6nova, amb P
triaren, 1 14 pasa/ligera. Amarrat
moll de Barcelona Est. Consigna, :
tari. Itlla AgnImica.
Vapor espanyol

75

liailarca.
P1aet Va1e3e14,

havent rebut els Sants Sagraments

Vapor esparyol "Vicente La
Roda", de Cartagena 1 ~ales,
amb anega general i 146 ¡raesatgers. amarra( moll d'Errpanya

Mea
Mea emes% Drena 9925 Per
1 Per Remeten& sobre tarro.
Gorrete mera

•

HA MORT

Dier. Gonsignatari, Companyia
Transmeditecranne.:
Llagut espanyol "Manuel 2", de
Vinarete en Hast.
Vapor alemany •Aehilles", de
Itälaga, amb carrega generaL.
Amarrat moll de Barcelona
Sud. Consignatari, Bernad i Companyia,
Vapor espanyol Caho La Plata", de Sevilla, amb carrega generhl. Amarrat cnoll diel Rebair.
Conaignatari, Ibarra i . C.outpa-

byia.

11111

Deintee, 4172.

41/8.

C. S. A. ' 1.•87'35
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Wat 4e more (Plata vele.
11011
$789
Oteada Extremadura.
35
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45
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44154.
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Atacare, 3,
carisma

Oree» per eme de 64 trielalL

co

Cereras Medres
0.
&n'alarde 4 530
r • Me.
Id2s. Salema. raerle.

•
corrent
Taseona arribes: Nord, 7.

Nema

7015
1141758

%
" Atattia.
Atable. 6%?
•
A. 10150
OPA. Tr. si. 1 Panul 1909 3.
101 50
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e
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•
yenes
tes'
S.
4
•
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FARME4
„te
Ilnen Oxeo
Brame •
litmea extra
Carrete
Penerfen superior

Ida. Ve, ren

En Pau Soler

Vapor @Cerca llalla "Tomaso di
gay ola", de Buenos Aires i asea,
les, an* carrega general. Amarrat mol! de Barcelona Est. Gonsignatari, Ignasi Villaveechia.
Vapor espanyol •"Balear", de
Palma, en llast. Amarrat moll del

SESSIO DE BORSA Mercat de Llotja

rodee llanta canviable

SEDAPIE

OR318, 3. A.
DaTmes, 12

3,910

amb arrancada f
roclAs llanta can.

BARCELONA

6,176

CHASSIS CAM/0
per a una

tona útil 3,450

Unic agent
per a

Barc,el.ma

A. CaSajt1 811 8 Pfl itfei

SOLER i TORRA aMANS

DiputacaS, 279

BANQUERS

RAMBLA DELS ESTIAMS, 13, 1 BONSUCCES, I

HALITA

musszsassams
VALORS - CUPONS GIRS - CANVIS

PER A COBERTES
PER A RECOIRINIENTS

IBBIBBIBBB

Rapa Ondulada canaleta

taruanys 114 x 185 ora.,
i 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40
tamanys 120 X 120 cra.
Xapes "Ir por a recobri.-

Negociem tots els cupons venciment I." de Desembre pròxim

monta:

.0.-*n••ezewshaa•••0•011.

120 X 190 i 120 x 230 cm.

,

Uralita, S. A.

LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA • SALAMANCA

MADRID -

Banca Marsans
• Valors - eupons - Girs -

ea! - eotoas - Vialges

Barcelona - Rambla Canaletas, 2 i 4

Queda oberta la negociació dels
cupons deis Deutes
INTERIOR, EXTERIOR i AM`)RTITZABLE, 4 per 100, i OBLICIACIDNS
DEL TRESOR, 5 per 100

venciment 1." de gener de 1923
DIRECCIO TELEGRAF1CA
MARSANSBANK

Ilpartat de Correus, número 1
4530 A.
TelUons niuueroe 14831 A.
4632A•

ßUGGRSAL A MADRID: Avinguda del Cemte de Pefielver, 18

1

CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. López, 15
Telefons: A 1848, ß 1144

LLET "FI

hiliji"

Li ru

YBRAN al FONT
MAQUINARIA
El». I artlotas per niquelar
Ayleen els selle clicnis que
tra.slladea Dure ofIcines t mag/a44
fetal a la placa do Tetuan. 24.

NONELL GERMANS
CARVI : vaLeRe :CUPO»
Rambla MI Centre, 18

_

.

.

DIssablto *ala desuere de 1E22
11.

L

.www.vomin,

••••••••

Palau de> la Generalitat

3

BLICITAT

Europa i Badalona-Martine ne, aquest (farree sobre tot, que promet esdevenir apasaiquant.

De la catästrofe del ,-L'Exposici6 M ternaeio. Aniversari de la mor
nal del Mobli Decorad'En Pi i Margall
Port

t

EXCURSIONISINE
ció d'Intertort
Abans d'elle, a la nit, se eale-e
El dol de la Ilanoomunitat
LA cura' de l'Ateneu Obrer
Xile I Catalunya- part deis tete i del antecedente
Lacte d e l propvinent brä al Centre Radical Provincial
de
Signada
fa
e
'de
pel
president
projectat,
la
Secei6
Tal con, es tenia
El senyor president de la Man- de la gr' eatld' han neetivat una
Tarragonf una reunió per a trace
Mancomunitat. de Catalunya, sedIlluns
eernunitat ea, Catalunya, per swsura improcedent que conste- Propaganda i Exeursiona de l'Atoen
tar del descuit en que es trofen el
nynr Puig i Cadafaleh, ce senyor
la curtueix
ultratge
es
rennt
efectvi
un
a
la
persona
Obrer
El
proppassat
dijous
dcl
districte
ser./
En Flan.
seerd (PI rnn Permanent,
alcalde va rebrer una comunica- a tes oficinas de l'Expemició do projectat monument a
dignissima
d'un
diputat.
a
les
so
de
parcelas
m'ates
i
d'homes,
quina
una romunteació al senyor
de en la qual es manifesta que Barcelona sota la areeideneia de cese. Pi i elargall.
corporacione
afectades
a
teta
trajeetória
fou
de
Sant
Cbgat
del
Valles
censo' de ei de a Barcelona, fent-.
RI assistiren representante de
agiten Cense! l permanent, en l'alcalde, senyar marques d'Alee
a Papiol.
els catireane.
republicans radieals,
centres
li preeent usl emula de la carpoJunta
nembroms
d'ahir
ite„
que celebra abates
Ir Misil
No cal dir que donats ele
Ila, la Junta oneeenitzadora de culturals i d'esquerra cataluna•
racie per ta eateetrefe ocasionava acordar fer constar en acta el
premis que s'oferten i als mas equipa
l'Exposieiú Internacional' Ut1 Mo- 'Be-rabeen diverses adhesiona.
F.s
troba
malalt
el
dun
diputal
terratrèmols.
La
pels
dareers
da
que hi cota:arregacen', la testa resulta es- Leeu sentiment per la catästrefe
ble t t./mereció d'Itiferiors;
S'acorda anomenar una comise
dula comunicacue, redactada en Joan Casanovas.
rlindida i l'acre esdevingué digne de tate del Port i manifestar el seu nIs assietencia de representacions
siú pro-construcció numument Pt
Vengue i . atalana, deia aixi:
ee'RevIsta de la Iflea
eta alees que l'esmentada Secció celebra
eineer
condol
a l'alcalde cola a deja nombrosos organismes que
Margen, integrada per clemente
• litre. SPnyDr: El Censen Perci pal
representadi de la capital cata- integren l'esmentada Junta, entre i
Pel desenrotll de l'espora principalmeat
de les representacions que hi asmaneta de la Mancomunitat
dam temps enea, mercas als treballs de lana.
[les primecot»plen
ele
gneis
es
El
Cor.scll
permanent
de
la
afanan/asistirem Aquesta ~166{6 es reCalalttnya, que representa ofiEl diputat proXincial,
l'incansable president ele la Secció, En
res m'atleta econúmiques i indusuntre el dijoue ti les deu de la
eialment ei poble catete, davant nitat dcZaa r alunya ,cn ma de es . rei ale Joma Montarla.
president
de ia. Coutissi6 provin- t dale de la ciutat. nu
telebradee,
acorde
enearregar
nit.
Je magnitud de la eatestrofe canTraslIndat a Sant Cegar el jurat de
cial de Girona, senyor Noguer i
El president del Comité eximaa
la
sa
y
a
1
e
-la
d'Admin
a
e,azia
la
Com homenatge a l'insigtte pu 's
sada pe) terratrèmol que acaba
sortida, fou rebut per les autoritats, loe Comet, visite al senyor alcalde, tin, el tincad, d'alcalde do-n Josep
.
1n
bi
t
ia
u'una
'i
"Revista
de
i5
'.i
I
t
ma
jiun telegrama al pree
zona
del
de devastar una ampla
facilitaren cantrols i tot ço necessari a traslladant-li el condol d'aque- Barbee, tionä cumple de tots els litio s'envià
sident del Consell de Ministres.
país xitte, ha aeordat expressar
les
pa:elles
que
hi
prengueren
part.
en
treballs
realileals
pel
Comite
lla
desgräcia
corporadd
per
la
En la dita revista la (tatua articles docper l'ostra niediaciee al Gavera i
FI resultat final resulte fuer:
esdevinguda al port d'aquesta compliment de la /Mesh!) que li
inals ,estudis sobre els serveis tictacs,
poble de Xile, el set.' mes pro- amb
fou confiada i dele quals resulta
ciutat.
plans, fotograiies, gràfics, etc., co- Parelke mieles:
fund »Mimen( per lee ~bro- mentaras de disposicions leFala, informaL—Na arme Molincr i Artur GeillerAlanIfeataoló de condal haver-se preparat amb el maxites vletimes i pele grane estrella. da) completa dels deures que les Beis ha- ter, 1 hora, 25 minuta
mum d'eficiteia el certamen de re Visita a l'alcalde
Es rebí lambe a l'Alcaldia un
Catalunya, que sent una simpatia posen mensualment als Ajuma:atlas, ju2. — Na Lluisa Miré i Erarcesc Mina
Licencia, tota regada que la intelegrama de l'alcalde de Carona. tensa labor de propaganda dula
Ahir visitaren al senyor aleale
vis issima pc y les lliures
ni.
2
raprudencia, consultes, noticies, etc., etc.
senyor Coll, manifestant que en a cap a lote ele paísoa d'Europa de el doctor Soler Pla, da la Gire
(pes d'Albee:ea, en tants catan'Ames:
Aquesta publicació sera mensual. La
nom propi i inteerpretant el serie Ita assegurat ia concurrencia da missió executiva del monument
taus allane-ale+ de la srva pàtria
1.—Ialufs
Grau
i
Enric
Grau,
1
hora,
Mancomunitat de Catalunya, desitjosa de
timent d'aquell Ajuntament i lee caeos mee importante en el als voluntaria catalana de la gran
lii han trobat llar u amistat, com- cooperar a la completa forrnaci6 del se- 175 mimas.
- le a l'expoeleiecitarte expressa a mi-tuesta Alpende eetraltie la Hure alegries cretariat, ha acordat que s'enea gratuita2.— Ramoa Pujol i Jaume Barrat, u horann
les arta decorativee i del guerra, invitant
m
homenalge que s'obrirà denle a
cabila el seu pregon pesar per
diseorte. Per alee aquest Corl- ment la dita revista ab secretaris de tots ra, x) minuta
'La Pinacoteca" (Corte, 61i),
¿'esmentada cattistrofe.
een es eeneitiera old'eat a mani- els Ajuntaments de Catahmaa .a qual fi
3.—J. Someras i L.Traball, a h., 21 tn.
La Junta s'assabentà amb molfestar als idees que els catalans la Mancomunitat subvencionara amb la
Sabrafen i R. Robé, u h., 21 in. • Pel mateix motiu visitaren al
Coneert de la Banda Ellu,
la compriaenea de les detallarles
eompartetarn modt sincerament quantitat necessaria cl servei.
5-11. Sima(' i J. Tremoleda, t la, 22 senyor alcalde diversos eónsels explicacions donades pel senyor
nlelpal
estrangers i signilleades cantata Barbey, i a propone del represenla dolor que aaut pateix llur noEl primer número apareja-era el pri- minuts.
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tits organitzats per l'Espanyol, autb el
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cat a d'agost.
ilion 'Vila Arellano, Florentina
cencia de Tarragona.
cié
aquesta
crida
adreaada
ais
Carean (tuig centre), Bohata (davanter),
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col.laborar amb uosaitres per tal
enthil eacCione•
Os Unan' 110c, arria (9p/ratear mal Wat.
nal
alemany
en
'a
partits
d'aquesta
cateSecció quarta.—Bareeloneta.— de portar a la prectlea aquella
trust re la la 0. publicada a la
•
11 testa d'homellata , a la Llengua CataEstafe. Carme Salinas Martin.
"Gaceta" de Manid del dia 20 gor j a. i En W. S. Pela tumbe arbitre inLA FILDERAMo D'ULTRAMARINS
idea que ordena mereixerä la- lana, ormaniteada Per la Delegada de
ternacicnial.
ile novembre, auteritzant el Pa"riostra Parla".
pro y e c t ó mienta» da tole.
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Vila, PornParr. PIllerula, Aras, (le haba•
•
•
A. Gallardo, Manuel Comes, JoCONFERENCIA
1 teere
Avene - Unió Esportiva de Sane.
P le tament dilema
ser) Sarttamaria, Armand Cara'Tota pronunciaren partemsnte
-•- El die 10 del mes que cm, a la tarA les (lee d'aquesta venta En Josep
Badalona-Martinenc.
A mes, el Corleen ha acordat
etterromputs
sempre per lea overions ealaRettyaga,
Joan
Caben, Manuel
da, l'Oda, Orselenc celebrara un tan; seas
Doró, president C l'Agrupacid Socialista,
m anifestar ti clesig que es proOpiter - Espanya.
tbd statue. aralsint-ae la bella test.%
concerls-repee, acetre& ala socis ‘irotee•
donara nne centerbncla al Centre Obrer
eanovert,
O. Ziegler, Frantese slastre
thent,
a peu dreL el noetre bitncantan:
ti
Atletic-Terrasea.
nivitecionn
e eeelei et Justicia 'entra aquella
del arree de Sant almilla, 6. Desenroa tors. Poden aquests recollir les
Folie 1121110We 19115. Yrancese ne romana' t douat-sa %laques ala mora
Ele dos partits que per llur igualtät
per ba y o), amagat al seuyor
liara el Ieraa¡ "VOICARAM Kg « 1 l'utia que ele corresponest a la Ininne"•-• 1
'
'ametalada emita&
forcoe %al itktalit gidIal ada redeanY01-
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TELEOR AMES
La qUestló d'Orlent,

La Post-Guerra

•La C. d'Ambaixadors
i les agressions contra .
els oficials aliats

D'Italia

Jtália es nega a reconèixer el nou Govern grec
La crueltat del coronel
El Papa a decidit, d'intervenir .*. Més detalls de l'execució
Plastiras .*. Ha començat el procés contra el príncep Andreu .*. La sessió de la
Documents secrets
Cambra dels Comuns

UNA NOTA COMMINATORIA
ALIADA AL GOVERN ALEMANY
•

1 Paris, 1. — Corn signi que el
Reich no ha ates sinó de manera
molt insuficient les demandes
d'excuses i reparacions formulades per la Comissió inter-aliada
de control, amb mollea dels surcesas ooregies a Stettin, Passau i Ingolstadt, succesos diriges contra oficiare de la Comissió militar inter-aliada, la Conferencia d'ambaixadors ha tramès a l'Ambaixador alemany a
París una nota a la qual, actuant
en nom deis Governs aliare, posa
en coneixement del Reich les següents derisions, acordades per
aquests Governs.
Abar.s del din 10 de i s corrents.
• hauran d'eser fetes efectives per
Govern alameny les satisfaccione
?d'abades del mateix amb motiu
dele incidente ocorreguts a Desean i Stettin.
Tambe abans de la dita data
haurà de fer efectiu el Govern
alemany les reparacions o sancione pele 3170 , P3SOS, desenrotHale a Ingolstadt.
A mes a mes. el Primer Ministre de Reviera humee de dirigir a
la Comissie militar de control
una carta d'excuses pele suecoseme de referencia, ocorreguts a
Pasan i Ingolstadt,
Cada una d'aquestes dues eintate haurà d'4ser multada amb
00 mil mares nr.
En cas de no fer-se efeetiu el,
pagament de les mulles imposades abans del din 10 del corrent
o que aquestes multes siguin
solsarnent abonades en part, ele
Governs aliats pagaran per ells
tnateixos l'import total (Taqueetes multes o de la part que quedes per a llinrar. cobrant-se-les
en la quantia coresponenr. dels
aecursos que el Govern bavarès
tregui del Palatinat.—Havas.

Venizelos no pensa marxar de Lausana
Roma, I. — En el Consell de
mirristres el seu president senyor
Mussolini pronuncià un discurs
parlant de politice estrangera i
donant compte del sau viatge a
Lausana i del punt de vista d'Itälia a la Conferencia.
Moceara que el problema de
les Reparacions ha d'ésser resolt ràpidament, per .3xigir la situació d'Europa i la particular
d'Italia una Ataludó clara en
aquest assumpte.
Parlant dais successos de Grecia afegi que el ministre d'Itàlia
Atenes s'esforça per evitar les
condemnes, intervenint després
enedgicament perquè les mateixes no fessin complertas. Des'ores de l'afusellament, Mussolini diu que prohibí al ministre
c0Iteeia que reconegués el r1011
Govern, reservant-se el cridar-lo
si ho jutja t'ala—Hayas.
Roma, 1. — En ale cereles politice es deedara que el Govern
italià espera un informe sobre
els esdeveniments d'Atenes abans
d'amprendre cap gestid, desitjant
posar-se d'acord eruta Frenas i
Anglaterra sobre l'actitud a
adoptar. També s'assegura que
la delegació italiana a Lausana
i el ministre d'Itàlia a Alones
han rebut inetruccions sobre
l'assumpte.—Radio.

ELS EE. UU , FAN INVESTIGA.
cloris ECONDMICUES SOBRE
L'EUROPA CENTRAL
Budapest, r.—Han arribat nombrosos
eónsols generals dels Estats Units a Europa central i als Balcans per a comunicar-se redprocamcnt Ilurs observaciors.
Esperen per aquest mitjà adquirir una
Idea exacta sobre cl caos económic
TEuropa central i poder després dirigir
proposicions al Govern i als grans capitalistes nordamericaes per a impedir la
ruina económica d'aquesta regió europea.

ELS FEMINISTES FRANCESOS
París, 1.—E1 grup de defensa
dele drets de la duna ha decida
de presentar a la Cambra una
proposició de llei a favor del
sufragi de les dones. Han estat
recollides nombrases firmes per
a reforçar aquesta proposició.—
Rad i o.
PER A CAPTURAR DE VALERA
Dublin, 1.—Les autoritats han
pres mesures per a capturar De
Velera, el qual, segons es crea, es
' troba actualment a Dublin.
Es desmenten els rumors d'ha ?fer estat canturat.—Havas.

Atenc, I. — La Premsa ressenya els esdeveniments d'aquests di3s, perd s'absté de fer
comentarle. L'actitud deis diaria
ateneens es limita a exhortar al
pobre a rnantenir viva la unió sagrada i l'esperit patriótio en
aquesta hora critica.
Alguns diaris diuen que la
daeaparició deis ministres responsables del desastre nacional
ha de significar la desapareció
definitiva de les nefastes apelletes politiquee per abrir pas a
tira nova ara de regeneració.—
Hayas.

A LA CAMBRA ITALIANA
Roma, 1.—E1 diputa t demócrata senyor Parle° ha comunicat al ministre d'Afers estrangers quo l'interpel.larà per preguntar-li si el Gover nitalfä te
intenció de protestar prop
d'Atenas contra l'execució deis
ex-ministres.
.
Per la seva para el diputat 'liberal senyor Philipson preguntarä lambe al ministre quina actitud pensa adoptar Itàlia davant del crim comes.—Havas.
ITALIA NO RECONEIX El. NOU
GOVERN GREC
Roma, I. — El Gabient ha decidit negar-se a reconèixer el
r.ou Govern gree.—Radio.
"L'03SEFIVATORE ROMANO" I
LES EXECUCIONS
Roma, 1. "L'Osservatore
Romano", tractant de l'afusellarnent deis sis ex-ministres grees,
declara que les eircumstäncias
que concorregueren, tant en el
preces com a l'execució de la
sentencia, expliquen el santiment
d'horror que ha produit en el
mori enter el luctuós succee.
"En efecto — afegeix el diari — desenrotllament del proces i la precipilació amb la qual
es fen cumplir la sentencia justifiquen l'acusacid formulada per
tot contra el tribunal revolucionari d'haver obrat per pasea) politice, per etilcull partidada o per
odi personal."—klavae

ZEL PAPA INTERVINDRA
MITRABAN D'ALCOHOL
Roma, 1, — El "Giornale diLondres, 1.—Comuniquen de
tälla" anuncia que el Papa ha
Copenhaguen al "Daily Mail" que cascan d'intervenir prop del Gola pericia sueca de Port-Stros- vern grec per evitar novas esetadt ha apresat el vaixell alernany eueiens.
"Bolinger", que transportava un
El Ntiner a Berna intervinclra
contraban de 15 mil litres d'al- • en aquest sentit, prop de Venizacultol.— l'uvas.
los.—Havas

r

Alertes, 1. — Ha comeneat el
princep Andreu, germä de I'ex
rei Constante al qual s'acusa
lambe de participació al desastre.—Havas.
ANGLATERRA I EL CAS DEL
PRINCEP ANDREU
Londres, 1.—Diuen els dieras
que malgrat la reserva sobre les
qüestions tractades en els darrers consells del Gabinet celebrara pel Govern britänic, es
segur que n examinar la situada a Grecia a conseqüència
les execucions deis ex ministres
i de la ruptura anglo -hel.lènica.
el Govern llagué d'ocuper-se del
ces del prIneep Andreu. Recorden els diaris, que aquest príncep esta casat amb la princesa
anglesa Alicia de Battenberg.—
Hayas.

ciutat ele rebels han dispersat la
guarniel(' grega, apoderad -se
d'armes i municione.
Han constituit a mes a mes un
Goveen provisional i han fet preparatius per a defensar-se; la linea telegrafies entre Karagatx i
Salanica esta tallada.
Per felina se sap que la gran
linea férrea ha estat tallada prop
d'Andrinepolis.—Radio.

Les eleccions munic
pals de Milà acapat
l'opinió pública
MUSSOLINI I FINZI PREND
PART A LA CAMPANYA
dia
tanRcoiama ls sur Pen cada
;tal
la Huna per a la conquesta de l'Aj
ment de Mita entre el bloc dels
conservadors i el bloc social corma
que triomfa a les eleccions anterior
El senyor Mussolini i el senyor F
sots-secretari de l'Interior, es t
a Mill el dia lo, per a prendre pan

LA CONFERENCIA DE LAUSANA
VENIZELOS NO PENSA
IVIARXAR
Paris, 1.—EI corresponsal de
"Le Petit Parteien" a Lausana diu
poder afirmar que Venizelos no
MES DETALLS DE L'EEXCUCIO
pensa de cap manera abandonar
LA CRUELTAT DEL oonoNztla direcció de la delegació grega.
PLASTIRAS
—Radio.
GUNARIS, AFUSELLAT BO 1 MA"1L MONDO" 1 LA POLITICA
LALT :-: LA SENTENCIA COMITALIANA ja L'ORIENT
Roma, 1.—"Il Mondo" creu poPLERTA DAVANT LA CASA DE EL °oven! enn-AN:o i ELS
AFUSELLArAENTS :-: LA riESSIO der definir l'actitud de la poliSTRATOS
DE LA CAMBRA DELS COMUNS tice italiana en la gaceta() d'OParís, I.—Continuen rebent-se
Londres, 1.—A la Cambra deis rient.
despatxos d'Alertes, segons els
En primer lloc cooperad(' i
Comuns, Donar Law ha declarat
quals els diaris de la capital seque el Govern havia romput les front únic inter-aliat respecte de
gueixen donant detalls de la trareta cion s diplomàtiques amis Turquia, front que haurà de progedia del dimarts, prosseguint
Grecia per una diesti6 de prin- curar el manteniment deis drets
Ilusa informado% per a inten- otra, puix no pot admetre'e que
i concessions adquirides per les
tar de reconstruirela en els seus
els ministres d'un Govern manin potencies de l'Entesa. Solament
memore detalls.
afusellar als del Govern ante- després que els tares donguin
Segons ['m'este despatxos, poc
garantia que accepten aquest
després d'esser pronunciada la
rior
q.
Acuestes
manifestacions forera punt de vista, Itàlia estaria dissentencia do mort contra les sis
acollides per la Gambeta atrita posada a prendre la iniciativa
personalitats que foren executagrans rialles, notant-se que Lloyd perque s'introdueixin modificades, el president del Consell de
cions en els punts de dret recoGeorge donava mostres d'haverministres, coronel Gonakas, potli fet molla gracia les paredes negare a canvi de l'acceptació
ballets de guerra no fossin res- de Donar Law.
deis Tractats comrecials i la pesumelment cap decissió, dona
Un diputar preguntà aleshores netració pacifica.
1.i/cris poders al coronel Plasta
En segon lloc, Itälia entera
si le Gran Bretanya intervindria
ras, cap del Comité revolucionea Irlanda per Fatusellament de mantenir pel que concerneix a la
n], per a fer executar la sentenseva
actitud respecte de Grecia,
C.hilders. Donar Law contesta que
cia.
no podia intervenir en ers assump que la possessió del Dodecanes
• El coronel Pläsairae, aseutnint
tes interiors del Govern lliure per Turquia, llevat de discussions
teta la responsabilitat, obrä amb
ulteriors d'aquest assumpte fora
i'Irlass,la.—Risl o,
extraordinària rapidesa, la qual
de la Conferencia de la Pau.
DOCUMENTS
EECRETS
-•INcosa explica que les formes oaPel que respecta a Llevant, ItaTERVINGUE LLOYD GEORGE EN
sorvades ordinäriament pels t rtlia está disposada a no immisEL
DESASTRE
GREC?
hui/als de guerra /10 poseen rescuir-se en els assumptes inteParís, t. — "Le Maten" publica
pectades i que els actuara que
riors de Grecia, a menys que la
asna una serie de despataos
foren condemnats a mort a punta
Societat de Nacions, per exemde caràcter secret enviara ea lee° pie, protesti contra l'execució dela
de e t a, nirrissin a aes qua(
de Londres al ministeri
lee del trate sense denear rete- des
ex-ministres.
fers Estrangers de Grecia por Vn.
sar el termini reglamentan de
En tot cas, estima "II Mondo"
nizelos
i
que
estableixen
ala
es
•
ee.t. i m'arate bares.
que els esdeveniments dernostren
timuls suceessius que el Guares n
la conveniencia de portar a cap
enmera ordre iel eeroiliti
d'Atenes rebé do Lloyd (l'arca
una acció mes resalta per part del
Pía-tras ion que no de.xee d'esroe emprender la campanya d'AGovern dalia en la defensa deis
tar p e eparat l'ex pr e sile t del
sia Menor. Havas.
interessos de Turquia.
ne ministren aenyor Un
Londres, 1.—L'"Evening alaws"
El Govern italià mente la test
n'i.' Com es sebe. a Twist es diu que la publicació deis docuque la representació del Govern
trahava greument matan, de ti- mente secrete fets aquest metí
rus dele soviets ha de participar
fus. Gunaris eslava postradissim per un diari de París no té la
a totes les discussions i pesar la
i amb lehre alta. Cargué erren- trascendenda que s'ha volead suseva signatura a totes les antes
car-lo del Ilit i vestir-lo per a posar, puta aquests documents
i documents quo sotmetin a
portar-lo al lloe de l'execució.
pertanyen a la història i es rafel'aprovació de la Conferencia,
L'ex-presidant no volgué fer reixen a persones ja desapare_gasense que aixe impliqui la decideclaració de cap mena i roman- des.—Radio.
si6 ulterior del reconeixement de
gué mut i pensatiu durad, tata L'OPINID ALS ESTATS UNITS
dret o de fet. del °oyera rus.—
els preparatius, incides en el lloo
Nova York, 1.--Aqui s'opina,
navas.
;n'aleja de l'afusellament.
en general, que l'execució dels
QUINA ACTITUD ADOPTARAN
L'execució tingué lloa davant ex-ministres grecs no es legal. El
ELS RUSSOS?
le la casa del senyor Stratas. resultat probable d'aquest assumre
serfs
l'ajornament
indefinit
del
Aquest estigué mirant constaraLausana, t. — S'espera amb
reconeixement
oficial
pele
Estala
ment cap una finestra quasi tancuriositat veure quina serà l'accada i des de la qual la seva es- Units de l'actual Govern d'Atetitud deis russos davant la ne.
nes.—Radio.
posa l'acompanyava amb la migativa dels aliare a la seva petirada.
cid de prendre part en tots els
REDEL!ONS A LA TRACIA OCCItreballs d3 la Conferencia.
DENTAL GREGA -:- ELS SUELEE3 innegable que la noticia de
delle
La resposta de Tsfaxerin ha
ex ministres, que VATS S'APODEREN D GUl'execució
comedia a circular per la capiesta!, tal com s'esperava, malMULDJ1NA
grat de l'actitud de .11ur delega-'
tal a primeres hores de la tarda,
Constantinoble, I. — A Tracia
ció, De conformitat amb les sebou acollida amh estupor, espes'han registrat sublevacions conves instruccions, sens declarar
cialment pel detall que el senyor tra els grecs, especialment ' a Txiobertament que accepten la dc(tutearle fos traslladat del llit al na, •Sai • akeny, Dedeagatx i elunauldjina. En aquesta tiarrera
cisió de les potencies, s'han
lloc per a l'execució.—Havas.

TOT PER LA MANCA Dgl
DISTURBIS A MEXIC
30 MORTS 1 NOMBROSOS
FERITS
Metio, I.—Durant la .pass
nit ocorregueren seriosos die
bis a aquesta ciutat.
Milers de manifestante es
rigiren a l'Ajuntament 'lemas
una mes freqüent distribuci6
gua, distriburne que ara es ta
veteada al dia, a conseqüència
la inundad(' de la Cequia
cipal.
DI diari "El Nacional" diu
S'han registrat 30 :norte i n
brosos ferits.—Rartio.
EL MARISCAL PETAIN AL
RROC
Rabat, I. — Ha arribat el mar
cal Petain acompanyat del ma
cal Lyautey.
Les trapes retren hon
Foren presentats al mariscal
tain els soldats que feren
canapanya a França durant
gran guerra, havent-hi entre el
nombrosos mut trate i condecora
amb la medalla militar.
Petain emprendrà el dia 2
set/ return a Franea.—Havas,

clinat davant d'ella, perd crié
l'afondó de la Conferencia
bre les greus conseqüències
reportaria al seu parer lade
cia del metode preconitzat
la col.laboració de Rüssia.
Consideren nuls els acords
es prenguin sense ells. Per
tim, ha dernanat que la ses
assenvalada per avis' per a abc
dar la discussió de la creas
deis Estrats sigui ajurnada
al dilluns.
andas el senyor Rakovskl,
resposta russa als delegats
les potencies ha d'esser interp
Lada com l'acceptació Ce pa
&par an la discussió relativa
Estrets. Aquesta acceptace5
acompanyada, com es preve
d'una protesta i de reserves,
russos signaran solament al
de la part del Tractat que ce
tingui el (tapad, en t'elabors
cid del qual hagin (»Elaborar.
Radio.
LA QUESTIO DE LEC «latea
CAtIONS
Lausana. 1. — La sub-Ceta
sie de Comunicarions i Tran.
porta tracta d'introduir en
Tractat de pala les disposira
presea per la ad:leerle
Transports per la Lliga de Mi
dona i enasnecial per la Ce
ferencia Transports de 134.
celona.—Radio.
L'ADMINISTRACIO TURCA A

AxpaiANOPOLI3
Constan t 'noble, 1.—L'admie:
traerá turca va fer-se cärec
dia 30 de l'administrada d'
(trine:11)01m. Els soldats trata
que estaven de guarrada a
mentat lloc han arribat a C
tantinoble.—Radio.

...sTsaasers-es•easiatastasaassassasseasses..

CATALUNYA
TARP.AGONA. — Dona, dissabte, a
den quita, de set, donara os calcen al
matra lost-e Fzincipal Terninent cantairiu
Na Merai Pientada, acompanyada pia' no pol rotabie prolessor dc l'Escota municipal dc Música de Barcetaria.
L er.ginyer cap de les Obres del
Port En 1 Iiill(CSC de G. Monbrillera,
obtingu, trarlaIla d'argent en el mata ,r
Cctigres Nacional d'Higiene celebrat a
Barcelona, per quin motiu Ii adrecem noaSra m'.; te,ral col-arabona.

— *La Comandancia de Marina d'aquesta provincia fa prescnt als matricula ts, nascuts l'any 59 0 3 l'obligació que
tusen de proveirse de la carta naval cl dia
20 del corroo, presentara-se a l'oficiaa ras
foren
Dintre de poc quedaran acabadea
les obres per a la instal.lació del rellotge
monumental que la Junta d'Obres del
Port projecta col.locar al mol' de L'eyant.
— L'Ajuntament de Tarragona ha ingressat eouests darrers dics /5,noo ptas.
a la Mencomunitat cn concapte de confin-

vra.
Sembla que hi ha el propósit de posar. 'e al corroa fent remeses mensuals de
&coa sic:artes ci. concepte dc das, a
fi de poder gaudir dels beneficia que la
Idancomunitat atorga a les ciutats i pobles que cstan al corneta de pagamento
El sol anunci de normalització ba fet
ZUE CE

maztingtel Irivent record deatebar

a nostra chitas una Escota de Comerç i
no partem d'abres coses perquè no vol=
esguerrar les negociacions.
— El dijous, a les sis de la tarda, deixa d'existir, a conseeüencia d'uva lomorea.gia cardíaca, el joya industrial i estimas ande particular En Lcandre °razia
de la raó social Filis de J. Iban
A les distingides (anilles Osa/u-Iban i
especialment als germana del finat, enviem l'expressió del nostre sentit candol.—C.
GIRONA.—La Comissió provincial ha
obert un concurs por a provcir els errees
de metges civils, vocal i supiera, de la
Comissió Mixta de Reclutamcnt, per actuar durara' 'any 1923, concedint tus
nsiei fins cl dia st de desembre 1se .p n ined ra2r a solcilitar-los.
— L'Ajuntament de Llívia ha acordat
emetre un prestec de 95 mil pesimes per
a la municipalització del servil de Ilum

electrice.
— Ha estat rebaixat el preu del pa
en aquesta ciutat, venent-se a 0 '65 pessetet el de malo, a 1'30 el de dos, i a
a'so el de guatee quilos.
— Degut a les gestions del diputat a
Corts En Salvador Albert, s'ha dictas una
Reial ordre creant una Escota mixta a
Llofriu i dues a Catara de Palafrugell

una de nois i una altea dx noies.
— S'Ira concedit autorització a En
TOMÁS Cale com • representant de La

Hispano Hilarienea, per a esteblir tus
scrvei públic d'autornóbils des de Sant
Hilari Sacalm a Breda, paGsant per Arbicies, i des d'Hostalric a Sant Hilan, amb
parades a Arbúcies.
— La corporació municipal d'Olot ha
acordat convocar un concurs per 3c 5 dies
per a proveir tres places de farmacèutics
titulars.
— Al poble d'Arbúcies s'ha comes un
infanticidio Una nena recent nascuda ha
estas escanyada pels seus pares, Ramon
Burguete Iglesias, de 46 anys, i Petronila Rold6s, de ao. El manto s'ha declaras
autor convicte i coníes d'aquest criar esgarrif ós, que ha irnpressionat i indignat
profundament a la població.
— La Comissió provincial ha acordat
paleear el seu sentiment a la erutas de
Barcelona per la catastrofc de la goteedrina. També Ira acordat protestar contra
la Retal erdre sobre el Ilegal Pece Vtla
i testimoniar tota la seca simpatia i adhesió al diputat dc la Mancomunitat de
Catalturya scnyor Perefia, que cl ministre d'Instrucció pública es proposa perseguir com a malversador per hacer fet
l'ús que devia de part d'aquella caixa.—C

GRANOLLERS.—Les forres paralelas que formen en aquest districte l'anomenada Coalició l'ibera' demócrata autonomista liban reunit en assemLlea en
un deis micos de La Unió Lliberal.
Per l'ex-alcalde gepublica En. Joan

VALLS.—Diumenge passat jugaren un
Montaña fiaren presentadas tuses conclusions, que els reunits aprovaren per una- partit amistós l'Atletic Vallenc i l'Avenç,
ramitas, en el senit de elue la Coalició de Vilanova i Geltrú. També lluitaren al
faci honor a tothora a les aspiracions de camp de la Joventut Nacionalista el 'Ullibertat del poble catalä i propagui els pid, d'aquesta ciutat, i els Sportmens, del
scus representants, pel creixement de les Centre de Lectura. Guanyà el Rapid, per
un gol.
institucions de cultura catalanes.
El dia 3 l'Asible Vallenc, al seu carnp,
— En la sala d'espectacles de la mateiaa Associació s'hi ha celebras tumbé jugä contra el Reus Deportiu; i el Valls
un rn'ting, primer dels que projecta cele- Deportiu anira a Sitges per a celebrar-hl
brar a Catalunya la Concentració 'libe- un partit amb el Sitgetä. Amberes partits
sön de cainpionat .
ral.
— Ha passat a millor vida En Josep
Presidí el senyor Torras i parlaren els
diputats provincials scnyors Finquen, Guasch i Samuel', pare politic d'Eu JoVinyals, Guanyabens i Micó, i els que sep Rovirosa i Lari. L'acte de l'altercaLo són a Corts En Juan Surradell i el mera es veie molt concorregut.
— La m'Ida de sardancs La Principal
marques d'Oler-dala, combatent tots Tacsumió de la Lliga i explicara el programa del Camisa d'aquesta erutas ,artira ajumenge, dia 3, a Barcelona, per a donar tres
de la Concentra ció.
— Des de la setmana passada, els Be- audicians: Mati, a l'Escota Industrial;
quers de nostra ciutat han rebaixat cl tarda ,al Tranent de la Sardana, i nit, al
Centre ile Dependents.
preu del pa. El d'un quilo, que bous ve— El partit de futbol Arb6sValls Denia a 75 centims, avui cn val solament (a.
— A prop del lloc conegut pel coll de portiu no se celebra, per cetlir els ptuas
la Manya, a la carretera de Barcelona a el primer al seu contrincant.
— Han començat les tasques els funRibas, va topar un automóbil, en el que hi
ano va la familia Tapias, d'Arenys, contra cionaris i Ideales de l'Estat espanyol enun mur de contenció, causant gross des- carrcgats de comprovar el Registre Fiscal
perfectes al carruatge i ocasionant-se fcri del tenue.
— A Vallmoll hi ha actualment una
des eta qui l'ocupaven, de les (erais foren
curats a la farmacia d'En Josep Mari- epidemia tifeirlca quelcom alannant, propagada, segons sembla, per la mala conmon pel doctor Francesc Montaña.
— Al teatre de. la societat La Alham- dició de la tuberia d'aigües.
— Diumenge paseas se calcbra l'Aplec
bra, els grups d'eficionats Joventut
i Esbart Artistic han donar una de les Congregacions Marianes de les
representació dcl drama Misteri de dolor, torres tarragonines a l'ermita del Rttuei.
Hi assietiren els congregants de Tarrai de la comedieta Una senyora sola.
— El diunrts, dia 28, la companyia
ara, Valls i Cambrils i representado=
católica:es de motu altres pobles.
Calvo haurä donat una representació
— L'Ajuntamcnt ,en sessió del 2g,
la revista Que Le giran Barcelona, altenIre de les Unió L'ibera'.
acaràci o,rxj.§ 1 Eatawat.de la Sardana

per a donar Rieran de la nostra
en una dependencia del coLltgi del Ca

me.
Lamentem que l'Ajuntament
nat stanikust tracte a una entitat coa
Foment de la Sardana.
GIRONA. — Presidida per raic..
doctor Call, va tenir 'loe al saló ac
sions de Caso la Cintas una reunió cr
crits a l'Ateneu de Girarla. E/1 j04
Pla ea raposee amb tota claredat les
ses dels Estimas de l'Ateneu,
les guata foren assenyaladament d i en
des, caseta tete apro yae per unanine
amb Ileugeres modificacions. Eis rala
varen donar un ampliseim vol de comí:,
ea a la Cernissiti organitzadora per
que faci les ge s tions necesearies
trobar estatge adequat i rolacti 1 rer
mena Un cop tris aqucsts trebels,
convocada aviar una aitra reuní& VI'
menament de la Junta Directiva. L'A
neu de Girona ci dividira en cinc
cions : de CnIncio s. Arta i Lletres. S'ee
logia i Pedego g ía, Música i Excites'de
No cal dir que la Ilengua oficial
novena entitat scrä la catalana.
— Diuen Palafrugell que éS
probable que aviat s'iastabli ce al
vila una important fabrica de tri.eac
allehgeraria in crisi de la indústria

tapa-a.

— ha estas nomenat inspector ed
t6leg d'agurst partit cl doctor
de 4 myala.
— L'Ajmnament de Palafrugell
acordes cantalear formara par &I
tit judicial de La Bisbal en caa
crees un raya pa, Cs ames la cape
C.03.1.4.....Ce-e-M.3i.

DI

Dissabte 2 de desembra de 1922

A

PUBLICITAT

CONFERENCIES
Les sessions parlamentáries SENAT
coNGRES
S'obra la AeSSIÓ a dos quarts
quatre, sota la ipresidencia del
niar q ues d'Arriluce de Ibarra.
Al bane blau, els ministres de
Yoment i Gràcia i Justicia.
S'aveces l'acta de la sessió anterior.
PRECS I PREGUNTES

DI senyor Crespo de Lara formula diversos precsa entre ells,
un demanant reduccions per a la
importacie) de hiel. estranger.
Els senyors Gascon 1 Marin i el
marqués de Buniel s'adhereizen a
aqueet prec.
El senyor Nougues s'ocupa de
la intranquilitat que bi ha entre
els lbegaters plZi temor de quie els
vepietaris apugin el preu del !loe-eme, si el Govern no s'apressura a pendre mesures que ho eve.
tin.
El ministre do Gràcia i Justicia
contesta que te el propese (te
prorrogar el decret sobre Hoguers
attib la mateixa redacció que el
que avui regeix, al mateix temps
que presente a des Corte un projecte de llei sobre aquest assumpte.
Afegeix que crees ja arribat el
moment de procedir, perquè ha
p0Elit observar que, en efecte, hi
ha propietaris que comencen a
movilitzar-se per a elevar el pecas
dels lloguers.
El senyor Nougnés pren nota
d'aquestes manifestacions del ministre, celebrant ele setts bons
eroyesits i invitan-lo que eh por
ti a la pràctica.
Altres diputats formulen die
Versos precs d'interes local.
Continua la interpel.lació sobre
els successos del districte de Tuy
(Pontevedra), amb motiu dels ein
bareaments a Guillarey.
El senyor Seoane fa un llarg
discurs defensant la licitud de les
sendes forals j estableix una diferencia entre les Societats agràries ene sols tenen actuació en
els interessos agricols i eils colee
-tivsle.
(Els diputats no escolten a l'orador, i com les converses sera
seguides, el president demana silente.)
Es llegeix una proposició demanant que es doni per acabat
aquest debat, que sols serveix per
a excitar les passions; que consti
en acta el sentiment de la CarnVira per les desgräcies ocorregudes. i que es presenti quan mAs
aviat milior un projecte de llei
sobre redempció de foros.
Es sospen aquest debat.
ORDNE DEL DIA

Continua la discusió de l'enedient Picasso.
El carnee de iTomanortes din que
ahir no fon sincer En Manra, tant
pel que digué respecte al Senat
caes per la seva amistat amb En
La Cierva, suggestionant a En
Senchez Guerra. Recorda 'el qua
di, tie durant el Govern d'En MauTa, senyalant que devia exigir les
ecepnnsabil ta I s.
El senyor Maura di contesta.
Del dictamen es dedueixen milpee
1 es den seguir la tramitació legal. Sobre les responsabilitat, si
jo los tot el Senat no podria contestar, preque necessitaria les
proves legals i d'examen de tot el
preces. (Grans protestes en Lotes
les oposicions.)
El cornee de Romanonea: S. S.
e5 matitd en una actitud equívo-

ca, que no diu res. (Acrobació en
les esquerres.)
El senyor Alvarez (Melquiades): Ja seria la tesis de l'Alcalä Zamora. Diu que En Mauna no
ha conversen, coles ho ha fet amb
En Cambie que igualment que
Pan en el cansí de Damaso ha liar
gut una revelació. (Rialles.)
En Senchez Guerra, per candor
o afecte, ha sotserit les doctrines
d'En N'aura. (Mes Malles.)
El senvor Sänehez Guerra: ID
deatscrit la doctrina per ésser la
conservadora.
El senyor Alvarez fa algunes
bromee i diu que exigir responsabillitats dii fer un servei al país.
Diserta extensament sobre la
fundó del Senat, criticant la teoria d'En Maura. Li din que el seu
silenci es la mis gran de les ealamitals juridiques. (Grans rumors.)
Indica l'actitut d'En Carnbó i
defensa els propósits de la Concentració.
Que ho sàpiga el Rei i que ho
sàpiga ed pals: Acusat el Govern
de l'Allendesalazar, acusem nosnitres al d'En Mauna. Ara cele la
justicia es faci per a reparar l'bonor de l'exercit i per a be del pas.
(Aplaudirnents deis lliberals.)
El senyor Maui" diu que esta
disposat a presenciar aquesta aeu
sació contra seu i que ho garä
amb immensa tranquillitaL
Recorda una carta tea/Pose a
En La Cierva, aceeptant les responsabililats de les Reials ordres dirigides al general Picasso, i que cent veteades les tornarla a dictar.
Parla del general Berenguer,
de les operacions planejades i
defensa la seva tesi, que el
gres actisi davant el Senat encara que no hi hagi fórmula de delicte.
Conlesta a l'Alvarez 1 din que
en la Ponencia ee demana la setació contra persones determinades,
cosa que no pot fer el Conerree,
sine el Senat, conslituit en Tribunal. Altea cosa fora si es limites a una censura per oposició
contra la politice d'un Govern.
EI senyor Prieto: Total, que
no sortim del darrera de la figuera de moro de la doctrina. (ResIles i rumors.)
El senyor Maura acaba el seu
discurs dient que en bona doctrina constitucional no es pot admotee el criteri dels Iliberals, con
signat en la Ponencia que es discuteix.
El senyor Combó diu que el
sorpren la indignació de_ l'Alvarez, perquè l'hagi convençut En
Mauna 1 atribueix aixe al dolor
que li produeix el no haver-se ell
convençut també.
Intenta llegir la proposició de
hei que ha presentat per a fer
efectiva l'acusarle ministeriail
la presidencia s'hi oposa.
Contestant al senyor Alvarez, es
interromput per En Pedregal.
El senyor Alva rez rectifica amb
un llarg discurs.
Se stesoen el debet.
A proposta de la Presidencia
s'acorde. que 21 dimarts es reuneixi el Congres en seccions a
les cinc de la tarda, per a autonitrar la lectura d'una important
propesició de Ilei que avui s'ha
presentat. (Aielludeix a la d'acusació del se,nyor Camb0.)
S'aixeca la sessió a dos quarts
de nou•
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Prop de les guatee, oomenea
la sessió, presidirle pel senyor
Säneltez de Toca.
Al baile blau, els ministres de
la Governació, Estat i Marina.
PRECS I PREGUNTES

El ministre de la Governació,
despees d'excusar la seva absAncia del Senat, per haver requerit
la seva presencia els debats manlinguls a l'altra Cambra, contesta el senyor Ortega Morejon dient
que no te inconvenient en aceepLar la interpeelació anunciada
sobre el notnenament de metges.
No obstant, ha de dir que d'aqui a
pocs dies apareixerä a la `Gaceta" una disposició sobre els
serveis sanitaris, en la qual entén que es recullen totes les necessitats sanitàries.
El President anuncia haver
quedat satisfactóriament resolt
l'ineident sorgit eutre les Unes
Cambres, amb motiu de les paneles pronunciades al Senat amb
ocasió de la concessió de dictes
als senyors diputats,
El senyor Maestre (don Te miss). prega al president del Consell que es remetin al Senat, per
a Ilur estudi, l'expedient Picase°, la invemória del Fiscal del
Consell Snprem de Guerra i Marida. amb rnotiu del suplicatori
per a processar el general
renguee i el nombre de vaixells
de guerra que es trobaven als
porte eipanyols i d'Afriea el dia
22 de julio!.
El President del Censen contesta que, amant del regim parlamentari, no té cap inconvenient
que es porti l'expedient Pioasso,
si be no pot assegurar si podrä
Asee trames immediatament.
També es procurarà complaure el senyor Maestre en les altres peticions formulados en el
seu prec,
El senyor Maestre dóna les
gràcies 1 diu que seria de desitjar que s'imprimís la memória
del fisoel del Suprem, amb el fe
de poder ésser estudiada per tots
els senadors.
El president del Conse ll no
creu que en aix6 hi hagi cap inconvenient, per6 qui ha de dir-

el president de la Cambra.
El president de la Cambra ofereix aceedir a la petició del senyor Maestre.
Es denie lectura, en mig do
l'expectació de la Cambra, a una
proposició incidente/1 del senyor
Tormo, demanant que abans que
tot, quedi perfectament definida
la competencia judicial del Serial. (Humors.)
El President menifesta que la
proposició llegida es d'aquelles
que s'anomenen no de llei, per
la qual cosa no tindrä estat parlamentari fins el (limarla próxim.
El marqués d'Aihuoomas demana explicacions. puix no s'explica l'abast de les paraules del
President.
El President diu que e'ha danat lectura a da proposició, sabent que no podia ésser presa en
consideració avui.
El marqués d'Alhucemas: Aixf,
per quA s'ha llega?
El Preeldent enten que el .9enyor Tormo baria d'haver fet recabar la lectura de la seva proposició per la circumstància apun
Lada.
El marqués d'Aihueemas: Vol
ésser mes entice en la pregunta? Es que es pretén que el dimarts comenci la discussió del
ho AS
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suplicatori amb aquesta proposie
cid?
El President: Ja he dit libares
que la lectura s'ha efectuat
ment 41 8 efeetes de tràmit.
El marqués d'Alhtioemas: Trämit, de que? Confesso que no pise
entendre Que vol dir S. S.
(La Cambra segueix amb enorme expeetació aquest duleleg, do-

nan( el president del Consell mas
tres d'impaciència i assentint
que diu el marques d'Alhueemas.)
El Preside nt: No es pot donar
Cometa: a la discussiö de la proposició en el dia d'aval, ultra les
raons exposades, porqué amb airó
podrien perjudicar-se els drets
d'elguns senyors senadors.
El marqués d'Alhucemas: Abel,
no s'havia d'autoritzar la lectura. I per que aquesta solemnitat
en Ilegir la citada proposició?
No vull avataer el debat, per6
em sembla de molla importància cridar Patenche de la Cambra
sobre la gravetat que pot tenir
que es vingui amb procediments foscos que refugen o retarden el final de les coses. Concedir o denegur el suplicatori,
per() sense oblidar la gran importància de la qüestió i quo l'opinió estä pendent de la nostra
decisió. (Molt bee
El senyor Tormo explica els
motius de la lectura de la seva
proposició, que no han estal altres que el desig d'intervenir en
primer terme al debat del suplicatori.
El inairqués d'Aihucernas: Sa
&limita eslava en el seu dret,
que jo no li discuteixo; pecó cal
(emir present que contra el vici
des demanar, hu ha la virtut de
no donar.
El Preside nt: ~mista virtut la
té, sempre que es possible, la pro
'4' e'
ORDRE DEL DNI

S'aprova Dada.
Continua el debat sobre politice agrària.
El senyor Garcia Vaquero traeta de l'aspecte general del problema agrícola, remarcant les
causes que han portal, la depreciad() del preu del blat amb dany
del cultiu eerealista.
Din que els vins, malgrat dels
tractats, cada dia tenen mes
grane dificultats per a l'exportacid.
El ministre d'Estat explica la
seva intervenció en el que es refereix a exportaceó de vins.
El senyor García Vaquero rectifica.
Ee suspèn el debat, passant el
Senat a reunir-se en seccions.
Represa la sessió, es dóna
compte del resultat que ha tengut
el nomenament de la Conii3s16
per a entendre en els suplicatoris
contra En Jeroni del Moral i En
Luna de Tena.
l'atisbe es dóna compte del nomenarnent de la Comissió que ha
d'entendre en el projecte de Llei
deelarant ielleites les vagues do
funcionaris. Després saixecia la
sess
EL.

DESFALC DE LA PRESO

El Director de Presons, sensor Garns
Duran. ha manifestat aquest mal! que Si
bA As serial que existelz el destete a la
calza de la Presd de Madrid I no impar:rol l'administrador, el destete no s'eleva
a la quantitat que han suposat al g as, perlódles, sir.) que oscila entre 17,000 1
95,000 pesetes, no podent detallar-se la
quantztat, pulz l'administrador desapareen%
havis de pagar als proveldors de la Preed
Maslo 5 falta saber quina d'aquesis tantita
factures en llur poder.
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Opinions sobre l'idioma catala.
En "El Sol" En Gema/ de Vnee
quiero din que és necessari que la
disputa de les Ilengües es converteixi en el diäleg de les llengües.
La ra6 principal del predomini del eastellä fou la praducció
d'una de les grans literatures del
món i l'expansió americana.
Examina l'evoltició que han
sofert els tres grups de Mengua
i diu que el Ilemosi-catatä fou'el
ntenys favorable. Tingué un floriment prematur i s'avaneä a la
seva hora decisiva del romanç.
Perque el eastellä es el mes
fort pot i deu usar de temperamente de comprensió, d'amplitud
de mesura.
El catalä no pot fer-li competencia al món. Encara que s'arribes a la cooficialitat de les llengiies a Catalunya, el eatalä no podria treure'l de l'antic principat.
Pene cada mostea de desdeny
o cada imposicie restrictica cap
el eatalä excita aquesta sensibilitat de Catalunya respecte-al seu
idioma i es d'efectes contraproduents.
Els catalans han realitzat un
esforç cultural digne de respecte
i fins d'admiració; han ressucitat
o quasi creat una llengua literäria i una literatura moderna. El
sen amor a la Ilengua natal es
natural i explicable. Pene no deu
oblidar que el tinstellä ofrena la
seva possibilitat d'expansió universal. Almenys han de procurar
ésser un preile de dues Ilengües.
tina resurrecció de la llengua d'oo
es impossible.
— II C" comenta les paraules d'En Puig i Cadafalch sobre la imposició de l'idioma espanyol en contestar al general
Ardanaz i diu que dernanar que
als documents oficials s'empri
l'idioma oficial es una cosa d'ordre i sentit come i no arbitre de
tirania que arriba al ridícul .del
tatuatge.
Els que fan um element polflic
del Ilengualge són aquella que
fan plataforma d'oblidar la urbanitat, puix saben en les seves anPies separatistes que no hi ha cana mes cert per a arribar a la
d•sgregació de Catalunya d'Espanva, que fer oblidar l'idioma de
tute, suplantant l'espanyol pel
esitatä a les escales, a l'església, a la llar i a la vida civil.
Ne separen que separen el poble catalä de la cultura espanyola i del grnp ètnic que parla espanyol a América.
La prudencia, la mesura i la
urbanitat dels espanyols han omplert d'equivoes aquest problema,
cada dia mes necessitat de soluele pacifica.
Acaba dient que En Puig i Cadafale vol que Iota els documento
oficials s'escriguin en calalä,
menys earanzel.
LA QUESTIO DEL RIARDOC
EL GENERAL SANJURJO A
MADRID
Per a denla este anunciada l'arribada a
Madrid del general Saniur10.
Cm periAdtes II I lettlquen gran, elogis
I demanen que l'AJuntament t el noble no
11 tac/unan un grandlös bomenatee.
Els seus amirs 1 admiradors II preparen une g-an rebtda. adnne Ofenent
Sera delicada modestia.
ELE

ACUSATS PER EN CANSO

El (lucerna iflic presidla rAllendesalazar
en Ocorrer l'enfonzada de la Comanda:Iris
de Melilla, sobre els components dele

ettats reeinea les eitusactone d'En Carde,
eslava rentas se la *agüen; naanera:
Presttenz &Untosa/asar; Guerra, 'elcome d'Eta; Marina, Pernindez Pelea;
Fumem, Li Cierva; Governscid, coma de
Pinanees:
Ordetlez: Instruccie
uteme
pUblica, Aperfelo; Arada I Justicia, Wels,

00811UNICAT D'ANIT'

Ahir bou ho;íilitxada lleugerament la
posicici6 de Tizzi-Aiza, quedant ferit
greument el soldat del batallé) de Guadalaj.iara Josep Gómez Gil, que fria centin,ia.
1-la estat lliurat a l'oficina de policia
de Midan el soldat del regiment de MeliHa Ameli López Alvarez, que era presoner.

Ola Sortit cap a la península el comandant general de Larraix, fcnt-se càrrec de
ndincia general el coronel Manuel
1a
cnomaez
Ge
L'AGITACIO ESCOLAR A
MADRID
UNA PROTESTA DEL COMITE
EXECUTIU
El CornItei Executiu de l'Assoclacld d'Estudlants protesta de les mesures muto quo
el 6overn procura turbar l'actuació escolar, aruclInt a mrgura que el Comise Julia
poe conforme amb l'esperit deis drets
constitucionalel

ANUNCI DE DIMISSIONS

En acabar corria cl rumor que els
senyors Bugallal, Fernández Prida i Ordófiez havicn anunciat Ilurs dimisions al
senyor inchez Guerra a conseqüència de
la dificil situació em que els col.loca el
debas sobre ins responsabilitats
te La

LA PROPOSICIO D'ACUSA=

A dos guatas de sis ha arribat
a la Cambra En Gambó, el qual

portava un document que ha posat a la eignatura d'En Rahola
i altres diputats.
Preguntat pele periodistes, ha
dit:

—Aquesta de la proposició d'acusació que se'rn va demanar
alee.
—Ens pot avermar el sen tez,
to?
—No; no pue dir res i no la do,
naré fins que es llegeixi al saló
de sessions.
-LES RESPONSABILITATS 0'271
LERROUX

Preguntat pels passadieos del
Congres En Lerroux sobre el debat de les responsabilitats, ha
contestat que tenia el propòsit de
parlar avui i que de no poder ferho ho feria en la sessió sseg:rent.
Digné que tenia el propòsit de
donar una nota diferent de la donada pels altres en el gravIssim
plet de les responsabilitats.
Creu que hi ha una maniobra
molt complexe per a evitar que la
catnpanya siga endevant i que ell
farà el que pugui per a desfer la
maniobra.

Darrera hora
DE BARCELONA
ELS BARBERS
Anit paesaila se celebrà una
reunió convocada per la Junta
local de Reformes Socials, de patrons i obrers barbes 1 perrue
quena.
Hi llagué un gran desacord,
j'enlute els barbers de les afores
consideren perjudicial per ells ere
que ella de l'interior creuen un
evantatge.
S'enearregä a la Junta Local de
Reformes Secials que resolgui el
conflicto

295 298 320 340 372 376 405 43 6
459 464 495 521 558 600 63 1 64 9
659 726 733 765 814 819 821 85 a
1469 899 901 923 939 959 963 96 4
975

621 623 628 63'3 651 679 6440 707
723 775 778 806 815 823 837 841
848 863 864 892 924 943 936 974
984 995

VINT-1-QUATRE MIL

013 021 030 642 097 101 120 128
138 139 152 164 171 183 227 235
246 247 248 260 279 360 399 411
419 430 431 456 512 526 529 600
631 662 668 674 701 746 748 806
823 833 834 1161 931 951 '470

039 075 080 113 131 300 316 31 8
333 335 336 347 350 361 374 39 7
420 425 428 414 479 564 638 65 O
654 711 772 817 837 838 866 99 3
VINT-1-CINC MIL

012 018 027 057 068 091 (193 10
267 225 245 267 275 383 406 50 a
517 526 545 547 582 610 715 72 O
725 738 762 '1933 769 785 787 79 5
843 848 858 859 861 881 891 85 3
964 965 986 988 994

TRENTA-UN MIL

TRENTA-DOS MIL

031 055 079 482 108 127 129 131
178 218 252 278 291 300 355 372
472 485 492 514 529 568 590 617
858 697 739 824 866 852 904 935
971 977 997

VINT-1-318 MIL

010 011 032 038 069 101 107 12 7
154 160 164 201 311 316 319 32 3
335 337 387 450 526 537 538 56 8
569 626 852 700 703 725 .750 76 8
8155 813 881 898 828 947
VINT-1-SET MIL

020 031 050 113 196 211 190 21
216 231 236 237 251 272 300 30 3
314 358 394 555 5111 659 678 75 2
758 760 801 811 878 896 921 94 7
948
ViNT-I-VUIT
010011 045 046 051 071 075 08 7
088 098 118 235 173 197 281 29 4
30n 302 313 320 338 313 371 38 8
400 414 440 442 467 181 524 39 O
671 689 755 678 775 820 830 88 9
894 935 992

VINT-I-NOU MIL
083 009 013 018 101. 111 119 16 5
166 176 199 234 242 246 261 26 7
268 337 338 339 371 380 385 12 7

481 504 514 5 82 557 564 589 58
591 615 619 nes 688 761 786 80 2
819 846 889 892 911 93t 910 998
TRENTA MIL

003 054 098 115 138 155 104 19
215 248 260 278 283 303 327 34 7
388 417 115 501 532 516 558 37

TRENTA-TRES

013 019 027 032 034 039 050 098
102 156 184) 195 232 257 3195 362
370 372 416 4411460 485 .192 552
565 591 617 627 631 651 664 677.
681 739 857 923 917 955 038
TRE NTA-QUATRE MIL

009 016 026 •32 075 081 110 144
230 236 253 266 269 285 297 322
333 344 413 425 426 441 452 463'
533 535 537 550 577 601 6 52 674.
878 736 760 783 852 932 937 942:
918 970 993
99 aproximaelons de non pese
Beles cada una per a% 99 ntle
restants de la centena deds
premio primer, segon i leerme
2 aproxenacions de 800 pes,
!teles cada una per a loe hemeros anterior i eosterior al del
premi primer.
2 aproxienaoiona de 600 pes-,
setes cada una per a los iitimee
ros anterior i posterior al del
segon.
2 aproximacions de 480 pesBeles cada una per u los neme"
FIS anterior 1 poplariur al 4M5

liLilos

proai tercer,

91WIMIPI"gr
,
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iirLA PUBLICITAT

036ERVATORI 111~011131.001C os IX'
141131183147117Dk laAPCELOPA
Dia r de desembre de t9r22.
Maree oroleennsalee 7, 13,

II

Bar6metre a c graus i al nivel] de la
mr, 768;0: 7e8e;
TenneUretre rec. m'a; t4'4;
Termémetre hunait, 9

.

1; 122;

Ilurnirat(centisinies de sitturacie), 83;
76 : 88.
DirecciU del Trnt, ENE.: SE.; 'E.
Velocitat dei reta en metres per seUn 3: t.
Estas del olí quasi noveles; ten-eles;
swazi seré.
Classe de nnvolt stratus-cúmulus; ciPtua,strates-euntelos; carrus-cúntulus.

2;

l'imper•sureo eatesswis • leerte,.

Kila:ADA

Kiniran,

tertnarnerica, 81. Temperatura mitja,
Precipitacid amiosa, des de les 7 hores
del dia anterior a les 7 heces del dia de la
ats, tee milímetro.
Recorream del veta en igual temps, 64
quilóinztris.
Obserracions particular,: boira.
, Un born ven perfectament que en
aquells cervellee que soka designar-se ami.
el clic cutemisme d'altes esteres, cada
dos per tres lii ha veas alarmes.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO

Barcelona: Duea peatones al
Mes. ProvIneles, 7'50 peseetes
tres meses; t els 33 ídem; 30 un
any.
- Unió Perital: 25 pessetes tres
»sesos; 50 ele ele; 90 un C uy • Ha estel salita/a& per al diuInenge, a la primera secció, una
repreeeemeM de "La Ventafocs",
prodigi teart presentació esceotea fastueea i suggestiva. A la
segona eeecie es iepresentarä la
deliciosa coniedia finament irónica del gran eseriptor angies
Jerome E. Jet-eme, que te per ti• tol "Fanny i els seus criats", tan
bellament interpretada i presentada, que constitueix un timbre
de mèrit indiscutible per part de
l'Empece:u cempanyia del Romea_
A fi de complaure assidus conCurrents. lambe d'aquí a pon dies
donarà la 'represe" de la censedia de Fileustre prosista en J.
Pons i Pages, "Primera volada".

MONTAÑA

Vi Legre 0'75 amp. litre
Cellers ARNO & MARISTANY
El dijeus, a les 7 de la tarda,
heabä ei 1.PV1111111 concedit per la
Junta de I Leposicie per a presentar prepaidesous at concurs per a
la construcció del Gran Palau de
Ces Nac itere.
Les propusetions presentados
foren eine, que subeeriuen els
more Miralles i Weber, i les
Fauns soeinle Pavimente i Coastruccions, Oonstruccions Decoratires i Euskatduna.
Altir mateiz quedä constituida
la Comiese de Teenics que ha
d'informar la Junta referent a
Bits propeticienie z

-

El Castell tleIs Tus Wagon: I
WeetreLa
AVUI EN EL TIVOLI

:

El Col.legi d'Advocats fa públic
que segund la präetica en ell
aeostumada i per tal de complimentar lee dieposecions de les
Reials Ostrera de 24 de gener i 5
de maig de 189.5 i de l'artielo 15
dels Estatuts vigents, tata eis collegiats eme exerceixen la profesió
haurant prabontat a Secretaria du
rant la primera 4M-rizena d'aquest
mes el taló del darrer trimestre
de coatribueib industrial i la cedula personal, a fi de poder figurar ce la releció dels que catan
habilitate per a l'exereici de la carrera, a la qual fan referencia les
citados ereposicione. Els advocats
deltorn d'edita presentaran l'el,
eim deis dita doeuments.
emommmummeMmemn

I Tapioques
sont
IIIMIM

el a

▪
▪

•

i Purés

MUERAS
m'Itere del món
41emn•

La repateó Permanent d'Educa, ene i Inatrueeth de l'Institut de
Cultura i Bibleoteca Popular de
la Dona eviea, que el diumenge,
da 3, a lee deu del mate tindran
Roo els exeunene finals del primer enea de ilaetilografia.
El die 4 oomenearä el segon
purs de Bastlaegeafia.
Aviesos pur al dia 3: Secció Permanent de Biblioteca Circulant i
Públizae pee ieser primer dele/ni:1 S e II* MIS /Qmandrä lanuda.

,

NIT DE LLUNA
COSTES //E GARRAF
TERRA MAR
LLACS 1 JARDINS
PARC=110TEL, Telefon

3413 SITUS

LO(IAL

,

!Peche Perrnanent d'Heme-t er 1
Excursions: Excursió a Sant Metete Punt de reunió: Esglesia de
Sarna Maria del Mar, per oir missa de set. Preu, 255 peattetee. Ele
bltilets es donaran a l'Institut el
dissabte, de sis a nou del vespre.

1, El Casto! deis Tres Dragona
amb mdelea del

1

MUESTRE MORERA

El corleen que la Banda municipal donan el diumenge, a un
quart de doten en punt a la plaça
amb moteo de la Festa
Major de la barriada de Sant Andreu de Palomar, s'ajustara al se
-güent
programa:
Primera part.—"Marxa Cetalana", nümero 1, Lamota de Grie
gnon; "Mignon", overtura, A.
Thomas; "Dejanire", selecció,
Saint-Saens.
Segona part. — "Leonora",
obertura número 3, Beethoven;
'la Walkyria", selecció, Wagner;
sardana, "Rosa de Folló", Lamote de Grignon; "Las Golondrinas", pantomima, Usandizagn.
No s'executarà cap obra fora
de programa.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a leimericana de 9 a 11.
Fou moll. interessant la festa
que dedicada a Santa Cecilia, patrona de la música, celebrà l'Orred Mossen Cinto el proppassat
dissabte, (lea 25 del que som.
lii prengueren part el director
de l'Orfeó, mestre En Joan 'romea, i la senyoreta orfeonista
Maria Torres, que oferiren un
selecte concert a piano. Demés,
acompanyats a piano pel senyor
Tomàs, cantaren unes eaneons
imputan els senyors En Manuel
Mingo i Eu Felip Torra.
Finalment, l'Orfeó cantà algunes composicions, entre elles
un ehorat de Bach, que l'Orfeó
centava per primera vegada.

El segon i tercer p:emil
El ballet número 20,896, preenea amb 60,000 pessetes, llurs
aproxirnacious i centenar, del
sorteig d'atila ha estat venut per
la Loteria número 21 que el senyor Maese té instal.lada al seu
establiment ddl carrer de Saltee-eón, clavad t del Monumental Bar,
i a l'esmentat senyor lambe li
ha estat consignat, a la Seva Eo(erra del carrer de Fontanella,
el premi tercer, número 22,465,
de 20,000 pessetes, amb llurs
aproximacions i centenar.
Des d'asee fina a la inaguració
del mili Eeludi Fologräfic Arefías, Corts, 670 (anex a Motee
Ritz), el I g ual del carrer Diputació sois restan obert de 3 a 4
per al 11M/esmera d'encàrrecs.

JOIES VILANOVA UNID, 6
Abans d'atiir les respectives
autoritats de Marina, Guerra,
Obres públiquee i Governació, alxecaren acte de la presa de pusseesiú a favor d'En Joan Berra
Sute,- de la platja d'aquesta zona
marítima, compresa des del Cernentiri Teil fías a l'altra part del
Bestis, tenue de Sant Adrià, la
qual conceseid ha estat de it. O.
alargada al dit senyor.

CORDI LL ERA

Vi blaue. 075 arene lit.
Gellen- AENO & MARISTANY

Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona.—Classe
Cuela popular. Dies feiners, de
van, a non metí. Llista de la setmana: Dilitins, "Consornodi Royal"; ditnarte, !lenguado a la
"Gra t in"; dimecres, “Chateaubriand Bertiesa"; dijous, Flam
d'äpit i patata duquessa; divendres, pastell de "Foie-gras"; deseable" "Cbalotte a la russa".
Poden assitir a aquestes lliçons
totes les que els interessi, tant
si sán com lau sòcies do FInstitut,
pagant 0'25 pessetes per un tiquet que seis rerneträ s'ame
d'entrar a elasse.

C

dissabte, al local social
de I Associació Catalana d'Estudiants, Méndez-Núñez, 3, donarà
una conferencia En Joan Lluís
Pujol i Font, qui tractarä del segeent tema: "Solidaritat escolar".
Aquesta ronferencia sorä pública i da el començament de la
serie que sobre temes escolars
ha organitzat la Comissió de Propaganda de l'A. C. d'E. a càrrec
d'estudiants.

14"° j 15": Ptese ei para
La

1F: b

el rentaran

L'Institut eledieo-Farmaceutie
celebrare, sessie ordinäria el dia
4 de desembre, a les deu de la nit,
en la que el doctor don II. Torres
Carreras disserlarb sobre el tema
"Epitelioma de l'arnigdala amb
adenopatia angulo-maxilar, curat
al raiga X des de fa un any i mig.
Presentad() do malalt."

arribat

DUES plantilles de ¡miro l UNA ¡Mantillo de telxIt

quedant aixf isolat, àdhuc, per als -que tenen LA MAMA que la gon.a 10 és saludable.
Quint: El que preve una vegada el nostre calçat, no en gasea d'altra.

""I ES CL fr PES

" casa
Forran, 14,

VENDA AL DETALL: Carrer

El proper diumenge, din 3 de
desembre, al metí, hi haurà una
audició de sardanas a cärree de
la cobla Barcino, al local de la
Societat Joventut de les Corts.

Greu accident :: Un
mort i un ferit

perant

En Josep
carrer

s

de

la

al

a
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Avui, tarda, butaques a 5ee
• pesada i a 065. Diles
R obres, dues:
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Diuenenge, tarda, a les 1
im tres: La Ventafoos. A dus
re quarts de sis, i nil:
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Concessionaris exclusius pera la venda a Espanya:
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O En prepar eció el non quadro: IDILLI DE HINOTS
1101111111113111111118111111111311111111111PIABBBIUMNEfiemogozwa

Quarts de sis, butaca, 150; general, 050; NInón; La canción
del olvido, en la qual debutarä el
notable bariton Jordi Bufas, i La
fiesta de San Antón.—Nit, a tres
quarts de deu, Debut del novell
bariton, fill de Sent Martí, Manuel Villalba: La alsaciana; El
senyor Maman enganya

r TIV01_1:
l

1

praderas, èxit ehmorns. Nit, 1
tres quat ts de deu, Al toro, as
es una mona, prenent-hi part Ea
Pep Manquns. Reposició de roli
El rey quo rabió. Gran prosenti
ció. Decorat nou i luxesa sao
rikk. Ami,. dissabte, dues gran
funcionse tarda i .114. -.

las cela-

Uit enorme del Teatre
ric Cattalä.

dos,
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Gran companyia de M. Venmi
•
all N tura Gannau. — Avui, disa
a a subte, tarda, a dos quarts •
de cinc, matinee, i nit, a 111
a
• hl tres (mares de deu, exLea111
• ordinaria programes. Exil
•a Tentre Liric Català •
debuts de la setmana.
•V •2 deis
Els 7 Sendos, acretbates;
el Direcció: JOSEP BERGES
a
'" a Els 2 Bodson, excèntrics; mg
a Avui, tarda, nu hi lia funa La bella Lefevre, reina del
in
diavolo; Headan et Dlnbau, •
•
per
a
assajar.
a extraordidaris excentries
•
•ex
I 113 saltadors; Reaparició de la n
111 • famosa troupe Els 7 itténde; 7. Segueixen les ova: El
deis
e cions continues als notaN
• tules artietes The Arques;
: tres
O Ante. ffladeigali; Mlle. Rosa
E
a • Thoe; Les 4 D'Angoly's La •
a
a bella Schreiber; ralle. Pe- •
: que e'estrenarä avui, dis▪ trotte i ces divertite pallas- a
• sabte, a la nit.
sus Rico I Alex i els Her- •
e
a
•
Diumenge, tarda i nit:
•
man Albanos.
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GUELL TUDELA AS.
QUEPUNO CORTES
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Avui, dissabte, tarda, popular:

a;

LOS RASOS DE SOL

Nit, a les deu:
El.

nigotes i El niño perdido.

dragons

L'OU COPA BALLA

•
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▪ Ei castell dels tres draoons •

•
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u Aval, d,ssabfe, 2 desembre, tarda, a
O a dos quarts de clac. Etectarraut a
a vermut popular. 2 obres. Entrada I
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n butaca una panana. Primer El rei II
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guante.
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...
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Ir sea.. Acial: A Pombra de Montluia
•
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EL AMIGO FRITZ
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a nit, a dos quarts de den, programa !
▪ incinere. Fuimi0 escollida. Primer,
LI faMós drama en tres atetes d'Ea ri

Picenta, Juan José (ereació del se-

itYar ItoJasi. bPgun. Si drama eu
R
▪
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tres artes ate lisSIdiC Benavrale,
Loe Malhaeltorea d.l bin. Denla, El
larda
programa nionnres Juan José I Loe

a intimase,

I nit, repetield eel ti
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Companyia de earsuela
Orten - Legra - Galleo
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VICTORIA PINEDO
1-LUIS BALLTSTER
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Aval, disealde, tarda, a dos
cluartg de cine, gran (uncid a
simia populars: La reina do lea
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Diumenge, larde, a dos
Quarts de guatee: Loa mo-

castell

Avue dissabte, larda, a dos
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El
Mundial d'Avicultura 3a
Abans d'ahir tingue Iloc a les
oficinee de l'Exposicie de Barcelona la constitució del Comité
executiu del Ceneeres Exposició
Mundial d'Avicultura que se celebrarä al Palau de l'Art. Modera
de! Pare de Muntjuich el mes d'abril de 19e4.
Presidí la reunió el delegat regí
de l'el:nene don Leonei Soler i
March, eil qual representava el senyor duc de Bailén, president de
l'Associació de ramadurs, assistint-hi els membres del Comite
organitzador, senyor marqués de
la Frontera, marques de Casa Pacheco, Castelló, Claree Laborde,
Luque, Garcia, Pajel i !liba.
Die das senyors foren rebuts
pel comissari de l'Exposició, don
Joan Pich, el cirial assistf demés
a la primera part de la reunió per
a testimoniar ala assistents
simpatia arnb que la Comtssaria
i la Junta directiva del próxini
gran. certamen havien acollit des
del primer monient la idea que se
celebres aquest Congres-Exposicid al Palau de l'Art Modern.
El senyor Soler i March i el senyor marques de la Frontera pronunciaren paraules d'agraiment
contestant el discutes del senyor
Piale
Tot seguit deliberaren els reunits sobre l'urganitzaciú preliminar del Congres i do l'Expusecid.
Poren llegas 1 aprovats tes reglamento per Que enteran de regir-se.
Finalment s'aeordä oficialment
la reconeixença dele organitzadore a l'Ajuntament i a la Comissarta de 41.x1iosicie.
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Aval, 10 de propietat i * abonament. A tres quarta de neu,
electa sentida de rentinent tenor HIpólit Läxaro, amb repon
en guatee antes, LA FAVORITA.

&warrant a

número

—TEATRES---

moil
les ;ligues remiendes per la

a anea
la ilion a

d'Anselm Clavé, 9, n'al
Telbfon

Ei del lucre. Segon. L'anima que m'a-

METRON

ica Medina i Ca., S. L.

en realitzar l'esforç que coposa la venda al detall de DEU MIL parells del dit celeste he fa
amb rJ desig d'afavorir el PUBLIC i, al mateix temps, per a donar a coneixer les shas
soles "FORD", detallant tanebe els AVANTATOES que suposa el caleat aun) pis de goma.
Primer: La durada es Doble, COLD a rntnimum, que els de soda de cutre, gastant-se era,
dualrnent teta la sola.
Segon: No penetra MAI la humitat i en dies de pluja queden sempre eixule els mitjons,
conservant el seu escalf natural el peu, evitant-se ahí molts refredats, derivacions d'altres malalties.
Tercer: Et caminar es molt mee Ileuger i menys canee', puix el pes del cos, en zoear
a terra, te la mateiza semblança que ele ueuniätics d'un autemebil, resultarte que fine ele
que pateixen continuament dels peus, usant calçat ande pis de gom
a, leen
a c u rarse definitivament.
Quarta: El nostre calçat priva de relliscar i es completament higienie, ja que entre el
pis de goma i el peu, hi ha:

Sial - Barba, ideatte I Vended'.

Aliar, a la tarda, en venir del pon rap
a Buenos Ames e/ transatiantic ltaat
"Principessa Maffalda", os cremo el
de roncal
sera helar Imprimaren alguu movIment al
vapor anteles “Lancaslilam",
la
testa del dlt moll, la qual cosa amara que,
peaant-se en tensid els seas malas d'amaTea, &altea la "gula" de m'ea deis mated•
xos amb lana tedia ron que
de
progectal (ert 1 ocaslona
loan
Frene, de 21 auys, dornicillat al unen
d'En Robador, tombre SI, que eslava esel vapor *Ma gna", per tal de trebailar-hl ea la descárrega de beAttar, 1
ferl Ami:nula a les Cantes a
by" de 40 anys,'que ala a/
Ce °trena, nombre i70.
Ambdós II/a:N.11/S foren tot segun traslladat en un autoinúbil a la Casa
&aura del Passeig de Cokamb.
E/ patee de la CosOsndšu -i de Marina,
En Lluls Manuel de Villena, es trestlana
als pece /aumenta' al mol/ de Pouent des
Cesa de Fueses cancod'oil es dirigí a
lada, prenent declamen:1
feria.
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higiimile amb PIS DE GOMA marca "FORD" Box-calí, tall
anglès, doble sola de cuiro

EI Casta,' dels Tres Dragons
I

Dimabto 2 da deembre
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reyfeu/a Tora a ÇTalea, pela re_
/PITOS ort1s!ra ere N.prr9^nten re1, 1a. liPtioet'ts boa .", manteo«, PC
Casimir Orlas nema, diurdenge,
tarde.
•
leer
Pantorra.. 11
eudler0. Mi, La enamdla Jel
fas..
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Saló

Catalunya

Próxima reapertura. DireeOló Careó (fil)
Grane reformes ate (aions I servid. 8'adineten
oncarrecs pe r a banquets I

ill

Ente* APENA. hirce„ dIs palNe, a 12
e. Colossal Puesrls de4 2
; grill& Alas,
IVNEraens Apols El pebre, per
itmgette Bevrt wsoltbern. Adra- 2
11 Mes Idean( gee un somera, per le 2
antit ebereeddla 11n4111än) p. Robad .12
2
ID* senpRIPM trEtt Pase, canica.
i .. 12
;;
o Tema. din/nema, bu, vio, pch
g/ VII Temed de lu eta faena tartte- El
$
ii Pre ermacitIPII . assumpte camelo- li
II" ggnt, A•rat, el mea reas ea pelad- 8
rulo - Jama roan, presentada miIleersaddra, IMP: Aro/, dttrtat la
•
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Publicacions de l'Associació ProCatalana
tectora de

l'Ensenyança

ALLS

ACABEN DE

LA BUENA SORA
Cifejol, 11.—Cabarot oontinu de

1

los set a dos Quarts de den 1 de
lea dotas a les quatre de la me.
tinada.

l'unctet. el• despatters notargza• nu- •
1b, Mrtedte
doe :
a4
Pet tle
qua.ta
Per
Os

mute de
duna, tarda.

F. PI

etvui, dissahte, tarda, 11 les
quatre en puut, dos interessants

Teatres Trinmi 1 Marina

tell:

mendi.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Denla, diumenge, 3 dre desem
bre , a les 250 de la tarda:
Español-Europa.

KURSAAL •

Bareelona-gabadell.
Avene-Uni6 Esportiva.
Badalona- Mart inane.
Atletic-Terrassa.
Jilpiter-Eepanya.
Camp dele anomertats en pri-,
mer Iloc. Per a entrades i locallitate . pel partit Barcelona-Sabadell, avul, de 10 a 1 de 5 a 8,
al carrer Fortuny. Per als dernes
partits, al camp de jac el mateix
dia.
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APOSTOCRATIC 8A10
PALAU os LA CINENIATOARAIRA
▪
Unte grandtes del aele 1 alttm
• teeptlel de la crnselonant serle Caemaat. Parresetta, Dental El »cesa de 15
Pellentnet.la Avel. atneaDte, gran III
•rdeverttment: Re frena de la eoloa541 exclusiva. La caravana de la
drama meeneesim tela eldsedte de la revelad° rtlallere
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N113 p rogrames Un vlatdmrrivelu- u 2
• clanarl, El ven Polvoellla, R•4•Indl- • ..
.
caen de Edeard, Trilles alta, per in ...
f E.Iters %Vallen. Nrroen 1 0111105a • , :
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• Jornada de la [Tan VI 11,11h LI robabel del sellar de pedes. Seta i
t. de El re. de l'argenL Denla. s
U despego, eeeplens niat!, tarda 1 fa
1 sil A la Mt estere& 51'! volt 1 a
lona de El elli do l'aratent I
El Jul.-amena, Per Nirlan CAAP T gli
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Cada tina:
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s

turorut

palyseinoes ~turnas, esperma/arrea (perdidas senanal es), conrancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, vertiaos, Migo

Grageas
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potenciales del Dr. Sitivré

PIANOS

a

Mhquina

de

escriure

9Z CUERDAS CRUZADAS
CM MARIO DE HIERRO

" IDEAL "
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(,‚trete

Al Minu.N.Cajal
Asiltu-28 Firrnatia

Indicadas espes• ialmente ales santades m la
juventud por toda clase de arenera (viejos ain
anos), y para conservar hasta la extrema !ere,
sin violentar rl organismo, sI vigor cexaal, propio de la edad..
Vasta, 5 pta.. frasoc Iraali, , RanItia 14 411
(lares. ir; Irrerrit Wad, Priores& 7 y arlicapalne
lar! arm de Froten, rediga! y Andletaa.

GRAN SALO DE MODA

II

Sublime marca

a

44" 4114441144, tarda I n!t, 1.414 v.ltn
d'E494,4, El telll
PrIverIle,
El ternes Illm T'Ion. •tta, per
Gil:ea
!el* de

44046
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MIS

en 1&I0
AL CONTADO

U laterdiment pel lente tratarte« La U
41 nthe 4. Napera,tn, prfertde /*d'unt a. LII
..
U • e S Soo enteres Craml, dorman, .I
N • lieeral mar', barda 1 nit. DIlluns, ..
N..e
e
Jorn ada • La ella do Re- 3
a
I peleen t eones de La peineta.
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3 ASTR1CRIA D'ENCARFLE.0
Vestits i abrics, confeccionats amb la major perfecció, i
cort nord-americà, des de 50 posseles fins a 100 pesados els
mes superiors. — Pantaló confeccionat i a mida, des de 10
pessetes fine a 30 pessetes els ms superiora. — Pel mateix
ordre confeccionarem paces d'etiqueta, esport i carrer, fines.
Les altres secciona de la casa guarden la mateixa relaci6 de preus.
CArd181.RIA
Carniess, des de cinc pessetc3.—Caleotets, des de 350 pesseles.—Pijamas, dos de 10 pessetes.—Colls, des de 050 pessetes.
—Corbaiera. assortit immans i a qualsevol preu. Guante de
punt, des de 1'45 pessetes, i guante de ved I eamuesa. 100.000
percate, a 705 pessetes.-100.000 barreta, des de 7'e5 pessetes. — Mitjons de seda, a 295 pessetes, i de cotó, a 050
pessetes.
stoek" una multitud d'articles destiento a oDTenim e
6equiar al client, eegons les compres.
Enriela • UN arrea, mitianeant rettet d• 0 .50 prelNAMI lO Ia.11I, IN
IDINGIell qua sel.nollIn, catälp, figurins, un dreemetr• I un annaam "racial
qua gema% que un materia as pugui prende* la mida.

Caza ftin g aia

It ."

waltun. i cran

Sastredia unfaccionada
Ahrics a 4, 5D4 65 ptas.
Holt superior'
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II

•eteaorennarta

llibreries

NSECTiciDA
12ARADE11

corporal, histerismo y trastornos »arria:me
de las aterres y todas las manifestaciones de
la Neara glcnia o agotamiento rervicee, por
crenicas y rebeldes que sena, se aran pralto y
railicitInionte ron las

i
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les

eiMPOT E Nti
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. •al Alt Infants rellenen:ces seit eb - a
n
enlutara luan da al-eral.
uutansismoininutawasonnuf to
II
. Ili
pelona
Luntisinstiastunaisratsamin ga
Entrada 1 u"m"
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De venda en totei
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51
Dlumenue, dla 9 deseabre
E
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PI
ELS INSEPARAELES
o
UN CELOS i LA FURA
15
man..„ am, bs, „ Q,,a, Ni :
1)1410111 I

Sistema Nordamerla
Amb soaalló de preparar
unes grano reformeu
1 mota la Impresisió de la
noctra visita a Parta, Londres, Berlin i Viena, de la
qual hem deduit que
l'alada de babo%
ose v• a Onvelmnos, la casa DAS-.
VIDA, Paleares de Dermis. 18, es
eonsiltaela en avanlanarda
per InItJa d'una lloulea e lO Aleadou en le Que realltzem latee les
nostre. extatterlea • monea &un
54 per 100 del au mder
VESTITS

Preu: 25 centirns

per A. Rovira Virgili

PutxineLlis MIRLA" :

l•

Gran Basar
de Sastreria

11111311111SLAIIIIMIDEHIMEA
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no,,enö, 2.6. D.,,Lo rrnnié

1'50 ptes.

De venda a les principals Ilibreries i a les
oficines sochls de l'Associació, Arca. I pral.
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Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

u:lial

per

ANTONI ROVIRA' 1 VIRGILI

DIVERSOS

—

e limeansaissmainomaniell

:

Barroneshea i
blaus, Vicente f SalsaFUTBOL

doe petons; L'orfeneta,
11 episoralura.

Ele
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Estudi biográfic histbric

VPrinelis,

telar ;

Avui. do *m'o; Una pàgina heroica; Ei collar de parles, cerco-

•

Palace

perlita. Nil, a un girad d'orne,
cotosas!! partit de pilota a eis-

1 OMEGA NOU

00

I MARGALL

PAU CL_ARIS

Ira u:, 7 de El rol de Parlent;
LI furt del adiar de perles; Talen, alta; Un clataer revoluelomura l; Reivindloaci6 d'Edoar.

Frontó Principal

SORTIR

JOSEP ROCA 1 ROCA

ESPORTS

Nana-Arzerrtina-Excelsior

CASA BASTIDA

Esbós biográlic per

iis•ItiggiBeßlifillealgIllIgtia
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ah/80M 2 de desembeil de 1622
+amo

saansossewrisaiNagiemsa:

Clínica Vies

•

ereaci6
Magistral
ALEMANYA
que obli avui l'ezit
mis estupend
Es delta a prova,
o p use compromís
Ningú compri cense
veure-la
Agent exoluslu:
OTTO STREITBERGEN
Casa central: Berlin, 19
Sucursal exposició: Pela', 5

hriumental i Wanttiä
Av
dissabte, L'orfenetsc,
i 11 episodis. L'admIreble Orlohion, del acial
-ui,

P II•sylit1111 kiitria; La olla 111
• do/ Destí; El vell Polvorl- •
P a; &anda n.) a la ferreria;

• Actualltate Gaumont. Diu- •
L'orfeneta, 12 i
1.1-engle,
único; Testament ourl6e, •
per Vivian Mul
•
•
Illignall1111•1121•1111911Filllit

RESTAURANTS
DE ThATRE a casa BoaTEMIre. nevutursnt especia/
Peal. Udees 1 Nadase& Quintana, 7.

SOR TICA

66.190 panes deis
quals 20.000 edilicals

Mult Indicats per a indústria o magatzern i per a edificar. Les quadres són interiore. lii ha 30 metres
fatxada. Adreçar -so PUBLICITAT número 5,015.

=-Urinaries
det Dr. Giuted, Reedita
Pla Maquen& e, 1. 1'
(Catee In4p1M1 1 Mal
Tau/

VENERI,
*1E1118
Eseurtals traeuments pee
al &muenda rapa Ce Re

ifALALTIE8 SECRETES
PELL, 110(5.-

TI]), PRIIIITATA
Cculeulta: de O • 12 Ido
a

4

eC011önnt a use a

empleats I obren.

te g in t.ld

Es la reina de les aigües de taula

la

de la Vall de Sant Daniel

Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

PON

.1. LLAA11)51
De ti a 7
Illuntanrer, as. prInclpal_

van

bamemeom.14.4nn

PANYOS
J. MIR VIVES, s. A.
Ronda de, Sani Poia,15
Gabanye senyor,
non
"
Vestits scnyor.
nen
"

"
Gsbanye

a

mida

Gran aesertit en MeSt. ^3,
-Xeviota, t'Ademe, Gabar,1neo i Nitres generes per a
'setas 1 abrioe de senyor.

con?', do 50 a 150 P11.
de 25 a 75
"
de 50 a 100 •
"
" de 20 a 00 "
" de 75 a 225 •
'' do 80 a 240

Careueses per a abrleg
nyora i eneres per a vea-

Elegants models per a nens
Grans existencies
Preus baraüssims
c... a bloalriti. Fuesacarrai, 6

tila jaqueta

IYIelton a 25 pts. cor.e

Estams 45 „
Abrics 30 „

„

VeitIss a l'en,rjs I al iabll
NON ele diauasi

diV91111A

En clu midmenta aitt1 0 porillosos dols votitrve viatipiw, una lampar& electrice do la marea "LOT" 1.113 resultara d'ua servel excel!cut arub la seva llum potent i ràpida quo res pot apagar.

Llacs de venda: 'Suprema", Pelayo, 56.—E. Belailling, Forran,
número 23,--Ber1stam i Companyia, Ferran, 1. — Laplana i
Companyla, Ferran, 45. —Vicens Ferrer, Plaea de Catalunya, 12.
—A, Valverde, Genital, 9.—J.italta, Cucurulla, 2.

441.4.14

DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona
ELS MONJOS
nom
Monestir
tot arreu amb
elaborat
l'únic
avinent
fan

N
e

que

en aquel'

licor

,gEnP,0.1.te

1.11

el

el que es ven per
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Porlaferrissa 9

719

Teléfon 3031 A

al
Salz*,

ne o

1

Telefon 1755 G

29-31-33

VENDA DE 1.1 COLUCCIO D'ABRICS 1 VESTITS
MODELS DE LES MES IMPORTANTS CASES DE PARIS 9 A
1:2 19.3 M S

L 1 IU 1 T A. FT St

NOUS MODELS HUNCS CONFECCIONATS

MCCIO

a 150 ptes.
Abric astracan folrat seda
Pana classe superior 60 cm. ampc a 6'75 » m.
Pana classe extra 70 cm. amp. a 10'50
Pana ciasse extra 100 cm. mim). a15
Astracan classe ext. 130 cm. amp, a25
Llana Pireneus ext. 120 cm. amp. a 4'75
4

I
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