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Montblanc

Ducal vila de

Diumenge passat, cerní de Poblet, travessàrem la vila de,
atentblanc, noble vila ducal, que dona el t l tol a primogenits dels
reis catalans. Formosa silueta, la d'aquesta poblacia. La vella església i les muralles antigues donen encara a la capital de la
Coma de Barbara la seva fesomia histórica.
Amb el ràpid guaitar de l'automóbil veiérem els rètols nous
noms de carrer, posats no fa gaire en llengua catalana. I
aquesta visió ens indemnitza de la punyida que ens causaren els
retols i els avisos d'altres poblacions, que segueixeu escrita en
parla forastera.
La vila de Montblanc esta avui gaireba del tot catalanitzada.
E3 un exemple d'aqueixa reconquesta de nosaltres mateixos, que
leivera de realitzar els catalans per a obrir les amples possibilitats de victória futura i per a revestir d'eficàcia ¡inmediata la
nrstra acció. Montblanc viu ja, en tot allá que depèn dels montllanquins, en ple regirte català.
L'exemple de la capital de la Conca té una influencia decisiva sobre els pobles i la gent d'aquella comarca de terra eixuta.
raigua de l'ideal, com l'aigua del cel, quan can amorosa damunt
anueixes terres, és beguda àvidament, i les ànimes dels bornes
Seixoeen com eta terrossos del camp sota la pluja amiga. El cor
cus diu que les comarques de Tarragona i Lleida, endarrerides
lins ara en el cami del nacionalisme, es descabalaran aviat dei
aempe perdut i es posaran, amb alegre gosadia, al capdavant del
inevirrient alliberador.
Montblanc dóna avui lliçons de catalanitat, no solament als
pobles de la seva cdmarca, alguns dels quals ostenten aixi mateix
cs senyals de la própia fesomia nostrada, sitió també a multes
altres viles i ciutats de Catalunya. Els montblanquins han desclavat, àgils, els rètols d'humiliaei6 provincial i els han substittat per uns altres on apareix, vella i joya alhora, com totes les
coses eternes, la llengua clara que tenim als llavis i a la sang
a l'Anima.
Ha estat reconquistada per l'esperit catalanesc la ducal vila
Montblanc. La seva histeria la predestinava a ocupar un alt
Ese d'honor en la lluita patriótica. A les muralles hi ha encara
els cops de l'exèrcit castellà en temps de la guerra dels Segadora,
en la qual Montblanc es pose sense vacil-lacions al costat de la
causa de Catalunya, mentre que altres poblacions próximes vacillaven o defallien. Durant aquella guerra, la Conca de Berbará, es
riostra mes catalana que el Camp de Tarragona. El principal contingent que acudí a la defensa de Cambril, quan a les darreries
de l'any 1640 l'exercit espanyol del marctues de los Vélez entrà
al camp, esteva foilmat per gent de la Conca, especialment per
earralencs, i el manava el baró de Rocafort de Quena, qui foz peneat pels castellans aLs maneta de les murallas de la plaça c,ai-

goda.
Pels carrers de la alta de Montblanc reconquistada, ara hi

deu rondar l'ombra altivola d'aquel l maemIfie cavaller, En ,Josep
de Margarit i de Biure, un dele mes importante personatges de la
guerra dele Gegadors, qui tenia allí el seu quarter general; i hi
deuen comparèixer de nit els miuuelets del capità Cabanyes, que
ainh Eurs moviments ràpids, stertint de Montblanc i passant per
Valle, un dia, a principis d-21 164 1, van caure sobre el castell de

Constantí, i se n'apoderaren, sense que ho pogués evitar l'exercit entimic, que mirava la Iluita des de Tarragona.
Les ombres de la histeria que, a la crida del nou esclat patriótic, passen avui pels carrers de les nostres viles i pels camine
de les nostres muntanyes, eón l'avantguarda del nou exercit de la
petria. I la silueta de la ducal vila de Motetblane torna a alear-Se
Com una fortaieea.

Comentan i a la Divina Comedia de Dant

Alighieri, posada en català per
Narcis Verdaguerj Caliis
De Lord Macaulay aprenfem a la grandeza i per a establir la mee
respectar el Dant com un ceca- sura naturel de lee figuracions
dur de la vara Rangua, que val 1 de la grandesa i del servei de la
leal com dir mine un guanyador imaginació, socialitzant, com avui
ce.. la categoria immortal per a la es eusturn dir, les fulguracions
seva nació.
1 genials de la fantasia.
Creació d'una ¡lengua, certe.sa t
Dins aquest equilibri quanta,d'una pàtria: Airó ea lambe
tiu ens sentim acostats a% tracte
tructura d'una fe; airé es també humä sense minves, que per fonuna superarle, humana. Tal com ea ha de confirmar el treball del
ha estat dit en altres Indrets, la Verdaguer i Cante, éssent, com

capacitat 11. Lotes les aguracionet era ell, me.stre d'aquestes senyotranscendente dins ell cor matelic ríes que consagren els prineipats
d'una voluntat de grandesa.
oivils i alhora enden la populaLa conscient aplicació catalana- ritat.
de l'originalitat del Dant, que ad- De les qualitats literàries que
mirem en el treball del nostre acompanyen el desencongem-ent,

Narefs Verdaguer 1 Catite, ens la puresa i la força evocativa del
mou el daler d'aplicar a Cataba- estable-de Verdeguee i Guille, esnya l'exemple civil del triple le- men.letré nornee, ente na complema fe, pätria i amor que sinta- meta de les anteriors consideratitza la mes alta mitologia de la . &ores, el matis especial amb que
Divina Comedia.
, reeuFt les característiques de la
D'altres exernples han fet es- violéntia a l'Infern 1 de la paa i comentar/eles. A ciencia al Purgatori, arribant
ment critic
Gasa nostra mateix ha trobat just a fer-les consubstancials ami) les
ressó mollee vegades el sentit valore de lee paraules triados i
realista del florenti i la P lástica j de les formes stutictiques arlisputilització de las formes de la'j ladee en cada cas. Prova tambe
tradició greco -llatina fetes ser- de la eapaeltat, mes que literävente de la inspiració nova,a r- na cultural ja, de la maduresa
borada de cristianismo i impa- de la nostra Ilengua, que subtiliza
cient d'aquella conquesta de per- I diferendiaeiona tan agudas com
sonalitat q ue és la feeuedeeu5 sen les del to deti guiatge que
nacional de PEdat mill ane •
mena el Dant pels eamins de le
Bon moment el d'ara (le gene desolació 1 del to de la compaciosa coliaborarió de l'actualitat nyia que li fa rostet pels camins

a l'activa lliçó del Dant posat en de l'esperanaa.
català. Argument deeisiu el verb

Ene hem dolgut repetidament
del Verdeguee i Callts per a conel trebale-del Verdeguee i Catradir la interpretació maurrasia- : que
.a
ira
I h gt queda(i ncomptlet, senna d'un Dant
desarrelat
del
nostre
se
poder
›esmerear les virtuts del
esperit i del nostre gust.
cataltsien la traducció .de la
El nostre espere, animador de verb
passió de veritat i de justicié plenitud parar:hataca.
Per6 hem lloat 1 hem de lloar
corn essències de la nostra rete
vindicaei6 nacional. Veice? El encara que ens basa poemas copDant f el Verdeguee Carne, ho- ser trA l'exemple d'aquest catre
mes de patriotisme militant, Hule P oema de la fidelitat amical , que
eeeees del memela, plasme ama Virgili i el Dant ens ofereixen al
de le bellesa eterna per virtut cor 'antela del Poema acalegua de

d'hever triat la.parau1 -arteisa
del moment.
El nostre gust crapoetolat Se-1
glar. Veieu? El Dant i el Verde ..

lä, la preparació de l'edició i la
naturalieet amb que sobiraneja,
guer obeint el manament palesen tamhe elarament, con ha
de l'esper it , patriotes no sol ee estat pie:die:esa la 1110 de l'amistratirmaci6 de resperit per Pacte-- Lat fide!.
tut de definició personal aine pal
J. M. LOPEZ-PICO
prosetlitisme que siete comportä
mes enllä de toles les soledats
dele rontemporanis a l'acarament
amb la plenitud de la bondat, LA QOEST10 DE LES FRONTEpreferible (com digué Miguel Angel i recordä En Ramón filtraba- RES TXECO-POLONESES REdo amb motiu dii Centenari) al
SOLTA
mes feliç estat del món.
D'aquest espera i d'aquest
Varsóvia, 4.—Ha quedat resolt
gust, que retrèiem tots els que per la Comissió internacional

haviem conegut el Verdaguer i

LA

SITUACIO

VEN

DE GRECIA

IZELOS

Dicen les informacions de
P7 ,N n iid que Euleteri Venizelos,
4 .0
si a un telegrama del

•sn grec, lia manifestat
• settasa la defensa de la
letelenica a restrang,er,
mantenia la seva decie • resecable de retirar-se de
J . dica militante
..Luió ve' dir que t'il.lustre poLee gree iutervindrä en les negeciacions diplomàtiques relateale nous problemes plantejats al Prexim Orient. En les act uals circumstàncies, el concurs
• e --nizetus será sens dubte molt
• ee per a Grecia; iteró es di-.
f:J1 qm pugu salvar el territo1 de Treeia que eis grecs temen
e- Hiel virtualment, despees de
reaterialment el territori
Una par( de Fopinió mundial
esperava quo Venizelos es pobes L'avala del nou Govern grec.
La htepeeta donada per l'eminsul esta Usta, mostea que aquest
VI encarregar-se novament
del cabdillatge del Govern d'A. Ca ,. tenle en compte, no
el t, qua l'abdicació del rei
e enti ha estat seguida per
1- n elainació del princep he, Jordi, i que aquest t ampo c

e s osuna grata per a Venizele e Si, euni alguns telegrames
an uncien, Lands a la proclama-

de la República a Grecia, es
1 - -ble que alcshures canvie s.
e e nizelos d'actitud.

Es significativa, pea!), l'hostilital que una part de la Premsa
aliada mostea respecte al pa-

ej ote exilat. Coincidint amb la
eesi deis constautinians, aqueiea P relhea afirma que ele última
esd eveniments orientals eón una
eon seqüencia de la politice d'eng eandiment territorial Seguida

Per Venizelos quan regí ele' desitiYa.da/
Wiaaaeclic_.:ta ä gä=

mima, realitzada l'any 1909, fou
ubre de Venizelos. Aire ha per:1'es de sostenir que el rei C o n s tantí seus Governs no han
Set mes, en aquest punt, que continuar la política venizelista.
Tan malea aqueixa test és poc
senda. Si Venizelos /legues continua t dirigint la (recia, no
eettaurra arribat segurament a la
darrera &siete militar de Ana...ene. L'empresa que ha fracasat
en mane de Constantí, hauria
reexit en mans de Venizelos. I
ni tan solament es pot dir en veritat que /a politice de Venizelos
los imperialista. La llanca de la
Turquia aseetica que s'havia adjudicat Grecia a la regle d'Esmirna es la mateixa antiga regió
LeLlenica de la Jónia, i en els
temps moderns hi habitaven encara importante nuelis grecs, a
despit de la persecució de qué
eren • objecte per part deis turcs.
L'exit ( t una [ionice no depen
solamen : de lit seva bondat in:rtns p ea sine lambe dels bornes
que la apliquen. I no es pot culpar
ara a Venizelos del fet que la
seva politice, portada pels GC1116taritimans, hagi fracasat trägica 'nene
A. ROVIRA I VIRGILI

LA PRESIDENCIA DE LA COMIS
810 DE REPARACIONS OFERTA
A M. BARTHOU
Peles, 4.—L'Echo do Paris"
diu que Mimaré ha ofert a En
Barthou, ministre de Justicia, la
presidermia de la Cornissió de
Reparacions, que oeupava el senyor Dubois. En el cas de que
ho aoceptes, el President efe-irle la cartera de Justicia a una
personalitat de la majoria je

(jazubre.—Ilavu,

La pre eentael6 del Illbre rata--

Catite, sabem corte podia ell reclamar-ne la paternitat del Dant.
Histeria del catalanisme, gaie
rebé. Conternporanitat que ja ree
clama una tradició i que es cene
creta en el mateix instint de contintinee restaurada amb que el
florenti saludava, per beea de
Sordello, la gloria de Virgili:

Mostea la nostra !lengua el que
podia
(Purgatori. Cara sete; vers 17)

de

delimaari6 el confliete entre

Polónia i Txecoesloväquia en ço
que afecta a Zaborina.
~esta Comissió ha aeordat
-dividir en dues parte aquest territori i separar de la part polonesa dos Ajuntaments de mil cinc
cents vente cada ú, que seran incloits en el territori txecoeslovac
com compensacie per haver perdut una part de Zazsorina.—Havas.

Sortosa vitalitat joveneena la
nostra, que tot ens es en definitiva un acte polilla gn gentil
ample i total del mot. 1 sortosa

EL PROCES CONTRA D'ELS AS-

nistes egrègies, com la del Verdeguee i Calles, el qual ha fet
possitee la cantemporanizació
del Dant, netament, sense comentares erudits i sense l'entrare
fee mort de la forasbeeia.
Aquests dies, amb mottu de la
publicació del Ilibre de I.urgi Va"L'allegoria di Denles, secondo Giovanni Pascoli" (Nicola Zanichelli edil. Bologna) alguns estudiosos professors i universitaris, insisteixen en la inmortäncia d'aquesta mena d'interpretacions q ue remouen l'histeria i la
filosofia i el sentiment poétie.
Els més agradats da vivacitat
creadora s'aeosten a rintenció
del De Sanctis qui cercava la 60-

un dels aeusats, Verner Teehow,
que era el que portava l'auto,
confessà que formaba part de

politice la riostra que eomporta
aquestes collaboracions hu m a-

gona vida del Sacre Poema.
Hl nostre designi, per les espedals circunstancia del roo-

ment literari qua vivim, pot
ésser mes dieeele. I, despullat
d'interpretació, en contacte arab
la primera vida que l'infantà,

amb aplicacions aliusives i tot,
si voleu, als defectos que s'hi
!plasmen i a les virtuts que sesi
exalten.
Resultat

excel.lent la vulgaritsacié possible del text del Verdeguee i Catite, el contacte racial
del eatalä triat i adaptat a l'interpretació autentica de l'original i a la suggestió que cal dela
estols literaria que s'hi deturin.
No altea cosa calla per a assegurar u relee propermunee a

SASSENS DE RATHEitAU

Leipzie, -4,--En el protés contra els assassins de Rathenau,

l'organització Consur.
El seu germà Klaus Techow era
membre de la Lliga Ofensiva i
Defensiva Alemauya. Ahir a la
tarda continuä l'interrogatori
dels acusats. El tinent Karl Ti;cesen, germà d'un dele assassins
do Erzberger, de la brigada Erhardt, fue lambe acusat d'haver
participat en el cop d'Estat de
Von Kapp i en els esdeveniments

tambe membre de
vàries aseemacions
liavas,

de Munich. Es

LA LLUITA A IRLANDA
UNA VICTORIA DELS REBELS

Dublin, 4.—Continuen ele combate entre les tropes de l'Estat
lliure i les torees rebele, portant
aquests ventatge.

Els rebele, con:tanate pel general Aleen, han ocupat la peblaci6 d'O'March, situada a 70 quilómetres al S. 0. de Belfast, la

qual era guarnida per tropas de
l'Estat IPure,
Després de rebre reforços aques
tes tropas es Iliurä un encartes-

sat cornbat. en el qual els rebele tingueren 10 monte I deu

pregonera. Malgrat aquest resultat, els rebele segueixen amos de
la població
•

ENSEYANÇA OBRERA

La

indiferència collectiva

El començament de eurs, que
representa renyal despertar de
les activitats docente, china actualitat als temes d'educacie.
D'ells, un dels que té un primor-

dial alteres per l'esdovenidor de
la ciutat, es el de la cultura obre-

ra en general, i mes en concret,
de les Escales professionals d'oficie.
L'instrucció obrera de nra de
les meterles de les que, abstraetament mes s'ha parlat en el
món on el darrer mig segle, com
a directa conseqüencia de l'intensificació de la indústria. Al
seu entono ha sorgit una profusa literaeura, que ens ha arribat sola fragmentäriarnent amb
un caràcter d'universalitat, recullint-ne sovint els tópica mes
buids, i sense adaptar a les dades própiee dele nostres prehlemes visite Contrasta el volum del
que aquí Ola publioetreferent a

l'obrerisme enonómic i pelaje,

amb Vasera sobre el tema fonamental de la cultura del poble.
fit ha hagut en aquest punt—
com en torees altres--, un manearnent colehectiute entitats patronada, eindieets obrera, mustie
intel.lentuals--eacepe,i6 t'eta de
nobles int t nts isedats i de poca
extensió—no han empres cap
acolé orientada a r e soldre aquest

aquestes solucione,
per tant, loreosament incompler
Les, han thigut de sorgir espontaniament, sense un corrent d'o
penie que les imposée, de les
problema;

nostres inetituoions politiquee—
Mancomunitat i Ajuntament—
lee úniques que seriosament sen
han preoeupat, perfeccionant cada dia los sietes escotes de Irebailasteis, tot i no estar voltee
des de l'atmósfera espiritual necosseria que conetitueix un eons
tant eetfruel de milleeament.
Plantejar, dones, la i remoure l'ambient al seu entorn
es fer tasca necessària i profi
tosa en l'encarrilament de la
nostra vida nacional.
El problema de la cultura

ob s era té dos (mires diferente,
que fine avui s'han porte masea separata: la cultura general,
humana; i la professiona-1, d'oiL.
ci. Oposadameet, una i altre eón
mirades anib recel pele director,
obrera i el estament patronal. I
es llógio que -Me( sigue, donat

l'ambient agressiu en que aquf

les Hurtes sociale es desentrotilen, i la mierada amplitud d'ho-

zetzó amb que aquestes qüesBoris .s'enfoquen. Melle obrera

intel.ligents creuen encara en la

conveniencia de mostrar-se indiferente, (pian no h ostes, a iota cultura técnico, d'otlei, posada, engome el seu punt d'obir, el
servei dele patrona, els únics que
poeen treure profit de la feina
millor i mes ràpidament feta. I
aria) una equivocació contrària,
areb rinexactitut de les visions
parcials, /ti hau patrona que temen el desentrotliament de la
eu 11 u ra general. Nodrida fins avui
exelusivareent la intel.ligència

del poble pels !libres de combat

dels filosops i sociólegs aveneats,
molts conservadora que consta_

ten que a mejor cultura societaria correapem una mes intensa

rebeldia espiritual, boicotegen
tot ensenyament que no sigui directament relacionat amb Fullee
sense veure que aixt deixen ele
°brees com a úniques l'unte de
cultura humana els volums harata de les traduccions populars
i les fullee apassionadee deis
diaris de partit.
I en tots, per damunt els recele i rhostelitat encoberta, de
la repugnància confiesa, instinti_
va, s'hi troba, predominare, una
fonda i espesas capa d'indiferencia.

No; el problema no da ses-

til, cap secretee per heu que si-

gui, pot ésser demanat, en nom
de la cultura. N'es una prova
un jet eimplomätic, desconsolador, que hem pogut observar
d'una manera directe- i persa,
hal, lote ele que hem viscut
aquestes qüestions; les m'oxee
facilitats donades pela peinote
als alumnes obrers que assisteixen a les classes de vespre, que

sois poden concórner-hi, d'una
manera Irregular; punt mole in-

bite de les passime 1 deis intaressos, podrien haver- sen pre-

ocupat de la cultura obrera. Tam
poc ho han fet, i han deixat als
politice planejar solucione i m'in

lar escales, acose acomparyarles de l'escalf corditel, ni de la
critica milloradora. Han' ignoras
sempre el problema.
Aquesta es, eruament -expOsada, la posició deis elements que
haurien deinteresear-e'he Indi-,
forencia, recel, ignoräncia. Si solera sortir de l'atindsfera, social

enrarida en que eivim, si asp i.
rem tole a un esdevenidor melote
cal que airé acabi. Es necessari
que els equfvoce s'esvaeixin, que
un coneixement mes vast mostri
la falsetat de les premisas en
que es basaven, i que una voluntat decidida recuperi el temes
perdut. Cal insistir, per a inculcar en els obrera la idea que una
fonda cultura, tant humana cera
técnica, no els pot perjudicar

mai, sitió lacar l'instrument
segur de la Seva alliberació; per
a fer .veure als patrons qu e en
les ftbroses Iluites internacionals de la indestria ceintemporte
nia /ole podran salvar-se agua_

Bes que inteneiftquin i mitterin
la producció arre) el peeeeeeionae
ment teenie de tots ele rectora
que hi intervenen, dele gueto

eempre serä deis mes importante
el treball del heme: i per a mostrar. per fi, als intel.lectuals la
doble necessitat de salvar la indústria nostra, i capacitar ame
pliament une 'lasse que oada
dia tindre tina malea influencia
en la governació de la cosa ptle
blica.
Lae.possibilitat de resoldre el
leroblema—del qual avui sois
natem analitzat el costal
amb bon desig i eeratjosa
tat, es innegable,

CARLES Pi SUNYEA

LA PREMSA ESTRANGERA
La Conferencia de Mundania
FPANÇA
"Pertinaz", a 'T'Echo de Pee
ris" diu que les conversacions
de Mudänia, entre els generals

turcs, els generals greca i els
generala (dieta, inclinaran delle
nitivament els afers d'Orient vers
la guerra o vers la pau. Els telegrames que el general Pallé i
Franklin Bouilion multipliquen
empesos pel Gevern francés, respiren una molt alta confiarme.
Cal esperar que tan agradables
protestes seran acomplertes. Cal,
pera, tenir en comete la grave-,
tal deis prablemes plantejaie. Se.«

gons les noves t'atildes de Loma
dies, Anglaterra estä decidida a
rnantenir-se est rictameut a la noi

ta aliada del 23 de setembre pes..

eat. Anear, a dir que interpretant
aquesia nota al peu de la 'letra

dificihreent conciliable anab les
reivindicacions que coneixem del
Govern d'Angora.
Mut aviat sabrem si el perill
estt definitivament conjurat. Jace
ques 13ainville a rAction Frene
catee" reprodueix la remarca del
"Times- a propesit de l'AH Comissari britänic: "El soldat ha

estat mes assenyat i menys bel-.
: ices que els eivils a Downing
Street, pea que la conferencia da
bludänia LII lic actualment,
tarslarem a desea perfectament
aseenyate. tiembla que no la ha

dificultat per part dele turca , .
molt corma:jame en els procedimente per be que intransigente

en el principi. Amb tal que ela
greca evacua] la Tracia Oriental,
el Govel u d'Angora no insistirä
per a ésser pubat en poeeettsice
:inmediata de la provincia tot acceptant .que ele contingente al Mil
.ocupin el seu !loe fine a la cene
duelo de la pau. Per a airee cale
per& que ele greca seet sagita
Hi ha no gens nienya a Aleneä tut
Govern amb prou autoritat per
a desee obeit st ordena a les ( roe
pes d'ocupaciú grega a replegar.;

se?

Paul Levas, a la *Humanar,
opina que si l'imperailieme anortentacid s'en ocuparen l'hi_ alee, despees d'haver subscrit
veril passat En Duran ral ento- aevaquació de Teanak i de ia Trä.•
sa i En Nicolau d'Olwer, i que eia, retorna veteaba:ea Cunetantie
es convenient no deixar de pet- noble i Estalla a Turquia,
ja, fine a reglamentar - lo, no en haura perdut la guerra. Nu hauch
el papar, sine en la realitat, ja benefieiat ni de la derrula mina:que representa una base obli- aya a Orient, ni de l'ensorrament
gada per a la plena eficacia de de l'expaneionisme tzaried.a. N*
lee' escotes d'oficie.
°L'ideal que la eurt. Id» audia pet
Els hael.leetuals Una de l'dr- veutura
depea.

teressant, del qual ainb una sa-

na

L

SECCIO COMERCIAL MARITIMES
Nlovirnent maritim
BORSA
•
p
.
BORSA DE MADRID

SESSIO DE

del 4 d'octubre de 1922

ECOSI MATi
Bata
Obertura i Alt
63 41
688) 6843
Sordo
Alacants 68 30
6S.30
Oreases
1715
17'05
1715
BORSA TARDA
Bala
Obertura • AN
Interior
71TO
?tordo,
6860
6870 6850
Alacants 6810
65'20 67 80
AM/lusos 5995
Oreases
17 4J 0
17'20
17'00
Cacerea
34'1.5
Co/onlals 57 05
C. Doras 1815

Tanca
66•64
68•10
17 10

tees

Tarea
71 'LO
1, 8•60
6790
59179
17.20
34 25
678

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 4 d'octubre.
DEUTES DE L'ESTAT
Menta Interior 4 % P
" Exterior 4 1 F
Ambie. 4%
" Amaine. 5 16
1 Jullol 1925 S. A.
068.
B.
"S.
4
Jener 1924 S. A.
""
B.
4 rebre? • S. A.
•
e.
B.

P

7075
44 64

10235
1021
10,1 35

AJUNTAMENTS 1 DIPUTAC.10143
7825
7Wma
7 4•85

Merla tounIcloal E. 1903
1904
1901
1906 Ser. A
1906 Ser. 8
74
1906 Ser. O
77.40
1907 Ser. D
1910 Ser. D
1115 Ser. B
7g
1912 Ser. E
73-90
1912 Ser. F
1913 Ser.
1916 Ser. B
77,79
4917 Ser. 13
1918 Ser. O77,90
79,90
1919 Ser , 11
70
1924 Ser. B
1921
96'50
Nade sesenete L tooS 4 1/9
07
•
" in/
86'55
" 1903
84'25
gane Berornaa
1001
81'25
DIpte Barna. Eruta. 9.006,800 p
•
•
"
6.000,000
/O
e
'•
13.000,006
ManeGnrardlat Catalana E. 1914
12
•
"
E.• 0919
Calla Crear/ Comunal
Port Barna. 4 1/2,

•

P ••
p

CBLIGACiONEI

Porta 1. Ser. u/letona/azadas
, •
f.. Ser.
•
•
11. Ser.

Ser.

'
6.• Ser.
lir er.lals Pamplona
p riorliat Barna.

59'85

•

61'75

Segavia Medina
Lnuelusos 1. Ser,
"2.• Set.
'Almo. Val :neta Tarrar. 4 9/0.
"
Aatis.
II. S. A.
2.•
" " "
»

ene
te

59'25
513'ZiO

Ser. A.
uc

"

54'50
4150
3450
6550
57'75
65
64
907,0
;val)
69'50
68
92.85
74'50

• •
r
Francas 4884
•
1878
54
C. Gral. 'franelas 4 /0
»
6 0/0.
03'50
FerrocarrIls de Catalunrg
as
Companyla ren ral (errata. Catalass 9025
Companyla Barcelonesa Electricilat
Alabes de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 1 Electa'. Ser. E.
72.7,n
" E./3'50
Energia Llertca de Catal. 5 0/0 86
•
60/0 94
"
Sorl tat Productora For c es Motrius 4' rai
Companyia general Tabas Filipinas

•

•

•

e

ACCIONS COMPTAT
Catalana Gas Electrlettat
Canal d'Urce]]
Espanya Industrial
Etat. Gral. Telions.
" Peninsular Ideen
54
11. AmerIca d'ElectrIcItat ,1 0.550
DIVISES ESTRA;GER7S
Francs, 5020.
1dern autesos, 12350
/dem belenes, 47'25,
Lliurea, 2909.
Llres, 2830.
DAlai S, 6615,
Marco, 0'422.
Goroota, 00125,

•

BORSI NIT
Obertura Alt
Balo
Nora
6.5 30
G9`.".0 60e0
Almunia , 6770
87 7 5 tala
ancial asoe 58 .80 5800 57'85

•

Tanea
68.25
67.75
58 75

Val/ella arriaste

Interior con g a, 7030.
hlem fl (te raes, 0000,
Antortiteable 4 per 100, 8500.
Idern 5 per 109, 95'69.
Everlor , 8590.
Banc d'Es anya, 55900.
/dem Esprinyol de Créala 13906.
licm En, de la Plata, 26900.
Idem Hispano-AmerIca, 00000.
Talnes, 24250.
Asticareces prerercnts, 6700.
Idean ordinallea, 110110. Crehates, 8900.
Sorda, 33750 ,
Aliteards 34000.
Flanes, h25.
Une*, 2908.
PARIS TASCA
Canrle !Obre Londres, •8115
•
Llem Bela,ca 9390.
ldem E/..panya . 19975.
Idem 1/0/anda, 511.
Ideen Halla, 5620.
Idem Neto York, 13 99
Idem Portugal, Inc.
ldem Suecia, 350.
ldern altissa, 24650.
ldem Argentina, 468.
litem Brasil, me.
Idem Grecia 36`50.
ldem NorneCa, 2337 6
Mera Dinamarca, Inc.
Mero Bernia, 0'6'
Idem Viena, 9 09.
Mere Praga, 43 05.
oaePREI TANGA
Libere', 5305 off.
l'asaetea, 19987 rama.
Liras, 5820 lelem
laídars. 1319 Ide.m.
Franco sulssos 24637 den.
Mares, 069 litern.
Corones, 0'02 Ideal,
LONDRES TANCA •
Cedo>. argertines,
Exterior, 79.
Franca, 55015.
nora Tora, 44066..
Espanga, 29'08.
Salas& 2356.
Itoianda. 113'65.
Italia 10356.
asarla, 166i.
Portugal, 212.
Argentina, 43U/7.
Montevideu, 4075.
32'30.
Barba, 9375.
Copenhague, 2 t 45,
Yokohama, 22.139
BelgIca, 6180.
liOrnega, 64855.

Vapor eapangol Ampardan0s", ale raIani,Ss, en* carnean genera/. Arnarnat molt
Espanya. ConsIgualan, Francas.
V a por es p an y ol "La Oliardia", de Tarra g ona, amb carrega geueraL Amarrat
10e011 d'F.spanya gal. Consagnatori,

Vapor espanyol "Cunera" ale Tarrogona, amh carcega general. Á
d'Eapant a NE. Consignalarl, Companyta
Tea/traed/terrena,
Pvlebot esparvel 'Jaime", de Palma,
amb ctrre g a general.
Vapor analas "Otterborn", de Palerm.
Marsella I l'alunas anal, earrega general.
Amarrar mol] d'Eapanya Esa. t'Ansia-matara Itamirex 1 Delgado.
Vapor bobtnilea "Vuleanus", d'Amaterdam, LIabuß, Portinaa0,
eltellz 1 Gibraltar, amb cairota general.
Amarrat moll de Barcelona Sur. Constanatarl, Talavera.
Vapor espanyol "Rey 'filme 11", de
Mabd, amb carrera general I passatge. Ama
real 1 00 l de Muralla. Cunsignatart, Amengoal.
Vapor espanyel "Paulina, de CardIftr,
anda cantó. Ainarrat moll de Ponctat Nord.
Coas:anidara Vilinverchfa.
Aeriilles' , de Malura
Vapor alemaL4
I escales, ara carrera general. Amarra;
171e 1 1 de Sant Meraran. Consignatarl, Brr_
nat 1 Companvia

'

l

Valaella amdlta

Vapor rrenees Ronbatz^, amh l'arrean general 1 traman , rap a l'Havre. Tia
de Palma.
Vapor ancles "manen", arnb Carrera
general I transit, cap a Tarragona.
Valer Bornee. "Veao", amb Dacanä de
transla cap a Genova.
Vapor espanyol "Infanta lanbel dc floreta" . anal, cär-rega genera], cap a Buenos
Airea 1 escalen.
Vapor espanyol "WatelLn • , innb rimara general, rap a Arel/a, via de Matara.
Vapor espanyol "Ampurtlanes", amb elrrera genere cap a Roses 1 eserdes.
espany ol "La Guardia", amb
aP
riega general 1 tianalt, cap a Marsella 1
nacida*.
Vapor espervel Trrso" . shb carrero
general, cap a Cartagena 1 eaezies.
Vapor espanvo/ "Slallorea", susto carrera general, cap a Palma.

v ar

1

«

NOVES

Mercat de Llotja
FARIleES
Ptas.

Gran Torea
60
Sienes
79
Blanra entra
63 •
Corrent
66 I 67
Superfina superior
6350 I 5450
"eorrent
60 I 62
Vagons embala: Nord,
a.
"
Alacant, 1,

San efperats &vid eh rapes anee "Can.
VIS", amb carregament de resta; ancles
'Calderón". ami) cartel I circula general,
el trasattänue haba "Princlpessa
falda", proeedent de Genova amb
renta general 2 passatge de trinstt. cap a
Buenos Abres 1 malea,
— Aral pujara a clic, per a netejar el
yla, el varee "Serann Balleateros".
— El vapor "San Carloa", de la Teasallantica. que era esperat abe proreient
de Fernando nao 1 escales, no arribara tina
aqueas malt.

Li4uiiacn6 de la flota d'Estat

CEREALS

portuguesa

EE. Uta ErCie

118'25 98 7 5
Comptat Termo
81.0 de moro (Plata ven).
PO 3050
Cali
to
Ptas.

Com A Prane,-a Eslals 1 10115, etcetera, eteetera, l'administrarla de //antena
per l'Estat ha eStel a Portngal un verda_
der desastre fIn.cier. Per line nSet mesa el
°oven, portuguesa Unitant als aeue col-legues d'altrea zarinas, marta de eedlr a
la Menhir,' privada la propinen (sets valClvarla Extremadura,
36
xells de l'E • tat cpie provenen de les (are• rol.
54
ola, retes a Austria 1 e Alemanya en entran
Ordl
Portugal a la guerra.
Faces Prte
La Be, que recula la ceasló d'aduana
"
Vale/Ida
vaixe/Is a partlenlars ha estat publicada
Sobona liarme
.
II
"D'arlo lo Governo" de/ dla 9 de seJerez nes
"
tembre dan er Armes?, llet precisa que
Beses de Sevilla
'<Nutren:a poden esser únicament poreh
Vera
•
tuguesns constiluna en una o varíes soF . c./Ilota Sevilla
Cielats
ananimes de respensabilitat
Estranger
31111
d'acord t'inri la n'ami:tela porto Comarca
guasa.
Herts
La totaldat de la flota ea dledelx
Time
Pe* 100 quilos varia Iota. se ons Cl, serreta que bel de
Tete acrue810 P
preste r e/s voten", servela que devIndran
j per niercaderla sobre tarro
obligatoria pelo aclquIrettla 1 que rom3?
Garrofa Regi a
prenen escale" en els porte, rolonlals I del
ea
"
Matarert
Brasil. Ea donen l'acanala per a el paga"
Portugal
, ment mitJaneant garninles bancarias I
•
Eipre
L'Eslat pomos/tes accepta tallo'
pOleearieS.
"
Creta
be el pagament en acetona Illberades.
¡4
Ibiza
Mallorca
26
2.1•11111..111n111nMI
Va? ona arrlbate: Nord,
Alacard, 4
•
DESPULLES
rFORM
Plan.
Posseetto 20,000 förmides
Mala . Totticen pot aumnentar els
44
Farines //Ornen) 4
sena Ingresaos randa &Triases n1
20
segones
Surtir de rasa, tabricant /rabona,
10
xarops, naeiam melenem
Terceres
16'85
Quartas
dep lrerls, dentlfrtes, colierems,
Presa per saca de 50 quilos.
vermuts . ratärlas, Delatar.. mIralla,
Ralo
iocolates, adoba, beturna cremes,
lacre, tintes . Insecticidas amelo4750
metalls, vernissom, coles, etc. Preu
Menut,
Segonet
de cada fórmula. a u pessetes.
1154'50
Segó
A. F. Peralte. Santa Catalina, 12,
14,
Värons arribare: Nord,
Ciaran as
AlaCant. 44.
"

g

reo5 6411

ULES

.

1

Suspensió de pagairents
Una binporlant (enea de Dueles de 1103tra arrh &suban a la barriada Ce
Saat Mart!, que les Irdrials de la ral) ?Acial son (2 . E. , ha raspes pagamenta. Paja
el pasmo a unes 400,00 0 peaselea ea nombres rodona.
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)SAINS

Valors-Cupons-Girs-Canvis-Cotons-Viatges

BARCELONA. - Rambla Canaletes, 2 i4
Queda oberta la negociad() del cupti
OBLIGACIONS del TRESOR 5 per loo
Venc:ment 4 de Novembre vine t
1
DIRECCIO TELEGRAFICA

Apartat

MARSANSBANK Te/élons

de Correus, 1

úmeros

4530 A.
4531 A.
45321a .

i

RELIGIOSES
Avara Santa Piada 5 Donat,
martilla i Sillita Flävia, verga.
Quaranta horas: Avui a l'església del Sagrat Gut' de Jesús,
de Religioaes Adoratrius, Hores
da:ni:necia: De dos quarLs de nou
del inali a dos quarts de set de
la tarda.
La 'masa d'alma Santo Pläcid
I Donat, macanea, color vermell.
Cort tfe atada: Avui, Nostra
Dona de les Nema a Sant Just.
Adorada) nocturna: Avui, Torn
de Sant Josep.
Vetllas en autragi de les änemes de4 Purgetturi: Avui, a la saya capalla. Escorial, 155 (Gräeta). Torn les Cine Llagues de
Jesucrist.
— El senyor biaba, doctor
Guillamet, ha citat invitat a Caete inaugural de l'Instatut de Cultura i Biblioteca Popular per a
la dona, que tindrà Iluc el vinent
diumenge.
— El proper diumenge l'abat
de Montserrat, P. Antoni Maria
Mareet, anirà a Sabadell per a
beneir la bandera del sometent
armat d'aquella ciutat.
— Ahir hi bague exàmens de
Sínodo per a la renovada da Mandas ministerials.
El tribunal era format pel canonge doctor En Jaume Bruguera, rector de Santa Madrona; lbcendal En Juan Castellet i el catedràtic d'aquest Seminari Conciliar, Ilicenciat En Josap Maria
d'Atlas.
— Havent acabat el seu estiueig, ha tonal. a Barcelona el
vicari guaral d'aquesta diacest
doctor lan Francesa de P. Paras.
— 3l bisbe d'Avila, doctor
Pla i Denle), està ja restablert
la malaltia qua solda des de fa
algun Lampa,
— Durant el pre sent mes el
doctor En Vidal Barraquer practicara la Santa Pastoral visita a
les parroquiea segiients: Sebuita,
Argilaga, Renau, hiera, Ardenyä,
Ferrän, Torredembarra, Clarä, Craixell, Roda, Fobia
de Montornas Vespella. La Nou,
Catllar, Pallaresos i Perafort.
— A Granyena de les Garragues ha mort el reverend En Ricard Fané, ?das rector del dit
poble des de 'any 1910.

UNI VERSITARIES

La senyora

Na

FieenaVidaliC1111119iä
[11.103ll gid.Cdfloila Mi 113
I

3

morí ahir, havent rebut ele Sants Sagraments i itt benedicció apostólica

1

(A. C. S.)
Ele seus aills: Baltasar, Josep Maria. Agna
Joan, Assumpta, Carleo, Francesa de X., Filomena i Maria dala Allgels; germano pollties, Mara Dolors, Roba
giosa del Sagrat Cor; Germà Argemf, de les Escotes Crio
Ganes; Enric Cardona? i Mera Plana; tia i ties palfti(tales, nebots, cosins i decaes parents; la senyoreta Rosa liosas Bisbal i la cana JOAN CARDONER I MAL,
preguen a llurs amistats l'encomanin a Déu i asseateixin demä, divendres, <lea 6, a dos quarts d'onze del mat.1,
a la casa mortuaria, Ball oler, 46, per accimaanyar el
cadàver a l'esglesia parroquial de Sant Josep, de Grä_
ola (Joaapets), i d'alli al Camal-aire Nou.
A les deu del ~U, Oflol de "Corpore Insepulto", en
la Parroquia!.
No's convida particwarment.

GASETA LOCAL
OBSERVATonl IPETTOROLOGIC DB LA
UNIVERSITAT DE •aPEELDNA
Ola 4 d'octubre de 1922.

.

Mores d'ocervaold: 7, 13, /S
Barainetre a 0 1 al nivel' de la Mar.
7460; 7668; 7657.
Termdmetre sec, 196; 52.8; 219.
Termörnetre Innata 181; 208 . 197.
11010,141 (cenits.mes de saturac1),
'
86;
80; 88.
Direccló del vent, ENE.; SSE.; ea/illa;
Velocitat del ve.it en metres per Bacon,
1; 4; 0,
cel, casi cubana cael cubert;
n'Ira
ciasse de nOvols edmulos-nlmbos; edraulds-nutibus; cudiulus.
Ton.peraturra extremos 11 Paree.
Maxtrua, 23'7.
Mlnima, 16'8.
alinitha arran de terna. 15'5,
Osad-hirió termometrica, 69. Temperatura moja, 20'1.
Precipliarsit aquosa, del de lea 7 horas
del dia autenor a les 7 horca del lila ale la
data, 00 mInmetres.
Recorregut biel vent Cl igual temps. 54
qUilórnelres.
OnServaclOna particularS; boira.
e-Offo

PRED3 06 UBSCRIPCIO
22.roeiona: Du•ce pessetes al
mos. Provincias, 7'50 pe39ete3
tres mesos; 15 els sis ident ; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
I
mesos; 50 els sis; 90 un any.

El Rector ha ordonet
d'un Conrurs 1 oposició por a
cobrir una vacant de metge guardiä de PliDanital Clillin.
— Així mateix ha ordenat
El proper diumenge. dia 8 del
vocar la Junta económica de la
Universitat el corrent dia 13, a corrent., a les deu del mati, e4
de Mar celebrara una festa
Club
les sig ale.aa tarda i el Olausfae
ordinari per a la mateixa hora de natacid integrada per diferentes proveo, neadlits, braça de pit,
del 14.
— Ha remas a l'inspector en 100 i 50 melles iliures, rellaus
cap de primera ensenyanaa una (5 per 50) i partit de water-polo.
demanda contra l'ensenyament Donara mas l'altea a la feta el
fet de coneorre-hi nadadors de
primari a Odena.
— Ha rebut la visita del doc- Lloret de Mar que corraran les
diverses
proveo 1 es disputaran
tor Vilardell, anunciant-li la del
senyor Font Norden, professor el partir de water-polo. Espede palolo.gia interna a la Uni- rem dones que seara un gros éxit
p e r a tal Club de Mar la celebra-.
versitat de Francfort.
— Ha magnat una autorització ció d'aquasta fasta, arnb tant enals senyors En Felip Saca, Batel tusiasme acollida.
Balaguer, J. M. Olmos i Guillorn
Terrados, de l'Escota Normal do
PERFELCIO
Balears, per a dedicar_se a l'en- U
en tornar vastits 1 gabanys al rea
aenyament privat.
— En Candi Doménech, mes- ves. Diputada, 319, la, ch.Bruch.
—
tre de Mieres, l'ha visitat per a
A la gran anta Bohamia tindrà
tractar de la constitució d'una
Illor el dissabte que ve un extramutualitat eacalar.
— S'ha possessionat del ea- ordinari ball, nou a Barce4ona,
oree mealrassa, a ballt Faliu titulat "Ball deis globus batallade Torelló, Na Marguerida Roca, dores", el qual ball consistira en
i del mee a d'Igualada, En Joa- portar les senyoretes un petit
globus Iligat ail turinf 11, el qual
quim Besora.
globu p • raagueixen els joyas per
tal d'aixafar-lo arnb 04 peu, a
l'enseme que procuren salvar
llur parella de les trepitjades
deis altaals.
Ahir reba la Premsa el seAquesta original fasta de jecretad del (aovaren civil, senyor viatitat i alegria començar ta al
Luengo, en nom del senyor go- primar ball i s'acabarà al penúlvernador.
tim.
Digué glie no tenia res de nou
Es de creare que per la novia
per comunicar i que tot estava tat i !Fintaras que els organitzacom una bassa d'oli.
dors s'han pres, serä un Axil, esUn periodista pregllillä entines atalanta Totes les senyoretes senovas es tentar/ sobre cortes in- del obsequiadas amb un globus.
formaeions que han fet dos diario de Barce4ona relacionadas
Es venen 42,000 pams de teamb casos de labre palúdica que rreny situat punt cantric amb
s'hnn registrat aquests dio.
aigua ViN0 propia.
El senyor Luengo feu la pre- Rada Cantee Badalona Badalona
gunta al arnyor Martillen. Anido,
qui contesta qtre la noticia era
Q .,. 'erta la matricula per
completament falsa, i que cailitt
als cursos Dibuix,
desmentir-la atxín rodonamen, a coneodeer
(llegir i asadure cataläcar ell ho desmentia, no tan sois Repàs
castella) i Francés 1 a 2 curs,
obra a governador, sinó tant- que com en anys anteriors sa doita com a presidant de la-Junta nen a Catalunya A, A. del Districde Sanitat de Barcelona.
te V (Nou de la Rambla, 16), de
Amb m'adiestra gust publide la vetlla. L'inauguquem les manifestacions del se- set a onzamateixos
tindra Hoe el
dala
nyor Martillen Anido, que han de ral
ditimenge, dia t5, a des once dal
esvair false es alarmes, quo nuall mati, en el mateix local, ami) el
bé 'lauden poaut evitar-se i que rapad de prernis als alumnas del
devien haver estat evitadas.
curs prop passat.
•••
Essent una de les necessitats
El dimarts a la nit en el "'Ala'
gestic Hotel" es celebrä un ball- primordials el saber dansar tal
quet en obsequi al senyor Luengo, la sardana, el Foment de la Saramb assistancia de la Premsa, pe- dana de Barcelona ha oregut era
riodistas i apuna . de dit senyor. un datare per in fon-no l'enselii assistf tota la Premsa menys nyament.
A dit R prega a tots e4s seus
"La Veu de Catalunya", "El Diluvio", "La Vanguardia", aLas socio qui vulguin secundar-lo en
Noticias", "El Correo Catalän", aquesta lasca, es servaixin as"El Liberal", "La Tribuna", "El slat ir a la reunid preparatória que
Die Gräfieo", "El Progreso" i LA thidrä 110a ava l , dijous, dia 5, a
les set det1 vespre, en el seu esPUBLICITAT.

RAN

GOVERN CIVIL

tatge social, Duran i Bas.
ro 9, principal.
/Cintra., breus dies començar«
1 ensenyament a l'estatge; l'anua-4
Mareta oportunament.

JOIES VILANOVA 12110, 6
Salame que la casa Achori, prieta
plegaria de les mines "Antoni 1
Angeleta" de cuba, i lignit, en el
terina de Maquinenaa (Aragó), ha
cedit l'exalusaiva de venda a don
Juan Figuarola Rotneu. Don Ana
toni Achtau, propietari de les es,
mentadas nrines.ha decidit residir a Mequinenaa, per a posar-se
al davant de l'explotada.
, E1 dia den del mes corrent es
començarà un curs de Taquegraa
ala Catalana, a d'Acadamia de
Taquigrafia de Barcelona, cele-.
brant-se les classes els dimarts,
dijous i dissaates, d vuit a uou
dad vespre.
A la secretaria de la dita en.
titat (Padau, 4, entrasol), queda
oberta la matricula per agnest
curs tots els dies, de set a nota
ded vespna.
En els aperadora de ta casa
Comas y C.', S. en C., ba cutedaL
exposada una plaça artística, que

l'"Aaaociacia alc Fabricareis de
Colors, Pinturas i Vernisscs" dedica al doctor En aneap :aren
Aval per sa eninsiasta i deaintsa
ressada actuació pel desveillaa
ment i progrés de la indústria
química nacional. La dila placa
ha estat confeccionada en els talleres artfstics d'En Vallmitjana.
El diumenga, 8 del que aam,
a les deu ded mala se reúnira a
l'Ateneu Obrar, Montcada, 12, la
Junta directiva de l'Associació de
Professors de Centres de Cultua
na de Catalunya i els Mestre de
les Associacions de Barcelona,
per a traçar la Unta de conducta
que aquests han ele seguir dnrant da gestió que la citada Junta
va a realitzar amb da les entitats
aLludides per a renaptar de lee
mateixes d'acceptació de les pea
tieions de millores dordre ecoa
nórnic i profesional, acordadea
per l'última assembkea.
Aguan benemèrit "Orba de
Sana" el próxim diumenge, dia 8
del corrent, rara una excursió ara
Ustica a Olesa de Montsarrat,
amb motiu de donar un triat concert bailete, CO al Centre Cultural
Recr^atiu Obrer de la dita veta.
Es recomana als socia del—Ora
fea," que vulguin anar en la dita
excursió, que s'inserig,uin quan
antes a la secretaria de l'"Ora
fea", pula son tan limitals les
Panas del tren, que la Comissió
O s veu precisada a tancar la Higa
La fans al dia 5.
a

LA RFFORMIDORA

Es giren trajos i abrics a4 res
vé3. Trafalgar, 9, primer.
Ha sortit el primer número de
la revista * Voluntad", orgue te
l'associacid de Masivas de Cena
tres de Cuhura de Catattinya, el
qual conte traballs profesiones
i una crida de la Junta de la dita
Associació als seus col.legues 1
els acords de l'anima Assema
bien.
La Junta directiva de ll'Il2804
dada de Professors de Centres
de Cultura de Catalunya desitjant
establir ralacions de confratera
nitat amb totos les altres Asaoa
ciacions de Mestres i Mestressea
primario d'aquesta ciutat i de
Catalunya 1 altres amb el fl
teligenciarse amb les rnatcixos
per a la campanya qua en pro de
la classa acaba d'iniciar, prega a
totes elles, sease distinció, sa
serveixen farailar-li Padreas
del seu domicili social, la qual
remetran a don Angel Remigio,
presidant de dita Junta, carril
Sicflia, 31, según, Barcelona, si

•

El Dr, Bosch Ucelay

reprße la consulta
GOLA. NAS i ORELLES
coisält.U. DI WIT, NUOL 844, prime*/

ler
LA PUJIPLICITAT

'eff

4
AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

"

Ginebra, 4.-El Consell de la
la Sacielat de Nacions celebra

aquest metí sessió privada pee
a tracen- del resorgiment d'Austria.
El deiegat frances, Hannotaux
boga per a que la Gran Brete
tiya presti la SeNa mes estreta
col.laboració, apoiant despees la
i beeessitat de que l'assumpte sieapri tractat en sessiú pública.
El senyor Balfour ha l'el, un rotura dels ararijaments a que ha
erribat el Comité que s'ocupa
d'aquesta ridiestiö.
Aquest arranjement canela de
tres protocols.
En el primer fa una declaracid política signada pels reprematarlas de França, Anglaterra,
Italia, Txeco-Eslovaquia i Aus' ele, en la anal declaren que rea'pectaran la independencia política, la integritat territorial 1 la
Sobjrania d'Austria, comprometent-se acinesia a no alienar la
eleva independencia.
En els dos restante protocces
t'estipulen els drets reconeguts
eale Estats a ‘erants del prestee
0.1 igae lon s d'Austria.
Aquest arranjement es posarà
ammediatament en pràctica.
La qüestió relativa a Terra San
te b Eta quedat novament aplaçada
per ae le próxima sessió que celebri cl Consell-Hayae.
EL PROCES CONTRA ELS ASSASSINS DE RA•MENAU

Leipzig. 4.-Tribunal Suprem.
e-En la viste de la causa instruida per l'aesassinat del senyor Raattenau, denlardi el testimoni
Tehow, el qual com si repetís una
Iliss6 apresa de memória, pretengué que l'automóbil en el qual
anaven ele assassins era desi mal
a recullir a das presencrs polities
aleinanys que es trobaven en pot'ere dels franceses i que devien
el.sser capturats, ategint que fins
e moment en qué es realitza
l'assassinat del senyor Ratthetrau cregué que es tractava solelemento da reaiitzar "un assaig".
No diu d'en precedía el diner
que porlaven els assassins i el
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TELEGRAMES
L'HORITZO ORIENTAL S'ACLAREIX

Les reparacions

IVenizelos aconsella resignació al Govern grec

Alemanya entregarä

La S. de N.

Ha estat signat un
9,c o r d pel ressorgiment d'Austria

Dljou*

Les declaracions de Lord Curzon a Venizelos i les condicions d'aquest per a
assumir la representació de Grècia .. La reunió preliminar
per a la Conferencia de Mudänia
París, 4.-Comurtiquen al "Pe- ea despeases de Constantinoble en
lit Parieien e , des de Londres, que els quals es diu que la próxima
lord Cuezon ha decbarat formal- conferencia de la pau es celebrament a Venizelos que la nota dels ra a Eseutari.-Havas.
abate del dia 23 de setembre caosREUNIONS SEPARADES A
tituia una base inalterable de la
WIUDANIA
politica /inglesa a Orient i que
Aludänia, 4.-Esperant l'arriel mes gran servei que podria
fter-A al Govern d'Atenes era bada del delegat grec els atleta
aconsellar-/ QUA aceepti la deci- han celebrat aeparadament una
entrevista amb el diplomätio
siö dels alicate.
Afegeix el corresponsal del d'Angora.
Encara no es tenen detalls con"Petit Pansen' que el Comitè
revolucionara grec semrla que crets del que sha treactat en
accepta les condicione que Veni- aquesta conferencia.
De l'entrevista celebrada pel
zelos imposa per enearregar-se
de la representació diplomàtica de
Grecia a Pestranger, entre les
quals se deetae4e. espeeialment el
reconeixement pel Govern grao
deis fets consumats i l'acceptació
de l'actual situaeió a Orient.
En carta dirigida per Ventzer
los al "Times" es defensa contra
les acusacions de que se l'ha fet
objeete respeet als sus suposats
prepósils de volguer conservar
a teta costa el dornini gran sobre
la Träcia.
Malgrat ajad, preconitza Venicelos la conveniencia de que dita
regid sigui ocupada pchs aliats
fin e al compliment de eo que s'estipuli en el tractat de am-leavas.
LA CONFERENCIA DE MUDA.NIA
L'ARRIBADA DELS GENERALS
ALIATS

dan!, de la gendarmería turca.
Despees celebraren una reunió
els delegats que comenfue a les
345 i durà hora i mitja sense
qu-a arribessin a un acord.- llaves.
EL RETRAS DEL DELEGA:
GREC
Constantinoble, 4. - La confererreia oficial de Mudänia es
celebrarà a les tres de la tarda
si a aquesta hora ha arribat el
representant de Grecia i sind comeneara a la nit.
Sobra del resultat . d'aquesta
conferencia regna gran oprirnisme.-Havas.
L'OPINIO DE L'ASEMBLEA
L'OPINIO DE L'ASSEMBLEA
D'ANGORA
Angora, 4.-En els passadieos
de l'Assamblea Nacional d'Angora l'opinió és bastant favorable a l'oposició dels aliats de 23
de setembre. Els principals membres de l'Assemblea Nacional
semblen favorables ata principia
generals fixats en aquesta proposició dels aliats, fent, no obstant, reserves en quant a lee
qüestions de detall,
Avui tornarä a reunir-se l'Assemblea per a examinar la nota
dele aliats, sobre la qual del -be
ris ahir el Consell de ministre".Radio.
L'ORDRE DEL C:A

Constantinoble, 4.-Els genera!, anafe arriviaren ahir al matt
a Mudänia.
Desupeei d'un cal-vi areeeninar
dampresions s'entrevistaren amb
cl delegat grrr que aesisteix a I u
Cr nferencia.-Havaee
_
Mudania, que es e/ni:tea eeP-i:
remilga Amera e . una ciutet
Turquia d'Aseen. el nom t ara de
ha qual es lauda vandgerreeobre la
Propontide, a 31 quilómetros ile
Drusea. a la qual serveix de pert
en el golf de Mdclania. en el mar
Negre. Te 20.000 habitante 1 prndeeix salitre, vi - i fruars.-IN.
do la R.).

Conslantinoble, 4. - En Fordre del dia de la reunió que ha
de celebrar-se molesta hit a aItiELEUTERI VENIZELOS
dänia figura la determinació
a • • la dala d'evacuació de la zona
delegat francés amb l delega!, neutral pels turcs.-Havas.
luce no sea-1 cap res, car ambcomuuso.e7 FRANGES
ules guardaren un impenetrable
Altre comunleat facilitat Ce?
silenci.
Es supoea. no obstant. que ells Quarter general franees diu que
ni ho han negad ni ha han afir- la reunió ha acabat arel retabamat que es tractaria de la qüestiú ració d'un potrocol i gräcies a les
conciliadores disposicions d'ambmita ar.-Havae.
dues parts sha pogut arribar a
reAu 70T=TA
un acere] sobre la majoria dels
eltelänia, 4.-El repreeentaat articles que constitueixen la base
dedarant.
del Govern d'Angora ha proles- de discussi.-Havas.
El presulent dóna lectura a una
tat de la manera de proceStr deis
ELS NACIONALISTES TURCS
a arta de Weiner diri gida a la
greee, que s'entreguen a excessos
eeva, de la gual res-ulla que ELS PEFIFDDiSTES NO TINDEAN contra dele tures.
Constantinuble, 4. - "as naENTRADA
IStquest intlividu sabia perfectaEls abate li donaren la segare- cionalistes han aceeptat en printeent ii que feia-Havas.
Londroe, 1.--Comuniquen
eipi la nota deis ahelee El retal, que desseguida que arribi
Constantinoble a l'Agencia Wel- representan(
acabaran preseantant de Arecia ha arribar
gree
ter que a !a Conferencia de elua eludenia aquesta tarda, a les
F2E9 DE Lt CARei i Liee- dänia -no es perenetera 'entrada aquests exceseos.-liaves.
; qua-trua-llaves.
BOA
a la Premsa. El Quarter General UNA RELINIO EN UN NAVILI DE CONSTANT1 I LA SEVA FAMILUA
GUERRA
Lisboa 4-Eis proveiders oc e'enearregara de publicar emane
Paterna 4.-Conetantf i la sebestial. han amena/ad amb aug- nicals oficials da la oraras d.: la
Esmirna, 1. - Comuniquen de
pentar el tiren de les caras en n'aldea quan ho estire: circe- Mudania que abans dahír els ge- va familia, que arribaren a bord
etnia proporeiú enorme, si el Go- ti ent.-IIavas.
nerals alials tingueren una . en- nil cuira e sat grec 'Patris", destrevista particular abord d'un pres dem passeig per la ciutat,
ieer n no d i eta diseosicions eneaaninades a conseguir l'abarati- LA CUSIFEREre .:AA laRELKeilialR
el coman- tornaren a embarcar-se. A bord
a guerr
a.
navili
d
rinent de lee tarifes de tranepert
Londres, 4a-realce de Consten»e beetiar per ferrocarril.-11a- tinoble que en la Conferencia de
mas.
Murismia foren acceptades ahir
LES RESPONSABILiTATS CE LA GUERRA
es grans líniee del programa de. FORiettatA2LE IMomezi
/a nialraxa, quedant sala detalle
Itofterdam, 4. - Un violent
per fixar.
jeendi ha destrun per complart
Els generala Harrington, ;Iny
g
nbricu de serrar de la firma Van gles; Chupe, franees, eferi theaTalze. Lancen/el durà iota la ¡it. lli, Italia, arribaren a Mudania
Els danys pegan a vares milions
a bord d'un navili de guerra.
fierine.-Itailio.
Ela havia preceda ea general
1. NOU PEES2DENT DE SANTO Ismed Paixä,
Prengueren lambe part a la canParte, 4. - En la deelararió mediatament a veure el ministre,
feriencia M. Fraeklin Bouillon
Santo Domingo, - Ha estat Haraid-Bei, representant del Go. que recentment feu el Canceller el qual (leal la comuna:m i/e reCelen presiiient de la República vern d'Angora.
Wirth sobre les responsabilitats produint els argurnents austriecs,
Derninicana al seayor Joan Bape
de la guerra, atribueix a l'Em- indicant-li al maloja temps, que
Els
generals
aliats
hert
propolista Vitini Bure, - atarlo.
sat que els contingents abata haixader de Rebela a Paris, se- en el cas de que Servia es neocupin gradualment la Traeia nyer Isvolski, la següent frase gares o b6 es col.loques en una
EL COLGrVES SC,CLI.LISTZ DE
mentre vagi essent evaquada pele continguda en un telegrama al actitud provocadora, Austria es
Ron%
seu Govern amb data 24 de julail veuria obligada a adoptar altres
Roma 4. - El Congrés socia- grecs. Han proposat lambe intro1914, i que segarla el Canea- mides de caràcter militar.
Bela ha votat ces des següents duir paulatinement l'administra- de
her fou suprimit en l'edició ofiEn interés d'Alemanya estimo
rió i la gendarmeria I arquee.
1110Ci0116: tina ele la Direetiú del
En eis cerriles aliats i en les cial publiceula pel ministeri d'A_ que aquesta qüiestió deu ésser
partit propeeani nexpulsia dele
estrangers trances. "Alema- resolta dura manera directa eneoLiaburacientistee tal coro exi- eeiercs oficials turques regna op- fers
nya desitja vivament la tocata- tre Auetria i Servia i qua esta
gain els necio/tallabas i una altea tuniemte.
Han arribat a Mudärle algune zació del confliet des del me- lambe en el propi traeres de les
dels centristes en favor de funimela en que la interveriel6 d una
limitar la qüestió per
eat del partit. La primera moció diputals /le la Gran Af.; ,eu;blel altea potencia entranyaria' nee- potencies
a que la seva resolució quedi red'angora i assieleixen a la Conbou adoptada per 32,100 vots
cessäriamerst
conseqüencies
in...
duida
a
la
intervenció
estricta de
ferencia en calitat
la segoea per 29, lita-liavas.
calculables en virtut deis Trae- les parla interessades.
"Alemanya desitja la localitPROTESTA E.:INERA I LOCU- NO S'HAN POGUT REUNIR EN- tato existents."
Dones Lid, l'Agencia Ha yas, a zació del conflicte, perque teta
QuT A NOVrt OZ.LLS DEL SUR
CARE OFICIALMENT
pm/leen d'aquestes declaracions intervenció de qualsevol potenSidnea 4. - A conseqüencia
Esmirna, 4. -- Comuniquen de del Caneeller, os timba en conerhavar decidit els ministres de Minlänia que aval no ha pogut dicione de declarar que el din 21 cia den, en virtut dels Traetats
existente, tenle cons,eqüencies in_
la cesta del Sur sospendre el tre- celubrar-se encara ha conferenjuliol du 1914, l'embaixador calculables." (El test d'aix6 daball els dimecres de cada setma- cia a canea de no haver arribat - de
dc Ilassia França no os trobava
rrer estle posat en francesa
pa fins que es millorin les con- tete els delegats greca.
a Paras, sind a Rússia, substiEl .senyor Berthelot, que assisdicions del mateix, els propietaAbans d'ahir els generals atilde tuint-le 9 la capital de Franea
• ris elle les mines han decidit de celebraren una entrevista par- mtl eanseller d'Embaixada en qua tia a les converses, pregunta
aleshores a l'embaixader si les
.aanearles fins que els obrers pro- tictelar i despees s'entrevistarern litat d'Encarregat d'afees.
que adoptes Austria debien
, metin treballar sense interrup- anib Ismad, delegat de Mustafe,L'Agencia ¡lavas reprodueix mides
cid. Els obrers afectate per l'atur Kemal, tinguent una conversa integre el text del deepatx de re_ ésser considerades com ultimetum o no, puix d'Aeser conerin uns 5,000.-Radio.
que dura Mes de dues hores.
ferencia Wat pel eaneeller Wirlh siderades mil un tutti/bel/1m se_
Lee entrevistes celebradas fina
Aquest
despatx
mostra
patent
LA CONFERENCIA traTEftelleDIO- are a :Vir ginia s'han limitat solguiria neeessäriament Paeció miment que el propdsit quo el CanNAL. DEL CuielEee
satnent a un canvi de mires. Es sellcr alemany atribueie a l'Eme litar, en el cas de que Servia
rellr it cl Con Veneeja,
eren quia els delegats greca arri- baixador rúa, fou en nealitat dels no es subrneles ,d'una manera
leen de la Conferencia internacio- barán avui, en qual cas la con- Ernbaixadors d'Alemanya i d'Aus absqluta a les exigencies austría
qUC.9.
nal del Comerte per a establir el ferencia oficial es celebrarla de- tria Hongria.
programa del Congres de Praga, me.-Havas.
L'embaixador es negä a raspan
El text del despatx dirigit per
que es celebrara el 1923.
l'encarregat d'Afers de Itilseia al dre, aLlegant que no tenia proles
urm CONOtC10 KENIALISTA
instruerioes
del sea Gaseen , eeEn aquest Congres esteran re,
Constant i noble. 4.-EI repre- ministre, diu aixi, traduit del rd a jutjar pe: tu) amb que ho dipreseetats vint Estats.-Havas.
rus:
de
M'Isleta
Kemal
a
eentant
"París, 24 de julio! de 1911.- gire, pot supesar-se que reepea
¡PROBABLE CRISI TXECOESLOConstantinoble ha declarat que
manea de reglameolee 'Incide/le
- L'ernbaixador
VACA
en el cas de que els anglesos no Urgent.
tría ha cenumicat avui al minis- mitjançant negoeiadorts !mete-aceepti»
ice
conuticions
presenta' Praga, 4.-Els diaris (Buen que
tre de Justicia una capia de la des a cap exclusivament entne
begons impresions rebudes en els ,lea, ele kelealistee donaran per nota que ha estad tramesa rel Goa Anatria i Servia estä ja absolurompudes
le
negociacions
de
erelüs polftic, serabla probable
vern de Belgrad, un la qual a'a- tament perduda
eluidania
gue ea eerifiqui un canvi de GaLa improsió dominant de, no
fegeixen explieacions datalladea
vera abans que el senyor Le- LA CONFERENCIA PER LA PAU publicades ea -pella diaria. L'ein- obetant, que no t'a fruta u/T ulnee yagi g Runia.-Ravas,
Londrug, 4.-La Paemeapubli- haixador a'Alerrertnya es .dirigt lar gument cruq ultimaturn.-Ilayatie

La A encia Ha as posa en ciar un
punt obscur de les decbra.
cions de Wirth

del "Patrls", a mes a mes de
Censlantl i la seva esposa, hl ha
el prineep Nicolau i la princesa
Catalina. Els ex sobirans virara
amb el nom de «untes detechern.
El llar megnici es composa dunes 30 personem.-ilavas.

vagons de Ferrocacarril a Serbia
Berlin, 4.-Entre ls represen
tants alemany i iugo-esiau per a
determinar la modalitat ele pagament de les quantitats aseenyahades com a repracions pele danys
causats a Servia a eonseqüencía
de la guerra , ha estat signat
acord e segons els termes del qual
Alemanya entregara vagons de fe
rrocareil a Servia en concep'
dquellas reparacions -Radio.

EL PATRIARCA ECURIENIC

Atenes, 4.-E1 Comité directiu
revolucionara ha comunicat que
reconeixia oficialrnent el !retejarea ecumenic Melellas.-Radio.
L'ACTA D'ABDICACID DE CONSTANTI PERDUDA I RETRO-HADA

Menee, 4. - Ha estat cemprovada ha desaparició de l'original
de l'acta d'abdicad/S del ex re:
Constantf, atribuint-se a oficials
d'artilleria que tenien descomplada la defecció de les trepes revolucionäries en desembarcar a
la costa d'Aticaellavas.
__Atenes, 4. - Ha estat retrae
bat el texto oficial de l'abdicació
del rei Constantí que s'havia extraviat durant els disturbis.
Doma la publicarä el diari oilrial -Hayas.
EL MINISTRE CE FRANCA NO
LES LLISTES DE PALAU

SIGNA

Atenes, 4. - Els diaris, en
donar la nolleia de que els ministres de la Aran Bretanya, Mira i Belgica han signat en leg
llistes posades a l'efecto en el
Palau Reial diuen qut consideren
aquest fet com el primer pas cap
al reconeixement s' acial del neu
Sabina.
Fine as el nor!Stre ea Eral_
çe s'ha eb , lingut de signe: aqu'es
at Eire. a. - Hayas.
ELS HOLANDESOS A

ORIENT

La Bata. - Segarle els diaria
,a'aquesta capital, duce compai cs, una ' otardesa i una altra
a'emericana, han &Mil da /aviar una comiesi6 a Angora per a
obtenir conceesions d'explotacions petrolffercs a les conques
del mar Negre i del mar CaspaIlavae.
mas Navius ANCLE:sea
Malta, sortit cap els
Dardanels e.ne submarina i el
vaisell eseeha "Lucy", que formen part ne la segara esqui:tirela de la flota de l'AA:ratea-radio.
LA RE712AZIA TCif. E tea
ZONA 1:Inri-RE
Londres, 4.-len desnata de
ConstantinoLle din el que segueix:
Sara rebut por conduele oilMI la nolieia de que la cavalleria ketnalisla lía. portal a cap un
P » la recul oavient de les hin ice
britanignee de Txanak, ebe int
aixf, Segens es creu, a la noticia de la retrata de la conferencia de eludania. Lee t'orees truques, pera, continuen encare
molt encime de la zona neutral.
-Hayas.
ELS ESTATS UNITS 1 LA QUESTIO D'ORIENT
Washington, 4. - Segons la
"Chicago Tribune", el Aoven/
anierieä ha enviat a tots els Geveras interessats en la (pierda:u
d'Orient, una nota en la qual defineix de manera precisa el seu
pent d'obir.
En apresta nota insisteix en
en la necessitat dels drets dele
súbdits americans i protegidas les
minories crietianes a Turquia i
els musulinans a Tracia, indleant
la conveniencia de guardar dotenminats lerritoris per a les 111..:10rica cristianes, ear sernbla que es
riesitja el Ilur allunyament de lea
Ilurs residencies actuals.
Fora datad, el Govern-amerieä ha declarat que la seva actitul no ha canviat 1 que no penca
enviar feries a Orient. perque ret
vol fer eacrificis
LES REAL:BUQUES DEL CAUCAS 1 LA QUESTIO DEIS
ESTRETS

Londres, 4.-Ilit estat entregarla al minisleri d'Afees eetrangers tina nova trota russa del Consell Federal dq, les Repúbliques
caticasiques, Reprodueix la rescent nota russa i comunica que
diles repúbliques sovietiques no
reconeixeran rep acord pres cense comptar anub elles.-Itadio.
UN REPRESENTANT DEL VATICA PROA DE KEMAL

Constantinehle, 4.-Els diaris
ha arribat a acules-.
ta eapital el monsenyor Marmaggi, prelat encarregat pel Vaticà
per conferenciar arrib Kenia' i trabar una fórmula que remei imoledlatament la eitutició dels refugiats
EL COVERN eRITANIC 1 L'EVA/11111Ciell que

CIACIO DE TRACIA

Londres, 4.-La eleeishe a que
sembla decantar-ce ara el Aoven britänie sature la Hija d'evaeuairla do la 'Tracia pela greca
uougisteia. en &izar que g le töc-

EL SALO DE L'AUTOIP.OEIL

Paria, 4. - El ministre de Coa
mere, III. Dior, ha inaugura el
Saló de l'Autornóbil.-Iladio.
LA VAGA D'INSCRITS mapa-nr.18
SORTIDA DEL "LUTETIA"

París, ea-Telegrafien des de
Marsella que el vapor "Lutetia"
ha sarpat el dia 4 del que sena,
en direcció a El Plata.-Havas.
L'ASSASSINAT DE LA
DEL CE

raNA

Paras, 4. - Bes insp e etcue lel
ces de vigilancia han pogut
tenle a un dele direntors dei cie
nematógraf. a l'Ainguda fi llalla,
on tau descobert el CG3 reina nena de doize ,nys, anemeßäll lloe
sira Barban,
El detingut es heme duna cin_
quanta anys i ha esi:n detingut
Ii .eents egades e4" a t a rs r,l Pue
don i violacions. Alean !, de &eje
can-se al cinematógraf, havia cae
tat dependent d'una eacairerí
com esinereä el tenerle e:
dia primer de setembre, ha in,
corregut en nombroses contra-dizeions en eeser interrogat. Pro
bablement aquesta nit es dictara
ante de precessamenL-Ilavas.
EL RECORD DE VELOCITAT

Etampes, 1.-Ahir a la tarda a
l'aeródrom de Ville fluvage
l'aviador angles Herbert Jarree.
que havia pres part el die:aleto
darrer a la coea - Deutsca de L a.
Meurthe, intenta hatee el recerel
del món de vedocitat en un guaernetres, record detentat per SeanLecoente an-.1) 34 l quilemetres 29
metree per hora. A la terrera
terepteliea. Herbeet Jamea r.ütylF e gur oblenta guatee vegrate_s yea
ba e e quilometriea maja de lit
quitametres 305 rretres
o sigui una velecitat superior de
ne rnetree a la realitzada per readi-LeCointe.
Aquest rreerd riel de ofeeial,
cae pe.r a barrel e nerone eta reglamiente aetuale duda hre e er obt1ered una ve t e/alai i la n:5
es ir dic. 4 per Q::atre neilómetres ef record anterior.-Radio.
e•MIMI.MMeMeNn•nnnn•n••••

nies militare aliat e fixin per ella
mateares la fórmula a la qual
s'adherirla atestares el Gaseen
Ile Londres. Els diplomaties :nieta
no dichten que els generals anes, itallä 1 ir:lacee arribaren
si III/ acerd sonsee dificultat
bre la fleació de la tinta earvaquileiel que s'imposarà ala ' grecs.
COMUNIZAT ANGLES DE LA
CONFERENCIA

Constanlinoble. 1--E1 g7
Quarl p r arenera' britanie ha Lealitat una nota, que din:
"La conferencie de eIndänia,
celebrada (timarte, s'ha uoseuruL,
hat en termes satisfaetorie.
Ismet Baixä ha tornat a donar
ortlres a les trepes turones per a
curtin qualsevol confliate.-11avas.

Londres, 4.-L'entrevista que
celebra ahir Venizelos amb lord
Curzon, revela divergeneies d'a!afiló bastant seriases. especial_
ment en Inc qüestid de l'estalut
temporal de (roe bi ha que dota:,
a Tracia durant les negociaciens
t!
de
ha topat trunhe eme)
tina oposició inflexible quan
exposat el perill que segens e! i
eonstitueix el retorta L'Anillo
dels lores a Träcia.
Els ministres arglesoe Ii ina
diearen netrunent quo la neta
aliada enviada de saarís a Turquia constituía la base inalterae
iba! ydae laoproi el tnt eia gduee 1:1 Gmrial rBa e
a
ser
sei que polis en Feedevenir pece
lar al Gavera d'Atenes era el
d'aconsellar Ii que acceptis la
decissiö dels
Es probable que le. poierare
expressi idéntica opiniel. pera
paleen que en el moment en que
visiti al president dal Gavera
francés, Venizulos hagi fet ja
/de a Menee la de la raa. S'ambe
eia en efecte que el Govern
volueionari greca ha acceptat les
condicions que Venizeloe hasta
posat a la sa ya ecceptacid de representar diplotaidicaraent a
Grecia en l'exterior. Encara que
re texte exacte d'aqueshrs roadieions no hagi estat publicat ea
crea saber a Londres que Vani.
zelo ha insistit sobre del reeone ixement pel Gavera per dele
fels irrevocables que ersg
gig
- tuaciú actual.-Radipee

rL

. a maeuee de iSitg

CATALUNYA
JOCS FLORALS
TAMACIONA. — L'Orfeó Tarragoní convida als poetes i prosadors de Cat e lunya i de les te-

rres on es parlada la nostra llengua, a pendre pare a aquesta Gaia
l'esta, la qual es regmä pei serüent
CARTELL
Premie ordlnarls
1.—Flor Natural. Premi que
eauljudicarä a la millar potala
amorosa. Segons antiga i bella
• costura, el poeta que en siga
guanyador deurà fer-ne ofrena a
la Dama de la seva eLleccia,
que será, proclamada Regina de
la Festa.
II.--Engiantina. Prem i orare
per l'Exem. Ajuntament de la Citi
tat de Tarragona, a la millor poc
sia d'espera patriótic, sobre fets
históries o costums de riostra te-.
rra.

111.—Viola. Premi ofert per
' L'Entinentlesim Cardenal. Arquebisbe de Tarragona, doctor Erancese Vidal Barraquer, a la millor poesia religiosa o moral.
Premia extraordinaria

IV.—Cent pessetes, ofertes per
el Club Näutm, a una poesia dedica:Cm a la costa tarragonina.
V.—Objecte d'Art, una figura
en bronce i marbre, alegoria de
la música pagana, ofert per el
Club Gimnàstic, al millar poeta
que eanti la Música popular Catalana.
VL—Setanta cinc pessetes, do-,
natiu d'En irise)) Ventosa i Marques, president ele rOrfeet Tarea_
soni a una poesia de tres o quatre estrofes eantant a Tarragona
1 per a posar-id música, que serà adaptada per l'Orfee com a
himee Tarragona
VIL—Olnecte d'art, donatiu
d • En Merar Malla Ex-Senador,
a una peesat de tema Muro.
pessetes ofertes
per la Gamba a de la Propietat Urbana, a una paasia de tema lliure.
IX.—Sci anta cinc pessetes,
'ofertes per En Josep Prat i Prats.
dipulat de Catalunya, un tema
X.—Objecte dan, donatiu del
•Centre Industrial, a una poesia
de tres o que:re camotes, cantara
I le:por:ida de Tarragona, adap 1a5le a mta Sardana.
XL—C malaria pessetes, donatic de aa Mercè Vallhonrat ce
Rarnuez. a !a. t'altor puesta a Raer
U' la Verge de Montserrat.
X11.—Cinquanta pessetes, detalle de la Litem Regionalista, a
un.telien !Pure.

xr11.--c ejecte d'art, donado.
Irías lace res brete a tina poema
dedicada a la Verge del Clausti e.
XIV.—Unquanta pessetas, donaint del Sindicat Obrer FerroNord, a una poesia de tema
Ilitt:'0.
XV.--Cinouanta pessetes. d'un
ente , I.tsirt de Iürfe6, a una poern n 10 ten.a
XVI - e- M j e cte d'art., donatiu d'En
Jemit Negues. diputat a Cures,
• hl , I) ,esa de tema Iljun.
XVI!. — Cinquanta pessetes,
dun leer:mame a un estudi sobre
ia deuea
ce la Catalunya /luya,
ta: -1!ah 'le les coques".
XVIII.--Ciaquanta pessetes, ae
la y ema Mandinieres a una pomo
tia
teem
al —alaecte d'art, donatiu de
la eme Nadonalista Republicana, a una p; esta ele tema lliure.
XX. — cbiccta d'art, donatiu
tleis Poinells de Joventut "kloGin e sta" i "Amor i Germanor" a una poesia de tema
lacre.
XX I.--Objecte d'ara donatiu
d'un gag) d'Orneonistes, a una
poeset el e tema !hure.
XX I.- -./bjecte d'ara donatiu
de la cenaba Oficial de Comerç,
liebtetria i Navegació de Tarragona, u una poesia de terna lliure.
Adv' rtiments.—Totes les composidons Dan d'ésser originals,
Medites i escraes en !lengua caadata, i seran endreçades al secretari, En Juan Ramírez Saga_
era, -Mea Terragorti", per tut
el di 15 del corrent raes d'octubre in la furnia acostumada ,
ama anulaa !. el premi de tot
trebati elle a robrir-se la plica
con lmaui paeuJonim, anagrama
O sie la tarja en blanc.
It i g ure•sament, l'autor prerniat
té 1'41:g:t'id de presentar-se a
r ecoliir (.1 premi a l'acta de la
festa, o neineaar delegat.
La resta repartiment de premis es ce:eldarä el dia 22 d'oelabre.
Amb tela el:4 premie que es rolan- &sietes de la publicació del
piase« catada sen publicarà un
tetre eupleteri.
L'O e fee 'alteram:ni es reserva el
arel tI puleticar els treballs preeentats.
Fou dictat el present cartell el
d 'oetubre de 1922.
Formal el Just calificador:
President: A. Rovira i Virgili;
vocals: &mine Bofill i Matas,
Caries Soldevila, Uds Bertran 1
Pijoan, Joan Ruiz i Porta: sec ietari: Joma hernien Sagarra.
TARRAGONA, __ Ame, mota/

Nacionalista de Pobart
reten multe els tarragon:ns que
el pasear, di-retengo es irradiadaren el ven manosea',
— Ha arriben procedent de
!t'arda el nou sscretari del Ge-

PUBLICITAT,

rarqullzacid dele mateixos aseenyalä restabliment del susdit regini en Lots els palcos.
Acaba En Casailevall remarcant la semblanca existent entre
ela temps actuals i els contemporanis de /a revolta estudiada. i
senyalant la necesitat de reconèixer la personalitat del proletari
catallt fent que aquest vingut a
incorporar-se. al movineent actual de renaeionalitzacre, per a
mejor profit de Catalunya.
aL concurrencia nombrosisiatta que amb molla atenoió escoltà el bonic parlament del conferencinat, premià al maleta amb
una torta ovació.

vern civil, En Manan Martínez
Patios.
— Ha estat nomenada per a
la càtedra de Llengua Catalana
de l'Estola Normal de Meseras,
d'aquesta eiulat, nostra compatracia la distingida senyoreta Na
Maria Josepa Potan June.
— En la sessió paseada dz
rAjuntament la majoria presentà
un vot de censura contra ei Bata
de R. O., que fou aprovat per
mejoría de vols.
EI senyor Balite continuà prosidint la sessia acose inmutarse.
— rala en enes de formuló Les Escoles Catalanes
en nostra ciutat el primer "Grop
patriótie", organitzae)6 infantil
Prat de la Riba
pile té per objecte e) l'orasen de
la nostra llengua, la defensa deis
Les Escotes Catalanes "Prat de
nostres drets i rinfortiment de la Rala", establertes al carrer
d'Aragó,
nostra mea.
número 339, principal,
— Avui celebrarà consell di- han obert ja les seves classes, harecta' la simpàtica ,e ntitat Cen- vent-s'hi matriculat un extraortre Autonomista de Dependents ainari nombre dalumnes, la qual
del Comerç i de la Indústria per cosa fa que. malgrat les impora ocupar-se de la vinenta assem- tante obres retes en el local per
bllea de la Federada, de Depen- a donar melar amplitud i espai a
Ilurs classes, sigui imminent la
dents de Catalunya.—C.
clausura no matricules, per no
VENDRELI- — S'han publicat permetre la capacitat del local
els cartells i programes de les fi- l'ad:Ti:se/e de mes alumnes.
res i testes de Santa Teresa, que
Les asignaturas que es donen
cada an y celebra aquesta vila du- en aquestes populars Escotes,
rant eis dies 15, 16 i 17 d'octu- continuadares de les Escotes Cabre.
talanes Vio-daguer, són: GramaEn el programa de les testas tica catalana i castellana, aritfiguren funciona teatrals, espec- mética, ägebra, geometria, geotacles de cine i varietés, Jeans i grafia, histeria de Catalunya,
dos importants partits de futbol. ciencies naturals, dibuix i relitm pe' dia 15 i- altre pel dia 16, gie.
en eis quals es disputaran dues
Les classes de pàrvuls, elecopes d'argent. ofrenades per les mental i superior, amb profese
entitats Orfeó Vendrellene i Cen- sors adequats, estan sota la ditre Industrial, aixf corre uns josc receló de, distinga. professor En
de medalles alegeriques, eedielss Carlee Magrinyä.
per aquelles mateixes entitats
A les classes de pàrvuls s'hi
la Aegrupació Nacionalista Demo- donen els ensenyaments segons
erätica.
el mètode Montessori, amb excel— El comerç de la vila eeth, lents resullats.
queixes de que amb tot i que fa
Es sabut que aquestes Escales
ja tenis dies que es dóna com s'emporten sempre les mes alsoLlucionat el conflicte de Co- tes distineions en els concursos
rreus, aquesta és l'hora que aquí aberts per la Maneomunitat i
no Id ha administrador, no po_ rAssociadó Protectora de l'Endent-se, per aital motiu,
senyanea Catalana.
zar gira postals ni altres impartants serveis d'aquell ram. Horn
din que ro havent-hi qui se'n
cuadi, abre tant pot durar quince
Mercat de Tárrega
dies ccm mitja anyarla.
plan, blanca, de 4250 a 4350.
— Ha estat nomenat metgel
Ideen role foro, de 43 a 44.
¿'inspecció sanitària del port del
Ordl, de 3075 a 31.
Venecia e/ que ha es titular de
Sial de moro, de 32 a 53.
Fenne, de 41'50 a 12.
la vila, En Rafe! Escota Manye.
Per pessetes eta 100 quilos.
— Ha quedat constituida una
Vins dci rals, de Os a 25.
dealegacie de la Protectora d'En_
hiena d'Arded, de 42 a 45
senyanea Catalana, els socis de
Alcook a 240.
Misteles a 80.
la qual en pocs dies han aseenAnisals; de 140 a 325.
dit de quatre que eren a una
Pcr peescies els 100 /Irreg.
trentena. La directiva la cornOrts. de 8 a 850 el quanti.
p^nen: N'Arnadeu Martorell. preOus, de 369 a 375 la dorzena.
sident; En Jaurne L'ea, secretara N'Esidre Martorell, tresorer i
En Francesc Arbós i la senyoreta Maria Julivert, vocals,
Mercat de Valençia
— Ahir ron concluida a se daa
(De herir. correcconaal)
mero estada, la viriuosa senyora N'Antónia Olivar Lamia espoRreosca.---La prement seimana v8 hesa de den Pau Negra, que de tants ver In basianla acuvitar, ~orear. quitt.
tota, ris pr us 32 pessetes 100 quilos
anys ençà resideixen a n'aqueysta Sei
d'esclorulla I 1550 els elaboran.
vila.
Ila acabar /a collita de" ruin aciiic/i11El viatge d'En Cam56
VALENCIA. — S'ha coineotat
que el senyor Cambió, vial jant a
bord del "San Carlos", fondejat
aquí aquest mate no hagi baixat
a tarea., no obstant hatee posee
tres tMegrames xifrats al representant de la Trasalläntica.
Sois cebé a bord una delegació
de la Universitat.
LA BISBAL—La "Joventut Nacionalista", continuant la tasca
que tara temps fa porta comenoda, organitzà a cärrec del distinga professor En .Boaaventura Casadevall und interessant
confereecia: La guerra social
dele pagesos de Remensa (la seva significació histórica i ensenyances per el present).
L'ex president de 1-Escut Emporitä" es indubtablemeht un dels
valore mes ferms que la intelleotualital comida en nostra ciutat. A la cesa cultura vestissirna
hi afegeix En Casadevall una Ruslerilai reneareoble que lli per.
met en tot moment revestir els
seas conceptes d'una compre coa,
pidona cruesa.
Posà de manifest els seus metate l'infatigable president de la
Joventut Nacionalista, En Pere
lobearas, el que assenyalà a mes
a més rimportäncia decissiva (rae
en la determinació de la personalitat dels pobles exerceix
cultura.
Comença el conferenciant establint la diferäncia essencialisstma existent entre la Histeria 'interna i l'externa. Pino fa pon
temps del passat dele pobles, ocupava solament ratencie dels historiadors la vida dels seus governants en un espeete exclusivament exterior, les gestes prind'ale dele seus exercits j deis
cus generals; l'organització política, social i jurídica dele mateixos es desconeixia quasi del
tot. Sortosament, el concepto
d'aquella ciencia, atad és ja un
altre. La interna organitzadó de
les agrupacions g oeials, determinant principal de la seva vida,
ocupa gairebe en se tolalitat les
energies dele investigadors.
Passa seguidament a explicar
els origens del feudalisme, determinants per la divisió de podora que arree d'Europa ocasionä l'iny asi6 germänica. La ge-

vem. ha resultar esplendida Saz lots

torer,ple..

Despolles.—MItlETIS, a 33 peSSetes els
100 atilde; MOrrer, de 22 a 24, I Cilindro,
de 17 a 20.
Illongetsa.-51ereat ferm t alra en la roIltzaro9, oto, ata estat de 55 1, , ,I Pt03 ele
100 quilos ert la ciaste Amonquilma, I els
Centres p e oductors I lea frane,e8es, a 68
pessetes a pides.
Cacanuet.—No ht liS harut y arlacld en

derrinnda n1 arnb els preus.
E/ Fabrica es c011tza de 45 a ro pe s coels /00 quilos; Pe l niera, a 95 ídem
els 50 quilos sac: de tres 1 Su-aire grans,
de 45 a 50 pessetre eh 50 (tetina 1 el
P. kit. a 92 peesete= els +no metes.'
sitoació cleIs meneats narlo_
Dalo contintien sena cap varia r " per el
que lambe en aquesta playa prrsistelIen
els precio de 25 a 30 peseta arroba, seeo^s r:asse, dris
Vma.--lia començar la eccema, obrenIntse ii dr gr . 0 1 abundara. Ni' obstant, el
La

DARRERA -HORA
DE MADRID
AMPLIACIO DEL CONSELL

Pol, calcular-se en duce hores
el temas que deliberaren els ministres en El Consell de la tarda,
perquè e. reste el pasearen prenent el 1.2.
Fixeren principalment l'atenció en e l s assumptes del Mae
rroc.
El senyar Sänehez Guerra aludí a les ccnierencies que dense
comenearit a celebrar ande l'Alt
CorniAsari.
Demà no despatxarà amb el
Rei.
A l'estació aniran a rebre a En
Burguete els ministres d'Estat,
Guerra i Marina, i allí el recollirà, i amb En Sänchez Guerra anirà directament al ministeri de la
Guerra, aun conversaran fins a la
una de la tarda.
L'objecte del aiatge d'En Bura
guele es relaciona amb el curs de
les negociacions entaulades per a
la sumissió dels caps rebelds, el
Raisuni i Abel -el -Krim, i encara
com es lógic suposar, es tractaran
tots els problemes de conjunt, no
es de presumir que s'acordi ca'i
pla d'operacions sobre la costa
d'Alhucemes.
El Govern persisteix en el seu
primitiu projecte d'acción politiCa.
Avui, precisamente les noticies
rebudes eran mole satisfactóries,
perque a les mollea submissions
de kabiles rebelds hi ha que afee
gir els Beni-Said, que /Jan ofert
designar al caid que han d'acatar en representació del poblat
ande el protectorat del Maghzem.
Res es tractä en el Consell de
l'obertura de les Corte, porque la
data esta subordinada previamente
als viatges del Rei i fine que's ve
rifiquin nos pendrä acord en
aquest sentiL
Quan acaba el Consell no s coneixien ele acords de la Junta de
Protecció a la Indústria nacional,
pera a edema del president, no
existeixin dilicultats per a la fliaa
ma del Tractat. Prevaldra la resalude del Govern, cercant tina
inteligencia cordial entre tots els
interessos.
EL NOU DIRECTOR DE COMUNIGACiONS

Aquesta larda ha pres poseedel car rec el nou director de
Con' un icee ams.
Li donä posessia el director
surtirte, senyor Ba yeta, el qual
feu la presentació del senyor Viguri al personal i pronuncia un
discurs, en el que despres d'elogiar al seu succesor, va dir que
Ijos'enarreva duque!! càrrec ni
destituit ni fracassat, contra el
que deien alguno periódics, sine
que sen aneva perquè no podia
aeeptar los responsabilitats de
fets i procedtmenas que mis
deuen a la eeva iniciativa.
Li conteetä en Viguri ami) altre discurs laudatori, i el senyor
Silvela sosia del edifici acompanyat deis funcionarle de Correas
i Telègrafs, que rapiaudiren.

sa que aquest servel trigul bo 1
que si se li hamies cas, res de lo

que ha passat hauria suceda
Està convençut que no es solament conveniente sine precie, per
a el Govern, aprofitar l'actual moment de l'histeria postal espanyola si as que es vol reorganitzar un dele serveis mes importante per la país alees proaitosos per a l'administració,
Si es (Idea passar aquest instante sense rosar mans a robra
o si s'empleatI p rocediment del
orb, pasaran generacions sense
que el 80FVPI de Correus pugui
leorganil zar-se.
Des del dia de la vaga ha anat
tot el mal en pitjor.
Potser al que hl ha una superficial i aparent normalitat, pera
les caries no arriben, o si ho fan
es amb un gran relees, els girs
es fan amb enorme dificultat i
de la Cai ya postal d'Estalvis non
partem, ami) el qual no estela'
llunyans d'una desfeta del lima
ares extens que abur del qui
aquesta caiguda a aspectes molt
mes greus el dia que pel inmens
dany que pa ocasionar-se i al
Govern incornbeix evitar-ho.
PETICIO DE L'ESCOLA D'ARQUITECTURA DE BARCELONA

La "Gaceta" publica la següent R. O.:
"Dirigidas al ministeri d'Instrucció pública aigunas peticione
dels alumnes de l'Escola d'Arquitectura, de Barcelona, en demanda de que aquells ala guate els hi
manqui per a provar una asignatura de les compietivas de cure,
seas. hi colases:ti rnatricuLar-se
d'ella més de les de totes que cono
tittleixrn el curs següent:
El Rei, de conformitat amb lo
disposat en la A. O. de 8 d'abril
de 1915, fonamentada en els'clecrels-lleia de 21 d'octubre de
1860 29 de julio' de 1874, en els
que's reconeix la forma mes extensiva i ermita de portar a cap
els estucas ha tingut a bé disposar que .s'accedeixi a lo solicitat, i que, par tant, tots els expedients o instàncies individuals
pendents de resollució en les Escotes d'Arquitecture que depenguin del ministeri crInstruccció,
i a tal objecte es dirigeiren, sigan resoltes amb conformitat a
tes anteriors disposicions."

Ele

LA QUESTIO DE CORREUS AL
PARLAMENT

Ei marqués de Villabragima ha
fet manifeslactons avançant algunes de les que farà al Parlamera sobre el s'ervei dh Co'
maluca
Creu que al Govern no Viniere-

DE L'ESTRANGER
ELs FAXISTES A BOLZANO
VINT-I-VUIT FERITS

Roma, 4.—Els faustos que Ocupasen ja l'escota alemanya Os
Holzano s'han apoderat de l'Ajuntament, entrene en COIISSIÓ amb
la policia. Resultaren 28 feries.
LA CPINIO I LA CONFERENCIA
DE MUDANIA

Patas, diari consideren en general que la Conferencia de Mudania ha estat oberta
sota auspicie favorables, per6
que no pas per aleó deixa d'ésser
delicada la seva tasca.
A Londres, en erecto, la manera de veure, ja no era ahir la
mateixa que els altres dies. Els
anglasos no voten sentir a paliar
mes de !'evacuació parcial per
britànics i turca com admitien en

determinat moment 1 no voleo ja
abandonar Taanak.
Per la Ilur part Os turco con.
cedaixen el majar valor a reva.•
cuació de Trilcia i desitgen aura
es faci immediatarnent, Pet con,
trari els angleaos voten que no
s'efectui Ana a coneixer la resd
posta d'Angora.
La presencia de M. Fraeldin
Boudlon a la conferencia sembla
indicar que els Alts eomissaria
i el delegat turc, de comú asara,
l'han invitat a continuar en la se-i
va tasca de mediador.—Ractio,

DE BARCELONA
ELS TEATRES
ELDORADO.—"El conde da La-

vaplis o no hay fuerza contra
la astucia". Sarsu ela en don
actas de C. etenlehes 1 A. Trigueros, música deis mestreX
Calleja I Estrernera

El senyor Arniehes i el seta
col-laborador, en la sarsuela estrenada anit, no han bingut pas
un dels seus minores rnoments.
"El conde de Lavapiées", es la
intriga rebuscada, peró no nova,
d'una noia que junt amb la say a mere s'empesca el eme de donar gel. per Hebra al seu paro,
fent-li creure que el fill de la
noia es el fill d'un "Conde", per
amagar el matrimoni secret 1 consumat amb un minylaque el pare
no el pot v.eure 4 en pintura.
El pare, que es un poca-veregonya,
vol que la seva filia es casi amb
un torero, que es un altre pocavergonya. per6 a la fi triomfa
l'amor i tothom, gairebé tothom,
queda contente
L'obra pasea en un ambient
tavernes i cases de prste,cs,
d'aquelis barris de Madrid que,
tant ha ensumat el senyor
bes. Surten paneles, serenos, to -s .
renos i senyores estripa -cuentos,
auv van ami) "mantón de Mae
nila",
La comadia s'ha de confessar
que es allargassarla i no del tot
divertida, els entes i les situacions, semblen comprarles tetes. 1
que el senyor Arnicbes no s'hi
hagi trencat gire el cap per cosir-les, enrilar-les I apedassare
Ice, les unes amb les altres.
El senvor Arniches, que ha ese
crit obres mole bones, i que es
del millor que hi ha al teatro castellà. en el "Conde de Lavapies"
no ens din absolutament res de
nou, i el vell ens ho dóna rescate
fat d'una manera que no ens acaba de fer el peo.
El llenguatge es basfant carregós, hi ha un pasad-al d'acuelles,
d'aquells que es fan amb recept a, tan artificials i poc vivents,
que de cada dotzena, per un que
ens faci una mica de gràcia, n'hi
ha onze que ens fan venir mal de
ventee.
La musiqueta, deis mestres Cía(
Ileja Estremece, encara que in a
significant, serveix per a que la
cosa s'empassi una mica mes de
gust.
En quant a la interpretacid,
l'Ortas i En Gallego, tan bons rice
Lore com sempre, hem de dir eins
cerament que a estones ens varen
fer fer un tip de riure.
s.
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Teatres Triomf i Marina
Avui, dijous, Els tras mosquotercer; El n O U Fantomas

Príncep

1 bailarina.

einmeuunamizzeiluillug

Companyia de comèdla
GUELL - TUDELA - AS- • g
QUERINO - CORTES
: •II

intil[3 1 31 m
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ORQUESTRA PAU CASALS
Segueix obert l'abonament als
Concerts de Tardor. Avui, dijous,
acaba el termini concedit als senyors abonats de la temporada
anterior, per a recullir Hurs localitats. Programes en tots els
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d'Alts Estudis Mercantils
Director: DR. SEGALÁ, Catedrätic

•

PELAVO, 22-24-26

ab fa At, La 1a Je*

PER A TEULADES
Planxa
on.d.,..ade. de
tCiJ j ti p o.

!ates, 7 • 50 na.

Materials arants ab amiant exclusivament

dOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. :: Telefon 3344-A
Fitbricet a Sarria

BARCELONA

Plaguen de
40X 40 con.
Ptes. 5'05 nt.
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Interessant !!

Venem directament al públic a preus de saldo
totes les mostres que hem renovat als nostres
viatjants i lambe calçats que, per tenir alguna
tara, no els podem servir als nostres clients
comerciants. Per als sabaters tenim sempre
dipòsit de tipus corrents fabricats

¡GANGA!

Sabates de lona cosits, per a senyora, des

de 3'50 pl.

