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La

deixa simbòlica

Aquests bens que En Lluis Martí, catale, de Mallorca, acaba
per damunt de
de deixar a lalVlancomunitat de Catalunya, tenen,
Ler va/or material, „que ignorem i que ens interessa poc, una
aluesima valor de simba La deixa que de l'illa daurada ve a la
Catalu nya estricta es l'afirmació cordial i solemne, no ja de la
geemanor entre els catalans del vell Principat i els mallorquins,
siní tie la comunitat espiritual entre aquestes dues terres d'una
matelea nació, entre aquests dos trossos de la mateixa patria
única.

L'ànima fervorosa d'En Lluís Martí 8(i/sitia la força profunda
de la catalanitat. El seu íntim nacionalisme català superava gallardament la diferencia dialectal i la distància geogràfica. A ell
esteva reservat el fer, davant la mort que se li acostava, un teslamen( exemplar, que pren la significació d'un document histöne.
Tots els catalans, els continentals i ele instilare, els de l'altra
banda dels Pirineus i els del riu Cenia enllà, havem d'apendre la
gran lliçó que aquest patriota de Mallorca ens dóna en l'hora de
Ja seca mort. Es la lliçó de l'amor actiu i abnegat a Catalunya,
a la Catalunya total i nacional, que no coneix les fronteres d'Estats i provincies, ni les barreres de les muntanyes, ni la llunyania Llave de la mar. Es la lliçó de la póstuma generositat patriótica, que tantes manifestacions té en els pobles que lluiten per la
llibertat nacional, i que en te tant poques encara a la.nostra Cataluy a. Es la lliçó de la col.laboració estreta entre els catalans de
toles les regions de la parla nostra, per a anar plegats a la reconquesta de l'esplèndid patrimoni de llibertat i de noblesa que en
els segles miserables 'del decaiment ens havem deixat pendre
i que en part havem Ilaneat nosaltres mateixos amb inconsciencia
sacrílega.
Que es mirin en aquest mirall tots els hoteles que duguin la
sang catalana ajessvenes, el llenguatge català als Ilavis i el sentiment de llibertat al cor. Que es mirin en aquest mirall els pseudofederalistes que per aquí prenen posició contra la incondicionada
ilibertat de Catalunya. El vell republicà federal que a la ciutat de
Mallorca acaba de morir, ha seguit amb invencible entusiasme
l'aseenció de l'ideal cataba. Els seus braços havien alçat la bandera de Mallorca en la inoblidable manifestació de la Solidaritat,
el dia 20 de maig de l'any 1906. I la seca adhesió ens arribava,
'Vibrant, a la Conferencia Nacional Catalana del mes de juny d'en-

guany.
Quan En Lluís Martí, en els últims dies de la seva noble
vida, deixava els seus bens a la Mancomunitat, volia posar en el
postrer document tota la força del seu entusiasme per la patria
catalana, i la seca fe en l'esdevenidor de la Catalunya rica í plena.
Descobrim-nos amb respecte i amb agraiment davant d'aquest
eataiii de Mallaren -que ene- lts---tionati mort-Tatta
lliçó de la pateta I de la /mea.

El Poder Judicial a Catalunya
—.4-4n••••n 1••••--

Cap institució pot i ha de tenir
Itin prestigi com la dels Tribunals
de Justicia. De missió en epa-.
rainria passiva coneretals a d e finir la distinció multes volles subte entre el "meunt" i el "tuum"
i ä determinar en altre ordre la
'licitud o il.licitud deis actes imposant pena als que la mereixen,
tense o !inician de tenir els Tribunals una realitat molt mies
tr a s cendental de la que a primer
cop d'eh sembla ja que elle són
la garantid suprema de la estabi111at dels Imbles i haurian d'esser
el rnes segur pal.ledium de la lliberl at 1 de les institucions Ilurs.
No en va l'imprri judicial ha estat
q uatlitical de poder de l'Estat,, el'
me, r e spetable i Mi nen de lote els
poders, cense el qual no eón els
altres mas que tirante o dictadura.
aviii, per dissort o pateen per
f ertuna—perque les males conseqüencies d'un sistema de govern no deixan d'esser Iliçons
eue han d'aprofitar els pobles—
el poder judicial espanyol no es
mes que un "Cuerpo" com tenle
d'alt res que ens governen, "euerPS" ron] el d'Advocats de l'Estat,
con el d'Intendència, com el de
lancianaris d'Hisenda i si massa
ene apuren "cuerpo" com el dele
(Acial; de Correos i Telègrafs.
L'e ntrada al ros de judicatura
69 per Oposició, per regla general
sencilla i poc complicada, on conCorren bona part dels que no tro-.
/ten sortida a l'exercici lliure de
pr OfPSiO d'advocat o de notari;
abans lii havia l'anomenat quart
torn per infiltrar a la magistratura els elements formats amb la
pr actica deis afers, amb l'exerciei noble de l'Advocacia o de la
Clti e dra, amb el contacte-real amb
la vida j urídica i arnb les necesitate del poble; pera aquest quart
torn s'llagué de tancar indefini-eament amb satisfacció de tots,
Perquè en mans del Govern de
ITstat, venia a esser una porta

e ncara mes falsa que la de roposien', pes frene, no per al mèrit
eositiu, sine per a gent a voltee
frac asada que tenia la fortuna de

tenir un protector i per a tole
Mena d clienteles politiquee.
Pera hi ha mes encara, dins el
ci sterna que ens regeix els funci onaria del "Cuerpo judicial, san
de fet irresponsables perque la
resp onsabilitat Ilur nomes poden
fer-la efectiva ele seus mateixos
coinpanys i nfluenciats, com es
na tural, pel seu esperit de cos o
be un p oder potaje "el ministró

del ramo" i tots els que en ell
intluexen, peder el qual té a la me
o la inamovilitat del Jutge, malgrat totes les queixes que contra
ella es produeixin per justificades
que siguin, o l'arma deis "traslados" als quatre extreme de la
PenInsula, com si el dret de dictar autos i sentencies impliques
un coneixement perfecte de la vida jutldica de Pobles que la tenen
tan diferent.
Arnb aquestes condicions, que
pot esperar Catalunya deis Jutges
que ti destina el ministeri de
Grecia i Justicia, essent en rea littet i en totes les categories
mes que "funcionarios" que venen a justificar burorreticament
ia percepció "del haber diario"?
-No cal esperar que sia en la
eefensa de nsotres institucions,
no cal esperar que contribueixin
a extendrer i fer feconda la vida
del nostre dret, no cal esperar
que en ells trobin defensa els
arete imprescriptibles del nostre
poble al qual han d'entendre quan
pledeja o declara, mantee vegades per maje d'interpret que ni
tan sols pot essen el secretari o
l'agutsil; perque també san forusters. Encara grades si conserva alguna corlipetncia tècnica.
En eamvi, per ra6 del sistema
que ene regeix, el funcionar! judicial, lluny d'ésser el representant del poble qui a ell per força
es confia, resulta de fet el representant d'un poder extrany al tnateix poble, d'un poder polític no
ben determinat i confosament
anomenat tan sols amb ço que
s'anomena, bureeraticament tatohe la superioritat.
S'es donat a Catalunya ei cas
que un jutge perseguís iradantent les manifestacions del nostre nacionalisme, no ha estat remogut. S'es donat el cas de que
t in jutge amb caràcter de tal
inenyspreues públicament la
!lengua catalana que ve obligat
a conèixer per ésser la de molla
prrt del dret que ha de aplicar i
malgrat alzó ha estat arnparat
per la "Superiridad".
De manera que, fins malgrat
la hei, els ciutadans a Catalunya
eón de dues categories; segons
sian pura i netament catalana o
tinguin interessos, tendencias o
concomitàncies amb el poder buroerätic que hauria d'Asee la representad(' mes excelsa del poble i es avui només que un
"cuerpo del 'Estado",
No d'altra manera Roma goa

ODERN

A N TI
Aquest es ell Mol d'en llibre
que pot ésser tumbe el ccit animador d'una cceuada.
Val la pena de deturae-nos una
mica, st_de veres ens preoeupem
dels camins de Cesperit, a considerar l'estere que ralitzen les voluntats aplegades al veltant de
la "Revue ésa jeunes".
El coneixement &Id >serreta
arnb que completen Pedeecia de
llur revista quinzenal (eonferencies, edicions i oficina ibibiliograie
fica4 ens fa enyorar el pensament
del Prat de la Riba en aquestes
matèries, orientat a completar i
estimular iniciatives semblante,
que la presea, les aguditzacions
personale de la rivalitat ii l'insuficient prepar*i6 acondmica han
malaurat sovint entre nosaltres..
ExceLlent iniciativa la fundació d'una soeielat catalana d'edi-.
cions arnb designi de recollir d'aportada de totes les altres
riäls propulsores el.2 la oostrá bibliografia, emprant Itursipossibailete des d'una llibreria central que fes, ràpidament i en les
millors condicione, el servei dinformació i de recerca, i divulgues el coneixement amores dels
llibres nutjançaint la irradiada
de les propagandes i l'estructurada normalització d'un veritable
consultori i redacció alhora; inici d'educació popular, i centre
d'alta cultura.
Aquesta stntesi eficaefssima,
prevista per En Prat de la Riba i
total o parcialment intentada a
casa nostra, és la ben reexida
realitat que altifica les intencions
de "La Revue des jaunes i!' i corona la conciliad() del "que ha

d'ésser" amb el "que pot esser".
El secret del re'exixnent, canal
d'una ben madurada plenitud (és
amb tota intenció que ,eViterr parlar amb to entre declamatori 1
vulgaritzador de "secret d l'exit) el trobariem en l'asaenei6,
penosa i eeperaneaeä reaten
temps, de l'autor del • Hilara que
motiva el nostre comentari i deis
seus amics lassats del bergsonisme i dels contactes amb els nuclis intel.lectuals dirigente i assedagats del repas de resperit
que eis deixi dir:-quoniam non
cognovi litteratura, introibo in
pot eraias Domini".
Secret que tumbe a casa nostra hem arribat a posseir tots els
que henil volgut fer coses. Dit planerament es bel clar: Retrobança
de la fe.
Dins aquesta possessió es justifica sense estere el mot "antimodern". Podriern dir que l'acceptem com el mateix Jacques
Maritain en explicar-to, per el
contingut que ene permet fer-lo
equivalent d-ultramodern".
Refrobança d e la fa: acostament a la tradiciú i flexibilitatd'adaptar-la a les modalilats noves de la vida del mon. Acceptació d'un pensament universal i
perdurable amb moviment alliberat de les contingenci .ss gairebé
sensuals del temps i de les seddentalitate de la histeria. Car ac terització humana i col.lectiva de
la veritat única entre el passat i
l'esdevenidor; universalisme al
qual des. jerarqufes de la ment i
del cor no fan nosa. Ordre que
estabilitza la diversitat i p 5 r tant
normalitza la nostra vida.
Llarga es la justificació, que
fa l'autor aLludit, del mot antomodern , sota l'advocaciö del qual
aplega las consideracions del seu
llibre.
Dlarga podria esser tanate ea
glossada aplicació que en fem a
les nostres acluals direccions si
els fets que tots estera vivint no
ens alliberassin una mica d'aquesta neeessitat d'advocacions
doetrinals.
L'oportunisme de les idees
Poportunisme d'e les aplicacions
politiquee dels principis han estat vençuts per els resultats de
l'examen 'd'una generació penedida que proclama novament la
seva fe. i la fa caminar.
L'aula dreticera ha de suplir
els vicis de l'oci especulatiu recereador de les originalitats esterils. La puresa de las essencialitats restaurades ha de vencer
Patraccid equivoca de les formes
mixtificades.
Sine ens hem avergonyit de
cridar la nostra fe, no pedem
avergonyir-nos lampee da la sigMili:acta plena del mot antimodern que l'arate francés de "La
N-

vernava lea provincies conquerides per mitjit de Pretors 1 de Procórtenla, ben diferente d'aquell
Pretor romà, directamet responsable de la mateixa Boina.
.ORIOL ANGUERA DE ROJO

Revue des jeunes" ans proposa.
Tornant all pressentiment que,
com faiern notar, en tenia el Prat
de la Riba, ens cuadre recordar
nom6s eti projecte per ell elaborat i portal a les primeros
beracions de la Mancomunitat
referent a la creació d'un Institut
(redunde general.
Per ell tot sol penriem nom enar mestre el Peal da la ftiba, ho
tot el-medf,antior
que signi fi ques paranceria personal dele petits déus que l'atrac»
cid de les disolucions orientals
va confoment en el no-res: antimodern de l'enviliment de les
mea altes categories anecrotitzades per- els ffirtejadors de la
fortuna; antimodern de l'idealisAate de les utopies .ele l'angoira
poIxevitsant; antimidern dele p retorians de la joia i dels corruptors de la pobresa dé Crist i deis
retvindiradora dele dreta de la
Concupiseencta. Antimodern pel
,seu sentit da la justicia i de la
'enritat avui gairebd negligides.
Antimodern com nosaltres.
Com els joves qua fan la França
llur, les ennumerations d'un dele
guate hem anat seguint, i com
els joves d,. Catalunya preparats,
aixfs i tot, a bastir (miren si en
som d'antimoderns") la Catalunya de Cesdevenfiltore
J. M. LOPEZ PICO

H fracàs de M. Lloyd George
--

La phiftica oriental
d'Anglaterra
Es significativa la quast unanimitat ele la Premsa europea a re-s
conelxer que els darrers esdevenia
ments orientals representen el
fracàs complert de la . política da
Mr. Lloyd George. Aq ueet, sattant
Tier damunt del seu ministre
d'Afers estrangers, ha dirigit, en
les qüestions principalía, la política exterior de la Gran Bretanya.
I pel que fa a l'Orient, els fets han
demostrat que la política del primer ministre anales era fonamentalment equivocada.
I ho era tant en el sud-est com
en el nord.-est; tant en alió que
pertoca a . Turquia como en alió
que pertoca a Rússia. El cop de
Mudenia ha coincidit amb un altre cop a alineen, 41...anal presenta
un caränter diferent, per6 conatitueix una lliça del mateix genere. L'acord econamic Urquhardt Krassin, que hacia estat enllestit,
darrerament a Berlín entre el pre'sident del Consell d'Administració de la Companyia Russo-Asiätiea i p l representant de la Repüb . ica del Soviets, ha xocat ami) !a
disconformitat del Govern de
Moscou. EI Consell dele Comisenris del Poble es fleje a ratificar
el tractat provisional signat a
Berlín el dia 12 de setembre sil tim, per creure que les condicions
que conté no poden tesar admesee
cense l'establiment previ d'un
programa económic mes concret i
cense l'existència de relacione
amistoses normals entre la Repúbiica soviética i l'Anglaterra, relacione que no existeixen, com ho
prova l'actitud del Govern de
Londres en refutar els drets
iguals de flassia a l'Asia Menor
i al Mar Negre.
Cal creure, pera, que la negra 1 iva del Govern de MOBCOC no te
caràcter definitin. D'una banda,
els Comissaris del Poble es voten
apro fitar del desencant causat
Anglaterra pele esdeveniments
del Próxim Orient, i d'altra banda,
voten provar d'obtenir mejore
aventat ges que ele consignats en
l'acord Brquhard-Erassin.
De totes maneres, l'actitud (lela
Soviets accentua la fallida de la
pelltiea q ue respecte a la Rassia
soviètica havia seguit Mr. Lloyd
George. Era ell qui defensava
l'acostament i la represe& de les
relacione econarniques. Sernblava
que la Gran Bretanya havia ditaser ben tractada pels holievistes,
i veiem que succeix al re y es. Mena
Ire el aros industrial angles
Mr. Urquhardt veo enfonsar-se,
almenys per ara, la seva combinad(' amb Rrassin, ed polltie francés M. Berrio. intenta realitzar
a Moscou una feina semblant a la
realitzada per M.Francklin-Boulllon a Angora.
Es compren que en aquestes
condicione la Premsa europea
perdí insistentment de la próxima
dimitssió de Mi'. Lloyd George, el
qual prohablement substituirla
Mr. Bonar Law o Mr. Alisten
Chamberlain. Per(' aquest esdeveniment politic no sembla ni massa próxlm, ni maese segur.
ROVIRA 1 VIRGILI
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L'Alsäcla
Problema

Lorena

d 'assimilaoló

França, en veure's agredida laceé francesa. La legislad(' fruta
per l'Alemanya. bague tot seguit cosa es certament non abundo,
el sentiment de que perillava, no sa, ho regoneix el propi Bar,
sois la seva existencia naeional, thou; pele" es menys imperaba
sine la llibertat del mert..Il n do- j va i menys rigurosament coorble ardor l'animà, la sostingue en dinada que l'altra. En aquest o r .
pendre les armas de la defensa. dre d'idees es indubtable que una
Durant la Bulla no deixe de gus- cosa ha estat molt feconda per
pirejar una mira en „el seu ea, a l'atraccib dele reanerats: Talen/
parit sen-se abandonar-lo: la re-, parlar de l'aplielcie de la Iltii
cuperació de l'Alsacia i Lorena, francesa de 1871, la qua h autorita
terca per la qual, ara que•ita za la instatucid de comissions in,
conquerida, senten els franceses terdepartamentals que permetirs
en Ilur majoria com una mena l'examen d'interesos comuns a di-.
d'indiferència. Els bornes de Go- versos departaments. Gràcies a
vern, en canvi, no poden deixar ella s'establi a l'Alsädla la nee
de preocupar-se in. Com reanexar cessäria retarle entre el poder
aquelles (erres despres de cin- llegrslatiu i els interessos
quanta anys de deformació en j per mitjà de la creació del ConIlur caràcter per la dietadera ger- .sell consultiu en 19" El que
mànica? Los dificultats del pro- -ara presiden En Barthou.
'Altre punt delicat—i prou hai.
blema no trigaren en presentarse després de l'armistici. L'ad- sabem nosaltres, ele catalans-a
mintstrani6 .germànica havia és la qüestió de la llengua. Frana
creat motlIci.e que trascendien en va este persuadida que sola
els cestones i tot. L'instrucció, la llengua francesa pot, permetre
l 'educació havien complert una l'expressió de sentiments frena
impoetant obra de desfrancisació esos; pece també sembla -acto+
nar-se un ale de que aquentia
en la mentatilat de molts•
condicions econamiques ii les fi- sentiments no en pudran ofegar
nanderes del pata, aclare tot per d'altres mes halarais, altrils mes
efecto de la transmutad() del . eterna . 114 -purament aleaciana,
mitre e& frene, quedaren fonda- D'aquí ve que En Barthou hagi
ment tdsbalsades. N'hi havia ttagut cura de declarar, en el
ecu dimatis, que "una prefee
mes qua suficient amb aquesta
situació per crear conflictes ale renria nô implicava una pros..
oletear;
ce manera que els al.
nous funcioniaris gucertiamentals, enc que cap d'ells haguts sacian3 seran llitu es de conrear
Ilur pr(pia llengua cense deixar
aatait, Ambult d'espierit
de banda l'ofitial. Franea.
zador.
El Govern francés,fidel al re- erial'''. en la influen de la se,
gim centralista dé la Seva cons- va cultura., en la torta qualital
titucia nacional, es preocupa ac-, de la seva cultura, per francisar
tunlmdrit d'extendre la 'legisla- als alsaoians i lorenesos. Mantsif
d(' francesa que regeix els al-, dots d'intel-ligéncia e3 necessie
tres departaments a IPS provin- ten en els seus governants per
eles recuperadel.. Amb aquesta a obtenir aqueixa francisatei6e
mona prosperitat nacional per
reforma farä ,front a certa agiLuid que la propaganda ale- consolidar-la, La vida de les nae
segueix lea çidissituds dels
manya fomenta perfidiosament cioas.
allí; pera aqueixa reforma no es indiv:due i la hiatória ostä tele
pot reatitzar de cop i volta, ans inda de desenganys per als poet
s'ha d'intentar a naves d'un pe- &sosos, prou ho velera i ho lienx
riode transitorl, aense el qual vist.
J. PEREZ-JORBA
no es posible cumplir l'obra de
reassimilació que es tan necee=
seria per reafrancisar aquelles
provfncies . Trist desti el Ilurl
Mai com ara s'ha sent-it la virtut dels ideals autonomistas per
ali pohlest mai com ara s'he sen•
lit la fallida histórica dels grana Viatge a Holanda
Estats, -especialment dels cons-'
tibias sobre la base de la dominació de les petites nacionaJulcs Romains, en una de les confe.
litats. Amb la pruija de resol- réncies que féu a Barcelona, retreia indre el problema ha presidit En ciden/a/m-1d el coa d'un obrer que tot
Barthou precisament aviii la ses- atina des de la teulada d 'una casa fint.
ea' celebrada a Estrasbourg-pei
la vela d'una batiga, havia vist tuu reagle.
Consell consultiu d'Alsäcia i Lo- le Coses. Vemieneració era esbalaidora.
rena.
Aquell obrer, durant el sea rapid desEn Barthou ha ronfe gsat In- cens, lumia vist un menjador parat ewi
gènuament que res , en fi de aquesta forma, una sala de tal estil,
cornetes, es trova encara en ei senyor oiría, una senyora traes, un deFell lloc a nalsäcia i Lorena;
corar d'aquest Id, un retrat de tal fpoca,
erre ha roncinent, ii aixe honora
sf jo! Poc mee record.
l'espera de continuitat del Govern
Jules Ro-majas creia que aquesta
trances, que mai han descoratmeracid que conslimia cent mil vegades
jai a França les dificultats
mis temps que el consumit en la cinepost- g uerra, per grane que frie- /lada, era perfectament versemblant.
Tice interés d'adherir-me al parer de
sin. f ho eeen i ho eón. L'admiRomains i d'erigir el ras d'atines' obreg
nistrada i la legislarle han s e que
tot caient da/tabu: d'una teulada regult un cenit dreturer sota l'impuls dels eor g ; mètode que con- tenía minuciosament totes les impressions
que ferien la sera retina, en lema d'acorde perfeetament 'amb
rit generes de Franca i del qual questes notes que cree haver recollit
no saben, ai lasso s l inspirar-se el mee rapid viatge Barcelona-Anistermai els Gocerns de l'Estat Pe - dant i Amsterdam-Barcelona.
Som-hi.
panyol. I.a tasen a l'Alsäcia LoII
rena no es planere, sobre tot si
Començaré per fer tina petita !lista dele
reparar
en (ratee anys s'hart
fenicios cabdals que listo par observar,
ele mals te mitja rentúria, si
s'han de rooreanitzar Ie ondi- aun en trenia sis hores de Barcelona •
cions de la vida. Remargul'e que Amsterdam: ............
els herbeis s'esienen i es refresquen;
la força económica es molt poles featmies l'aguditzen;
derosa a l'Alsäcia i Lorena, on el
les vocalo s'encongei.ren;
Ire-ball de la indústria fdu sovint
les consonants es multipliquen;
de mur contra la (irania germeels llonguets s'escursen;
Mea, en tanta de manera que
els hurs dIceuvre s'Alarguen;
Alemanya, per compensar la privies i entrenes esdevenen un, passeig
vad(' de la llibertat politiee en els
ajardinat;
seus anexats, es veta obligada a
el formatge i la mantega minoren;
atorgar-los satisfaccions mateels
minyons d'estació canten sn;n3u;
riale.
la regetació
ormitza ;
La reconquesta de l'Alsacia
els corrents daigua esdevenen
Lorena no detall de crear una siabundoso::
tuació delicada per a França.
el ros va esdevenint regla, el br,n er.
França, per esborrar el passet.
cepcid ;
s'ha vist en l'alternativa d'haetcétera.
ver-ne de tenir compte i fins de
He anotat els canvis Inés ristents pee
transigir-hi. D'aquí ve que En Mi- mi; talvegada no eón els més fonamen.
Mentid, quan anà d'Alt Comissatau. Aro :4 os que dir-vos. Un homç
ri a l'Alsäcia Lorena, desistfs de encara que no viatgi erclusivament
crear tot seguit un quadre nou
plaer, tampoc no esta disposat a nutze,per a una administrad(' de tran- Sir -se en una maquina registradora de fe,
sició. Tractä tot el mes d'adap- admens trascendentals.
tar a les formes franceses el quaCARLES SOLDEVILIte
dre que ja trobava constituit. I
aixt afavorir les tasques preparatóries d'informaeit1 i d'organitz ació. En Barthou ha senyalat cla
VOS, NACIONALISTA,
1.
rament, a la francesa, la importancia de l'obra a. fer. Es tracta que feu reatar° a la premsa,
JA ANUNOIEU A
no menys que de substituir,
en el domini del dret ptiblle
"LA PUBLICITAT"
privat, la complicada i obscura
legislad() alemanya per la legis,

Full de

dietari
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MARITIMES

Vapor botandeS 'AMarelle", Ce Rotterdam", amb carrega general. Amarrat moll
de Barcelona Sud, Constanatart, Talavera.
Vapor Itera "Adolina", de Genera, arnb
AMITTIK mod es Duceeärrmall
lona Sed. Coneignatarl, Condenitnre
Llagut rapanyal "Meteoro", de Garru. Cha, amb cärrega general.
Failebot espanyol •• Miguel". de Palma,
lernb earrega general.
Pailebet espanyol "Marta edl
de Marsella, arob cärrega general.
Vapor espanyol "Tinot", de Mataga 1 escales., amb aireen mame/ I passaige.
sauce:a raen 4 -k.spanya W. Consianauri,
Ramos,
Vaivelle despantsia
Vapor espanyol •• Calatula.1", amb carrera general, rap a Mella I recales. amb
velero.,
Viper eapanyul
cArrega general, cap a PaaaleS 1 Mica/ea Goleta esparrvola "Comerrio". amb
rreaa ermeral. cap a Sant Pella.
Vapor espanyol "Cabo Menor", ami/ carrera ati•neral, cap a Blibao 1 escales.
Viesen. recita,.
Vapor orpanyol . 14ranne/ Eopalba", amb
r.errege renca al, rae a Marsella.
Vapor espar.yril "Marta", amb el seu
'a:111m, eap a la mar.
Vaina» e•partrol "Ampurlas", de traualt, cap a Tarragona.
• Vapor francas -Gorra", de tranalt, cap
a Marsella.
Vapor espanyol "El Gubernadar", amb
Carrera general, cap a CaPnci,r11.
' Vapor eapanyul "Guaditimar", de Iranait, cap 1 Ganara_
Vopo? half 'Mcltha". arith carrega general 1 trinait, cap a Buenos Alces I es‚tales,
Vapor m'elite "Tango", de trinan, cap
'. 8 Valencia.
Vapor
alernany "Almeria", de tränstt,
:
Cop a Catanta.
Vapor epanyot -.4.1npordanes", amb ealmeea general 1 transa, cap a ROSOS 1
Cales.
Vapor eepanyol « saenaeo Leer", trab
Vapor
carnita general, cap a Avt/as.
Vapor eitpanyol - almazara". ame eaTreea general. cap a Vinaroc 1 t'asuma
Vapor rapamaa "Mallorca", anda cärreta gener-al, cap a Palma.

SESSIO DE BORSA
del 11 d'octubre de 1923
120504 NATO
70 45
ene

LAaa Espiritual da In
Mere de Déu de feontsereza
Arnb motiu de la benereceid de
la bandera deis Pomells de JoVentut de Sant Pep ita de Llobregat, que tindrä !loe el Vineill dtumeege, dia t5, la Lliga Espiritual ha emfat invitada a pendre
part atteva a l'orgareitzacie
la feta. Arren un bategan els
sentimente de Fe i Peeria, la Lliga ha de manifestar la seva mes
fervent adheeid. Per äquest motiu, en la imposeibilitat ee corte
viciar als socis d'una manera particular, la Junta Direct4va, per
rnedi de la presea', vega ale
socis i associades a l'aesisteecia
cor; orativa ale acres Que es celebran a Sant Feliu de L'ubregel i d'una manera especial a la
missa de coulunid general que
a lee vuit celebrare a la parroquial església el reverend conciliari de la Lega Espiritual doctor En Josep Maria Llavero, Canonge; durant la missa els socia de la Liga i eIs pome/Estes
cantaran .P.lotairsent rnotets eneaEfst i cs.
Acabada la thtlbS es resara la
,Visita Espiritual a la Mere die
"Dnu del Montserrat i es cantaran els guíes de la Patrona de
Catalunya.
Per a arribar a l'hotel oporluna surt un tren del baixador
'del Passeig de Greria a un quart
de vuit del mate
• a.> 411.

UNIVERSITARIES
Ha visitat el Rector de l'Univershat

diputa:. per Catalunya En Jautni
Matas.
-Tambe l'han visitat el president ik, ti
Reial Academia de Ciencis, doctor
i els doctora Buen i Castells.

Joaquim Fernández.
-La vacant de l'escola de ncta d'Algarri sea proveída entre els opositor, es-

pectants dc deal.
-El senyor Calvo Shnchez, oScial tercer eh., la Secretaria de l'Universitat,
sigut traslladat a La de l'Institut.
---E1 Rector ha trasnic.:s a l'inspector d.:
primera ensenyança de Lleyda la denün. cia formulada cenara l'escota 4441 dc

putscmg.
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6065
5120
17'65
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Grensell 17.6S
Filipines 199
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70.57
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70.50
158•93
48'95
59'30
17'50
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59`. 0 5910
1154.1

()remes
17'65
Fllipines lee

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
d'octubre de 1822
DEUTES DE L'EaTAT
Deute Interior 4 00
^ Exterior 4 Y e
Dia 11

70'05
9.650

•
Amaste. 1% E
F
smwe.
"
(iba. 'Sr, •/. 1 jullol 1922 9. A.
•

B. B.

4 jener 1904 S. A.
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•

°
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10045

B.

4 febrer • B. A.

D.
104'20
AJU5TAIIIRKT4 1 IMPUTACtorta
Deute municipal E. 1903
1904
1905
1506 Ser. A.
1506 Ser. B
7815
1906 Ser. O
ID

•

1907 Ser. D
1910 ser. la
5212 Ser. B
191a Ser. E
late Ser. Y
5913 Ser, 15
1916 ser. 6
1917 ser. D
1918 Ser.
1919 Ser. la
1920 Ser. 11

rama

77.50

77.55

1911
Denle Eixampla E. • 1899 4 1/2
- Soll
"
"

"
.

aeniceecer
13A00,000

Manconumltat CataLsna E. 1914
R.* 19t0
•
Calva Crealt Comunal
Obliga. Pon Barna. 4 1/1,
°MUCAMAS

61
51'65

:torda 1. • Ser. nationaliteadea
1. • Ser.
•
• g .* Ser.
•
'I. Ser.
'8
•

rece
oras
17'5(1
61'50

ge,e.
Especlals Pamplona
Pr.orttat jarca.

Segarla Medina
en g atusas 1.• Ser.
2.• Ser.
"
Altas. Voltereta Tarrag. 4970.

Adne.

•
U.

S. A.

•
. a

4165
63
57
s4-50
63/5

1.•
2.•
3.,

Ser. A.

,EL

IV

•

75
6938
67'73
14'15
82'35
55'50

C

• • • • D
""-"E
•

y

W

Franças 1864

»

1878

0375

C. • Gral. Tramvies 4 0/0
as/a.
"

Catalunya
Ferrocarrils
companyia general [erro!, Cata/ans
Companyia Barcelonesa Eiettrteltat
Algilea de Barcelona 4 070
Catalana Gas 1 Electat. Ser. E.
F.nerala Macice., de

Casal.. 5 0/0
"
lo/0
Socletat Productora Forera Motrius
Companyta general Tabaca
ACCIONO COMPTAT
Catalana Gas Electricitat
Canal ill'isred
E:panya Indu4trial
Stal. Gral. Tetaron!.
»

PAREO TANCA
Canela sobre Londres, 5868.
Mena Pe/gica, 92'00.
litem Eapanya, 501'7 5 .
Itlem Holanda, 515,

Peninsular Idea!

Anarlea d'EleetrIeltat.
DiVISES ESTRAt40E504
Frases, 59e5.
hiero soissos, 12290.
litem Maltea, 4810.
Lliures, 2048.
Li -ea, 9618.
Dólata, 618 ,
Marcs, 035.
Corones, 0-0150.
ECRG1 NIT
Obertura Alt.
Bala
NOrd ( 8'i,5 6575
€8.85
Mamita , 6675 1815 68t6
800ains ,',3 55.:e 5523
5110

/Uva Portugal, tac.
Ideal Suecia, 353.
Ideo! Sulasa, 947'25.
Idean Argentina, loe,
ldem Brasil, In&
litem Grecia, lag . •
Idean Noruega, 237'50.
/dem rtinamarea, 562'75.

ilern Berlin, 0•50.
htern Viena, 003.
Mere Praga, 5185.
DE8PRE8 TANGA
Litures, 5888 dem.
Peasetes, 00175 hiena.
Urea. 5456 Idem.
DOlars, 1324 faena.
Frailes salamos, 247'45 fclem.
Marra, 0'45 Ídem.
CorOnes, 002.
LONDRES TANCA
Cedió, argento:tea, 40 -/2.
Exterior, 7 11.
Franca, 58655.
NONS York, 443'42.
Espanya. 2909.
Stussa, 23'72.

Sulsea, 11'39.

Dalia, 19302.
Suela,

1654.

Portugal, 262_
Argentina, 4417.
Montevideo, 42'75.

3170.

Berlin, 11900
Copennasuen, «217'15,
Tabokansa, 22'06 ,
II :latea, 0075.
Noruega, 947'55.

96'50

• tata
" tinie
Bons Reforma
Dila.. Barna Erripllt, 0 .000,000 p. 82

•

DOMA DK MADRID
Interior comptat, 7010.
hiena fi de mes, 00'00.
Amortitzable 4 per 100, 8700.
Idem 5 per 100, 9500.
Exterior, 84'80 ,
llano d'eepanya, 556'00.
Rima espanyol de Crèdit, 00000
Idem Riu de la plata, 2:13'00.
'den) Ilispano-Americe, 00000
.Tabacs, 249'00.
Sucrees preferents, 00'00,
litem ordineries, 00'00.
Cèdules, 89'00.
Nords, 34575.
Atacaras, 34625
Francs, 4660.
Liberes, 29'02.

Idem ItAlia, 56'50.
ldem Nova York, 13145.

GASETILLES

89•75
98
7850
75'50
79'75
9350

SOLER e TORRA GERMANS
Banquers
BITLLETS
Franceses, 4940 per 100.
Anglesos, 2800 peseetes.
Ita!ians, 2780 per 100.
Belenes, 45 per 100.
Suissos, 122 per 100.
Portuguesos, 0 , 20 peesetes.,
Alemanys. 030 per 100.
Austriacs, 002 per 100.
Ilolandesos, 233 peseetes.
Suecia, 155 peesetes.
Noruega. I peesett.
Dinamarca, 120 peseete-e.
Rumania, 4 per 100.
Estats Units, 549 pessetes.
Canea, 6 pesseles,
Argentins, 231 pessetes.
leruguais, 480 pessetes.
Xilens, 0'65 peseetese
lirasilenys, 060 pessetes.
Bolivians, 1'35 pessetes.
Peruans, 20 peseetes.
Japoneses. 2'80 pessetes.
Argelins, 4840 per 100.
Egipte, 2885 pessetes.
Filipines, 270 pessetes.
OR
Antes, 125'50 per 100.
Oneem, 12450 per 100.
4 1 2 duros, 124'50 per 100,
1 duro, 12450 per 100.
Isabel, 129 per 100.
Franca, 123 per 100,
Meces, 3140 pessetes.
M'are, 647 pessetes.
Cuba, 6'45 peesetes.
Merice nou, f27 per 100.
Venezuela, 121 per 100.
Mares, 150 per 100.

83'85

FORMULES

Tanta
6865
LS'55
So.h.1

Poeseelko 20,000 (Orinales IndosIrtals. Tothom pot aumentar ele
seus ingressos
ge desposes ni
aortir de casa, fabricant sabons
netos. xaropa, nettars, perfumas,
depliatorks, dentifrics, colcreino,
vermuts ratäflas, lleaslc,S, miralls.
xoreslate's, adobo, betums cremes,
lacre, tintes. Msectleldes nettelaMetalls, vernissos, coles, etc. Preu
de cada fórmula , 10 peesetc a.
A. F. ~muy. Santa Catalina, 12,
Corunya
1/298/MMACIAMMAnMANOW,

1
P

053ERVATOR1 METE000LOG1C DE 1.11
UNIVERSITAT Dro DAPCELoNA
Dla 11 d'octubre de 1942.

I diem que ha estal usa
ca encertada perque si be el procediment de utilitzar el compte
Impresaló: Per baver arribat cl blat
Moro, en un percentatge Important avede credit del Bann d'Espan,ya hauriat salan picat eis preus de les clames ria sigut mott mes barat per a el
bonos *abre disponibles, sobre leo la mil.Tresor, lambe hauria represencederla en Sitia, 904 snn lea clames mes
tal-un augutent. de la cerculacia
aolgudel.
FIUMMES
adue4ria que sempre contribuieix a envilir la moneda. AltraGran torea
ment traclantse de cobrir un déMenys "
Blanca extra
ficit es natural que no reaerollti.
64
Corrent
d'aquell compte que ha 'efe utilitSuperflua superior
63
zaree solament quan se trace&
rorrent
"
60
d'un desnivell en Os cobramente
Vagons arribats, Noria
18.
"
Alacant, 4,
i pagamento def presupest pere
CERRAJA
que el mateix presupost ha de
5se 0 29
EE. UU. *roo
proporcionar els fonds per a salComptat Terma
dar novament el erecta, obert.
BICI de moro (Plata vell),
29
Aleas avui queda encare aquell
•
10 1/2
nou 34
ciaimpte Iliure coas a mida de prePtaa.
visió i s'aprofila . un deis moments
Clvada Enremadure.
3550
•
roja
33'5 ', mis propicia per a lienear urca
-Carel
36
emissie al meren.
46
Fases
Prai
El que ja no'us sembla taut ea•
Valencia
45
certat es l'inbzres del 5 per 14La
Favons Derroco
46
flau
/eres
•
48
anal) que fa beneficiar les noves
de Sevilla
Tetes
54
obligaeions. Veu'sa-qui el perVera
que: Avui el Hazte d'Eseanya pigEseatola Soll/a
43
nora els tito/s ded Deute d'Estat
Entrante,
Mill
Comarca
al 4 per 100, abre dones, les noHertz
ves obefeacions podren Pasee pigT1tus
//orales a aqtrest interés mentre
Tole annests preus sdo per 100 quilos
1 per naercaderla sobre carro.
que beneficiaren del cinc per eent,
33
Garrofa negra
per hi ha un marge de benelici,
99
"Malarena
comprant-les i portant-les al
" Portugal
Ban g de mig per cent. Bonic ar27
•• Role
Xlpre
•
bitratgel De tal, dones, pot éseer
creta
el Darte d'apea» qui avanei ces
43
• Ibtza
diners i per tant l'inflament ju•
Mallorca
diciari queda de peu. Ciar que es
Casona arrlbate, lord,
6
tracia d'una quantitat relativaAlacant.
•
•
ment petita, pelee el problema es
DESPULLES
Proa
clar 1 no deixa }lec a dubtes. Re44
Farines número 4
cordemos que quan e) senyor
21
SegOfleS
Cambia fea i'emissi6 d'oblireacione
19
Tenerte
Quartal
17
i cobri. 1.350 milions, el subscripPreus per saos de 60 nudos.
tor foil, fou el llene d'Espanya
nam
per aquest motiu; per tant no ha
havia perque ufanar-se de Ta
17'50
»en,
Segonet
15
epiantitat subscrita. Si els motelSegó
1450
xos Bancs en subscriure's portaVagons tel./bato: Mord.
18.
ren els tftels al Peine d'Esparrya
•
•
Alacena 32.
per e 4a seva pienoracidl
Mongetes.-Amonquillna,
47
COCO pala,
Perque no fer dones aqueta vePral naves,
42
gada que les obligacions redilesMallorca,
31
5111 solament el 4 i neig per Deee
kinet Valencia.
73
PAROS
Des del moment que la leí/deleBomba Floreo,
114
cia del diuer es la de bailar de
"
nenn 12,
105
preu, sabeid que hl. ha torees
" 10,
105
Beniloch O.
49
quaraitals dispouebles, veient que_
Selecte.
20
tes obligacions y enes del mateix
atansat,
61
Tresor se cotitzan amb sobre prima i per últim quan ecl Denle regulador ha pujat notablemeat
DE FINANCES
line a reditar un quatre. i inig per
eent. Qui dubie hi ha que les no-

Mercat de Llotja

COMENTARIS
Com havieni previst, novament
ha sigui cridat a l'estalvi per a
les necessitats del Tresor i ja
tenim en porta l'emissió d'obligacions al 5 per 100 i a un any,
per elite cenls milions de pessetes.
Alee significa que el dèficit
presupost s • lia enereit ja, tot el
sobrara, disponible de l'anterior
emissió d'obligacions del propassat novela/1re quan era ministre de Finances el senyor Eambó,
perqu mil compte plata ami) el
Eane d'Espanya de dolor ha p assat ja a esser eredaor. Je era
de suposar, tenint en con/Me que
la politice cepa:13,01a al Marroc
uo ha varen, malgrat totoe les
promeses que s'llan fet al país,
i per tant continua suelan!, fortament el presupost.
Hem de ruco/Mixer, pera, aqueola vegada, que el ministre dc Finances, senyor Bergamin, ha estat encertat llençant Vemissie
per a cubrir les necessitats del
Tresor i no fent es dels •eres
mitjans que lenia a la seva
perque, certament que podía fer
Os del cumple de eredil an el
Baile d'Espanya que per la Bel
d'ordenacie bancària Ii hauria re,
presentat 330 militeis de poseetes sense interes durant sis /ilesos i despees un interès mes que
limen podia fer Os lambe de els
74 milions del compte or, perd
ha preferit amb rad, cridar l'estNlvi aprolltant aquest moment
de disponabilitats, i la ferrneea
queees nota en les cotitzacions
Huesa.

r4rifirMi9E256223~MEMESen~En

erés -I
22222 2 2'W,12e'"°
Pere es sempre il'urgull de cobrin amb exces les ernissions' el
que la. Minarles ame ii-u,çsa, exetit,.
latee. Orgull qu de vegades mot i va ineame ni s del tul exagerats
i perjudicials. Taut mes quan,
com are, poeflen darse dies de
col] per a cubrir els cinc cents
milions de pessetes perque la totalitat no es pas d'urgència im,
mcdiata.
Es la histeria de sempre, tant
en les emissions de rEstat, cone
emissions que La fet
papers industrials la Banca privada. Quantes vegade_a. aquesta
ha recorregut ale sindicals asseguradors, dunantse el caa que
bagin figura', com a 'talo sube-cripters que despees han aparedoble eareeter.de as8 111 amb
seguradors i subscriptora d'un.
empristite
Iii hauria rnolt que dir de cien
es fan les emissioue; potser algun dia tind2in ueasie de lec-bo.
Algú ha eserit que de vegades es
reuneix un capital per a crear
una atmósfera demtuesiasme
(pene sense cap base sáltela) i
que a abra se lt diu un eiodical.
d'emiesid. Quanta veritat hi ha.
en aquestes paraulest
Consignem ara que la majoria
deis valore hen retrocedit 11/%1(minen', devela Eanunei de l'emissin propere d'obligacions
Tresor, a que slia presenten palea: abundant als ruines amb
tes a aer..,Iir a la substripeid. Poni els inereats contincan demente
trant fermesa
CESAR PE:
4211ZIStreMISIBUZIMMInall.513

BAH BE BARCELONA

SOLER 1 TORRA G.mr`rs
DANQuERS

RAMBLA DELS ESTUDIS, t J t BONSUCCES,

Afilies! Parte a la seva Central ja la

Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venla de Valors,
Renovacions, Conversions, C (nvis,
gació de Fulles de cupons i Revisió de [listes d'amortitzacions.
Admet en dipòsit tota mena de valors

-Una E. O. col/e:deis l'ascens d'nu
quingueni al professor d., música de ¡'Es -

cola Normal, dc Balears, En Bartonme
Jimó, i tI de dibuix de la de Lleyda, Ei

Tonos

7050 70'45
6595 68.82
6875 es 55

Nords
.elacants 68'75
A m'atuses

Bala

Alt

Obertura
Interior

RELIGIOSES
Av-ni:Nos:re Dona del Pelar, a
ßaragossa.
Quaranta horro: Avui, a res-.
glesia de Refigioees Filies de Nostra Dona (Ensenyança, carrer
deerae6). Hore-s d'exposició: de
les volt del metí a les sis de la
tarda.
La misea d'avui: Nostra Dona
del Pilar. a Sant JaumeAdorarte nocturna: Avui, torn
del Saerat Cor de Jesús.
Velli sia en allfraas; de les änl, ames del purgntori: Atad, a la sey a repelía, Escorial, 155 (Grbcia). Torta de la Verge del Pilar.
- La senyera C. V. ha remes
Ft la secretaria d'aquest hishat
100 pessetes per als nene famolenes rusos.
- Es trova a leareelena ei
reverend pare Cerrla, • superior
generals dele Tealins, el qui 80vtirà traque poe,s elles cap a Roma,
la seva residencia habitual.

DIJous 12 d'ootubre de 1122

S'ECU-0' 'COMERCIAL -

Moviment maritim
Vaboilla entrate
Vapor copanyol "Rey Jaime 1", da Manta
tilmb e:irroga general 1 84 passat gers. Amarrat mol) de /a Muralla. ConsIgnatarl, Islenya MarltIma.

PUBLICITAT
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VALORS : CUPONS : GIRS : CANVIS

Negociem Iota els cupons primer d'Octubre

.14,e ..0". ,

.3t

e-, ere--

e

ees,ede 'l e e

....e

e e

LLET ""
Findos
lE1 Dr. Bosch Ucelay
r

ha repri.'s

la coasulta

GOLA, 14AS i

014E,LLE.3
CORSELl. DE CV«, NU11%, Dad, 0•111cMle

Mores ereatievacia: 7, 13, 18
Barómetre a in 1 al nivel' de la mar
760'9 . 700'0: 769'6.
Terinómetre set, '3'8; 17'4; 161.
Terinamatre aman. 11 •11; 16'4: 11.2.
Ilumitat (einuasaaea tia aituracKl.
12, Si
Dttetrcld del vena, 117111.4,- 81; MIL
Feo:u:mi del vent en meten per mg"
1, 4; 4.
E 0 :51 del cel, quasl tapial; naba; 514.
51 "atar.
Clame de ndvols,
• L i 1 t rhus; ctimulusaUmb
lagerneratorce extremes • Portera

cd.„,

Affix ma, 178

Pl ”,w.* /re.'
24*--brna erran de mtrila aro.

Osta-latin termometrtea. 5'2. Ve,Pe.
latera 2 510., 150. •
118

ret arreció aquote, des tes e lt-r
dia anemia, a les 5 hores iel die dc la
llo ra. 0'1 nollmetree.
Itecorrerut est vena en Igual tempe: 577
qa•hamettee.
ebscrraclons particulars, boira.

PREUS DE SUBSCAUPGIO
Barcelona: p ues pesantes al
mes. Provfncies, 7'50 pessetes
tres meses; 15 els si* Mena; 30 1311
any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
La inaugurazite del curs de
5922-23 de FEscola Catalana
deert Drametie,,tindre lioe el pr6
xim diumeng% dia 15 de l'actnal, a les orne del mate al tea_
tre Eldorado
El discurs que ordinäriament
es pronuncia en molestes sese
sione inaugurals, be estat come
Ual aquest any al joyo poeta see
nyor Ventura Gassol, el qual disertare sobre "El nacionalisme
en el teatre catete (El teatre poe_
tic, el teatreelegendari i el tea*
tre teetional)."
Altrameut, com ilustraciel a ale
gunes consideracions del diser' tant, sera representada la pro-,
duccie esceniea (eAlfred de !tus_
set "La nit d'octubre" que ha
traduit especialment al cetale el
distingit literal N'Alfons M'asee
ras.
Com de coetum. Fentraea a
l'acte serä pública reservant-se
únicament los llotges per a les
autoritats j represeatacions
dale.

MIES ‘'ILANOVA UNIO,
En el local de l'Aseociacid Rae
ditelegreflea de Catalunya, es de_
narä des de el dI ssabte, dia 14,
a tres quart5 . de deu de ta
i sem-live els segons diseebtes de
cada mes, un curset sobre eleetricitat per a divulgar aquests
coneixements entre els aimants
de la Pladicomunicacie i toles
aqueLles persones, a qui iuteressl
adquirir coneetements generals
sobre la ciencia eretriea.
Al local social, Rambla del
Centre, 30, primer pis, primera
porta, es faciliten programes.
Aquestes conferencies serme
Obligues.

CAMISERIA
SANS
Boqueria, 32
Gin anula 83 cuba e,
El Col.legi OfIcOial de Veterinaris d'aquesta provincia, en la
seva darrera sessid renove la
Junta de Govern, quedant cons-,
titufda aixf: President, En Pau
Martí; vis-preeident, En Josep
Rueda; secretare En Joagnine
Gratares; soto-secretare En Joan
Pallf; secrtari d'artes, En Jusep
Seculf; tresorer, N'Esteve Trull;
vocals, En Ciril Danis, Eta Josep
Pius i En L'efe Salvans.
Davant el conflicte plantejat
entre el Servei de Pecuària de
YEstat i el de la bfancuinttnilat
per t;ti que png-ui afectar ata ceterinarst de Catainnya, s'acorde
convocar una assemblea regivnal
que eigui a la vegieta constitutiva
de la leederaciel Catalana de Veterinaris.
A propesit def dit croan:cte,
elaspeetor d'Higiene Peeueria fetz
ronstr en acta i aixf s'acorda que
mai nu hacia fct cap tnanifestatrid contra l'ús de la ltérigua cae
talarla pels fur.cionaris de la
elancernunitat en llurs acres elle
Mate, auch etnia ha reten dit en ate
gua diari.

Él Cinsul de la Confederacee
Serissa a tereetona COMUDICa que
ap is el eonveni cutre els (Joyeros
mit Suiasa i d'Eepanya, es suprima el visat dele passaperes dele
súbdits espanyols . per a &tiesa
aes del t5 d'octubre. leo mes quedaran en vigor les desposkions
el visat obligatori de/ passaport
per aquella qui desitjaran entrar
eta territori suis per a carear-bi
reina. Aquest conveni IP reciproeitiat entre ainbdós paisans
•

.3•Mair..,...7.117.01•14.•nnn

Fabrica de Panyos i novetats de VALENTI SOLER

Immens assortit en generes per a vestitai/abrics
de senyora i senyor. Vendes a Feneces i
AVIRYDe
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De moment, la Mancomunitat
ha dirigit al ministre corresponent un recurs. El recurs pot
esser resolt favorablement o per
la negativa.
govern desprb de dissoldre el Con=
La resolució del ministre no
ha d'influir contra deis propósits
..__
cursos posa obstacics a les conferències
de la Mancomuaitat de millorar
Per l'Associació d'Alumnes de
En el darrer Consell direetiu
No
us
he
pas
de
parlar
dele
en
la
forma
que
estimi
conve_
El diumenge passat el profesel'Escora d'Enginyers Industrial*
l'Associació Protectora de
sor Rossell i Vilä anà a La Bis- Serveis d Ramadcria. Les con- nient, la ramaderia catalana.
ens es prcgada la publicada, de
Paró calla que el país i prin- les següents matutes:
l'Ensen m Catalana es van rahal per a donar una conferancia ferencies que s'han donat en
ltifIcar, de conformitat amb la seelpalment les comarques ramaexplieant la suspensió dala Con- aquesta comarca, disten el clu
"Ahir tarda i amb nombrosfsga Comisara Tècnica, els següents
cursos de bestiar, conferencia la eón. Les investigacions de la dores sapiguessin quelcom de la sima craicurräncia d'alumnes de
acords: concedir a les Escotes
qual havia de tarar afecte a la Sudó de Patologia, estudiant les qüestió que en ha reunit. Ara, taitas les Facultats, fou celebra.
Prat de la Riba, de Barcelona, i
sala de sessions de Casa la Ciu_ malalties novas i cercan ul re_ ja ho sabeu i jo he acabat la me- da l'assemblea magna d'estua
Casal de Nens, de Vilafranca del
tnei de les reputades incurables, ya tasca.
lat; iperó, l'alcalde de La Bisbal,
diants que, convocada per aquesPenadas, llibres per e les seves
El públic tributa una ovació ta Associació, amb el fi da raque,
havent-ho impedit, l'acta Op rea- manifesten, si no poguessim
33iblioteques, abrí cona també conal
conferencian,
apuntar-se
ratas
positius,
el
bon
1
tot
sortint
del
litzà en el gran local de "L'Esntr l'ajuda moral dels dscolars,
cedir un lot de 'libres com a prede-sig de servir els ramaders i local, comente vivament l'actitud s'havia anunciat 'oportunament.
cut Emporita".
mis a les citadas Escotes Prat de
del Govern, aplaudint la decissió
Acompanyaven al conferenciant coLlaborar arnb els veterinaris.
Fén us de la paraula en primer
la Riba i a les Escoben Mn. Cinto;
Quarrinta són els Concursos de la Mancomunitat.
bota els regidora nacionalistes,
lloc t'alumna de l'Escota d'Enaugmentar la subvenció que es
• ••
senyors Nog-u6, Falguera, Bou, realitzats per la Mancomunitat
ginyers
N'Albert de Quintana,
cancedeikal Patronat de CultuS'ha cursat el següent tela- que després d'agrair els con.
Mingo, Plaja i Carreres, i el p re- fIns a la intervenció de la guarra de Canet de Mar, tenint
dia
civil.
I
be;
quanta
són
els
grama:
sident de l'entitat senyor Far_
currents Pintares i entusiasme
Concursos que ha celebrat a Cacom te que han ampliat un grau
"President Sindical Agríco- demostrat, exposä les causes i
gues.
t ban establert ensenyaments esa
talunya
l'Estat
espanyol?
la d'Espluga de Francolf (Ta- l'estat actuad del plet que ta das,
Comennä per fer ús de la papecials per a adultas; concedir al
Cap, ni un. El papen dels Go- rragona a exceLlentissim senyor se enginye n-il sosté contra el
raula el senyor. Nogué, que era
Centre de Dependents de Ten:anveras
de
Madrid
s'ha
concretat
a
dient
ministre do Foment, Madrid. — Retal decret afavorint 01s ara
alcalde en el bieni anterior,
o la quantitat demanada per a
que, quan eta Serveis arte Rama- concedir migrades subvenciona a Protestem energicament dis, tillers i fent una crida al eivism‘
ajudar a sufragar les desposes
deria do la Mancomunitat es di-. algunas entitats que n'han of... posició atemptatória contra con- i el criteri lliure d'influancies foMinstaLlació d'un grau Montesrigiren a l'alcalde anunciant-li ganitzat, paró Concu-s fet direc- cursos ramaderia Mancomunitat ranes dels estudiants sollicitä
sori en les Escotes Catalanes que
la conferència i el mateix temps tament per l'Estat espanyol a Ca- per causar andarreriment i greu Ilur valuosa cooperació en la de,
bit Centre soste, tenint en compte
pregant-li que indiques el local talunya, es cosa que tothom Pig- perjudici Agricultura. — Presitensa d llurs justIssims drets.
_
que aguaites Escotes funcionen
mas apropiat, trameté nora; l'Estat»—repeteixo—no n'ha dent, Salvador Porta."
A continuada feu eloqüentraant
des de fa tres anys sense que mai
fet
cap.
la comunicació a l'Ajuntament el
as de la paraula el senyor Thió,
hagin necessitat l'auxili econ(lonie.
I es aquest Estat que no ha
qual en sessid acordä que la conpresident da l'Associació Catalade la "Protectora"; augmentar la
ferencia tingues lloc en la sala sabut ni ha volgut organitzar a
na d'Estudiants, que glossant les
ßtlbvenció a la classe de Calada
Catalunya un sol Concurs qut
d'actas de la casa comunal.
na r rarles del sea antecessor i esta
de la Federada Sindical d'ObreL'alc,alde, eontinuä al senyor s'ha cregut amb el dret de sus.
diant la qüeetió sots Paspene
res, remarcant al seu Patronat
Enigma, en negar-se a que el con- pendre els Concursos de la Mana.
rídic, demostra Pab.surd legal que
conveniencia que aqueixa subfereneiant pogués fer ús del lo-. . Comunitat.
representa et decret, i en nom de e
venció sigui completada per la
Ah,
senyorsl
es
que
s'ha
de
dir
cal otn tantea conferències agri_
La situació d'Austria l'Associació que presideix orar(
geva part amb una quantitat protot,
el
pro
i
la
contra.
La
Mancoun enèrgic apoi en la prof:sta
Elogi de la cançó coles i ramaderes s'hi han do- munitat, tal com feia els Conporcionada, a fi que els honoraria
A la 'Humanité", de Paria, E.
nat, ve a trancar tan costum i, al
seguretat de la sa ya adbesió
L'Are dia, un aseriptor amic ensemps, va cometre una indeli- cursos, faltava obertament a la Radek es refereix a l'agonia la
de la professora no quedin exclusense Ifraits.
sivament a càrrec de la "Protee- nostre comentava indignat
Ilei.
I
alzó
no
es
pot
consentir,
(l'Austria
amb
aquests
termes:
no sois mira el conferenDesprés de breas paraules de
tora'' ; que sigui proveida defini- bundosa florida de cançons que cadesa
El cap del Govern austríac ha
ciant, sitió amb els companys de alzó es intolenible. S'havia de fer
(estudiant senyor Moraga,s, en
tivament la catedra de català de carateritza la puesta catalana Consistori.
un escarmena Esfarfem frescos donat un tonga per Europa tot nom dels alumnas de la Facultat
2 es Escotes Normals de Lleyda, d'ara. Cal fer obres mes serioses,
El Govern no en té prou arnb que la Maucomunitat faltes a la cercant un Estat que consentís
Dret, i de qualques companys
nomenant-se professor efectiu
deia. Cal pensar en 1a necessitat disoldre els Concursos de bes- hiel!
d'anexar-se l'Austria. Austria de la de Medicina i Farmàcia que
cuc fins ara era interf. En Je- d'un poema consistent, d'un epos liar, puix que aquf tambe, per si
I, efectivament, senyors, els an voldria que Pirdsterialisme que ratificaren Ilurs adhesions, tancà
sús Sanz i Poch; vista la bonin- nacional qua ens salvi. S'imposa
volgut ratonar realitzar lides que no complimentava la Iba deranembrat s'encarregués Pacte el president de l'Associació
'caen:, oferta per la Editorial Ca . una reacció contra ell panorama s'hagués
el
Concurs
que avui ß 'havia de Mancomunitat aren als mateixos de nodria un país mort en nei- d'Alumnes d'Enginyers, recomereduit dels nostres actuals te- celebrar, l'alcalde i la guàrdia ci_ quo deixaven de complimentar xer.
Xaiana S. A.. es proposa al Censell
nant ordre i sany, i donant a tots'
de
diferents
Ilibres
adquisició
/113S poètics. Pruu canacnisl—Es
A Saint Germain, les potencies les gracias en nom dels semi coma
tenien ordres concretes del quaranta cinc provracies espapropia per a les Escotes Catala- del tot justa aquesta invectiva? governador
nyoles, puix que els Concursos imperialistas han intentat de co- panys.
per
a
imasedir-ho,
nes, i finalment que sigui tra- Creiem sincerament que no. Crique s'havien fet en aquellos tea rregir _l'Austria que ha fet una
En l'acta en que hi regnà un
mesa a les comissions delegades di's si es vol contra el dilatan- costes el que costes.
Aquí, com a la Set/ d'Urgell, la rres, en cap delle s'havia no_ escampadissa de pobles per les entusiasme i se'ns en
t a totes les entitats nacional:a- tisme eixorc. Cridi's contra el
rnenat
la
Comissió
organitzadora
nubes del Danubi. Units en un extrem plausibles, a'acordä consconferencia tractant de la susles una circular estimulant-los
formalisme excessiu. Una caneó
flgurant-hi l'Inspector provincial principi per resistir els turca,
prganitzar cursets populars d'en- ben feta no es ni l'una cosa ni pensió de Concursos s'ha de donar d'Higiene pecuäria 1 cap d'ells es aquests pobles han acabat per te- tituir un comité d'acció, format
en una societat. A la Seu d'Urgen
per un representant de Lotee lea
ßenyaments cata/ans, gramàtica,
noticia impecll que Pacte si- posava en coneixement del go- nir nomee- que un mateixa via Facultat, que dirigir la c amhisteria, geografia, etc., etc., per
"La caneó es ia mea alta i la
vernador,
disposicionei
aquestes
económic
i
un
únic
servei
de
fea difondre la cultura basteament completa forma da poesia", ha gues pel pública a La Bisbal es amb les guata el Govern fona- rro-carrils. Els aliats no curaren panya.
nosh ti, no solament entre els in- escrit Caries Riba. "Es Pan en- l'alcalde, no una autoritat foras- menta la suspensió dele Concur, d'alzó. La indústria de l'antiga
tera, el que s'oposa a que la con_
fante, ara() lambe entre els adulta.
vaint i ordenat un impuls". Una t'aranera es doni a la Casa que sos, ädhuo que ho hagin d'esser monarquia austro-hongaresa escan«) ben feta no eg un inotiu es de tot el poble.
per la guardia civil.
Lava concentrada damunt els teretóric qualsevoll, no aún quatre
Un Est,:t en el qual els Go_
Havent cessat els aplaudiments veras estableixen diferencies de rritoris de Txeco-Esloväquia i de
versos mal Iligals amb una rima
l'Austria d'avui. Aquestes regions
EL SEGON "APLEC
discreta. Una cama) ben feta as tribulats al senyor niegue, pel tractament; un Estat en el qual industrials rabien blat dliongria,
D'ACCIO CATALANA"
un experiment dificil: expressar sets enèrgic discurs, comeima el quaranta cinc provincias poden de Galitzia, de les provincias meS'esta traballant cm rorgateitració del
senyor P.oseell la conferancia.
fer sense escrúpul de ningú, el
Seaueixen activament els pre- en una forma austera i musical
L'orador exposa les . causes que no es tolera a un petit terri- ridionals del novell reialme jugosegó» gran "Aplec d'Accid Catalana".
una
pasara
o
un
sentiment
que
eslau.
Cap
aventatge
no
ha
reparatius per Pacte de protesta
Es celebrara, probablement. el (Jarree
en moltes paraules. d'ordre legal en que el Govern tori, és el que te la protensió de portat allá a la Txeco-Esloväcontra el jutge de La Bisbal que s'escamparia
Catalunya ha reixit en la can- s'ha fundat per a entrebancar els ha riguroaitat en al compliment quia, el qua), tot amb toa es el dimito:9e del mes cinc sons.
organitza la "Unió Jurfdica Ca
lii ha ella noms d'En Pijoan, Concursos ramaders de la Mana de la Ilei,
DIADA D'AFIRMACIO
mes fort deis Estats que han sortalana" per al prop diumenge dia eó.
d'En Carnee, de la Clementina comunitat fins a manar a la guär
aro hl la res que aqueet com- go damunt les ruines Je la inoNACIaNALISTA AL VALLES
del corrent.
dia civil que els cllsolgues.
pliment do la llei deixi orfes d'es- narquia dual. Mancada de marA primeries del vinent novernbre, fin- Pot donar - se quasi completa la Arderiu, d'En Manent, i tants
En una comarca 'manadera com
ara llar a Rubí una diada d'afirmociet
Ilista delta oradors entre els quals d'altres que proclamen aquest 1 aquesta del Bala Emportiä, no tímul als ramaders; no hi fa res cata, la indústria txeco-eslovaca
èxit,
que
les
races
no
millorin,
ni
que
declina.
Quant
a
l'Austria
própia,
nacionalista, a la qual col-labores i hall
figuraran don Josep O. AngueNo pot dir-se: prou canaons I he pas de fer acure els benefi- la ramaderia deixi de progressar. mera dita, no tan sola li manca
promis ossitir les diverser agrupacioos
ra de aojo, don Francesa Ma'cia
gran
dolo
Concursas
en
poden
catalanistes del Vallés.
poses Angrasell, don Lluís Jover Diguem, si de cae: mes poemas! derivar, ni apuntar tan sale el Primer que tot, es la llei; la llei pa, sine lea primeras materias
al cap i a la fi, en les glorioper a ter-la cumplir solament per a produir-ne. L'agonia d'AusNunell i don Francesa M. Masfe- Que
formidable instrurnent ale mitra- al; habitante de mes enllä dc les tria inquieta els seus vaina. CaCONFERENCIES A SITGES
sas
lletres
d'Itälia,
per
exemple,
rrer, que portaran la represenOrganitzat per la "Joventut Nacionabon papar hi fa al Tasso com ra de les raccs, que san els Con- quaranta cinc provincias.
dascun d'entre ella atribueix als
tada del Gomita Directiu de Pena tan
Poliziano. I, entre nosaltres, cursos.
Reflexionant sobre aquests feLa altres la maligna intenció d'ane- liste" de Sitges, ea donara él Secare "Proidtal organitzadora i un delegat et
Pecó si desitjaria, diu el se_
do" d'aquella vila de fans. ton gentil
del Consell Plenari de ea ma- sera tan viva una cana() d'En nyor Rossell, establir un paral- ningú dubtarä que a Madrid reg_ xar-se la ReptIblica agonitzant. tal
ciar de conferincies, a carece, extre
Carner com eta grana poemas que
na per a Catalunya un ambient Cara a cara, fugo-EslOvia i Itäletas.
lel
entre
l'entitat
que
pel
seu
pro
sena dubte esrriurä En J.-M. de
hostil. Un pretext legal insignia na fan un bescanvi de protestes altea:, deis srnyort Manuel Massó i LioEls senyors Martf Esteva, Sa garra
ceda' ha abl;gat a suspen tre els ficant, capaç solament de salls- desinterasades, pecó concentren reas, Mara' Esteve, J. V. Foja., J. Mark
Iltfassú IAorens, Joaquim Juanola,
SHIP-BOY Concursos i la Mancomunitat que fer la vanitat femenina i el sen- per a totes les eventualitats, tro- de Sagarra i Josep Carbonell, d'Acció
•
el diputat a Corts pell districa
as qui els organitza. Fa dos cena timent anticataiä d'un funciona: pas i mes tropas. Ei va haver un Catalana.
te En Salvador Albert i probaanys que l'Estat català deixi d'e- ri, de l'Inspector de Tarragona, tarima que Austria disputava a
L'Acadèmia de Grites Arta, de IbaLa primera, que tincird Roe el rg
Vertical el diputats provinoials.
xistir, i des de llavors, la no podia, no hauria pogut Mar_ Italia el domini de l'Adriätic. Ara
den, prepara per la tardar i l'hivern vicorrent, la donan) el regidor tenyoe
Parlaran també valuosos ale- nents una sèrie de lcctures i conferències Nació catalana esta administra- minar, sense comptar amb l'am_ és hora de demanar quina seran Martí Esteve, desenroalant el tema "L'omanas de Girona, Sant Feliu de molt intercssants.
da per l'Estat espanyoi.
bient hostil de Madrid, la supres- sobre Itälia i Iugo-Eslävia, cara bra cultural de l'Ajuntament de BarceGuísala, Palamós i La Biaba!, enNo us eapanteu si anuncio que sió dels Concursos.
—.4 la "Revue Bleue" hi apareireran
a cara lambe davant l'Adriàtic, lona".
tra quals es compta el presli, diverses versiens de prosistes catalans.
vaig a relatar el que ha fet l'EsPera hi ha mes. Del pressu- (As afectes de la desaparició d'una
ELS JAUMINS DE MANRESA
.gias advoeat d'aquesta última
tat espanyol per a tomen tan la post de l'Estat espanyol, de la Austria independent.
—"Le Fru", la gran revista d'Ais-eniulat, En Faustl Planells.
Proven,:e, dcdicard el seas minsero del 15 ramaderia catalana.; /19 temcu,
Els ¡culmine de la ciutat de Manee»
quantitat consignada per ConEle
diaria
italiana,
referint-se
Stare rebut innombrables ad- dct corrent, a la personalitat de Catalu- te algrat ele dos •t.ts strys Que cursos, el Govern no destina ni als socorsos financiare destinats Suri celcbrat una reunid, acordant corosmemorar el centonar; deis "Tres roures",
besioas d'arreu de Catalunya que nya. Entre altres originals, hi haurà un el foment de la ramaderia cata_ una sola pesseta a Catalunya, de a l'Austria, han publicat una notfrendint homenatge a la memória dels out
palesen l'entusiasme que ha des, poema d'En Canter i articles de critica lana esta en mans de l'adminis- manera que de amb diners ex_ cia concretada en aquests termes:
trada espanyola la monotonia clussivament sortits de butxa-venia( el sol anunci de la cele- litetüria dels senyors Pla i
Amb notable sol.licitud Itälia moriren en aquell indret l'any 1822.
—El senyor loan Sallarès, de Saba- d'una llarga enumeració, per que
Iiraele de Pacte, i que no publiques catalanes que la eíancanni- ha disposat per al lliurament a
dell, ti cn premsa un ¡libre de costes i l'Estat espanyol no ha fet res.
guiri
manea d'espainitat celebra ela Concursos de l'Austria de 70 milions de bree
impressions sola el lita "El Tribut".
anys,
els
Governs
En dos cents
reproductora.
acordadas recentment. 36 milions n11111111111111111111111111112111111IMBIBBIBEr•
—La revista "Hamburger Nachrich- centrals no han tingut temps de
Si, dones, l'Estat espanvol no foren lliurats fa poc, i ara el nou
ten" ha publicat en traducció ale-manso
crear una Escolg agrícola o ra- ha fel res per a la ramaderia ca- ministre Orsini-Baroni ha anunun excel.lent article dcl senyor !ose »la madera, ni superior, ni elementalana, si no ha creat ni una so- etat al governador de la Banca
sobre poesia catalana.
tal; en dos siglas. l'Estat aspa- la escota, si no ha tingut mai ni Austro-Hongaresa que hi ha la
—El poeta Palou Caselics (Fermi) ti nyol no ha tingut tempa d'orga_
Artib assistència d'un seleete 1 a pura
un sol professor ambulant, si no testa disponible.
de pubijear el set, primer llibre dc filiar ni l'ensenyanea ambulant,
nonibrós públie, integral per meta Wr4OS.
ha publicat mai ni un 'libre, si
El "Corriere della Sera" ereu
ist l'ensenyança postal, ni uns no ha organitzat mai ni un Con- eue
ges, deixeblea de la Facultat
aquell Iliurament sen rebut
tacnies que en els pobles matei- curs; si una categoria de ciuta- molt favorablemente peräItälia.
Medicina i Infermeres de l'Instixos, davant dele casaos pràctics, dans poden actuar cense fer cas A atad Mussolini al "Popolo d'IPER
tut de la Dona que Treballa, va
donessin un consell al pagas o de les biete, ni deis reglamenta i talia" fa aquests comentaris:
tenis !loe el passat dimarts, a les
Rovira
i Virgili
seit
A.
Pinstruissin
en
el
art.
dotze del matt, al saló d'actes de
a una altre mena , de einadans Com tothom recorda, lambe nosDes de l'any 1714 Iras ara, -a se li exigeix el ccunpliment de les ultras 'matera patrocinat la nela Caixa de Pensione per a la Va Agell
l'administrada (le l'Estat copa- Ibis antb tots els ets i uta, apli- cessitat d'ajudar Austria. Italia,
Ilesa i d'Estallas, l'anunciada
L'Associació de fabricaras de colore, nyol no li ha vagal d'escriure un
conferència da l'eminent profesa
eant-los a mes el màxim cornee_ pecó, es un pata pobre. Té contePreu: 25 centires
bor alemany Von Noordeu, orga- pintures i barniços ha volgut expressar 'libre que tractes del hastiar a liii,.podrà creare ningú que ners de milers de desocupats. 'l'a
nitzada per l'Obra d'Assistancia al Director de l'Institut d'IndLtries Quí- Catalunya, ni de com havia d'all- aquests última ciutadans viuen regions que esperen anys ha el
bledica de l'esmentada Caixa, so- mi q ues, Doctor En Joscp Agell i Aval, mentar-se, ni amb guinea races en un país 'Hure?
De vcnda, ala quioscos, a les
començament d'aquells treballs
bre l'interessant tema: 'Nous radhesió a la tasca pedagógica per ell el ramader tocaria mes profit.
Un Govern, una serie de Go- públics elementals que assenyaMines d'Acaba Catalana"
lliurament
d'una
realitzada,
mitjançant
el
I la darrera anella de la cada_ verns que han estat completa- len la civilitat d'un poble. L'orad
unts d'obir en el tractament
(Trafalgar, número 14) I a
la dlaftetis, especialment en les artítica placa treballada ara gust caqui - na de Govens que es caracteritza ment absents en l'exercici d'una estä exhaust. Els combatents s'a•I
st per Ea Juli Vallmitjana.
LA PUBLICITAT
per no haver fet res de profit, frunció administrativa, no tenen giten. I Italia tramot el seu dinar
cures de dejuni".
Lacte tingui lloc a l'Universitat Nora. aquest Govern as el qui dificulta dret, quan una altra en t itat a Viena. I que ens (lana Viena?
•
Fea la presentad() del confeN'Antoni Olvart, secretari de la Associai el que si/apea els Concursos recull aquella !unció abandonada, Per ventura una mica de reconeireliciant, en breus i e lo liente P a
-raules,doctrF.EsquedoR- cid, llegí un diploma fent lliurament dé la organitzats per la Mancomunitat. fent-la creixer, desenroUlant_la xença per Italia ? ¡la bastat que
Al coste de la plana blanca i perfaccionant-la. no tallen drei, el feixiame imposes el respecte
dorada, director tècnic de la inda. placa. El senyor Agell contesta agraint
cada Obra Social d'Assistència l'homenatge i manifestant que l'únic mb- de Pude ramadera de l'Estat es- no lene!a autoritat moral per a de l'Estat italià a Bolzano per a tid d'economia. No ens podarla
del
qual
es
pot
sentir
orgullos
es Easrit
panyol a. Catalunya, hi ha la Ins- arrabassar-li de les Tirana.
Medica, glosant i elogiant la seva
acure sota la carota d'una falsa permetre el luxe d'esaer pródiga
Parqué els Governs que proce- humilitat, el "boche". A Bolza- oels nostres pocs recursos—quan
ersanalitat cientfhca. Seguida.. solit pel seu esforç esmerçat amb una ta de la Mancomunitat, d'aquest
les
dues
voluntat
constant
com
a
fruit
de
tot
nostre
organisme
superior,
Theol. previas unes paraules de
deixin aixf, cense cap mena de no res no s'ha fet contra els ciu- tanta de miseria tenim dintre da
salutació del professor Noordeu, passions que governen sa vida: l'amar a just nascut.
considcració per als estfmuls ladans alemanys. Han estat res- casa nostra — per a ajudar els
la
ciència
i
a
la
Patria.
La Mannomunitat tè ja una de la riquesa, aquests Governs pactadas Hura cases, Ilurs perso- nostres irreconciliables enemics.
el doctor Jacint Vitardell donä
Parla
el
president
de
la
Diputació
de
executória
ramadera.
El
nostre
van contra de la riquesa i ala() nes i Ilurs diaria. De que es quei- Si tenim 3í milions disponibles,
lectura a la conferencia, conveniantralmt traduida, la qual cona- Barcelona, fent constar la sena adhesió a inciplent Govern ha creat centres Ints ara, no ho han fet sine. ten, dones, a 'Viena? Cal notar donem-los abs italians de San
tituaix un documentat estudi so- l'homenatge i felicitant-se de la colla/so- d'ensenyarma agrícola i ramade- ele Governs dorninadors d'un pala aue la protesta deis diaria vid- Erenzo i Bergueggi.
bre ele règims alimenticia a que rodó dels industrial a l'obra cultural de ra en tots els graus: l'Escota Su- vençut.
tiesos no va pas tan iota contra
En canvi, el "Secolo" diu que
han d'ésser solmesos els diabé- la Mancomunitat i atribuint l'èxit assolit perior d'Agricultura, l'Escota SuParó. sigui la que sigui l'ac
el feixisme, ans reivindica el seu cal estar joiosos d'haver trobat
a
l'encert
amb
que
eón
triats
els
bornes
tics. exposant se ampliament la
perior de Zootecnia, amb ele es_ titut del Govenn, jo puc assegu
greu problema mistada(' una'
vell thritori i fa una crida a l'a.necessitat d'introduir en el trac- que deuen regentar-les.
tudis d'enginyer agrícola, engn
que la Mancomurtitat prersis--ra
jut germänic. Sembla impossible, soluera digna per aquella Rapao
' lamen dele. mateixos el precediEntre els assistents veiérem el senyor nyer zootecnia i tenia agricola.
tirä donant al país l'instrucció i he enorme, pera tanmateix da atan laica 1 compatible amb els inlea
ment modern de les curses de de- Cerda, president de l'Associació de fabri- Amb els cursets i conferencies, l'edueació ramadera que cregui Dones be, senyors de Viena, des ras gos particulars (Vi gilia. Cal
U nt; en la conferencia s'exposa cante de matérias colorants, cl senyor Si- els Serveis técnica d'Agricultura, necessària d'acord amb les seves (ravui no teniu elret, a un sol cen- que Austria viera'', que el penn
rera, per l'Escola del Techan, el senyor
Lambe la conveniencia de les elfporten l'ensenyanea oral i präc- possibilitats.
tras del diner que us trametia Ita- (t'una ensorrada amb las secas
niquele de dletetioa. ambles que Gall, NI Cansen de Pedagogia, el direc- tica a tate els pobles i arob l'enLa suspensió dels Concursos lia contra la qual Nació haveu de- incalculables conseqüenciea polit'o/tienen exila notables en el tor de l'Estola Industrial de trilanova, senyarnent postal l'instruccie re:pm...santa, en la campanya ya- mostrat de casar un odi típica- tiquee sigui conjurat de moinent,
actament dele veritabtes desor- senyor Riquelme.
agrícola arribarà tan complerta madera, la pardua d'una batalla. tnent habsbúrgic, inextragible. Es Galsubatreure la República de les
Ares de ImetaboNsme (diabetis,
En acabar fou servil u lunch esplen
com es pugui a l'últim rea4 de Una batalla perderla no significa una qüestió de dignitat nacional, influencies que podrien
lalsestlat, diatesis úrica, entlaqui- dit
la nostra ptitriaa.,
mea encare que no pas una giras- nyoaes per a Ilnliad
la Zlnani de In namP

'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana
.

yar a

p

mont anormal) de les malaltfes
deis organismes de la digestió.
del ronye, sistema nerviós, dele
ossos 1 articulacions i del cor
vasos.
Aeabä el professor Von Noordeu congratulant-se de que en el
"Casal per a Matalts", organismo
banana de la Caixa de Pensions, la
instalada del qual elogià, es contribuexi a.afavorir i desenrotllar
els mètodes dietètics per a be
dala malalts.
La interessant conferencia feu
molt aplaudida.
El director de la Caixa de Pensimas feu constar, finalment.
Pagraiment de lla institució al
professor Von Noordeu, indicant
„jai mateix que la Caixa de Pensiona, amb l'actuació de la seva
Obra' d'Assistència Medica cumpiala una de les finalitats que es
deriven directarnent dels motius
que impulsaren la saya fundació,
o sigui que rata com amb la seva
intensa actuad() económica i social prevé i remeia els mala morals de noma, amb la seva tasca
d'assistència medica contribueix a
minvar i combatre tes doléncies
ffsiques del mateix, essent per tan
aquesta tasca cornplement i conseqüència de l'esmentada aotuació primordial

L'Associació d'Alum
nes de l'Escola d'Enginyers

El coniliete ramader
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TELEGRAMES

'El viatge
de M. He.
,
les relacions
'rriot
franco-russes
Herriot es troMoscou,
ta Isatig et del seu viatge a
de
preconitzar
Pía i es proposa
al seu regrés a França la represa d-e les relacions comercials
emb el Govern dels Soviets.
' d M. lierriot iabandonarä hviae
ltússía i es dirigirä Vairsövia,
On passarä uns dies.—Radio.
RUPTURA DE RELACIONS ENTRE ITALIA I GEORGIA

Riga, II. — Comuniquen do
tPctrograd que a conseqüència
'una divergencia amb Itàlia, el
.eovern de Georgia ha demanat
Oficialment a Italia que cridi al
cónsul italià de Tiffis.—Radlo.
LES REDELIONS EN EL OAUCAS
Rige, 11. — S'han produit importants nixecaments en diverg
.Sos districtes dei Cauces Septentrional. Les trepes reges han estat dispersados. La Txeka cavia' rä una expedició per a perse,
guíe els rebels.—Radio.
VAPOR AMB AVERIES
Tole, ii. — La Prefectura MaIlrit irna ha rebut !a notiem de que
111 vapor "Eugene Pereyre" es
onava amb averíes a 140 milles
de Marsella. El vapor quedà ira; !núbil davant de Baleares per
Una averia a la caldera. Un radiog
peina senyala la mart d'un ro-,
Soner, Peró es tracia d'una mort
ratural sense relació amb aquesg
la averia.
" Noticies posteriors diuen que
rEugene Pereyre" es remoleat
/dad per un remolcador que
acogí de To16.—Radio.
n'

..1

ROTOCOL DE MUDANIA
HA ESTAT SIGNAT EL P
Els grecs evocuaran Träcia en un termini de quinze dies .*. Les zones neutrals
seran fixades per comissions mixtes Els grecs preparen ja l'evacuació de la po.
blació civil .*. L'Assemblea Nacional d'Angora accepta l'abdicació del Soldà
Constantinoble, 11.—A la darrera sessió de la Conferencia de
Mudania els generals aliats
nifestaren un complet acord en
els llurs punts d'obir. Els turcs
discutiren pacfficament el protocol signat segons les instruccions del Governs aliats.
Aquest protocol es compasa de
catorze artieles i en ells s'estipula que els grecs hauran de vaeuar la Träcia en un termini de
quinze dies. Contingente de tropes aliades, evaluades en set batallons, asseguraran l'ordre a la
Träria, d'on bauran de sortir en
un termini de trenta cns, o
menys si es. considera convenient després d'haver-se realitzat per complet revacuació grega.
El protocol estipula que els
mits de les zones neutrale. que
Angora es compromet a respectar seran fixats per comissions
mixtes.
L'acord entrarà en vigor tres
dies desprced'esser .signat.—Havas.

Mudänia, 11.—El text del protocol signat ahir pele representante aliats 4 ture,s, estipula que
revacuació grega de Träcia haurä d'efectuar-se dintre del termini de seise dies. Les autoritats
civils gregues es retiraran el més
aviat possible i despees el Poder
civil passaran a les autoritats
1 LES ELECCIONS ANGLESES
aliades, que els trameteran el
mateix dia a les turques.
Londres, 11.—El "Daily Mail"
(bu saber que abans de Nadal se
Les autoritats civils d'Angora
'Celebraran eleccions generals.— aniran ecomjanyades per una
tädio.
forea de gendarmería nacionaLondres, 11. — Lloyd George lista.
renunciarà dissabte el seu anuaLes diferents operacions que
sial discurs a la ciutat de Man- aeninpanyaran a La retirada de les
chester. El fet de que hTgi ele- trames gregues i transmissid
gil aquesta eiutat es comentat, poders es taran sota la (Cree:
;iuix As recorda que l'any 1908 ció de les missions. interaliades.
,prominciä també a Manchester el A Inés d'aquestes missions, conloen famós discurs en ajut del tingente aliats ocuparan la Traiterojecte de Llei de Proteceió a la cia Oriental.
,Yellesa. El discurs del disaahte
La retirada de les missione i
- 28 considera corn un manifeat
contingente aliats s'efectuarä,
tlectoral.—Rädio.
frente dies després d'arabada
LA VAGA TRAMVIAFUA EVITAl'evacuació de les fore,s greANGLATERRA
DA A
.
gues.
estat evitada
1 Londres,
El protocol estipula que les novaca general de trainvi saris. Per ves eones neutrals a les regions
22.000 vots contra 10.000, molesta de Txanak i Ismidt seran delr
keimpleats s'han pronunciar per mitades per eomissions mixteS
Una solució que implica una re- d'oficials aliats i turco.
duceial dees salarie de quatre geEl Govern d'Angora es comibis per setmana.—Radio.
promet g no transportar troL'EMIR ABDULLAH
pas a la Träcia Orieratel fine des:1 Londres, II. — A dos de set-‘ pees de la ratifiració de la pau.
L'actual
protocol entrarà en vi/nana arribarà a Anglat2rra 'Tgor demä ,passat.—Radio.
eje abitullah.—Radio.

La Comissió de Reparacions

M. Barthou, pren possessió de la

Presidència
Discursos de M. Dubois, president sortint,
de M. Bradbury i del nou president
Paris, 11.—Ahir, a la tarda, es
'sud la Comissió de Reparacions
lelegint per unanimitat el senyor
earthon per a la presidència
tiesta Cornissi6.
• En comeingar la sessió, el rer
-bresnta•glè,M.Bchru"y, exposà al senyoe Dubois, preaident sortint, el seu sentiment
per la separació de tan eminent
tol.lega que amb un sentit tan
*levad, de la justicia traca tetes
bot qüestions interaliades, aixf
eurn les obligacions deis aliat
respecto dels encintes. Feu un
yiu elogi del valor eivic i de la
rionciéncia professional del se_
byor Dubois, demostrats ben com

elidarnent.

ALEMANYA

LA QUESTIO D'ORIENT

RUSSIA

M. Dubois donà les gràcies pels
immerescuts elogie dels quals
Del fia objecte, lamentant de
¡retires obligat d separar-so com
.pleLarnent deis seus col.laboradors, i acabà fent un calurós elogi d eM. Barthou com a heme
IrEstat, quo des de la seva joventut es troba investit dels cär_
Yacs mes alts, fent ressortir la
me y a bona té, equitat 1 sentit de
ja justicia per a complir la seyes tasca dificil.
Després Mr. Bradbury torna a
earlar, dorrant la benvinguda
N. Barthou, felicitant-lo 1 decht,
bent que es troba perfectament
gualifloat per a dirigir els treballa de la GOIlli816.
M. Barthou done, les gràcies
Ills senyora Dubois i Bradbury,
IVecordant que fou ponent gene_
quan la disolta Cambra disipe( el Traetat de Versalles, efe-t
trint que en la seva tasca se insizarla en la del seu predecessor,
irtmtenint l'unid entro ale *Hato,

necessitat proclamada per el senyor Bradbury i judicant impar_
eialrnent les peticione. i la situaeió dele ex enemics.
Surto—afegi—del ministeri de
Justicia. El] l'ordre civil la justicia sorveix per a la aplicació de
la hei, i en l'ordre internacional
per a aplicar els Tractats, lleis
i Tractats que han d'asee aplicat e segons a Peaperit que els
inspira.
Deaprós del discurs del nou
president gorti del saló el dimissionari, M. Dubois, continuant la
sessió 1 proposant Mr. Bradbury
a M. Barthou per a la presiden_
cia, segons el Tractat de Versalles, puix en virtud d'ell, la Comissió té Ilibertat plena t Ilimitada per a designar la seva presidencia.
M. Bradbury afegf que per cine
vegades tingutt ja el privilegi de.
proposar al seu col.lega francés
per a la Presidencia, considerant
q ue també en aquesta ocasió el
senyor Barthou es troba quali_
ficat pel eärree, per les . SPVINS elevadee qualitats personals, convinguen, ademes, que eñ les circumstäncies actuals es trobl oetlpat el silld presidencial pe( re._
presentant del palie más directament interessat en la qüestió de
les Reparacione..
M. Barthon, elegit per unani-,
enitat, don les grtioies als membree de la Comisen% declarant
-que vela en el llur vol, no un
homenatge personal, ni tampoc
un reaPeete a la tradició que ¡manee tentr efectos de llel,
un honor pel pala on la guerra
acammlä major •quantitat de tu_
,

Mudänia, 11. — Els generala
alíate i tures s'han posat dacord
per a demanar als grecs la Ili.ibertat dels presoners de guerra
turcs alai que es signi l'armistici. Si els grecs acced e ixen, les.
autoritats turques alliberaran als
presoners grecs desprÓn de la
conclusió del tractat.—Iladio.
ELS GENERALS ALIATS TORNEN A ItIUDANIA

Constantinoblie, generals aliats, procedents de aludämia arribaren aquest matt a
Reufleurey.—Havas.
LA PREMSA FRANCESA I EL
PROTOCOL DE MUDANIA

París, 11.—Comentant la signatura del protocol concertat
ta Conferencia do Mudänia, ta
Premsa, en general, fa constar
que la prudencia que han demostrat els tures conetithiuleix la
mes palesa justifieació de la política desenrrolllada pel senyor
Poincaré en aquest assumpte.
Els diaris no dilaten que sorgiran tal volta noves dificultats
quan arribi el moment de celebrar-se la Conferenciai de lai pau,
peró es mostren convençuts que
l'exit actual permeträ accentuar
i fine tot portar completament
a cap la normalitat general que
han desitjat.
La Premsa insiseix isobre la
necessitat de mantenir forma la
unitat del comandament aliat,
que els senyors Poinearó i Curson lograren restablir en moments prou dificils de les negociacions anglo-turques en benefiel de la pau mundial—Hayas.
HA ESTAT REMES EL PROTOCOL DE MUDANIA

París, 11. — Alije a la tarda,
a des set, els generals aliats reg
meLeren a Ismet- Paixà cd texte
del protocol redactat a la reunió
anterior.
Ismet- Paixà promettl dona*
compte immediatament d'agites%
texto al Govern d'Angora amb
robjeete d'obtenir una resposta
d'aquemt en tl més breu tórmini
possible.—Havas.
LES RESERVES DELS DELEGATS GRECS
Parte, 11.— Els delegats greca
han declarat que - accepten les
proposimons formulades pels
aliats amb la doble reserva d'una
perllongació del ternitui d'evacua
ció de Träcia i del manteniment
de la linia de frontera establerta
el 1914 sobre el Maritza. L'acti-,
tud conciliadora dols delegats
grecs ha produit una molt favorable improsió entre els :lemés
delega ts.—HavaS.
LA NOTICIA A PARIS
Parle, 1 1. — En el ministeri
d'Afers estrangers ha estal rebuda aquesta tarde la noticia oilchal de l'acord do Muilänia.—Ita*dio.
LA NOTICIA NO HA ARRIBAT A
LONDRES

Londres, 11.—Aquesta tarda no
s'havia rebut encara a Londres
la comunicació oficial anunciant
la signatura de record de Mudà nie. Ele ministres estan pecina-,
rata per a reunir-se inmediatament que es rebi aquesta comunicació..—Radio.
LA PREMSA FRANCESA

París, 11.—La Prensa L'aria
cesa comenta amb gran satisfaoció la noticia de la firma de la-,
eord de Mudänia, dient que amb
aquest acord sluui posat de relleu
la bona intenció dels Litros, cosa
que no fa mes que confirmar am
pliament la ra6 que ha assistit
al IP resident del Consell, sellar
Poineare, per a mantenir la seva
politica.—Radio.
LA OPINIO ANGLESA

Londres, 11.—En. els cerdee
potitles anglesos la noticia de
record de Mudänia ha estat rebuda amb satisfacció que upareir tot amb tot velada emb algunes reserves, pula es temen
esdeveniments .quelcom dificils
en el •mateix nrnment d'implantar-se les seves disposicions. Es
tem que no Lotes les aifionitats
litigio desaparescut quan comensin les negoeianions de•
Radio
LA 8. DE N. I LA QUESTIO DEL/3
ESTRETS

Londres, 11.—El "Daily NPWS"
fa notar que Lloyd George ha insistit Treqüentmont en els Bous
discursos a favor de la presencia
d'una forfia de la Societat de lee
Naelons a la zona dele Estrella
"lAixd As mós interessant, afegeix, perquè alguno; deis perita
eoneellers han
a la con. arribat
.
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S'intensifica la carn.
panya en contra dels
estrangers
ondreLs, Times" pa,
blica un telegrama en el qual eg
comunica que la creuada
da contra dels estrangers a Ale"
manya s'intensifica d'un a rna5
nora considerable. La majoris
dels diaris han idleiat una Nao.,
lenta campanya recomenant ale
nacionals que procurin ter ala
estrangers que es troben a Al e.
manya la vida mós desagradable
possible. La policia ha pres mti
des riguroses contra dele estrena
gers.—Radio.

clusiú que en aquests temps de Telegraph", Lloyd Georg e , apromines i submarins no es un exer- fitarit la reunió del dissabte a
ea d'ocupad° el que pot asee- Manchester, per a pronunciar un
gurar duna manera permanent la gran discurs en el qualexposarà
libertat dele Estrets. L'únie pite complatament i fidel la situació
a seguir es la desmilitarització a Orient.—Havae.
complerta dels Estrets, que KeMORT DEL REI DEL COURE
mal Paixà està disposat a oferir,
Lendre.s,‘1 I —Ahir al rnat1 more
i l'establiment d'un comité de la
Societat de les Nacions, que asee- subtadarnent en un hotel de LES ELECCIONS PRESIDENCIA..
gurós que no s'emprendria cap Southampton, després de menjar LESELECCIONSPRESIDEN.
CIALS A ALEMANYA
fortificació ni cap preparació mi- arnb un deis seus amics, el súbdit
ainericä Isaac Guggenheim, coiitar."—Rädio
Berlin,
11.—La "Gaceta Gene,
negut pel Rei del Coure.
HERRIOT I EL PROBLEMA
Havia nascut a FiladWia l'any ral d'Alemanya" declara que
DELS ESTRETS
1854 f poeseia amb els Sells gcr- ¡'elecció pesidencial del primer da
Moscou, 11.—M. Berrio( ha de-' mane una fortuna que arribä- dosembre es prematura i que a
ciarat que quan torni a n'anea, segons es diu—a ésser la prime- causa dele greus problemes de
que serie dintre alguns dies, s'inra despees de la de Rockefeller. política exterior que van a pre
Leressarä per l'admIssi g dels rus- Les llore empreses venien anyal- sentarse novament es
sos a les conferencies relatives a ment mig milió de tonelades de sable mantenir la unitat nacional
qüestió dels Estrets, per tenir coure, o sigui mes de la recitat davant da restraner. Aquesta
Frenen. i Rússia molts interessos de la producció mondial.—Radio. unitat està en perill d'ésser per,
torbada per les eleecions press
comuna al Próxim Orient.—R àdio.
1 Isaac Guggenheim nasqué a Fi- dencials en els moments actuall
el 7 de juny de 1854. Junt
L'ABDICACIO DEL SOLDA NO ES ladelfia
amb ele seus germans
FARA OFICIAL ENCARA
Sirnó i SalormS, que viuen encara,
A IRLANDA
Constantinoble, 11.--La Gran
formava la red social GuggenL'ESGLESIA CONTRA ELS
Assemblea d'Angora ha decidit heim Brothers. Ell era president
REBELS
que rabilicaciii del Soldà no es
de la Mexican Union Raihvay,
faci oficial fine que no hagin que- mesaren i director de l'American
Dublín,
ti.
— Les autor:tate
dat acabades les negociacions per Smelting and Refining CS„ So - eetesIstiques han publicat die
a arranjar la gOestió d'Orient.—
cielat de tundició i refinació de document condempnant en tera
Radio.
coure; directo* de la American mes enèrgics la guera de Eme"
VENIZELOS NO VOL FER MES Smelters Seeuritiee C.° i de la rrilles contra de les tropes da
Yukon Gold
POLITICA
jEstat lliure.—Hava_s.
(N. de la M)Londres, 11.—Segons els darrers telegrames que arriben
UNA REBELLIO A LA PREM
Nova-tiork. 11.—El correspond'Atenes sembla que el senyor VeDE MONJO I E
sal
del
"New
York
World"
a
Wasnizelos estsä disposat en resdeDublin, 11 . — Uns irregular/
hington
declara
que
el
Govern
venidor en cap acte de carteeirlandeses, presoners a la presó
ter polltic, negant-so, cona a amerieä està conveneut que ha de Monjoie quel aconseg-uiren proo
arribat
l'hora
de
fer
una
templaprimera providencia, autoritzar
curar-se secretament armes (
la presentació de la seva candi- tiva seriosa per arreglar les fl-- municione, atacaren ahir Batas
datura co cas d'eleccions Ilegis- Tunees mondials.
El corresponsal afegeix que el dament als guardiana apea.,
latives, si se celebren abans de la
Govern estä a punt de prendre tament de guärdia. S'entaulä una
conclusió del Tractat de Puls amb deterrninades
iniciativos per a curta huila, canviapt-se trets per
Turquia.—Havas
l'arranjament deis deutes de gue- ambdues parta. Resultaren monte
VENIZELS AMBAIXADOR EX- rra abatís de participar a la con- un soldat i un agent de polieia, 1
TRAORDINARI DE GRECIA A ferencia económica amb les po- feritiísi iaiilguns soldats i un orla
Mal que ho este greument. Per
tencies europees.
EUROPA
El corresponsal afirma lambe part deis presos, un morti ae ,
Paria, 1,1.—Scons un despatx
guns terits.—Radio.
de Londres, Venizelos ha colman- que el Govern preven la accepta11.—En els desoidrei
nicat a Lord Curzon que havia ció de la invitació que li seria pro- de.Dublin,
la presó de Monjoie hi hago
neceptat del Govern grec la mis- hablement fot aviat, per a parti- quatre
morts.—tHavas.
ció dambaixador extraordinari cipar a la conferencia general de
Londres sobre els assumptes fide Grecia a Europa..5.-iladio.
D'ITALIA A BELCICA
ELS
REIS
nanciers i industrials del món.
ELS PREPARATIUS DE L'EVAEl representant americh partíBrusel.les,
11,—Aquesta tarda
CUACIO DE TRACIA
ciparä a les discussions i als es- han arribat a Brusel.les els rete
Atenes, 11. — Una coniissió crutinis d'aquesta conferencia, dttàiia essent rebuts a l'Estufa
composta de diputats per Trä- peró sempre amb la reserva que per la familia Retal belga, el Col
cia ha sortit d'Atenes per a diri- els sexis artes hauran de tenle la Diplomätic, el Govern i nornbrqe
gir la, evacuació de fa poblar-id sandía del Congrés.—Havas.
ses personalitats.
civil grega do la Träcia Oriental
El públic tributä als Sobirana
i la sera repartició en les di go- CRISI PARCIAL PORTUGUESA estrangers una calurosa aculli
la
(lilt
.-11a
presentat
rents provincies gregues. El nom-• Lisboa,
da. Aquesta nit se celebrarte
bre de persones a evacuar s'eleva smiseid el ministre de Comere.— banquet de gala.—liagas,
a 430,000, d'elles 280,000 habi g Hayas
tants i 150,000 refugiats arribats
4
rescentment de l'Asia Menor —
Rädio.
Les regions devastades
DEMANEN EL CAP DE GUNARIS
Londres, 11. — Comuniquen
d'Ateneo que un gran nombre de
partidaris de la revolució ha reclama que s'imposi la pena de
mort a rex-president del Consell
de ministres, senyor Gunaris.—
Hayas.
LA PREMSA GREGA CONTRA

L'eventual utilitzacio' de matenals
alemanys

ITALIA

Ateneo, 11.—La premsa
çuesta capital continua cenenrant en termes dure a Itälia amb
motiu crhaver anul.lat el Govern
italiä l'acord rolatiu al Dodeca-:
nes.
Fan observar els diaris que
l'amistat i solidaritat d'arnbdós
pobles val bastant inós que alguns lots rocosos.—Havas.

Discurs del ministre francés sobre la qüestió
de les prestacions en especie

Parle, .11.—En un diseurs pronunciat ahir pel ministre de Regions devastades, feu al.lusió a la
magnitud de les obres paliques
que porti a cap actualment Alentanya i preconitza la convenien-'
ría del desenrottlament de les
prestacions en especie per a
alleugerir la pesante càrrega que
França s'imposa per a reconstruir les regions devastades. D'aREFUGIAT8 CRISTIANS
Atenes, 11. — Procedente do euesta manera--afegf--es sol-.
Constantinoble han arribat a aentarien els inconveniente que
aquesta capital uns 2,000 refu- tó la contraindicació d'utilitzar la
DI a d'obra alemanya mitjaneant
guate cristians.—Havas.
la introduccid de productos rnaa
EL SOLDA ABDICARA DEFINI- nufacturats alemanys.
TIVAMENT
Airó permeteria de reprende')
Londres, 11. Al diari "Mor- la reconstruceid en gran escala i
ning Post" telegrafien des de França podria concentrar la seva
Constantinoble anuncian!, que el activitat en l'interior i buscar els
Soldà ha ofert d'abdicar dettniti- mitjans de tornar a adquirir el
vament.
mercat estranger que tinguó
L'Assemblea Nacional d'Ango- abans de la guerra.—Havas.
ra ha prés record d'acceptar lob
EL DIRECTOR DE L'ASSOCIAdicacid.—Havas.
TED PRESS A LES REGIONS DELES FINANCES TURQUES
VASTADES
UNA ADVERTENCIA
Paris, 11.—Ei diari "Le Matin"
Constantinohle, 11. — El Cornissariat de Finances d'Angora declara que el director de l'Aseorecorda que tots ele 'd'adate, ciated Press, Frederic iloy Marcontractas i decrete promulgats tin, que acaba de visitar aquests
pel Govern del Solda despedí' del dies les regions devastades, ha
16 de mere de 1920, eón consi, fet declaracions molt favorables
a França.
denote com nuls i sonsa
L'horror do l'espectacle que es
Hayas.
presencia en visitar aquellas reEL MINISTRE OREO A
gions—diu—sobrepassa a tot 90
WASHINGTON
que es poguee imaginar i la imMenes, 14.—Es gaasi segur presió dolorosa que s'experinten.,,
que el senyor Kaallerghis serte ta es verament indescriptible.
nomenat aviat ministre de GreCausa—diu despide —una proA
cia a Washingten.—Havam,
funda emocjä do, veure com miLLOYD GEORGE FARA UN DIS..
lers de tranéesos; sense por a la
OUR8 A MANCHESTER
perspectiva d'una dura existencia,
Londres, .1 l,—Segons 'el "Daily porten a cap heteica &ore"

'

guiats per l'amor a la llar famie
liar, que s'obstinewdenodadament
.
en reconstruir.
Es absolutament precis—afei
geil després--que Frailes rebt
totes les reparacions que se II
deuen, perquè d'altra manera
hauria aconseguit una pau sonsa
victória.—Havas.
LA VAGA GENERAL DELS 0 004
KEPIS DE MARSELLA

Marsella, 11.—Aquest matt e(
la Borsa del Treball han celebrat
una nova reunid els carregadors
dels molls i els del carbó.
Després de perltongada discul4.
rió a'acordit pesar a votació l'ore:
Ore del dia de vaga general i re.
suitä acordada por gran mejorar.
Despres el Comité general dell
carregadors de calló es reuní
apart, decidint d'autoritzar la
sortida d'aquells vaixells en ele
guate els armadors hagin decidid
respectar les condicions de tree
ball, segons el regirla de vuit hai
res:
Han sortit avut divuit embats
caeions, els armadors de lee quell
han acceptat el referit regim
treball.—Havas,
ELS INDUSTRIALS DEL NORD.
D'ALEMANY I LA RECONSTRUC-:
CIO DE LES REGIONS DEVA8..
TADES
Hamburg, 11.---Ahir es veritteli
a la Persa una reunió d'indos.
ti ials d'Hamburg, alai com tambe
del Nord d'Alemanya.
Apesta reuini6 tenia per 4-e !
jectt tractar de •constituir unti
nava agrupació nacional ~tia
nada a la r000nstrucoióds let*
glotis devastado ie • Frawire
•
•
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CONFERENCIES
Les Juntes i el Govern
—

Un referendum en la
infanteria
"El imparcial" adverteix que la
Reial ordre sobre atorgarnents de
.drets als oficials d'artillerite reeentment dictada, promourä
gravissim conflicte e assegura
que no hi ha cap precedent que
l'aboni i afegeix:
Rectificar crrors, que el mes
vulgar sentiment icronelx, 10
• desmereix els Governs davant
l'opinió imparoial.
El que aquesta retreu i censura sempre al poder pulule es
lohsturiarió de sostenir dispoeiceens. que dielades sense la depude reftexió poden susceer pugt
p es les ennseqüencitee , de les quals
un feells de preveure i dificil%
t de remiar. •
Pel mateix que la rae arome
• nya ale elements civils en llurs
eemandee, l'atenaceó d'aquests
,d'esser temperada; cap actitud
violenta pot eustifieer-se davant
'del poder -'ha de dernanar en
forma, sense fer valer altra forte mie la derivada de-la - rae, i ti1.1
Ja justicia del sol-licite.
Fer ritra esa da bastardeiar la
'rae, i ptr la soya part el DoNO1'11 ha demoler deferent iota peleed mesurada i resoldre sonso
precipitac10 peró tarnbä sens . dllar1A. el que (n'emú proredent. i
en el cae concret ara en litigi.
s'ha de rercenaxer que l'argument
f»namenlal en quä apelen els
elimines d'enginyera i dearquilentes lturs drets no es materia
eiOnable, perrita+, en efecto, escalfa- eistintee amb qoadros i aselgeatures ellfercnts. amb diverFt• Pea, ti tes i de res smeblant
Seit eaoi., no poden ter dote una
atexa e1ase de teeniel,.

esteran cegues Si no veuen que
la sepalació de Catalunya lea le_
siona. i no sap quin qualifteatiu
aplicsr als que velent-lo, es
tedien de braços, cense preocupar-se de la nubolada que els hl
ve al damunt.
Esposa diversos remn*. en les
quals prelen demostrar que la
forca dels paisos, soter1 ist la
internacional, està en sa extene
sie i en el cena de Pohltle10, i
per consegüent tot el que tendeixi a debilitar l'unió i aqueixa
grandesa comprometrä l'èxit do
la marxa de la vida de les naCiOTIS.
Les mutilado/1s territoriale
eón un mal greuissim per l'eferlcultura, la indústria i el comerç,
i per a totes les manifestacions
de la vida nacional. Necessiten
totes, per a difondre's, vies de
transport, ferrees o carreteres, i
no es podre multiplicar igual des
enrotllament en territori national que quan la prolungació requereix que travessin nacions es_
trange ros.
En el relatiu a ia defensa militar, es encara més patent e:
cas.
En les guerres modernes es
procura substituir les fortaleces
per les xarxes do eamins de totes classes, pecó no es el mateix
que estigui la tarea a la frontera artificial o a la frontera material.
Mereix citar especialment l'atenció el que es relaciona amb
els ports de mar, que es essen_
.
cialtssim.
Totes ells sien, a tot arren, cap
d'inermes vies que posen en comunicariö a les nacions que els
posseeixen, amb tots els pobles
de la •terra, i se'ls concedix a
aqueixes posicions tal importäneia que les nacions interiors es
, consideren desheredados i fan els
esforeos mes extraordinaris per
a treure per alguna part el cap
al mar.
Que seria, dones, de les regions
1
, interiors d'Espanya, si, imitant
a Catalunya, forrnessin nacions
independents amb fronteres?
Es el mateix utilitzar ports
:
propia que porta estranys?
AM malaria irrernisibtement
a lee nacions de l'interior, penó
eneara que es tractes solament
de Catalunya, el perjudici seria
immens.
En punt a la defensa nacional,
les fortificacions dels porta san
de les que ea cla e slequen en sa
categoria i les que ne cessàriaredil han d'esser atacados; peró,
de el reatoix que les defensin espanyols que estrangers?
Ale! e e taria ja sotmesa i en
Trans enemigues.
i
A ninge se li ocorreix pernear
I; que Espanya es defensaria el ma_
! (eix essent Portugal part del nostre territori que essent nació independent.
lee mateix succeria amb la se'
pareció de Catalunya. Quedaria
e obert el territori nacional peee
, mar i per terra als exereits estrangers. No es podria defeetsar
el pas dels Pirineus ni el de l'E_
bre, operant sobre tintes inte1 riera. Fora prects batre's amb
l'enemic dintre de casa.
A menys separatismo menor
dany, pere sempre enorme amb
sol, atacar la unitat.
I a aquesta dany s'han d'apee
sar les regions interiors, fina
amb les armes i molt mes si s'intentes la separació imposant_se
com es prete i s'amenaça arnb
una torea que no es té mes -que
eh eervelle pertorbats per incurable pedanteria.

1

et-S ESTUDIANTS 1 EN ROMANONES
ina q ni4 de 200 estile
deints alumnes de l'Escola d'Ene
ginyers Induerials s'han dirigit
ee manifestadó improvitzada des
dc Fesmental establinient d'eneteyament al domidel del comte
'de itoinanonee.
in cop allí ha estat rebuda
• r . .,x-pres;(1elit del Consell una
• eeesie, Li qual ii ha inanifeete • febjecte ele la visita. que no
• n'ore que cl de donar-li les
r-aeies per Ka.:Lituel 4nloptada•
pe; enlute de Romanones, en eeSer requerit el sfll revuelve per
defenear els interessos Jets efiginvers ralastrials. greument
cun.promesos per Reual deeret que
..illat ale arellere per actuar
rd.Hallnent ciiiguals condicione
eee
FI c0ilde n If Romancees ha mae
eufe , tat als Ni:sitants que per a
le reriser ile seus drets davant
elt1 Parlan.ent i on ealgues
yll s'olerle ..ora a fundador de
ne, ele i telón en remete la
lus:een del ras que defensaven
ets estelar..
Aquests han fet objeele al com 5 (runa ofrelno5•a manifestació
de simpatia i s'han dieeolt en el
etajer erdre.
Aquest

Ele "MEMORIALISTA" LLIBERAL

Fe senyor don Ames Salvador
tg,i . lica en "La Libertad" la quarta earla oberta dirigida a don
Deis Duran i Ventosa.
Atenent a requiriments d'alguns amies, aclara uns quants
com pletes del final de la carta
d*a
Diu n pie les nitres provincies

Llista dels núm e ros premiats
len el sorteig celebrat a Madrid
el 11 d'octubre 1022.
Premiat amb 120,000 pessetes
e,306 Sant Feliu de Llseregat
' Premlat amb 05,000 pessetes
20,347 Ilareelona-Vali.ocia
. Premiat amb 25,000 pessetes
5,615 Madrid
Premiats amb 2,000 pessetes
11,513 La Línia-Madrid
j6,234 Barcelona-Valen•ia
$1,561 Barcelona-Cartagena
21,213 Barcelona-Aranjuez
12,981 Saragossa-Eibar
17,676 La Linea-Madrid
29,267 Barcelona -Màlaga
15,140 Madrid
20,990 San Sebastiä-Sevilla
Premlats amb 400 pessetes
CENTENA

001 015 026 076 100 117 129 122
e33 148 211 222 227 242 305 363
420 456 816 686 723 752 757 795
$20 854 907 910 911 962 980
MIL

039 062 107 163 229 233 239 245
252 280 285 278 281 302 303 329
67 394 444 460 488 492 501 601
602 611 ve 687 741 780 787 813
818 823 847 906 912 979 981 989
DOS MIL

059 170 208 217 271 306 314 348
849 368 433 435 4.7 4 489 513 621
836 966 578.641 6.46 663 667 703
731 787 807 822 82 6 839 914 941
06 7.

TRES 11111.
004 025 112 139 191 199 249 268
279 289 310 321 31 414 423 440
449 453 4919 486 488 498 501 502
505 603 897 711 734 783 844 856
861 892 923 956 978
QUATRE MIL
G69 145 152 155 160 204 220 227
f.:54 372 400 419 421 425 448 525
546 572 626 631 638 741 782 756
094 701 729 755 763 809 822 805
874 897 928
CINC MIL/
017 100 107 174 238 244 248 317
319 351 432 489 490 534 597 639
067 698 735 802 833 828 905 908
941 979
513 um.:
000 010 014 012 027 143 165 213
214 248 259 278 289 323 338 339
345 406 414 450 458 524 511 589
613 621 628 643 647 651 672 671
681 716 782 821 826 854 866 880
923 959

com amb una potencia sobre els
nostres interessos, 1 res tIndria
de particular que en el curs
d'aquestes, corn d'altres gegocia °fans, sorgeixin dificultats, pecó
en el cas present, repltrt7f17, no
hi ha bagual el més petit disgust,
ni el motiu mes Insignificant que
pugui constituir un fonament dei
suposat disgust,
El Nunci, per tant, tornarà a
Madrid quan ho eregui convenient, i ja que no exieteix cap
obstaelle que s'oposi a aquest ree
torn ni que inneixifl en l'ajornament.
-IMPOSA PENYORA A UN
QUERELLANT
Es recordarà que el senyer
Samper, considerant-se •njurial
per una nota de la Direcció de
Seguretat en l'assumpte de "Los
Amigos Previsores", enearreg6
al seu advocat, el regidor mente
senyor Onis, que presentes una
querella contra el director general d'Ordre públic.
El jutjat municipal del distriete de Palau cita air a acte de
conoiliació al senyor Millan de
Priego, acte que devia verificarse avui.
Mes el senyor Millan no ha
comparegut.
En canvi, ha enviat un voluminds informe en el que, amb
Resultands i Coasiderands, defineix materia legale, per a arribar a la conclussie de que ei col
fet due citar-lo davant els tribunals suposa manca de respecte.
Per tant, devia imposar i imposay a al querellant, senyor Samper, una penyora de 250 pessetes.
L'algeralzil que el cità no es
devia escapar sonso correctiu i
En Millan se l'imposava en forma d'altre penyora.
El director general d'Ordre
palie, en !loe d'acudir a una citació de l'autoritat judicial, adverteix a aquesta que en el sue,
cessiu s'abstIngui de citar-lo,
anunciant que es dirigla en queixa al ministre de la Governació
sobre el fet de que els jutges
dirigeixin oficis solicitant la seva compareseencia.
Aquest fet ha produat gran
sensació entre els jutges i tata
la gent de toga.
Es diu que els deu jutree rntt.
nicipals de Madrid pensen re-.
unir-se i recorre al ministre de
Gräcia I Justicia.

LA QUESTIO DEL MARROC
Agressió a MeEn Burguete satisfet
En prelilla
Del desfalc a Larraix
Sanirá o no a
visió d'una epidemia
Alhucemas
El general Burguete ha dedicat
Part de la tarda a fer visites d'acomiadarnent, i en l'exprés d'Andalucia ha sortit aquesta nit per
a tornar al Marro°.
A l'estació ha estat despedit
pel Govern i autoritats.
Va l'Alt Comissari molt satisfet del resultat de la seva estada
a Madrid.
En primer termo, de la seva
malaltia del paidor din que es
troba tan bd que li ha pernees resistir els dos banquets per dia
amb que se l'ba obsequiat.
En quant a la part política del
v'atge, Lambe torna al Marroc altament satisfet, ja que el Govern
no li ha posat cap obstacle per a
la realització de eo que ell creu
necessitats de la campanya.
EL PROCES DEL CAPITA JORDA
Es parla molt dels desfalcs descoberts a Larraix.
Ha estat signat el retir del tinent coronel d'Intendencia Cänovas, que ocupava el càrrec do
sots-intendent dels serveis do
Larraix.
El comandant Muñoz, cap del
Pare d'Intendència d'aquella playa, que estä hospitalitzat, s'ha
agreujat en el seu mal, presentant simptomes de bogeria.
El capitä Jordä ha negat a dive'rsos amics seus l'autenticitat
d'algunes declaracions que se li
atribueixen sobre el desfale.
El comandant d'Intendència,
Montes, tarnbe processat, havia
pregat a En Melquiades Alvarez
que el representes com advocat.
Aquest es negà a fer-ho.
Noticies particulars de Larraix
permeten asegurar que el proees
pel desfalc segueix amb gran activitat,
• En eizró ha posat particular yo,
lontat el general Sanjurjo, co •
mandant general de la plaça, i
:non especialment l'Alt Comiscan, que com se sap, ha assumit la
auturitat judicial en aquest gte u
afer.
GsOINUNICAT D'ANIT
El telegrama oficial de Guerra
diu:
"El general encarregat del despatx del exercit d'Africa coman:ea el següent:
En els territoris de Ceuta, Tetuien, Larraix i Penyals, sense
novetat.
Al de Melilla fou agredida pel
enemic la foro enearregaela
d'establir servei d'avaneada a
Tarnasu sin.
Demano detalls, que donaré a
V. E.
Han arriat cense novetat trte
boro do regulars."
NOTICIES DE TETUAN
' TETUAN.—Presidida pel eónsol espanyol, s'ha reunit la Jene
la de Sanitat per a pendre • mides
de ',recaudó contra la peste, presentada a Oran i altres punta de
la zona francesa.
— Noticies del camp, dluen
que en virtut de l'armistiel
dat, el Raimuni està verillcard, la
retirada de Ilurs tropes de Tara,
runt, per a ocupar els punts aeIge
nata pel alt comissari com a do-.
miele. Ei Raisunl, amb llur Biznieta i adietes ea trae vivint co
tendes de campanya merares

s'acaben les obres de reconstrtme
oid de lea cases que foren destruidos quan estigueren allí les
tropes espanyoles.
- Demä surten per a Ceuta, al
objecte d'embarcar cap a Melle
ha, dos Beban deeavalleria i el
restant de la mehalla jaliflana.
— Estan en expectació d'eme
bare per a esser repatriats els
batallons de Sicilia. Múrcia i Saboia, amb les bateriea de montas
aya, i Canäries, ereeinyers, sepadors, ferrocarrils i fhtendencia,
amb desti a Madrid 3 de pes per
a les Ilurs guarnicions.
— Les autoritats de Tetuan
marxaran dissabte a la ciutat de
Xauen, al objeete d'asistir a les
festes queso celebraran amb r,notiu del segon aniversari de roan-,
pació per les trepes.
El. SECRET DELS GENERALS
El sois-secretan i del nonietee
ri de la Gueera, general Barrera,
ha dit als periodistes . que romandrà a Sevilla dos o tres dies.
A preguntes dels periodistes,
ha dit que ignoraVa on esteva
avui el general Burgnete, pero
suposa que estere dedicat a visi,
tes d'acomiadament.
leocedidament, demä marxarä,
al Marroc, acompanyat del personal que ving,ue amb ell.
Quan sots-secret,ari comiere
saya amb els periodistes ha arribat al ministeri de la Guerra el
general Jordana que anava a aco,
miadar-se. .
Els perlodistes li han pregune
tat:
—Artera a Alhueemes?
El general Jordäna ha ...entesLat semrient:
—Jo no sé res d'alió.
El general Barrera ha mostrat
als repórters un magnftle model
de Mauser que ha reformat la fäbriea d'artilleria de Treibia.
S'introdueix la modificarle de
väris bal illatges, don ant- h la terma de pistola, arnb el qual e fa
millor a punteria.
ELS BENS ESP1VNYOL8 A TERNA
SANTA

386 374 481 530 536 574 616 648
776 769 791 859 863 896 932 943.
955 985 998
DEU MIL
0-52 078 11 4171 135 172 211 259
283 305 312 345 357 398 4 11 483
489 505 525 526 931 554 578 655
689 690 715 763 709 775 780 800
823 834 850 919

rza..

e11 027 020 036 109 12; 136 te4
499 220 225 310 4ett 438 447 491
465 498 543 549 505 566 590 592
595 646 675 691 69e 822 640 8,11
848 8 7 6 892 9?..3 os'
DOTZE MIL
008 053 075 016 12 1 447 151 191
19824? 257 165 171 176 290,311
349 37.5 382 408 t 428 430 449
'
655 691 735
920 P58081 588-i7
987
790 798 810 869 914
TRETZE MIL
128 153 157 211 222 225 245 249
264 291 300 307 321 333 411 484
428 445 455 525 619 638 660 664
711 725 783 898 928 942 977
CATORZE MIL
006 007 020 038 165 210 236 254
210 342 384 367 388 450 496 511
558 569 608 625 646 862 694 701
SET MIL
708 722 772 775 791 792 837 857
030 035 065 071 097 116 120 177 881 910 920 921 948 965 988 990
220 294 335 399 406 420 425 470
QUINZE MIL
511 822 636 644 648 659 887 708 012 015 079 089 108 129 136 184
709 723 725 776 779 813 854 856
166 199 253 260 303 307 377 380
905 915 918
415 422 428 443 474 498 516 524
VUIT MIL
545 555 568 593 663 6E13 886 697
041 050 081 987 092 113 188 175 708 715 739 783 786 799.825 851
189 1.90 214 2.02 303 386 431 448 078 . 892 972
181 592 511 524 532 698 716, 729
• 8ETZE 18118: •
749 goa 809 825 840' 8881)33' 874 dos 020 042 062 067 -01 e 117,1.46
NOU MIL
159 182 165 177 184 199 217 226
048 077 987 801 9_08 290 2 90 284 543 362 378 J 94 .42 i ..b44 046. 829

FESTA DE LA RAÇA,,
Demä es celebrarà aquesta cerimAnia, forrnant-se al mati una
manifestad,'" al Passeig de Recoletos, a la que hi aniran els
nois de les eseofes naitIonals i
municipals. l'Ajuntament, la representació de les Repúbliques
arneric,anest, de la Universitat,
Acadèmies i altree.centreS de cul•
tura. ,
Depovitaran ramilla de flors
al peu de l'estatua de Colea:de en
es llegirà una carta de Grandmontagne.
A la glorieta del Cisne es (lee_
.e)brirä una làpida donalit el nom
le Rubén Darlo a aquell lloc Fe..an discursos l'alcalde de.• Madrid i un repreaentant de lee Repeibliquee aneericanes.
A la MI, ca donarä una faueió
al 'restre Real, representant-se
mi arte de "La eoriquista". roD eilm de l'argenti Iglesias reiz,
14. 1 'Ira de diversos poesies, in8mea: i ballables hispano-arner5ea- s i renresetitae16 d'un acte de
la "Niña do Gómez APIAS". de
Clald , ron. Pondran part La la !uncid les enmpanyin4 de ha Plana
i la Xirgu 1 farä un dimenr. V.'imgime' Barcia.

Un peziddie ele7.ratf diu (pie el
retard en tornar ae Roma el Nunci de S. S. a Espanya, ebeetx a
diecultats sorgides (Teme 7e.reinee
1 la Santa Seo, sobre eie bens
la nació als Santo Llocs.
La noticia s'Irá desmentit oileialment pel milesteri d'Eetat.
Ei mlnietre, ,etiyor Fe: eendez
Prida, ha man,feetat aval e) SA•
güent:
totallment inexacto el suposat disgust entre Espanya 1 la
Santa Seu i nienys entre Eepanya i el Nunci, a propesit de les
negoeiaciens sobre ele bens dels
Santa Llocs.
Ni un sol dia ni un moment han
deixat d'esser cordiallsstmes 105
relacione entre el Nunci de 8. 8. i
el ministre d'Estat i ni un moment han deixat de desenrotllarei en la més completa ntermeeltet
les negociacions amb Roma echte
ele nostres bens a Jerusalem.
El Nunce en ús de la Hui' 11i,
bertat, mar: a Roma per a tralle
lar amb el Vatieä aquest assump-.
te, perd deixä a Madrid un enea-.
rregat de negocis perquä coutinudo traetant 9"ett el Gevern ese
panyol.
osaNltres fregotean arre Rema

,

La
rifa
espanyola
'

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

l
605 678 699 721 730 732 7e3 863
811 815 841 850 921 923 913 983
DISSET MIL
019 056 069 095 104 119 151 159
176 183 186 209 206 321 328 387
492 401 449 452 515 517 523 529
537 518 558 574 661 662 700 732
757 773 807 824 8i0 854 888 889
917 929 922 938 938 949
DIVUIT MIL
023 055 0013 129 137 150 182 195
e le 303 31 1 313 375 412 130 I?!
432 451 485 468 682 505 522 531
e . 1 4 577 584 636 640 646 769 774
;33 793 795 809 830 849 848 894
u e 1 934 941 945 967 070 987
DINOU MIL
054 074 110 136 171 180 191 284
357 376 383 391 435 466 490 497
539 548 563 572 851 668 706 731
e8(1 783 784 806 827 829 908 926
232 939 962 :1s
AMI': MIL

003 053 171 197 206 207 216 253
241 295 321 376 388 398 411 419
452 469 523 530 578 592 800 626
028 633 696 704 721 806 810 819
0511 937 233 952 972
VILITIUN MIL
033 069 102 111 131 152 161 205
272 311 350 359 370 371 391 401
404 481 485 1505 508 550 552 566
589 593 872 87,1 708 712 753 787
821 823 838 850 852 888 216 918
921 923
ailL:
828 059 060 082 087 104 109 110

115 148 157 163 174 195 218 219
827 239 243 252 278279 291 8ü
377'410 417 423 429 441 308 530
624 638 651 654 870 888 689 749
70.469. 9 0 1. . #17. 9.2 4 90 989
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Els alumnes d'enginyer

Un que

aconsella prudència

L' Heraldo", continuant la 1)44
va campanya sobre les Juntes mle
litars de Defensa, diu:
"La Comissió informativa d'In,
fanteria, de segur que amb
sentiment exprés dels seus supemora, el sota-secretad i el ministre de la Guerra, esta inquirint
de l'Arma la conducta que cal
observar contra els rebela a la
sella actuació. Des del moment ea
que aquest organisme té caràcter
oficial, és forçós reconèixer que
la seva gestió es mou dintre el
mes perfecte ordre legal. '
En aguettes condicione resul-4
la qu el Govern és el que auto-i
ritza l'interdicto que es té a leS
valientes oficialitats (lel Terg
d'Estrangers i de Regulare, que
en unió d'alguna altres Cossos de
!a Península i de molla oficials
tenen criteri oposat a l'entitat
succesora de la Junta de Defensa
d'Infanteria."
El diari fa remarcar la gravetat
l'assumpte, i assegura que dairerament han estat desealifleats
per aquella nou caps i ollcials de
Regulars i del Teere per haver-se
posat enfront de la Comissió informativa del Arma en yo que es
refereix amb la mejor o mytor
conveniencia de l'actuació d'ast
quells
Diu el mateix periódic que ara
s'està votant en totes les Juntes
Regionals de l'Arma d'Infanteria
un nou qüestionari, encaminat a
impedir, sota les més severes
sancione, que els caps i oficials
de l'Arma d'Infanteria enemics de
l'actuació de les Juntee se surtin
en el mes minim de les preseripcions d'aquestes, perquè no puguin semblar disidente en cap,
moment.
Suposa que votaran en contr a
d'aquest qüestionari un 75 per
100 d'oficials de l'Arma.
•
Cornee recordar que la campa-,
nya està feta pel diputai romano,
nista senyor Argente i que coincideix amb un article publicat
tainbó aquesta nit en l'orgue del
conde de Rornanones, "Diario
Universal", contra les Juntes de
Defensa.
Tant un diari com l'altre, aixf
pel seu compte com posual-ho en
boca de suposades personalitats,
ve a dir que a l'Arma d'Infanteria esclataran greus distancies,
i exciten a que no es perdi l'opor,
Iunitat per a restablir la disciplie
rs r l'exercit.
QUE FASSARA.?
. Avui han circulat rumore sensacional', sobre l'actitud de determinats elements, i es deia
lembé que es possible que no terc
ni a l'Africa el cap del Tete se..,
nyor elillan Aslray.
EL VIATGE DEL XA DE PERSIA

A dos quarts de dotze del inat1
han sortit, en tren especial, cap
a Toledo, on pasearan el dia, el
Rei don Alfons i el Xa de
eia.
Les reials persones han estat
acomiadades a ieestacid per le+3
aut oritats.
'El sobirä espanyol ve 4 tia uniforme d'infantelea de campanya.
El Xa de Persia veolla d'ame/
r:eana blava i barret fort.
Ana) eta sobirans hau anal a
Tp!edo el presidenle Coneell
de ministres senyor SenehezGuerra y altres personat3ca. •

u•-•~81T•
084 091 101 130 134 132 183 181
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464 483 506 508 512 533 573 584 380 370 371 380 403 424 433 44 l
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99 aproximacions de 400 pes.
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2 aprostinaercine de 941141e4nue.
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Loa cada una per ala nenidroil anVINTINOU MIL
terior I posterkr 61 das
_
• _ prepl
003 Oeg14 08 030 941 042 Ol t tercera
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LA

MUSICA

ELS TEATRES
ELS

L'Orfeó
Sans
Olesa
Montserrat

barceilortins.

Assoot e&C de Música da
Camera
mb els mellors augures es
presenta el vinent cura, per
aquesta prestigiosa Associació
-de Música de Cantora, preveient'ee que sera un dele mes impere
Unto dele que porta donats fins
'ara.
'Mitre del mateix octubre es
donarà el concert inaugurad,
'que eonstituirä una !esta magnie
Idea ei poden deixar -se resolts
eatisfactorlament alguns detalla
kncara pendents a boros d'ara.
Per la primera desena de noyembre hi ha preparat un dale
Advenimeuts més templadora
de la temporada. Ea tracta de la
Arepresentació" de "La Serva
Padrona", exquisida obre mes,
. Iza, de Pergolesi (1710-1736),
opera cómica que' malgrat ieß se,
tes breus dimensions ha quedat
' gom a model dintre del seu gene,
(etere
- Per ata Inberpretació d'aguasobra ell comíais arab clemente
gran categoria. Matrero do,
t auceeseivament detalle d'a,
ta solemnitat, qua desvettlaaeguramaat tina grandisliiMa
paeta016.
andrd dines ktia Ar1ist14 qua

tre Cultural i part del poble.
Degut a la pluja es sospengué el concert davant la casa de la vila, el qual
tingué loe a la tarda al casal del Centre
Cultural.
La primera part sigue dedicada a les
cançons catalanes, ovacionant-se el patriótic "Cant a la Senyera". La segona
Part bou consagrada als rnestres estrangens.
Un representant de l'Ajuntament oLrenä al mestre Solé, director de l'Orfeó,

una bella medalla d'argent en recardanea
de la jornada artistica.
Acabà el concert amb uns cants pele
orfeons Montserrat i de Sans, dirigits pel
mestre Mund, i a instàncies del públic

s'entona "Els Segadora", que dirigí amb
entusiasme el mestre Solé.
La festa presentà gran catalanitat, quedant 1 molt complagut de l'Orfeó
de

president de la man-

comunitat, de viatge

Ahir mate va marear a Mare
laeq ia per a visitar l'Expoeició
d'aquella ciutat, l'il.lustre president de la Mancomunitat, don Josep Puig i Cadafalch, acompanyat
de la seva distingida muller.
Ha substituit al senyor Puig
I Cadafaleh en la Presidència el
conseller En Feliu Escalas.
Una conferimola a Reus
El president de la Diputad() ha
estat invitat adonar una conferencia a la Seccid d'Estudis Socials del Centre de Lectura, de
heus.
"La dita conferencia tindrà lloc
el dia 20 del corrent, i el tema
que en ella es desenroUlarä serä
el de "L'actuad() de la Mancomunitat de Catalunya".
Els estudis normals de
la Manoomunitat
Per la Muncomunitat de Catalunya ha estat concedida a la Protectora la quantitat de 3.000 .pessetes per a concedir bosses d'auxili a favor dels alumnes que vulguin cursar els estudie normale
de la Mancomunitat.
Aquesta quantitat ha estat destinada a ampliar la que consti trata el fons ofert en el concurs
obert actualmente el termini de
presentació d'instàncies acaba el
proper dia 15 del corrent.
Els conoursos ramadés
cursat aquest telegrama:
"President reindicat Agrícoea
d'Espluga de Francolf (Tarragona) al senyor ministre de Foment.
—Madrid.
Protestem enèrgicament disposició atemptarória contra coneur.e.
sos ramadoria Muncomurelat, per
causar retard i greu perjudici
Agricultura.—President, Salvador
Porta."
L'Esoola del "Treball
L'Escola del Treball ha canee.; ,
dit una beca per seguir estudie
superiors a l'Escota d'Electricitat i Mecànica aplicada al senyor
En Pero Olosas, una altea per
l'Escota de Directors d'Indústries
Químiques a cada un dels senyore
N'Emili Matute i En Joaquín) Aymä, com a resultat del concurs
celebrat entre els seus deixebles
que enguany acabaren llurs esta,
dis, Amb els novament elegits,
eón vuit els ex-deixebles de l'Escota del Treball que frueixen de
beques per estudiar en des divere
ses escotes de Directors
tries de la Universitat Industrial,
Visites.
Ahir complimentaren al presi - '
dent de la Diputaci6 provincial
el comandant dels Mossos d'Ese
quadra don Joan 011er i els cae
pitans del mateix Cos que recentment han pres .possessió de llurs
càrrecs, senyor don Josep Deus,
don Josep del Molino i don Ignasi Bufalä.
Reunió del Consell
Ahir a la tarda va reunir-se el
Consell Permanent de la Mancomunitat, sota la presidencia dal
senyor Escalas.
Aquest cebé diverses visites al
deepatx de la Presidencia.
Els "Quaderns d'Estudi"
Ha sortit el núm. 52 de "Qua-.
Ideirns d'Estudi'"a publicació del
Colad' de Pedagogia de la Mane
cornunitat de Catalunya, que aire
té el següent suntitiri:
.
J. Alzina i Melis: La reforma
penitenciària a Bèlgica.—J. Roe
sin: Ele nous conceptos d'espiar,
temes i gravitació i la teoria de
la relativitat.—Pau Vila: L'internacionalisme i el nacionalismo en
l'ensenyament de la Histeria. —,
Aureli Capmany: Ballets copulare
a Catalunya, Peapuneollet.—J. Givanel i Mas: El tirant lo blanch
i Don Quijote de la Manca.—,
Flight: Les idees a travers les res
vistes pedagógiquee.—Bibeiograe
fia.
La repatriaoló de tropas :protesta
El diputat senyor Noguer i Cornet, fent-se ress6 de la indigna,
cid existent a Figueres amb moe
tiu d'haver-se retardat pel Go,
vern la repatriació dea batalló de
Sant Quinte, do .guarnició en
aquella ciutat, ha cursat el sea
güent comunicat:
"President Censen ministres.
---,Madrid.
eFuneixo protesta indignad()
popular existent tot districte Ei-.
[meres per alteració ordre repa,
triada trepes Manroc, postergant
batalla Sant Quinte Govern ha
de reparar immediatament tal injusticia que amenaça ires popue
lars.—Noguer, diputat Figueres,
vice-president Comissió provin.
cial."
Una artes oonforäncla
tel-"h"mOole0t0.alitat,DetJleleR
Invitat per la Joventut Repue
blicana de Girona, el diputat per
Figueres i vice-president de la
Comissió provincial, senyor No -i
guer Å Coctel, donarä, el dia 21

‘swei
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De l'anada dels chors
d'En Clavé a Paris
El Casal Català de París ha remes la següent Iletra e l'alcalde
de Rindoms:
"París, 5 d'octubre de 1922.
Honorable senyor: Aquesta entitat te el plaer 1 l'honor d'enviarvos la seva mes entusiasta felicitad() per la dignitat catalana del
yosteze noble i patriota ciutadä
En Pau Bertran i Bertran, mee,
Ire director de la maese choral
que del vostre poble ha anat a Parts amh l'expedid() dele Cleors
Clave.
Mentes al senyor Bertran s'ha
pogut dignificar en terra estrangera el bon nom de nostra Pàtria
catalana en ocasió de /a conduc,
ea observada per un dels seus
acornpanyants, conducta de la
qual eneegicament protestem dae
vant l'Ajuntament de Barcelona.
Molt ene plaurea, 'honorable
senyor, que'l poble que tan dignament presidiu, inicies un merescut homenatge a tan hon digne
fill do Catalunya; creieu que da
tot cor el Casal Catalä de Paris
B'hi m'ere/e des d'ara i fins deeitjaria que hi contribuís teta la
terna catalana.
Gosem esperar que donaeeu
bona mullida an aquest senzill
remerciament i modesta inicia-.
tiva nostra, en defensa del bon
nom de nostra Pätria.
Deu vos dongui florees anys de
vida per la prosperitat de Cata-.
lunya.—E1 president, J. Dalmau.
—El secretare B. Puig i Corló.
Senyor president del Ajuntae
ment de Riudoms."

La Secció P. de Propaganda del "Centre Autonomista che Dependents del Comere i dz la Indústria" eus comunica les
següents notes de lacte d'afirrnació nacionalista del an del mes que wat:
El delegat del Centre a Montblanch,
ha remis ja a l'esmentada Secció el document aprovat entusasticament al míting de Poblet, el qual va firrnat per tots
els oradora i personalitats que hi assistiren.
El manifest del Centre cridht als catalans a penetre part en l'acte d'afirmació
nacionalista del 22 ha estat imprès en un
gros cartel per a ésser fixat pels carrers.
Aquests cartells, no solarnent seran tixats
per Barcelona, sinó que també per les
principals poblacions de Catalunya. Si les
entitats rolen fixar-ne en llurs estatges, poden deinanar-ne dirigint una lletra
a la Secció P. de Propaganda del Centre,
Rambla Santa Mónica, 25, i els seran remesos.
• •
No es convenient que els Ajuntaments
ret'ardin la tramesa de la "Declaració"
una regada aprovada en sessió consistorial. El 5 Ajuntaments que ja ho hagin
votat honran d'enviar-ho, el més aviat
possible, a l'adressa més amunt anotada,
perquè de deixar-ho per a darrera hora
complicarien de faisó extraoldiaria les
tasques de la Secció.
Deia el manifest del Centret
"...els acoryls esmentats seran remeses
amb la major urgència f pel mateix dia
22 d'oetutre nosaltres convocarem al poble de Bircelona i totes les representacions catalanes que vulguin ajuntar-s'hi,
a un grandiós acte per a fer conèixer a
la Mancomunitat de Catalunya la voluntat del nostre poble de qué aquest organisme, que és l'inici del Govern catalä,
sigui imrnecliatament, definitivament, el
que representi i exerceixi la sobirania catalana."

PALAU OIC LA
MUSICA CATISUANA
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CICLISME ser un dele cape de pista del fa.
, lar Autddrom de Silges,enterina.
Les 24 horas al Veló- ment pendrä la direcció d'alguae
drom de Sana
treballs accesoris per a la seva
Degut a una confusió en les construcció.
Sembla que es van a repartir
dates quan s'entaularen les negociacions, no serä possible el els plega de Condicione per al ces,
desplaeament d'En Catudal, a qui cure de centractistes qu e aleil
aubstiluirä Charle,s Rebour, espe- Mg a construir la gran -pista, 1
cialitzat en aquest genere de -pro- que abans de quinze ches e trei
ballarä febrilment en aquella te-1
vee de resistencia.
Ha celda!, l'atenció l'equip Ote- rrenys, on aquesta dies han aran,
ro-Sans, dels quals elements sea eat activament Ilur comes, els ele
pera entaularän un formidable ginyers i topógrafa.
duel, puix de tothom són coneguAletea diverso,
des les energies del "defender'
Pel vinent diumenge, dia 15,
renseenc.
el Cornee d'Excursionisme del
Demà probablement es farde pa- "Centre Autonomista o Depene
blic el co-equipier d'En Transar- denle del Comerç i de la Indúse
ras, el qual nom promet completar tria" organitza una excursió
a
el maldito lot de corredors que Montbuy, Sant
dissabte i diumenge es disputa- Cingles del Bese!.Miguel del Fay i
ralo la ja clàssica preve.
Les inscripcions seran tetes a
Els concursante eón:
la Secció P. d'Esports i •Excure
Reguier-Llm'ens, Bover-Saura, sions
del matei:c el dijous, de non
Merey Germans, FritschereAlegre, a onze del vespre.
Dupuy-Ali Nefatti, Menage-Rebe9 • •
na, Monteys-Cabrera, Otero-JoDiumenge, dia 15, a les yute
sep Maria Sans, Tresserras-X. X.
Han estat ja nomenats els incli- del mate el Club de Mar del "Cene
victus que han de formar el ju- tre Autonomista de Dependents
rat, comissaris, jutges 1 altres del Comerç i de la Indústria" ce,
lebrarä unes regates al eronómee
serveis referente a la cursa.
Horn fa present, pel brin orUre, Ire per a equipa, de iol a guatee
q ue lee corresponents invita- remers i timonee, sobre una dial
done secan despatxades L'ornes täncia de 2.000 metres t'atila rece
La, per a la classificació de bogas
fine el divendres nit.
Els socis que hagin encarregat dors d'outrigger.
• ••
llotges i localitats, també sels
L'Eeport Ciclista Catalä farà
guardarà fina a aquella hora, amb
el ben entes, que dissabte mate diumenge una excursiót a lea
seran posades a la venda les que Fonts de Sardanyola, lloc molt
pintoresc. Anada per Can Gornia
no s'hagin retirat abans.
A la secretaria del Velódrom, i retorn per Monteadae Punt do
carrer Sant Jordi, 11, es despat- reunió, plan Universitat, a dos
quede de sis.
xa fine a les dotze de la nit.
es.
Els corredors són pregats de
fer acte de presencia una hora
El Centre Excursionista Montabans de començar la cursa.
seny ha organitzat per al vinent
una excursió a Masnou,
AUTOMOBILISNIE diumenge
Alella, Coll de Font de Cera. Case
El Trofeu Armange toll de Sant Miguel, Martorelles i
Per la Direcció general de Dua- Mollet.
nes s'ha conceda al Moto Club
•-•••••n••-autorització especial per a que'13
cotxes estrangers que concórrin a
aquest gran premi, puguin pasear
per les Duanes de Port-Bou i Bar celona, en regim d'admissió temAUDIENCIA PROVINCIAL
poral, sota fiarme.
Al cursar les instruccions a les
Vista de causes
cases estrangeres, la Salmson ha
Han estat susp o ses per difee
remes ja els seus, que es troben rente matins, les vistes de cauara a la frontera.
ses per jurats, essenyalades en
Per ve que respecta ale Austroles seocions primera, segona i
Daimler-Sascha, es té avis de Hur quarta d'aquesta Audiencia.
embarc a Génova.
Davant la escotó primera va
Totes les mides presea per les compareixer Isidre Martínez Pacases constructores, permeten tea, que el vint_i-sie de gener
esperar una formidable Iluita en últim va eotstreu-ree una pejes
el circuit de Tarragona, de quina do tela d'un carro que passava
organització tanta cura prän la pel Passeig de Pujades, valorada
riostra mes alta entitat motoris- ep. 120 pessetes, demanant-li el
ta,
Fiscal, apreciant la reinAtirneia,
Hom posa en coneixement dels la pena de guatee anys, dos me,
(mi en la paseada cursa tenien sos i un die de presiri correccioe
una llotja en les tribunes, els serà nal.
reservada per teta aquesta setA la seceld tercera i acusat dels
mana.
delictes de furt 1 d'ús de nom
El gran Preml Penya suposat, ha comparegut Anton!
Giner Lora, per al que ha denme
RhIn
el Fiscal, atenent Pésser ree
S'activen intensament els lee, nat
Calle d'onganització d'aquest gtan incident, la pena de guatee anys,
aconteixernent que ha de cele- dos meses i un dia de presiri enbrar-se el vinent dia 5 de novem- rreocional, pel delicte de furt; I
bre en el circuit de Vilafranca- tres mesas, onze dies d'arrest
mejor i 125 possetee de multa,
Monjos-Almúnia.
Arreu es comenta amb viu in- per lele de nom suposat.
terès la Huna a que es Ihuraran ASSENYALAMENTS PER A DEMA
les formidables marques repre AUDTENCee TERRITORIAL
sentants de les indústries d'Auseria, Angenterea, n'anea i
Sala primera.--Jutjat de l'He,
lia• ho demostra boa clarament pital. Incident. Miguel Benet, coa
l'Atienda enorme i constant ami) tra el ministeri Fiscal.
q ue rep la Penya Rein demandes
Jutjat de les Dre.ssanes. — Inde detalle i encàrrecs, no sols de cident. Bartorneu Tria, cerned'
Barcelona, sine del reste de la Josep Sane. Península.
Sala segona. — Jutjat de l'Hoe
La casa "Talbot Darracq" pital. Major quantia. Filomena
anuncia l'arribada del seu equip Valle i altre, contra hierre de
per a fi d'aquest mes en l'iatch Batllori i anees,
particular del cap de l'equip i faJutjat de Vilafranca del Pene
ma pilot, En Lee Guiones, ha- des, — Menor quantia. Joan Mir,
vent sol.licitat a l'ensems places contra Cristófol Freixedas.
per a un nopibra grup d'esport
AUDIENCIA PROVINCIAL
mane %/s'esos, que es reuniran
Secció primera. — .Jutjat do
a la nostra ciutat, expressament
Falsetat. J. Muñoz
per a presenciar la cursa del prei altre.—Jurat.
mi Penya Rhin.
Betel() segona. — .Tutjat
Les altres marques estrangeres i nacionals s'apresten igual- l'Oest. Assassinat frustrat. Ro_
ser
Segarra i altres.—Jurat, as.
ment amb llur actuad() a donar
un relleu extraordinari a agries, senyalat per a dos dies.
Secció tercera. — Jutjat de la
la gran manifesticiel autornobl,
Lletja. Robament. Josep M. Garn
lista.
Els entrenaments oficials sobre boa i cinc més.—Jurat. Assenyae
el circuit no tindran lloc Inés que lat per a dos dice.
a final d'aquest mes; es treballa
DELS JUTJATS
febrosarnent, tant en les carreteres de la Mancomunitat com en
Dels JutJate
les de l'Estat , per tal que el circo:t
El de la Bareeloneta, secretaes trobi perfectament acondicio- ria del senyor Pase& ha instruit
nat per a desenrolllar-iii lee vint-Lguatre dieligencies. ingrew
enormes velocitat de qué eón sant als calabossos dos detinguts.
capaços els cotice que hi particiEstafa
1
pen.
Emiliä Montserrat ha presene
Per cert que tant els engmyees
d'Obres públiques com ele de la lat una denúncia per estala de
Maneomunitat treballen infadiga- joies valorades en unes 2,000
blement i amb tot entusiasme pessetes.
per a deixar tot el cirenit conPer manca de pes
vertit en una deliciosa pista.
Al Jutjat ha estat Ira/ilesa per
De l'Autbdrom de SItges el delegat governatiu de subsise
Ra arribat l'inginyer belga En tencies, senyor Espino, una des
Jules Bertrand, que, a part d'es, menda contra un earnicer ano_
nnenat Pere Ellas, per defraudas
ció en el pes i templativa de 30.
born.
Tranquilitat
El propietari d'una carniceria
del carrer de Valencia, mime.
ro 576 ha estat denunciat per te-.
//ir engauxades sota d'un p/atet
de la balança tres tropa de
coure.
Tranquilament ha intentat so,
bornee als agente de Pautoritate
per a evitar la deaúncia,

Crónicaludiciaria

Les adhesions de manifest del C. A. de
D. del C. i de la I.

• AVUI ORQUESTRA PAU
Concert

ESPORTS

del que som, al Centre Republteä de la dita clutat, una conferencia poltiica sobre el tema se-.
geent: "Com comprenem i este..
mem nosaltres la joven Catarle.
aya."
Ocultaste provincial
La Comissió provincial ha despetral els següents assumptes:
Informe en l'expedida prora°,
gut per l'Ajuntament de N'asquee
fa per a Perfigenació de l'antic
escorxador públic.
Exempció de subhasta sol.licttada per l'Ajuntament de Baleereny per a l'adquisició d'un edifici
destinat a Casa çonsistorial i ese
coles públiques.
Recursos d'alçada interposats
per don Miguel A. Esquerrà, secretari de l'Ajuntament de Sore,
contra el decret de l'Alcaldia ratificat per l'Ajuntament suspanent-lo temporalment del càrrec
i contra l'acord del dit Ajuntae
ment pet qual se'ls destitueix del
na ate ix.
Recurs d'alçada interposat per
don Jaume Naval contra l'acord
do l'Ajuntament de Menease poi
qual es va nomenar auxiliar de
l'arquitecte i professor de dibuix
de l'Eseola d'Arts i Oficie a don
Josep Blasi Escudé.

—
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Palau de la Generalitat
EI

Amics de la Malea està fent una carrera brillantes-,
sima, Josep Iturbe pianista vae
Piada ja la data del concert lenciä, i amb ele Carlota Dahe
Inaugural del cure 1922-1923 meo, la sopean que tan excede
d'aquestat entitat, que sereeel di- lent recterd (relee, de les seves
Yendres die 27 del present mes, creacions wagnerianas en la (te•ß'han començat ja ha repartir en- rrera temporada del Liceu.
Are els socis dele "Amics de la ' Pel mes de desembre vindele
Música" les corresponents invi- novament el famos "Quartet de
tacions junt amb el programa Cerda de Londres" un deis èxits
general del cure. Aquest concert, mes complerts que ha presenciat
al qual seguiran altres tres, que aquesta Asseciació. El seu retorn
es celebraran dintre el mes de havia estat sol.licitat infinitat
novembre, serä a eärrec de la no- de vegades pel diversos serie.
table eantatriu catalana Na MaI finarement hem de tancar
nis de la Mercè Plantada, lar( aquesta nota anunciant la nova
admirada ded riostra palie, la contracta del "Trio", admirable,
qual oferirà en aquest recital un composat deis Musites artisbes
a electe i important programa que Pau Casete, Alfred Cortot i Jac-.
,wistä compost en sa mejor part de ques Thibaud. Les aclamacions
'primeras audicions.
amb que fou aeullida aquesta ins
Maria de la elerte Plantada. titució de "música da Camera"
Texquesida laterprete de la en el darrer curs, ha fet que jai
• eCane6", ha volgut oferir en ben d'hora la Directiva de Pes-,
Aquesta ocasió al palie eeevot mentada Associació es preocupes
dels "Amics de la Música", les d'assegurar-ne la contraota per
primícies de l'estrena a Espanya acabament de la temporada ao-e
de gran nombre de cançons, en- tual.
tre les guate n'hi figura una beAltres sessions estan en tràlla sel-lee,ció de populars fran- mit, de les guate anirem inforirlandeses,
ceses, hongareses,
mant alls nostres Ilegidors oportweceeslovaques i meses i altres tunamente
d'originals d'autors russos. Junt
erab la primera udició d'aquestes
L'Orfeó Baroolonic I la
%ruma, Na Meree Plantada en
Colón i a G liel I
Cantara lambe d'altre de lamodiumenge vinent des tres
8 de Schubert, Schumann, ce- seccions de l'Orfeó Barcelonés,
lar Franck i Wolff,
que dirigeix el mestre Lluís FeEn el piano Pacompanyarä En rrer i la sera secció de Carnees,
Olirnent Lozano, el conegut críele anib gestos que dirigeix el mesmestre compositor.
tre Enric Gibert-Camins,
e
El primer concert de l'Or- rän la reina Colónia.
Al metí hi haurä 04riei cantal.
questra Pau Caseta
La secció d'hornee Interpretarä
Arre, dijous, començarà a l l Pala Missa del Santessim Sacraleo de la Música Catalana la sè- ment número 2, del festre Riberie de concede que prepara l'Orra, coleaborant-hi l'organista Fiquestra Pau Casete, per a la pre- guerae de Barbera.
gsenb temporada de tardor.
Al sortir de l'Offici, l'Orfe6
uoms de Bach, Schubert, Cesar donarà un escollit corroen all AteYranek i Wagner que ornplenen neu de la- Colónia cantant un ene
programa demostren la impere filall de carmene populars dele
eäncia d'aqueeLa primera audie mostees Pérez-Moya, Sancho-Macid. Comenean amb el "Concert
rraco, Lambort i Morera i altres
de Brandenburg, número 4", en carmene i un choree de Otto 1
eol, del gran Joan Sebastià, obra J. S. Bach, i d'una sardana del
de tanta bellesa cene dificultats, mestre Morera.
eapecialmen per al riell principal!
La secció d'infante interpreta
i lee dues flautes, que duen el pes rä les carmene de mes èxit fine
te l'obra, secundats per teta l'oravui cantada. Els mestres E.
questra de cerda. Es la primera Jaques-Daleroze i Joan
regada que dita orquestra exe- ras omplen aqu.asta part ded proe
eutarä aquesta obra.
grama.
Omitie la segona part la tan
Per notfcies que es tenen, se
Inspirada "Simfonia" en "si me- sap quo els simpäties treballa=
flor" (Inacabada), de Schubert, dore de la Colónia Güell voten fer
Una de les obres predilectes de a l'Orfeó una franca acollida.
nostre públic, qual fou ja un
Els choristes dinarän a Sant
gres èxit per al mestre Pan Ca- Boi 'del Llobregat i en diferents
bata j la seva orquestra quan l'e- trens de la tarda tornarän a Barxecutaren en la primera serie de celona.
vencerte, havent estat demanada
mollee vegades la seva repetieió
--e--per melle ferrents admiradora
del mestre.
La novetaf principal del programa es "El Canidor Maleit",
NOU
:Devine poema simfenie de CecDentä, disendres, a la tarda, debutarä
ear Franck, obra que ha estat
executada en una sola ocasió a en aquest teatre el bariton barcelonés
Barcelona, fa ja molts anys, mo- Rossend Franco, que al dir de les persoque han oh al novell cantant eta una
M11 p e l qual la present audició nes
podrà considerar-se gairebé com futura glória de l'art liric.
Debutarä amb la popular obra "La Alfina estrena.
I acerbara l concert amb una saciana". A la nit es reposarä en el cargrandiosa obra de Wagner, la tel d'aqseat teatre l'obra del mestre
"Las Golondrinas", cantada
tan celebrada "Bacanal de Tan- Usandizaga
pel gran bariton Ortiz de arate, la qual
uhauser", en la forma com sexeuta OIL 'la nora , adieió de l'obra ha constituit sempre un de Ilurs majors
reformada por sou autor a l'es- triomfs.
• rena a París . Conegudes les mol
"EDEN CONCERT"
les beutats craquesta gran päPrograma completament nou. u debuts
eina simfónica, no hi ha dubte interessantíssims, figurant en primer loe
• que sera forca interessant per al Les Mary-Chelo, les mimades d'aquest
"lustre públic sentir-la a la sala públic pels seus balls de gràcia i alegria;
ecte concerts, desprée d'haver con-. les Germanes Garay, les teces i elegante
eagrat a aquesta execució un artistes del xilofó, noves a Barcelona;
C
* onsiderable nombre d'assaigs i Miss Alexandra, bailarina transformista
bota una direcció tan acreditada que utilitza per les leves transformacions
eoin la del mestre Pau Cante.
objectes heterogenis dins el mateix esceDintre aquest enteja mes d'oe,
nari, i la divette belga Primavere, les
;ubre inaugurarä el primer curs quals fan les delícies del públic que cada
concerta de "música da . Ca- dia ompla aquest simpatiquissim Musicmera" la novena Associació
Hall.
Música de Girona,. la qual ve a
n•n•n
la vida rubl e rta d'optimismes
entusiasmes sota Pempar de la
Lliga Nacional d'Associaciuns de
de
a
'Música.
de
El concert inaugural d'aquesta
'Associació ha estat confiat al forEl diumenge l'Orfeó de Sane donà a
midable viol.linista belga Mathieu Olesa el concert que tenia anunciat. LaCrickboom, tan admirat com
/tarea a rebre a l'estació representaras de
nerat de tots els filharmemies l'Ajuntament, l'Orieó Montserrat, el Cen-
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Atea complimentaren al senyor alcalde :
El president d'aquesta Audiencia, sepyor Alvarez Vega, el governador civil
de Santander, cl secretari- arxiver del
Consula t General de Franca comte Gusta, de Laiguc, i els senyors Bertrand i

IRONTCA DA .—Feilta ancorat- sacié de feblesa 111ent la rastra
jadora, amarada de catalanitat, patria un poble fort, as una pafou la que organitzada per la radoxa la manera exagerada com
"Schola Cantorum", de Sabadell es renega. S'explica aquest coni -Obra del Bon Mota, timisua 1100 trasentit per que) havent la naen nostre poble el dinmenge prop dó catalana viscut malta anys
'Caces, directa i paotessor, raspo:rivadesesperançada, esbrabava la ,impassat.
l:nena de l'Institut fi-anees de Barcelona,
oferint Ilur col.laboració a l'obra d'aproComença la fasta, que fou sein potancia blasmant contra Fopresximaciei franco-catalana; el director geare interessant, malgrat el mal ató. Ilem de demostrar. dones,
rent dr la Societat de pesca i navegació
temps, amh un anea canta t per no renegant la nostra valentia
amb una representació de la Federació
la "achola", essent desprée por- tot recordant la bella frase del
de
peisc
per
a
interessar-li
rs
Inalaguanynt definidor de Cade venedo
tada en professa—el penó da la
que es completi Pilluminació entre el
qual fon conflat al diputeet protalunya En Prat de la Riba "ImiYereat Central i el Pasaeig d'Isabel II, i
Eta»
—
pela
caten)
als forts, paró no als venvincial senyor
que de veterinaris nimio en tots els
rrera' dol poble la Verga del Ro_ çuts".
ta tos certi fi cats del peix . que decornissee. ser.
Arribat fa poca momenz Fax
Com anunciaven ele ea:lells, regidor per Barcelona En Lilas
La Companyla General
hi haga/a despria una andina de Jover, as presentat als oients per
d'AutnmarbIls
la típica elanea nacional a la plael doctor Espinas« I cornenea
Per e irtut de les gestions i.,iciades
ya que els bona monradenem vo- dient que:
tinent d'alcalde del districte IX, senyor
A l'obra da la reivindiladó del
ten que sigui d'En Prat de la
Tusell, ha cekerat una entrevista amb el
riostra idioma hi ha dos caneenRiba.
el
gcreat
de
la
Companyia
gernyor
i san: Reivindicada de la
A
la
tarda
tingua
tea
¡loe l'arte de
dit
peral d'Autobusos ele Barcelona, semyor
propaganda al saló d'espectacles parla un, i reivindicada, de la
Arruga.
digreitat de la matelxa l'altre. A.mb
de la A. B. L
Com a resultat d'aquesta eMrevista, a
Cornenaa aquest per altre audi- fina ironia, flagella ar9 que volen
la qual assistiren els regidors pel dit disque el catalä quedi per a éster
ció de sardanee.
triete senyors Cararach i Iglesias, és molt
Finida la dancia es celebra la usat a la cuina. Volem per conprobable que abans d'aez,bar el present
conferancia presidida pel..fanda- tra--afageix—per la nostra únimes circulin quatre cut-ces de l'expressadar de l'Obra del Bon Mot", Ivon ca patria, el català com a ¡aloda Companyia entre Sant Andreu i BarLescop, acompanyat del senyors ma oficial.
celona.
Amb vius paràgrafs que taroregemt i vicari de la Parróquia,
Acto d'honradcsa els diputats de la Maneomunitat ten torta ovació. protesta de que
senyors . DeD Rica. Fatja i Pi_ fans en deixar la vida, se'ns NrulA ames dc la 'Jefatura - de la Guarcorta el ex tinent d'alcalde dn gui obligar a que ho fern en Hande larbana km constar lacte «hotelBarcelona, senyor Caraben, i ex gua forastera...
dese realitzat pels dependeats de la cotdiputar a Corte senyors Telas de
Afegeix que respectem el caeseria de don Alfons I3urellas (carrer ToBea, i els incansables pmpaga- talla, paró que l'odiem quan se'n3
rrents. 5 , , Andreu Gallardo i
dors catalanistes senyors Leal, imposa. Va de dret en contra deis
Balcells, que trotaren en nn cotse una
Sanllehf, Caraben (A.), i Espia que, paguant desea. Iliurre. es
cartera amb doce:artes i sma respeetable
nasa.
conformen en dese r esclaus. afirquantitat pertaryez,t al comerciant daEl senyor Espinasa fa la p re
mant que ne denigra de hon tren'
quesu placa don Joaquim Pes earnau i
a fegint-sentarldio ,
lant el ser-ho, com el valer serque s'apressaren a posar a disposiC4 del
que al saber que s'anava a cele- ho. Horn de procurar, dones, que
sea arno.
brar en son poble l'actual acta, no siguin els catalans ele que
Mociona de la Caminata cuit a adharir_si ja qn e trae- vagin en contra de Catalunya
tant-se de Helar i purificar nos, fent tot quant poguarn per a evide Foment
fra parla, teas eis nialisos de Fra. tar el que hi hagi rara ara gent
La Comissió de Fuman lea acordat:
catalana. diputara a Corts ertclas,
pinió catalana hi tenen rabuda.
• Aprovar el projecte de replanteig i moRecornana als oienta .procuria que explotin l'esclavilut do Ca
dificació de les aliniacions del trajccfe
easent amb-taluny
drsembarrasar
sa
paila,
que
as
de la carretera eIllorta al Cartead, entre
el mas preuat do que Vimme he- la voluntat deis Sanchez Guerra.
el terme del carrer del Dr. Bobe i la
reua, de tata mena d'impuresma A n'aquestos cal fer-los el bui t.
carretera del CarmeL
cuidant, pera, amb tat hileras ea_ no permetent de cap manera qua
Designar al regidor serrar Batik per
tar al aguait per si algue die puenin die-se representaras del
formar part de la Cornissió que ha d'ens'intent é s privar-nos da'. se•.
poble.
tendre en l'assumpte de l'arranjarnent del
(Aplaud mente).
Glosa la 'libertar dala pobles,
eami que dirigeix a Santa Creu d'Olorde.
El senyor Caraban (A.), das afirmant que el que no as 'Hure
Enterats de la me:ció del., SerliOr /Veaque Fodiorna as el mirall
en Sa parla tampoc pot asser-hä
l'esjot i Roure perqu es col.loquin vorades
perit dala pobles als que Enteran- políticament Recomana perseveal carrer ib France:e Tàrrega s'acorda
da
entre
ells.
Afirma
que
a
rancia cense afebliment si no rugle es faciiitin als propietaris que vulgua l que la mara, que as a m- blerts d'esperarla:1 ja que sent la
raja col.locar-les pel seu compte.
pre la mes baria de lea dones patria obra de Data podra tenir
•;-----n••n••nnn ••
per detectas aae tirant, aic tan,- elles de crisi i dies de alada, peba la parla nadita as s'uno •a
ra no podrä mai desaparaixer.
Finalment usa de la paraula
millar per raaa que tingui inia
el fundador de l'"Obra del Bon
perfeccione.
Mol", l'incansable propagandista
Remembra amb ansiar, els glo
StEDICAT UNIC DE
riscos terina en que Ileie tirria di la llengua catalana "Ivon LesREUS
sarsals eren escritas en català.
cop".
El Sindicat únie de Reas ha
Finalitza recomanant • la mae
Comença son eloqüentissim
publicat un manifest, del qual en gran
puritat en l'eaprees16,
discurs dient que, rada aorta qua
treiem aquests paragrafs:
que er Havis aranera eadeva nr_ baixant de muntanya pasaba per
"Harem de rationaixer que dinla parla mas bella. Aplau- alonteada, per anar a Barcelona,
tre dels Sindicats hi han hagul (talarla
Seritia un profond desig de venirequivocacions. Ni ha en tots els diments.
El sanynr Leal es rondo' je hi a parlar de la seva "obra". ja
() p ires de la vida; peró l'exisque, a l'hora del brillara redres- que el voatre poble es la transi
tencia de les mz.leixes depenen
sament dal ratalä. astaera aqueo!
geografica i espiritual entre-ció
d'una causa determinada. Per la
per a ombra de la mala la rnuntanya i la ciutat. Diu als
nostra part, si ni lean hagut, cul_ entelat
expressia.
asaistents personificació de l'espa nostra ha estat de 110 haverAtol) gata st exnressta (tarimas. piritualitat del poble, que com
reos ocupat co.m calia de la boya
P"Obra del Ilaa Mol' T ' e sin 3s tot amor presupoea un odi, roen
mana de les p ostres organitzamee s que mois de ba- mas estimem el català mea odiaMons."
tea voluntat, que unirla cursi:lar - rem el ene el vulnera i sent el te"D'ara endavant, admetirem en
cia de lo que es la parla i el m'AL ner un insult a la parla /laven)
el Sindical Unic de trabagadora
que la malmet la rn5la ex-pressió, per tant d'odiar-lo.
a l a te els obrera que vulguin
s'esforçen a purinear_la..
Fa una crida a tots ala bornes
llame-mena arnb la segure_
afirmara que ‚e ls pobles de bona voluntat parqua cormalat que hi (robaran sincere prac- noAcaba
tenen drot a 41,,,. er llirrres meo
rin a la purificada de l'odioma
tirador, de ço ClUe constilueix
Ire arroeeguen la tara del mal i iaidagex que eabent-hi roto a
Veta.% del riostra ideal."
la riostra
l'obra de regenerar
ELS EMPLEIATS
EAN
En Trtas de I3es recorda que parla, devem juntar-nos entonant
CA I BORSA
ha paesat gran para de sa jove- un himre al vera) parlaf. Molt
resa al VaIlaa, sec fint avui gran Demostra l'estupideea del renec
a•T
que ha quedat en ellaas-ard dl Siadiaat. ifnan- joia al parlar a Montcada, per contra Déu. Arnh paraules sa dopluads de Banca i Botana de plan_ almea un dels primera nobles (a- lles de dial 1 patri amor, canta les
excelancies del rostro idioma,
questa comarca en qua urla.
•tejar la vaga ales d'aval.
Fa avinent que sent l'idioma afirmant que no IN res que vearesida a la promesa deis patrons d'entrar en negociacions l'anima delä pobles, aquests os- re al jutjar la bondat d'un idioara llurs amplia:as per a deldevoren eselaus„ quant aquella ma el nombre dels que el parlen.
. zar c a nstibulda una Comissia ela manca.
Assegura que no pot desapareiFa esmera de rara Catalunya
xer el dilata per imposicid, ja que
mixta que actuara en els conflictos que sobrevinguin per arnbatta defininl-ee al formar se el als idiomas no s'imposen ale podas rostats, indeprandentment deis
bles, peró si afirma, que les llenseu idioma.
altres organismos.
Et mateix nana coLloca als piles podenrnorar per a/edita:ció
CONFLICTE QUE S'A- llirns, en sa obra mestre, als dis- deis que les parten o per con upaorta:, que blasmen sa parla.
cié de les matataes.
GREUJA
D'aque.slos—diu l'orador—en
Creta pera. que aquest cas no
Altres quaranta obrera del ta- tenim
a casa riostra; cal, dones, arrivarä jan-mi per la parla caller del senyor Rossell, de la va(pie da enviem Lamba als Ilims. talana, donas el pobre mro ho toga del (mal donaren/ compte ahir,
(Molt bé).
lerarla. Recorda amb tendres pahan abandonat Ilur feina.
Asegura que fa mes mal a la raules que Jesús en son pareadEls obrera ea vaga san vui- nosra causa el que dient-se bon nalga d'amor, no parlava ni hetanta.
catala fa mal lis de l'idioma que brea ni grec, ni half, sine, sa parELS CARRETEAS DE BA- el politic ataje:trata declarat,
la nadiu, recomanant l'exampte
DALONA
Diu, que el renegar dana sena del Déu horno en la rcinvindica-

Crónica Social

L'alar deis carretee, de:Bada...a
lona afecta ja
cinc cases.
S'assegura qua els patrona gen
ben declarar el "lock-out".
LA FABRICA gcLANCH
No havant arribat a un acord
ipecte tes (M'arar:efes que sur getan entre els patrona i eta
obrero de la fabrica de teixits del
senyor Blanda vaguen 160 ope-

'-usuusserrawini

••

S almerón, 177

procedència. —C.
MAR.--t 1Vairn
CANET
Permanent de la Manconsen
Ca
niunitat s'arorda aprovar les bases per a la provisió del carrec
de professor del grup de l let res
cha cure preparatori a l'Escota
Industraal de Teteras de Punt
(Vaqueara vila.
— la Joventut Nacionalista
esta organitzant un cicle de conferieno:es, pel que seran convidats diferente oradora nacionalistas.
— Ha causat forta Indignada entre el jovent nacionalista
da la població, la condemna que
l'Audiencia provincial ha fallat
contra el conegut propag.andisi president de la Joventut "La
Falç", En Ellas* Brú.
— Han astat presentara, per
a la seva aprovació, a l'AesociaeaS Protectora de l'Ensenyança
Catalana", 15 socia individuals.
— A la Bairoteca Popular
d'aquesta vila. litigué llore el (Prt
8 de l'actual, a les sis d e la tarda, una conferencia donada per
Ferninent naturalista P. Joaquim M. de Barnola, S. J., el qual
va disertar sobre el tema: "Matarla de la terra geolagieamant
considerada, deduida: Primer, de
documente geognóstics; segon, de
reales paleontológica. Arras apliraciona especials a la formada
de Catalunya". •
La ~rió, dividida an dues
parle, va aliar il-lustrada amb
rnolt bulles i nombroses projec-

eions.

A pesar del mal temps que va
Ir durant tot el die. hl va as-

sistir molto concurrència
L'ir-lustre ronferenciant, que
tan bou record hacia deixat a Canea pel seu cursar. de Ciancies
Naturale, que la dona anys ostrera, fon escoltat ruta) viu
esent molt aplaud.: t i
VUARDADARRERA MORT PEL
TREN

SANT CELONI.--Ahir, ah mata
en el pas prop del riu Tardara,
el aorreu ascendent de Erario
mata al guardabardra En Joaquirn l'arriata.
Sembla que en travessar la via
per a posar la tanda el tren li
geianyä eh terreny,
Instan! an ia,ment funcionaran
parant-se el tren en el Hoe
l'accident.

necessàries.—Grisa.

ganitzats.

•
Tota mana d'operacions do Banca i a orsa

• CA!XES DE LLOGUER
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Barcelona

darrer mercat s'ha vist
mitjanament concorregut, Tetase pagues transaccions.
cotizació deis vires 'de l'ufxa. Els de la Canea es paguen de
4 a 5 ralla grau i carga. Els del
Camp, de 5 a 6 i el Priorat, de
6 a 8 rals.
Les garrotes han sofert una
!tengan alca, pagant-se les velles de 24 a 26 rala el quintal
i les novas, de 25 a 27.
Les avallanes es paguen de 45
a 49 pessetes per sae. segons

diligan-

CLOT.—F71 vinent diumenge',
es "Pomells de Joventut" cele
bi•aran diferents actea en obs3qui al fundador dels =tallos, En
Josep Fole Torres, qui vindra
er a presidir tots els festo : gs or-

Plaça de Catalunya, 20

La

serrar.
— DI

des

de Banque pour l'Etranger et les Colonias

Collegi i Pensionat Ibèric
i 2. 3 ensenyança i
de
Acadèmia Pràctica Mercantil

sident del'Audienaia senyor Mont

El julial practica les

Sucursal de Barcelona

ais

TARRAGONA, — En la tinta
Nacionatista Repulalicts se celebra anit una reunió cla sardanistes, convocada pels elements del
grop patrlatic ,"Cossetania", par
a Vaciar de la reconstitució del
Foment de la Sardana.
Entre els assistents regnis gran
animada' i ton nornanada una consumió encarregada de portar a
terma les operacions preliminare.
— A Gandesa ha sigut rabuda amb gran descontent la desMudó del senyor Fontanet, nacionalist a. del sen arree d'atcalde de dila població 1 el nornenament derl senyor Sur-as, de Reial
ordre.
lli ha qui supnea que airó eón
maniobres de determinats etamenta afectes a la U. M. N., per
tal de poder treure triomfant un
seu candidat en les primeras alee
dona generals que vinguin.
— Ha aorta cap a Saragossa
el governador civil senyor Ramírez, encarregant-se del comanament de la "provincia" el pre-

des

▪ SOCIETE GENERALE

aaris,

ALTRES ATURS
Eta obrera de la fabrica de fa?irles "La Estrella", dascontents
de llurs patrona per no hacer accedit a unes peticiona quo tanda
'eles, han anunciat al Govern al_
Vil qua el proper dia 16 araran
a l'atur.

zara ;mayas erwrirmstmentrinnora:

efil de la Benigna inostret. Una llarga ovacsió premia el bel l parlament del constant propesor del
nostre idioma. Bona ha sigut la
llevar en nostre poble sembrada,
que donara prest esplendorosa
collida.

— El dia 16 Undrä 'loe la
subhasta dels lloca pública que
(limen ocupar eh vertedora durara, els dies de les properes tares de Sant Lluc.
— Han celebrat la seva feste
majar els robles de Saliera t Las

Presae; si bd e Atole de la plutja,
han resultat poc concorregudes
i deelluides.
— Ha estat anomenat preaP or del Serninari del Callen nostre eompatrici »osen J. Vinyua
— Des de el passat divenaraa
que falta de casa Ilur una senyoreta, sense que les reerqued
fetes per la familia hagin donat
cap resultat.
— S'esta preicedint a l'apariament i reforma de la "Font dels
Bullidora'. Un cop apariada no
dubtera agua constiluirä un non
atractiu a ategir als malle que hi
ha en nostre contrada.—Casas.
GIRONA.—El dia 4 de novembre se celebrara en aquesta cmtal la III Feria de la Sardana, organanada pel Sindicat d'Orquestres de la provincia, conc,edintse 0:5 següents premia:
Printer. 300 pessete s, de
l'Ajuntament, a la millor sardana per a cobla.
Segon. 200 peludas, del -senyor governador civil, a la raillor
sardana per a rubia, d'esta empordanas, essent exclusiu aquest
premi per als compositora sind;
cata de lea comarques .gironinem.
Tercer. 150 pessetes, del diputat a Corta aenyor Pila i Denle',
a la millar sardana glosant un
cant popeaar ben conegut en
aclimates comarques.
Quart. 75 pea-setas, de Va.rie
parlieulars, a la millor sardana
a dais de tenors, de brin aire per
a hallar; 1
Cinqua. 50 pessetes, Oe clon
Elda Audouaril, a la millar sardana a la millor tardana a thin
de tiples, de bon aire per a dan-

sar.

El plae d'admissió acabarä el
dia 28 d'aquest mes.
El guany-arana del primer prenil de nametaár una presidenta de la Fest.
Formen el Jurat quatlitleador
els mestres En Josep Maria Soler, En Juli Carreta j N'Antoni

Junca.

Les composicions hauran ('éster tramases al sacratari miel Si n -

dicat, En Joaquim Vidal, Abeuradors, 7, segon.
— El propvinent diumenge.
dia 15, En Marceli Domingo donará. una cunferancia al L'entra
Republicà de Cassà ele la Selva.
— EI Consell provincial de Fome nt ha organitaat concursos de
gallinas per ala malora i perfeeeionamenl. de les -raras blanca i
grata que es celebraran a Girona,
Puigerrela, Santa Coloma de Far
/tes, Torroella de liontgra Olot
i Figueres els dies 4, 12 i 27 de
novembre i primer, Ii i 21 de
desembre, respectivament. Ea
cada concurs s'adjudicaran deu
premia, importara en conjunt 550
peesetes.—C.

ARENYS DE MAR. — Podern

ja donar la grata de que sera un
fet la creada de la Delegacid de
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, mereaa ads
tratballs portilla a cap pela bona
nacionalistas Jaume Parara 1 En
Salvador J. Ribas,
Horn ens cha cpae sera fàcil que
aquest histe rn tiagui lloc una seine de conforancies 'literarios i
instructivas, i quasi podem ja
fer palia, que entre filtres res-

pactables conferenciants vindrän
els selectas literata Toses, V. l'ola
Tomäs Garcés.
Bona és forientació del entusiasta Casal Garata, i As de (railjär que en ba do da poble i le
Catalunya no reculi en tan devota empresa.
— Ei proper

diumenge, n'a
15, celabra sa onmastica la belliaima 1 gentil damisolaa Na Teresa Oms i Tele.
—Amb tota energia fem comalar la mas torta protesta per la
manera (t'obrar de eta senyors
conductora deis autos qua fan el
recorregut de Arenys da Mar a
Arenys de alunt. Aao de fer pressió a favor de l'un o de l'altea.
la violència en que un se troba a
l'estada que ¿ 'uterina a anar a un
o l'altea, els uns perqua san dian
Mdlet, .als nitres perquè m'in d'En
Cenia, o d'En Morena, ene otdigarä a dirigir-nos. a Pautaran!,
parque ens garanteixi la 'libartat dad:meló, i protestar de la
probable desgracia que pot haverbi por Huila de uns anib aneas.
—C.

REUS.--En el R. D. (emanan!
1,0,1 , 00 soldaba al servei acta',
corresponen a mamita zona talragonina 571 llamarla i a la de
'Fortosa 779.
— Als ermitorla de Nostra
Dona del Rasar i de Rastra
Dona do Misericardia han tingut
lloc funciona religiosas cantadas
per ahora i solistas, do senyoreles de nostamaorm societat, essent diles tantea tenianadiesimem

ULTIMA HORA
DE BARCELONA
Teatre Catalá Romea
INAUGURACIO DE LA
TEMPORADA
Ahir nit es va acure el riostra
teatre, del carrer de l'Hospital
ban pla de públie selecta amb
molar de da iñauguració de la
temporada.
La comadia d'En Crehuel, "Pala
raes i lloaers", va divertir i in u
teressar al públio, que ovacionä
a l'autor al final de cada arte. Es
tracto en Cobra dsa terna actual
emocionant del nostre teatre,
la vida dels actora i dels autora
Iligadaadins d'una amable trama
de comedia.
"Per ter piara Mereeneta", d'En
Burgaa, fou l'altra obra triada
per la inauguració; asts doe qua( reta d'En Burgas venan a esser
una apoLlogia t elogi del nostre
ball nacional.
En l'obra d'En Crehuet, En
Montero (imana el pas d'e la representació d'una manera airadlent , i entretingna al
públic com sempre, d'aquella manera que sil sap fer-ho.
En "Per tu ploro Meaceneta”,
l'Aimerich salva les risillas del
públie i la senyoreta Riba cantä
discretarnent un parell de sima,
dance.
De les dues obres estrenades
ahir que obtingueren un gran
(hit, palarem demä detinguda-

ment.

LA RONDALLA A RAGONESA
Seguint el tradicional costana,
la ronda aragoneia de, "Centre'
.Sragories", per a celebrar la fes1a de Nostra Dona del Pilar, ha
segun anit diversos centres °adata cantant el seu cant popular.
Passant pel centre de lea Ramblas anaren primerament a leaate s t a da Sant Jaunte, dintra de .
la qual cantaren; després a l'Aaintament, omplint-se la plaça do
Sant Jamar: de nombras 'Biblia,
que escolta les cantadas, aplasta

eint-les.
Amberits de 'Visca Catalunya
Aragli I la rondalla es dirigi cap
el Passeig de Colon.

LA COCAINA
Han estat detinguts uns tripularas d 'u n
vapor d e la

Companyia Transatlantica, als
auals sha trobat una einantitat
de eacalna que se auparas prete.
nien vendre a Barcelona.
Fábrica de Producte3 Ceràmics

Rajcles de Valencia i
• cles de construcciar

Casimir

Vicens

72
Teléfon A. 5090
FäbrIca: Carrer Benavent (pa6
xim a ta Travesaera de Sana)
Desmata: Tallen,

BARCELONA
MOBLES

REBAIXES
370 pessetea
Dormitori,
500
260
Despatx,
170
lidiador,
400
Sala,
GRANS

Menjador,

1,700

Tots els moldes per un pis
1,700 pessetee

EL UNIVERSO
Ponent, 3 las, B

•nn•••nn•••nn•
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PANYOS
J. MIR VIVES, s. A.
Ronda do Sant Pare, 15

Tengrz da d'hivaro
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams., Gabardines, Bellardines, Xesters, Generes per a
Abrics i articles blaus i
negres, Cainusses i generes per a vestits jaqueta.
Venda a l'angris I al detall

Retalls els dilluns
L divendres

Licor del Polo

Excel.lent dentifrie de gran pcia
der antisèptic. El seu as constan'
asegura una formosa i sana edens
tadura. !as siglo d'èxits

EXTERNS, MIG EXTERNS I PENSIONISTES

Ensenyança Oficial Coliegiada i lliure
Els alumnes oficials seran acompanyats a l'Institut per personal del CoHegi i faran

el repas al mateix

eil

11,9r,"7

.1;ft PUBLICITAT-

GUAM la d' OKAPI

ð

18211

ANGLO SOUTH AMERICAN BANK, LTD.
CASA CENTRAL : LONDRES ••• CAPITAL Y RESERVAS: Más de Libras esterlinas 13.000,000
l'Iguales: Barcelona, Plaza de (Ataluda, 9, Madrid, Bilbao , Vigo, Sevilla. Valencia, Paris New York, (agencia) Bradford y Manchester
24 Sucursales en Argentina, Chile, Perú, Méjico y Uruguay

x:wria .4ek.x..../2-£73Examze

41C.A1K.Jr.de.ffl

Teatre de la Comedia

Els Espectacles
— TEATRES —
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Tatre Catalä Romea
Avui, dijous, tarda, a les
cinc:

Primer actor: Jaume Borràs
Primera actriu: Elvira Torrens
Soriano
'Avut, dijous, 12, tarda, a dos
quarts de cinc, -exit grandids del
vodevil en tres lactes de V. B.,
'LAS V1CT:WIAS DE LANDRU
ereus populars. Nil. a les 10.
Colosal exit de la tragicomedia
amb uit próleg, tres artes i un re_
sutn, de Victodis Benedicto,
LA MONTOS

g Espectacles per a o
o

Infants
:11;
•

espectacle en 3 actos

i

Avui, dijous, tarda, a dos
quarls de cine: Vermut popular:

8

Gigantes

cuadros, d'En Josep M.

de mulas i
loma.Nil, a un quart tronzo, exitäs: La co ndesa de Montmartre.
En preparad& la revista PimPam-Pum.

EL PRINCEP BLANC

Teatre Nou

Es despatxa a comptaduria.

iimozolanzazatoapoon

Reina, cread() de Carme Peris i
Ortiz de Zärate, que estrenà
..squesta obra a Barcelona. A les
deu de la nit, La duquesa del Tabari n , estupend d'aquesta
companyia i del toSioé senyor
Montichelvo. Dem divendres, a
les cinc de la tarda, debut del sa-'
ríton Rosendo Franco amb La alsaciana. Nit. a les deu, represa
de Las golondrinas, per Ortiz de
Zärate.

Teatre Líric Catalä
Avui, dijous, tarda, primera de tarda,

•

Companyia d'opereta'.
VICTORIA PINEDO
LLUIS.GALLESTER
dijous, larda, a les 5:
El asombro de Damasco, clamorós èxit de Vietória Pinado i Or_
tiz de Zärate, i Los cad etes de la

TIVOLI
1•

cabezudos, La moza
La verbena de la Pa-..

y

DO JOAN
DE SERRALLONGA

--pels senyors Massan4s, I/
Quer i senyora Molins. Nit •
•
i totes les nits:
•
DON 'JOAN
al
DE SERRALLONGA
111
11
pel senyors Sagi_Barba, W
Vendrell_i
senyora
Búgatto.
•
1 NOTA: En aquest teatro no tg
a
id ha revenedors
e

•

.0n111.11>
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iAllelll/Ilislainiusislasaials1We
a
Teatre Còmic
a
••
•
•
•

Gran rompanyie anmättra e39- /12
tellana ROJAS-CAPAR°. Asa, dt- 2
Jous, festivitat de /a Verge del PI- 2
a lä, grans funciona dedicadas a la 2
• distingirla eoldnia aragonesa (le bar• celona. Tarda, a dos quarts de cine, •
•
•
• ext .. ..ordinärla matinee Amputar. II• tim„ , epresontaeió del drama en Set II1
• attles Le portera de 14471brim Rtl- •
• taca amb entrada, 1--.pesseta: ge- •
• enea], 010. hit, a dos Quarts de d e a, ..
.9
• escullit programa: Palmer, el dra- I•1
• una pasional en 5 actos de grandlds •
ii ,xti La mujer amante o el mayor de •
In loa m'imanes; segon, el granas en- •
n tros nAs el, ros1/1111S ballIrrOS Cerni, B
• nico e la Juente.

i

i•••••••••••ii••••••*;•

TEATRE NOVETATS
Giré Equeetra
Grandiosa companyia de Mr. Ven. •
tiara Gnomo,. A y a, dijoss, festl y l- •
tat de Noora Dona del
I de la
Baça. Tarda, a dos asarlo de cinc,
matutee Infantil . I ud., a tres quacts Dil
Oe deu, gran moda

1111111111111111111111111111111•1111

a
ELS 3 "tallo,: MIAUS

1 presentats loar N'Actual Mentan° •o

LES 3 JUPITER, LacristeSi mientrs 12
la famosa troupe !sabe Radiar i
: Feisaul, composta de
•
8 formidable* saltadora, 8
•
III
11
El miateriea URIENTUS
111
y
: Seguelaen els Lot, deis usos 1 II •
aplaudits Tris> gominas, Togo Hala, III
Miss Emmy, Malsy Eres, Troupe As- ill
Ghana, Freree Chalet I deis !lea ya
,.... xistosoS elinvias Pompoff, Thedy 1 a
u
o Enid. bern g , nivelares, nit, 2 sor- 111
tidts del Mlatarids Orienta,. Es pip
aespotg a a emulada/a per al di- a
E sandios, dissabte, diumenge 1 di•
c!luna.

Los baño& de sol

•

rumana« 11111U11311111111111M

Lemomoomonmeno
•

PEP SANTPERE

ASSUMPCIO CASALS

1

Exil creixent

Vuilena representació.

•

Comprinyia de sarsuela •

Avui, dijous, 12 d'octubre 1922. Tardo, a les cinc.
A riure p endes vermut
popular. Entrada i butaca,
una pesseta. El divertit vodevil en 3- actos, adaptaeiö
catalana d'En Lluts Capdevila, La reotoria. Nit, a les •
I deu:
e
:

ELDORADO

a

o
•

UN GALL QUE NO CANTA

a
•
•
•

•
•

•

Ortas - Leonis - Gallego :
Avui, dijous, 12, tarda, o
les cinc; nit a les den, Se- •
lacte Programa. L'entremès
La niña de las planchas i 1
el sainet,
grandiosissim 111
exitäs, en dos actas, de •
Carles Arniches i • Alfred
Trigueros, música deis B.
rnestres Calleja i Estremera;

•

EL CONDE DE LAVAPIES
O NO HAY FUERZA CON-

a

fintosmozmaizzormi

Teatre CIrc Barcelonés
1110mpanyfa de grans espectacles
I vedevii

•

Avni, El nou Fantomas; No et
oasis >mal; La nena prodigi;
Consultori galant; Trucs atletics.

Ell1111113113111W1111111111111WBEIB

Teatres Triomf i Marina

• rniu ffiNfriDT „.•

quint;
Gran cursa de braus a Barcelona, por cis famosos destres
Gaona, Belmante I el rnalograt
"Gallito". La maldicl6 dol endevIncdor; Un home de puny; Ele
tres mosqueters.
.AVU1, El nou Fantomas,

•

poco de agua aseguraran à Vds esa
matismos, Fiebres.

•

Colossal éxit de

Watt
'

GNES. MARI-CHELO

•

Sudó jurídica

i altres importants

,

•

wm.wm•wwwwww>

GNES. GARAY

•

Rerlatnaeid davant el
Tribunal industrial. Consultas sobre arcidents.
215Slintptes Judirlarls
genorel. Anliga, oficinas A. ROMERO, Plaça del Teatre,
Juriseon s ults autoritzats en l'eserart. consulta de 4 a s.

números
al•ILKINJU1111111••••••• nn

LA BUENA SOMBRA

Es ven

Co

Gínjol, 3.—Cabaret continu de
les set a do, quarts de deu i de
les dotze a les quatre de la matinada.

un mul, guarnicid I carro.
Tararé ara, guaraca I carro. Catira. Magatzem, 31,
Badalona.
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o
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RESTAURANTS

Defectiva e;peepl

TJF ITATGE a rasa CONTEMPS. Restaurant especial.
Peto, Cstres
5larlscos. Quintana 7,

SORTIOA

upi1WWWWIIIIIII111111111111111111111111111

•

programes. Truca atlética; •

•

Consultor'

.

galant; el sise g

emsoM am El nou Fante-. •
is mas; ei vuit' 11:bro
la
p oxel.la

•
Moll aviat, •

Els tres mosque-

dys

Walton.

uuuuuuuuuuuuuuu
•
•
Palace Cine
•
•
•
•
AristocrAtIques 8344103e artfstiques
Tofo rls dles, tarda i III, eotraOrdinefl 1 erarldiöS 641( de la tus_
numental nOvel-ta rtnematogräfla
mi aviada en ers parts, adietó de fa
• renomenada manufactura amerIcacp os RETRO:

•
•

ELE QUATRE GENETS DE
L'APOCALIPSI

•
•

•
•

••
•

iii

iionavalizzemuus••wool
samonarsummuuntozraj
Monumental i Vialkyria .

•

•

As u;, dij.tts, rstrrnas: •
W Els tre s mosquetero, suite

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca
R.MARISTANY
Casa t' undula en 170,

AL CONTADO
PlAZOSvALQUILER

18,plardlalutql5

Patrons Martí

BOXEO

Supren'm &idiocia i maltesa de la silueta
Els Patrona Martl, d'areeptand universa/ coro perfectas t
alias graduable , a la Mida, !fin els primera en presentar les
erearions. de la Moda. I.es senyares que usen
més
- %mallo tallals amb Els Patrono Martl vesteixen atilentiti!
models que nonti' . es troben a les primerai casen de conferiad a rosta dc grana dispendis.

ELS DE TALL MFS CHIC

IRIS - PARK
Arui, dfjous, torneig pes plu-

ma. Ountro eliniinalóries entre
Fabregat, Vonna, Camarasa, Mar
cos, Martucci, Gironès, llenan i
Montero. Quint, gran combat entre
A. SIMETH, (camote suIs)
contra A. VILLAR

Cartera

INAARTt
C a ntral
e useig de Cricia, 42 Barcelona.
Telefun 3,I6S

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Unid Esportiva, de Sans Barcelona; Ave-ni' del Esport-Eapaitol; Europa-Sabadell', EspanyoAtletic Sabadell; Martinenc_Terrassa; Júpiter-Badalona. Canip
deis nomenats en primer lloc. Per
a entrad e s i localitats per aguastos partits, al camp ele joc el dia
del partit, des de les nou del
ti.

d'Hivern, 1922..23

cante un älluim de 193 modele de cOetura parittienee,
1•4.115 fantasia, v c stits sastre, bruses, abrir'', capes, etc.
I els patrono rorrosponents als dits models, tots en tamany
natural I graduable a la mida exacta, ¡'res de la cartera
completa. 10 ptes. Certificada. 1 i ptas. Estranger, 8550
pessetes. en sobre moneder, glr ramal, carta ordee, etc., dlsigilo a la

Entrada general, 2 r e00ele8.

•
•

sanee fiador a neu ralo !simanato. liad. Plaça Ron
Sooree, Y, q1110SC ale brodats.

A. ROMERO, Placa &I
Teatre. 6. Barre/ona.
1 apae d'eabrinar I feal'-ovar oficialment
allS quo us Interessi,-per
arial que sha, 1 a cualque part del roen. Refe;Corleo de primer ora,
prooen la nunca pericia
t competencia demostrada de motte anta. Consulta de o a 8.

PIANOS

de cine. Dos gratis partas a eistell. Nit, a un quart d'onze, dos
gran, purios a cistell: Mazo
Ichaz-o, contra Santi i Marl in.

•

taaptarld de l'obra alai d'En
•
vICERS BLASCO IBAREZ
•
En tarea: Est rana 601 gratuitos a
", film Esposa desdenyarle, Int.rpr,
e tata per la g enial llamo Mildred e
meter d'En Charlot, •
• Ilarlys, reo

•
•
i

Frontó
Principal Palace
.As -mi i, dijoes. tarda a dos quarts

•

Magnifiques estrenes de
Grans Exclusivas
•
11111111•1111••••1111•111WIRISUi

Robes

ESPORTS -

Gran Cinema Bohemia
Avrti, dijous, magnifics ••

•

24 lince a 0000eks
Ja las Aro, 1$

PRINIERE

Qnintet Sané. — Asa, afma,
granada programa; tres eStrenos:
No et casis ti mal, precios a esas• din, Interpretada pel celebro ar11011V/44y Buey; Canora•
• torl galant; gran exir de la lote• rossant pol_ltoula Entra da. mana
(exchistval, sentimental drama de
•
• la selecta marra i-CfrOult", Miar• preist per Partrlu amerlcana Dor• ma Talmadge; Aottialitata Gaument. •
• uportant.—Avul, dijous:
El nel, de
• Charlot, obsequiara als nens e:9)
• una bonica I original Joguina.
Non:t.—Denla, divendrea, le sls a en
•
• val, es despatiaran butaques nu• merados por a la 00,515 especial da a
• les Sto (Jet diunrage.
•
DIsabte, nit, estrena de 1.1 prl- •
•
• Mera Jornada de El not, per Charlo%

¿ve

'ASALTO, 12

•

Aristooritic 4316

•
•
•

RHODINE

geb

Algunos comprimidos de

Palau de la Clnematograf18...

•

Mili

LA

Dr. BOADA

NE1(101111, suli scrivirdo s-W

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corla Cata-

lanes, 812, de 2 a U Clínica do Sant Pau, 41 de 7 a 10

011 capitel;

EI meu cavall Pinto lepresa per William S. •
• liarlo La rosa de N'Ea; Mi- •
• colin, astre olnematogreflc;
• Se la sean» a puny.--Diu •
mung,, nit, Els tres mos- •
• quAters, nove capitel. Per11 d e nt es guanya, per Tom 11
•
itioore.
•

•

1=1
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CONCERTS : :

Palau Musica Catalana
ORQUESTRA PAU QAAALI

riumill2111111L11111111211111/1/

8
4k,

• LIILII

Kursaal

::

Molt aviat:

buena -salud

distincion evitándoles. Jaquecas, Reo

Ell1W111131111•111111111BUIWW•Iln
el
•
•

11-

son el reflejo de una

*RHODINE" idmados ea uß

MUSIC-H A LIS

Ul

TRA LA ASTUCIA

SANGRE Y ARENA

•

En el paseo, la elegancia,
la agilidad en el caminar

Esmeragda, 27 i 29. — Ociad
Gracienc)
Din-manga, 15 d'octubre, a dos
quarts de sis de la tarda. Concert inaugural. Orquestra do l'As
sociació. Pianista, Alexandre Ribd. Dirocció, Enric Ainaud. Din'manga, 29 d'octubre, presentad() de la celebre violoncel.lista
Judit Bokor. Pianista, Alexandre
Vilalta. Properament, reaparició
de la gran eantatviu Vera Jana_
copulo& Exclussivament per als
socia.

Diana-Argentina-Excelsior

•

Demà, divendres, represa
de la preciosa comedia

•

t e rs . No ot oasis mai, i
La nena prodigi, per (ula- •

El libre cambio

1
1

artista oDrotty Dallan; Testament
curial, per la gentil Violan Martin;
Per l'amor d'un fill (tibian dial
• Per casar-ce amb Lilian, gran brosna. DemN divondros, a prec (le nomImmios farnflira, represa: Mante• guilla, per Charle* Ray. Dissable,
o II, e-raudas aron t eimemnti primera
• Jornada de El noi,
per Charlot.
• Aviar: Els trae mosqueters, per Dou111 glas Fairbanks.

•

oalo.11osorodsailanamansi

Teléfon 1242 A
Cempanyla de vodevil I
grana espectacles

Fidtable sexta. Arel, calcos, gran-

QUERINO - CORTES
Avui, dijous, tarda, moda •
popular i nit, moda selecta:

Tapialau.se".

Associació lntL.io Concerts

rho?, (ion del Programa Mútila: No
z aemera triomfa l'amor, per la gran

•

QUELL - TUDELA - AS- •

1

Gran Teatre Espanyol

•

•

Companyia de comedla •

:
R

Saló Catalunya

RHODINE

Localitats a taquilla.

WiCIBBINE1111111•111181111~1111
a

• Gran Teatre Comtal i

Tete

4 intermsante debuta, 4

a tres quarts de deu de la t'atila.
Programa: J. S. Bach, "Contad
do Brandeburg núm. 4", per a
violi, flautes i orquestra do corda: Schumann, "Simfonia en si
menor" (inacabada); C. Franck,
"El caeaire maten", poema simMisia; R. Wagner, "Baccanal de

----CINEMES----

•

Teatre Victhria
Estrena del meravellós

Folch i Torres,

m

Grandiosa i estupenda presen
tació.

Companyia catalana Claramunt _ Adriä.— Avui, nit, a tres
quarts de deu: Primer Amor telefenio; .segon,
LES «MES DE LA ROSER
Dissabte, nit, Mal pare.

Aval, dijous, primer_ Gopeert.

Ng:
gg

ffl, l'eer3r CI) 1EIL. 1M ! I
El célebre en-

tresol del carrer CORTS

lt laulds

los

CATALANES, 646

Claris P ;seig de Gr„cia)

(entre

Sidos i llanes Pf a vstits 1

EN IGUALTAT DE QUALITATS NO TENIM COMPE TIDOR
;$

[amad

