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Manifestad() de voluntat
Ilesponent a la iniciativa ele! benemèrit "Centre Automalmista
de Dependenta del Comerç i de la Indústria", de Barcelona, es
prepara Catalunya a fer, el dia 22 de l'actual mes, una esplénaas manifestació de voluntat patriótica. Per un plebiscit alhora

prapal ; individual, els catalana afirmaran una vegada mes
vutt fe nacionaliata i llur voluntat de governar-se amb esperit
i arnt) iliuree institucions nostres.
Havem dit "una y ugada més"... En realitat, aquesta vogada
h euinifestació de la voluntat catalana significa l'ascensió definitiva de l'ideal català a la seva fase plenament nacionalista. Pocs
asyo enrera, un pleldscit municipal, confirmat individualment per
la gran majoria deis catalans, exterioritza l'anhel de govern propi
que sent el Postre poble. Pera aquell plebiscit queda encara en-

quadrat dins el marc d'una autonomia molt limitada. D'allí prengil,. origen el moviment per l'Estatut de Catalunya, el qual. a

asspit de la soya significació moderada, fracassà llastimosament
dsvart l'hostilitat dets politics de Madrid i en general deis titulats
gernana peninsulars. Ara el plebiscit catatä ja no s'enquadra per

endavant en la fórmula d'una autonomia curta, sial que arriba
ll'afirmació rotunda del fet de la Catalunya-nació i a la demanda
¡ranca del ple govern propi per als catalana.

Mentre que a Madrid i Espanya han accentuat en els anys
darrers l'hostilitat a les reivindicacions catalanes, àdhuc a aquelles reivindicaciona parcials que tenen cabuda dins l'estretor del
/ :esp rit réghn unitarista, el sentiment nacional català ha fet via
raMament, ha esdevingut mas extens i més intens, i s'ha situat
en cita posició de radicalisme, que a més de respondre a les exi&lides del principi nacionalista, constitueix una digna reacció
centra la negativa que ha acollit les més modestes reclamacions
de Catalunya.
Aquella mateixos Ajuntaments cataläns que uns quanta anys
ei - era s'adherien a una fórmula poruga d'autonomia, s'adhereixen acial, amb profunda convicció i amb sincer entusiasme, a la
fórmula netament nacionalista. La nostra patria farà el dia 22

la proAamació solemne i auténtica de la seva voluntat. Els Municipir. catalana, sólida carreus de la personalitat col.lectiva del
nott • re roble, en aprovar la declaració formulada pel "Centre
Autonarnista de Dependents del Comen i de la Indústria", plantejaran novament en termes clars i apremiants la qüesti6 de la
11:lastat catalana, i aquesta qüestió sera plantejada davant d'Espanya i davant del món enter. Cal que tothom sàpiga que hi ha

ad un noble que vol la seva sobirania, que la reclama per conducta
de les seves corporacions populars. I cal també que sàpiga tothórn
que l'Estat espanyol (i per dir-ho mes exactament, Espanya)
es rega a donar satisfacció al nostre clam de llibertat. Així quedaran fixades. davant d'Europa i davant de la história, les posidona respectivas d'Espanya i de Catalunya en el plet de /a nostra
1115ertat nacional.

Lletra de Londres
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Dit t ens, 9 d'octubre
tat situa..ad d'Anglaterra

e; me... quo ros una situació extollerrn 'apera veure si
ei desfä amb la seva
por' vi re'.:.pecte Turquia. sens
(telar, . itea política de guerra no
ha una unió ahCc u' a c ontra la guerra, i Mr.
LIfiyt •..eorge ha arribat al cirri
de : ,.,popularitat. Es, per tant,
Pra)lbie que velera una política
paitisa del Govern. parque pot
Ii i:,-nse exagerar que tota la
pol : tva interior i exterior d'un'
en tu 7.) és sinó una maniobra
var-se ei Doble abans de
n na generals.
.en rónjunt, es peetH.,-- El cost de la vida va reoada mes, és veritat,
el limips cense que
tin Ma per dosIliiirar a
les sayas dificultats
•1 Les.
,ervació momentània
ita
-1 cordial! entre Anglatevia és obra de lord Curvn
iiiissid del qua! a París
.ien reeixida, II I ha un
general d'admiració
del general Harrington,
bé., indubtablemBnt, la
P3i- --a de Mustafä Kemal.
-! la guerra As descartada,
It:,
situació. perillosa per
Rússia ha entrat a
.a europea i la seva
Turquia constitueix una
arri9nae 1 molt greu pel faltar.
Liara, angles no pot oblidnr
Litt lt de l'India. on eIs esdeve n.menLs de Turquía d' ion
i4ser mirats amb profunda atenobstant, ara corn ara, poden estar contenta i amb certes
e3Peranenes. Vearn si la setmana
en trar:'. podrem afegir alguna
cesa,
S t del moment pcilftic passem
lo s impressions personals, veig
a Londres molt poques diferenel es, d'ara fa sis mesos ençà. Els
carrA es 86n mes animats ama eIs
anan sis electrics, i la dificultat
per al viatger de trobar Hit es menor que abans potser, peró la y:da
110 ha fet canela.
Entre la Rambla de Barcelona I
sanano de Londres la difertncia que hi ha as que la primera
el objecte de plaer i els sf.gnns
14% objectes de conveniencia. Cal
a ervir-se deis carrers anglesos
ear anar dad dallà, ,per6 per
las aejar-as sense presea i per
dist reure'3, no. El cel, la pluja
la hin ho acaben d'arreglar. Ens

mirom el sol cona un estranger
distingit, que de tant en tant ens
ve a veure. A la vostra terra és
l'amic constant.
Abans de marxar de Barcelona
vaig visitar el Tibidabo. Vais' enfilar-me per la boira des dels estels del carear als del cel. Quan
es desmaiava la const.l.lació de
Gràcia apareixia trOrsa Majos; -en
aquest viatre hi havia una "revisa
la dels dos mons". Aquí aix6 es
impossible. No veiem els estels i
ens quedem a casa. La nostra política es feta a casa, mes Intima,
per tant, peró, menys vasta,
Mes rccent
El - Manchester Guardian" ha
pulaicat una important correspondencia de Ilússia: el Govern
soviètic vol la confirmaci6 duna
fórmula referent a la qüestió dels
Estrets: "Cap vaixell de guerra
do cap nació passarà pels Estrets,
i quan aix6 :sigui internacional m ent admès, els Estats del Mar
Negra s'ofereixen a interrompre
per deu anys, per exemptle, la
construcaió naval." A cada moment que passa es veu millor que
per a la pau d'Europa caldrà admatra Rússia en alguna conferencia sobre la situació de Turquia.
Aquesta qüestió esdevd nla mes
important per a França i Anglaterra. Si la poatica francesa refusa el reconeixement de Rússia i
els seus drels, veurem una aliadça de ¡'Est contra l'Oest, d'Asia
contra Europa. Aquesta és l'opini() constant a Londres.
J. LANGDON-DAVIES

TERRATREMOLS A LIMA
La Paz, 13.—L'Observatori de
C,ochabamha registrà ahir a un
quart de quatre de la tarda un
violent terratréniol que, segons
les apreciacions d'aquest Observatori, s'ha produit a la frontera
peruana.—Havas.
Lima, 23.—S'han sentit violentes sotregades sismiques, que han
causal. considerables denys a la

ASQWTH PREPARA UN
DISCURS
Londres, 13. — En als cerdas
política es diu que Mr. Asquith
pronunciarà avia r un discurs relacionat amb Ig política del Govern a Orient.—Havass

La divisió deis
socialistes
El partit socialista italiä ve
sofrint, des de fa molla anys, una
serie d'eseissions. La mes important ¡le totes es la que acaba de
sofríe com a conseqliencia del
recent Congres de Roma. Sha
arcadia, per fi, la ruptura definitiva entre les tres tendencias que
es matiff3staven dios l'anomenat
socialisme els extremistes
bolexvitzants, els centristas, i els
moderals o caol.laboracionistes.
En certa manera, les dues darraras tendencias han combatut
juntes, en el Congres de Roma,
contra la primera, o sigui la comunista moscovita. 1 per be que
aquesta última ha triomfat nurnrieament, les xifres de da vota1i5 mosteen que les torces socialistes clan divida en du-es
fraccions gairebé- iguals quantitativament • L'aeord pei qual s'ha
expulsat del parta els col laborasionistas o moderats i s'ha proclamat Iladhe u ió incondicional a
Moscos, ha tingut 32.000 vote en
pro i 29.000 en contra.
Aquest aventatge quantitatiu
dels bolsevitzants va aeompanyat
d'un fort desawinialge qualitatiu.
Els honres de male prestigi i de
mejor cultura del socialisme italià han quedat fora del partit oficial.
En realitat, la ruptura que s na
produit al Cortaras de Roma ha
estat imposada pels homes de
Mosrou. Aqu3sts han acabat per
triondar de les vaciittacions 1
de 'les veLleitats del grup extremista italiä, o d'una part d'aquest.
'Un any enrera, en el Gongrds
Milà, era afirmada la nerassitat
de mantenir per damunt de tot
da unitat del partit, i s'haviii ron=
testat a les imposicions de Aloecou amb el prec adreçat sis mos-.
covites da no immisauiraaa ea les
aikstiorta , Jate ri, , rs di.: e.ciatiame italiä. Des ile Moscou s'exigia Sexpulsió d'alguns hornea
significars del partit. Paró l'expulsi6 fou rebutjada, no solamant
parque representava la ruptura
de la unitat, sin() parqué el manament rus hacia ferit el sentiment
de dignitat d'aquells mateixos
socialistas italians que estaven
disposats a votar l'expulsió.
D'ara endavant, a mes del socialisme oficial italià, esdevina
gut plenament comunista i moscovita, lii haura el nou "parla
socialista unilari”, al capdavant
del qual trobern Turati, Treves i
Modigliani. lloro erro que els
centristas, la principal figura deis
quals es Baratono, se sumaran
als anomenats col.laboracionistes.
La divisió del partit socialista
Orilla en les aetuals eircurnstäncies de la política interior del
reialme, v2 a augmentar la torea
del feixisme. Davant (Entiesa
une i armat, no s'alça una extrema esquerra de torea equivalent.
Feble l'Estat, feb;fes els adversaria, el "Fascio" ven arribar
màxim grau la influéncia que
exereeix sobre Itäha. En el camp
electoral o en altres campe, resmicórament deis partas ilalians
inillor aliat dells feixistes.
A. ROVIRA I VIRGILI

Full de dietari
Viatge a llolandà
Amsterdam
A l'antara de maja nit, arribare n a
Amst , rdam. A'a és mala cosa aquesta
d'arribar de nit a una rada: inconeguda,
f arar -se en un automóbil, arribar a un
hotel i colgar-se al Bit de seguida.
matí, mig-endortniscaf, no
saben 4n sota. Una estona creies que sea
a casa s'ostra; tot 'agua, el erutan' d'un
‚noble, o la situació de la finettra, o una
'Poi, al corredor, us advertais que no SOY
a casa. On son, dones? Ah, es t'evitar!
Sois a Amsterdam! lis fea aquest desrobriment un hora salta del llit atab lleugeresa, i amb ',mijo de sor-Hl' al correr.
Amsterdam. cona Vetiéria, is edificas
sobre una munió - de pesas: illes. Tanatareis, son peques les cases que toquen
directament l'aigha. Els canals— watt
nombriestos i generalment empleo— soleo
ocupar el centre dels Earrers. Tora
ciulat és port. Les mercaderías arriben al un real mis
Per foro la gent d'Amsterdam ha de
sentir lit samaria marinera; el mor TV,
com si4i4nessini, a cercar -tos a darnirili.
L'Apa em tuostra una rasa an cano!meció; els fonaments camencen damit
una deriva estacada que s'ensorra dins
llot aigualit. Tota la citara ha estas
bastida Davant d'un erialpetrel! de tenacitat un hm s'indina
amb reverencia.
Les fatigues son paredes ans!' bon
gust, untb un bon gust gairebi sarasa faVisarais. Els trattudíes són agradables i
nets, ans!' aspecte de anuble dottrést:c. les
cases JÓII boires; a tot estirar, tres pisos. L pulirla urbana perfecta, erager adainebt perfecta... Las harem datan-al per contrmplar un deis seus iud vidas que dirigeis el transa atnb una sariositat aclaparadora.
A Franca, a casa nostra, harem vist
el policía urbi que eranitg d'un d'arenamera de carrera exerceix sobre la cfr.culació una patead negativa avisen el
rrirle que na contra-distad& aniren en
utitssa tots els vejetes par donar pas a
rol wflop de peone.
s,"/I Amsterdam, la cosa es mi': greu.
Creit- astomAii, cada catre, cada bicicle en arrifar a les invistes d'un ***turba senyala amb el braç direcció que
vol prndre. Vagase arta) qsui porta ta74$
guasas d'una blancor enlluernadora
franqueija el pas o ratura després desguardar a dreta i esq'tterra.
En oquest mamen, histöric, valdría fruir tina carta habilitas de dibuirant que
cm perradas donar una idea grelfien de
Telegant precisió amb qué es descabdella
aquest dialeg silencias entre el policía
urba i el conductor d'un vejete. Us asumo- que hi ha algurs ciclistas, sobretot,
que en estendre lisa braç mamita les
rutas que segueisen, adopten unes actituts dancées, ingenuanumt artista que:
I la mímica del policía iirbar El meu
(3111;C Casanova: reia de boye grat clavan!
l'esps ‘ taele dels tren, s . pulquérrints
que no cessan de fer senyals. Seguro:sera
rccorda el vir , nosisme de certs prrstigitadors de primer ordrr.
Tomasteis-, aquel.? policías urbans sen
adorabhs. 1.1ur seriositat, llar constancia per a barceloní són si fa no fa
miraculoses.
pie

CULTURA NACONAL

HISTORIA LITERARIA
Així dins la nostra literatura
medieval com dins la nostra literatura moderna, comença d'haver-hi periodes que, havent arrival ja a un cert grau de maduresa les investigacions i els estuvis de qua han estat objecte, poden en flésser presentats al pabija en forma, sintética i definidora, de manuals. No tardan encara, per oteeort, un Manual de
Literatura Catalana que estudii
d'una manera aampleta la producció literària del nostre poble.
L'excellent "Perspectiva general", d'En 1.11/t3 Nicolau d'Olwer,
unida a la seva "Introducció a
l'estudi de la Literatura Catalana", ens alleugen, es yantar. d'aquesta manca d'una História literaria mes extensa; per6 no poden, naturalment, substituir-la.
Amb tot se'n sent una veritable
tratara, que caldria sadollar. No
se'ns digui cale l'estat actual de
les investigacions no ho permat.
No clemanem pas una fiistória de
la Literatura Catalana incommovible. Esperem que, entre els
projectes d'alguna de les nostres
empresas editorials, no maneara
el de subsanar aquesta deficiencia.
Pera si pradera fer aquest vague retret amical als nostres editors o als nostres erudita en ço
que es refereix a la nostra literatura medieval, no podrem terlos-hi per 1/ara de temps en ala
que es refereix a la nostra literatura renaixent, i encara avui
sols podem fer-los-hi a mitges.
L'aparició del primer volum del
'Manual d'Histöria critica de la
literatura catalana moderna",
d'En Manuel de Montoliu, publicat per l'Associació Protectora
de rEnsenyariaa Catalana, n'ea la

CARLES SOLDEVILA
-

_

A RUSSIA
UN PROCZDIMENT EXPEDIT
PER A EVITAR INVESTIGACIONS Eroit:TJOS/IS
DESCAKRILAMENT
MORTS 1 FERITS

Riga, I3.—Un tren especial de
servei que conduiat a la Cornisió nomenada pel Govern per a
informar sobre els saqueigs i
concusions que es registren a les
xarxes ferroviäries ha sofert una
espantosa calästrofe prop
"EL NACIONALISME l'estació de Morschauski, a la liEN EL TEATRE" nea de Zigran a Viazma.
En la sessió inaugural del rar: 1922En plena marxa, el tren sortí
23 de l'Escala Catalana d'Art Desnudita, de la Ifnia principal agafant una
que linchó lloc al tetare "Eldorado",
via reservada. En arribar als atumerme que ve, al nuaí , lord el par- radors d'aquesta, rompe lobslarnent En Ventura Gamo:, d'Acció Ca- tecle i colgué per una pendent.
talana, dissertant sobre el terna "El na- Quasi trate els cotxes quedaren
cionalistne en el triare".
destroeats. Alguna membres de
MITING NACIONALISTE la Comissió resultaren morts i
sarao/ greument ferits. SemA LES BORGES els
bla comprovat que la catàstrofe
T'cr al diumenge que va, día 15, hi tou causada Voluntäriament pels
ha anuncia uni miting d'afirmació na- empleats ferroviaris.—Radio.
cionalista a la ciliat de Borges Li lanques.
flan de parlar-hi els sen yero Macia,
diputa pel districte Ilumbert Torrcs, UN VAPOR NAUFRAGAT I UN
Duela i Albesa, Frrini Palau, Xavirr ALTRE D'INCENDIAT -:- CARubias i Xammar.
TORZE MORTS
DIADA CATALAVA A TERRASSA
Londres, 13. — Comuniquen
El Círcol tradicionalista de Terrassa d'Halifax al "Times", que el vaorganiem una "diada catalana" per a les- por pesquer "Mariscal Focli" ha
tejar Tofrena que se li d'iota bandera onbarrancat a la costa de Sabarrada.
ble-Island. S'han ofegat catorze
Sembla que la fasta sercl pel vitteut
deis seas tripulante—Hayas.
mes de novembre.
San Francisco, 13.—El trasatCONFERENCIA A TARRAGONA lantic "City of Honolulu", que
..E1 día 20 clel corrent, el presiden, de havia pertangut a Alemanya,
la Diputa-ió de Barcelona, senyor Va- s'Im incendiat a la vista de la cos¿ih i Pujas, donard una conferencia al te de Los Angeles.
Han pogut salvar-se la tripuCentre de Lectura de Reas, per explicarhi "L'actuació de /a Mascomunitat de laca% i teta ele passatgers.—Havas,
Catalunya",

Noves Politiques

p: opas. Lloem-ne, sobretot, el Jua
oiei equänime.
Hi havia el risa, ben temible,
que' qui votarlas empendre la tasca d'historiajar la nostra litera'era renaixent, en linguas una
vista n/assa parcial. Paró En
Monfolin, situat enfora de les
I taitas d'escota, per temperament
i per disciplina, adquirida ja anys
enrera, en els temas en qua es
dedicà a la critica literaria en les
planes del "Poble Català" i de
"La Vanguärdia", i en qua publisa el seu Ilihre d'"Estudis de Lia/ratura Catalana", no podia cama
re, i de fet no ha caigutaen cap
pecat de sectarisina. La valoració
de les diverses figures. la ,revisió
be valors (sense la qual no hi ha
tasca per a l'historiador), as feta
amb esperit just i comprensiu.
Sols alguna vegada el seu desig
mateix de comprensió el duu a
mostrar-se un xic massa bellacas
lent.
Aquesta excessiva benvolença
si porta, per exemple, a jutjar
desviadament la patriarcal tagala d'En Rubia i Ore. Per a En
Montaba, sense l'eaforg d'En Rubia, la Renaixe.naa catalana no
samaria produit, i l'escota costellapa de Catalunya s'hauria anat
estenent i enfortint, No podern
enmpartir aquesta opinió. El fet
que adueix En Montoliu en favor
de la seva tesi quan pregunta:
"Per qua la dignificació literaria del catalä no tingué lloc fina
mig segle XIX malgrat la gran
devoció que per la nostra liéngua
han sentit tots els nostres esa
criptors àdhuc els de les apoques
de més gran demencia?", no ens
pot convencer. Deixem de banda
aquesta unanimitat devota, tal
cegada discutible (recordem el
causa:
judici d'En Capmany). Al nostre
Compren agiten primer volum entendre, la renaixença catalana
!'estudi de la nostra literatura no es va preduir abans del sedas.de l'any 1P,23 fina al 1900, es Ele XIX, parque, tota la ideologia
a dir, des de l'aparici6 de la re- deis segles XVI, XVII i XVIII era
vista "El Europeo" fins a Mossèn contraria a les nacionalitats caiJacint Verdaguer. Una introduc- sudes. En canvi, des del triomf
ció on s'examinen les causes de del Romanticismo, tot conspirava
/a decadencia de la nostra lite- a llar ressorgimeat. Si En Morar
ratura precedeix
toliu, en lbac de dir que sense En
El ami que ha hagut de seguir Rubia i Ors no s'hauria produit
En Montoliu no era tot ell igual- la Renaixença catalana, l'aguas
ment fressat. Per ala dos pri- dit que no s'hauria produit sense
mere capftols, que tracten del el Romanticisme, compartiriem
Rornanticisme i de l'Escola cas- del tot la seca opinió. Triomfant
tellana de Catalunya, hatirä po- el Romanticisme, fressat el canal
gut trobar una .norma segura en per En Pitarras, la nostra
alguns interessants estudia d'En xerma literaria slavia de produir
Rubió i Lluch, al qual va dedi- més tard o més d'hora. Si no l'haa
cada l'obra arnb molt d'alttssim gues gloriosament Ell
Rubió i Ors, l'hauria iniciada un
dogi També ti hauria estat útil
el fascicle de Mario Casella "Agli altre. El cas, coetani i indepen.
dent,
de la renaixença provencal,
albori del Romanticismo e del
moderno Rinascimento catalano", als ben significatiu.
La sainblanea de l'Aribau, el
el qual, com declara lleialment
En Montoliu, va arribar al .s.ui judici sobre la poesia, d'En Ca.
coneixement un cop acabada la banyes, Ilbuc el magnate estudi,
impressió del seu L'estudi tan ric d'aspectes, tan profund
de lataienaat erudit itatiä te, ultra de visa'', sobre la personalitat.
tina valor innegable de conjunt, d'En Verdaguer, es ressenten un
La d'aportar dades-interessantis- poc d'aquella benvolenaa. En cana
simas sobre la intervonció dé va triaban' injust, i sols podem
atribuir-ho a inmeneada omisc •Anpatriotes seus refugiats
Catalunya, en les llanas civils sió, ei fet de considerar En Pau
espanyoles, i, el que val mes, en Pelaran i Bros solannun cona a
la confecció de la revista "El folklorista, sense tenia un mot
Europeo", on al costat dales fir- per a la seca ol -a pokica i hu-o
mes catalanes d'En Bonaventura toardstica, ben apreciable.
Aquestes petaca obasecions,
Garles Aribau i d'En López Soler, trobem les firmes de l'anglès algunas altres per l'esta', que gis.o
Cook i dels italiana Monteggia i aartem fer, no arriben a antelar
Gallo: l'ala/ confluencia cosmo- l'exceLlencia de l'obra d'En Mona
i ene dallen esperar, amb
polita que va donar a la novella
revista un aire ben en consonàn- avançada delectança, el ¡segun yo.'
cia amb el set] tito', i que permet luna que ha de completar-la.
qualificar-la de "primer .assaig
FERRAN SOl.DEVILA
d'europeitzacid de les llares espanyoles".
, • -,`,En e/s dos capitule següents,
EL CASAMENT CE GUILLEN(
ante traeten cte les primeras manifestacions de l'Escota- catalana
HOMENZOLLERN nacional i deis Jocs Florals, la
La
J'aja,
rnatrimoni de
tasca d'En Manuel de Montolin l'ex-Haiser 13.—El
Guillein anda la prina
ha hagut d'ésser molt nnis itr- cesa de Reuss
ha estat fixat pel
nua, havent d'espigolar en artide novemlue vinena
c les de periódica, en prefacis, en diaEl5 die
2 .1 del corrent es celen
volums deis Jocs Florals, bona brarä a Boomn
una cerimúnia re.
part deis materials per a redacligiosa
en
memdria ole l'ex-kaise,
, tar-los. Són lambe, aquests carina.—Havas,
pilota, els mas interessante de
l'obra, tal vegada parque l'autor
els ha tractat amb visió 111e8 ori- L'ANIVERSARI EL DESCOER4
ginal i profunda. Estudie mol(
rit zen o'AMERICA
completa sobre En Manan Aguilo, En Milà i Fontanals i En VerParis, 13.--Mir es celehrä a
daguer formen els capitule cinlila Eramna roan/versan del desa
qua i sise, que clouen el 'libre.
cobriment d'AinCrica.
Lloem d'aquesta obra d'En
Paris, la t'ahí pan-AtIänticai
Montoliu l'oportunitat i fins pot- donä una rem 11 a la qual el cana
ser ja la trascendencia. Lloem-ne sol de l'Uruguai senyor Lamba
la clara exposició, l'estil ame, ra- pronunciä un diaeurs rra llitit la
tinada critica, la manera cona si- inemóra de Crisalfol Colonib.
tua ele nostres moviments inlelA la nit celebraren un Irdnquet
lect uals dins ele moviments ¡niel- ele representants diplomàtics f
lectuals d'Europa. Lloem-ne la annsols de to l es lee nacions
facilitat que per a l'ampliacid d'Amariea Patina
Europa ,
dels estudie ens dóna l'extensa apriscol general de l'Uruguai.
'lista bibliografica quo conté, i senyor Corma» I al ministre del
1:1 comoditat que per a la consul- Perú pronunciaren entusiasta'
ta representa la taula de nonos allocucions.—Ilavaet.
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SOLER i TORRA al4ANS
BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13 i BONSUCCES, 1

VALORS: CUPONS: GIRS : CANVIS
Negociem tots els capons primer d'Octubre

yo •

y

COMPANYIA GENERAL D'AUTO- 1
BUSOS DE BARCELONA, S. A.

"

Mili, dissabte, dia 14, a les 4 de la tarda
d& n

INAUGURACIO
Servei d'autobusos

o La

Terminada la titila de banys, la COMPANYIA
GENERAL D'AUTOBUSOS DE BARCELONA, S. A. no l'ha retiradh fins a establir la
-nova Infla A., que passarà igualmeat per
Ja Gran Via Layetana
,

El semi ab balo acaba avui, 3 1s 2 de id tarda
i•

Unia A.
DE CIRCUMVALACIO EN AMBDOS SENTITS

,

Provenca cantonada Anbau, Dreta del Eixampla, a l'Arc de Triomf. Passei z Pujadas, Placa
i Antoni López, Gran Vis Layetana, Plaça Catalunya i Anbau, al lloc d'origen.
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Pelata,

Dome d'amarree81: 7, 16, le Barilmetre a n • 1 al ntacl/ de la mar.
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Terrodneere ser, 07'9; erre 18'7.
Termdmetre Suma, /5'9 • are; 172.
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Direecld del Crol, E.; SE.; E.
Velocitat del ven; en metres per iiegOrl.
1; 4; 1.
Estar del ce!, tapat; noveles, tapat.
classe de, nu4nte. dratna-oumulus; elrrus - eúdunia; stratus-ednislus.
Tengue...tersa daremos • Pombra
allecima, 198.
Affnim3, 164.
5.11nIma erran Ce terra, 158.
Gmei/lartd termosnetrIca, Vi. Temperatura mista, 15.0.
Precipitad() tonina, (leo de les 7 Urea
de/ die ¡m'erice e lea 7 hores del dia de
Id tata ira millsnetree.
Rerorregot del van:. en Igual tetaba: 93
ottlIdnetreg.
ObservacionS particulars, 1901ra.

any.

Sen Orlen

Bomba Fiord,
"rnim . 12,
"
" 10,
Benlloch O,
pebete,
Mattsat

temerte, dijous i diasaldea, a lee
30 de la nit; doctor J. Clarä i

PREUS DE SUBSCRIPCtO

Terceres
puertas
Iren, per eses de 60 da:lat.

Vagan! arribats, Nord,
a.
Alacant, 15
"
atengetet.-Amonqullina,
Coco pala,
Pral nores,
Mallorca.
Plnet valencia.

more, e les del malf; elector S. Sanialvadow, ginecologia,

01181111VATOOlf METFOROLODIC DI LA
IIKIVERSIITAT 08. 13APOL0NA
Dta 13 a'oetahre 00 ieeet.

Barcelona: Dues peinotes al
mes. Provincia, 7'50 pessetes
77 tres mesos; 15 els sis Idem; 36 un

pta.

Ortends

ASETA LOCAL

13
99

re

SOLER I TORRA GERMAPM
Flanquees

BITLLETS
Francesas, 4950 per 100.
Anglesos, 28'90 pessetes.
Italiana, 2775 per 100.
llegues, 46 per 100.
Suissos, 121'80.
Portuguesas, 0'20 pessetes.
Alemanys. 0'30 per 100.
Austriacs, 0'02 per 100.
Holandesas, 2'35 pessetes.
Suecia, 155 pessetes.
Noruega, 1 pesseta.
Dinamarca, 120 pessetes.
Rumania, 4 per 100.
Estats Units, 649 peseeteS.
Canadá., 6 pesseles.
Argentina, 2'30 pessetes.
1Jruguais, 485 pessetes.
065 pessetes.
Brasilenys, 060 pesaeles.
Boliviana, 1'35 pessetes.
Peruana, 20 possetes.
Paraguais, 0'10 pessetes.
Japonesas. 280 pessetes.
Argelina, 4850 per 100.
Egmle, 2885 pessetes.
Eilipines, 270 pessetes.
OR
Anfor, 125'50 per 100.
Onces, 12 4' 50 per 100.
4 i 2 duros, 12450 per 100.
1 duro, 12450 per 100,
Isabel, 129 per 100.
Franca, 125 per 100,
Lliures, 3140 pessetes.
illólars. 6 117 pessetes.
Cubä, 845 pessetes.
Mexieà nou, 127 per 100.
'Venezuela, 124 per 100.
Mares, 150 per 100.

Unió Postal: 25 peseetee tres
mesas; 40 els sia; 90 un any.
De Madrid ha retornat ahir el
president (te l'Associació d'Eurrinyers Induatrials. Agrupaeie, de
Parcelona, arnyor Rarnoneda, el
nual va assistir a la. reunió do la
:I.i/nta superior de la carrera
limirà al Gisrern les conclusions
acordades a la reunió general celebrada al Foment del TreM.II
Nacional per las Societalls econ6migues i representaeions de la
Enginyeria earil de Barcelona. a
propósit de la coneurrateia que
ve a eatablir entre els enginyers
industrials i els artillers la Retal
n'aire d'onze de setembre proppassat.
Acudiren a rebre'l a l'estada
bon nombre de companys ialumnes (In l'Escota.
Sembla que les impressions
oue porta el senyor R amoneda,
sense autoritzar un gran olY 1misme, permeten de riedrir algunos esperances de solució barmúnica.

Senyor: Fdeariporit-tafravrea
'r
panyo per a la contecoió del
sen vasta o ahric.-Rambla
I de les Flore, 33, ',Temer.

ROÜRiGLIEZ i FERRER
Etoqueria, 36 1 36
Havent adquirit la casa dei
coste per a donar miaus
impuls al nostre negoei,
merare s'efeetuen les obres

venera a preus sumarnent
reduits

COLA EH ufo

Patria

1

A rinstitut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, el dioluengos die. 15, tindran Hoe els

egüents actes:
A dos quarts d p cinc, rifa de
figurins i tot segun conversa ina,ructiva.
La Secció Pormanent d'Educació i Instrueció comunica que el
dilluns dia 16 eamenearan les
classes de l'Ensenyament secundari. Les alunmes hauran de trabar-se a l'Institut, a tres quarts
de nou. Dt dia 23 s'obriran les
classes de cuina popular i totes
les que ho desitgin podran ingressar-hi satisfent 0'25 pesse,

LA GAllA.-Cafè de alta qualitat
Denla diumenge, a les cine de
/a tarda, En Juli León donará, una
conferencia al Centre Barcelonès
d'Estudis Psicológica (Diputació,
número 95). Tema: "Les metalties a la Ilion de l'Espiritualisme modern".

La Junta de Govern de la Quinta de Salut '"La Alianza" posa a
coneixement de Luis els seus aseticiats que el ruemvinent
ala iG, s'obrirä, el aervei en el nou
Consultori, Rosselló, 264 (chamträ Bruch). Tinguin present que
per a utilitzar els dits serveis els
socia collectius han de presentar
llur tftol de 8()Ci 1 els del "Monla puntual aeststencia a les bares
de. Consulta, que dunem a contiDoctor Girona, cirugia genetal i estósnac, .tots els dies !O-

a

VARICA.

elontgri.
Dimecres. dia 18, a les den de
la nit: Conferencia per N'Arla-,ides Cot, que versarà sobre el tenia: "Impressions d'un viatge per
la Cerdanya", eol.laborant-hi
1 . "Esbart Eulk-lore de Catalunya", dirigit per En J. Rigall, hallant-hi el veritable Ball Gentil.
no conegut encara a Barcelona
Tambe te en preparació el rel'era Grup, per ala dies 21 i 22 del
corrent mes, una atractivola excursió a Santes Creus.

auacid:

Impermeable

Sera eomerrinil regí strat
:Tarquina del Ovare, 136. T. A. 1676

El Grup Excursionista de reirfrió Gracienc, anda. moláis del primer aniversari de la sera tondació, ha organitzat els següents
artes:
Diumenge, dia 15, al mate exenrejó pels voltants del Tibidabo
Opal de germanor a Vallvidrera.
A la dita ex.cursid serä estrenat
el ric banderi del Gel».
A les deu de la nit del matee'
diumenge tindrä lloc, a l'estatge
de l'Orfeó Gracienc, una extraürdinäria audició de sardanes a
eärrec de la renomenada cobla
"Els Montgrins", de Torroella de

lepio - l'últini rebut. Prega tairüe

Camps, medicina general, di-

marts, dijous i dissabte, a les 730
de la mi.; doctor C. Costa, gola,
nas i orelles, dimarts i divendres,
a lea vuit del matt; doctor S. SJter 1 T'ames, entermetate de la
infància. dimarts, dijous 1 (lissables, a les sis de la tarda; doct(r J. Catasús, odontélec, dillurs.
dimecres i divendres, s les nen
del mate; doctor A. Montia, den-.
lista, dimarte, dijoue i diesaptes,
a les non del matt; doctor J. Bor"eme, Vies Urinàries, Veneri 1 Sffilie, dilluns, dimecres i divendres, a lea 7'30 de la nit; doctor
Xercavina Romeu, malaltiea Tervosee 1. mentals, dilluns 1 diven(tres, a les 7'30 de la nit; doctor
S. Soler Ambrde, eirugia genero?,
Iota els dies feinere, a les 10'30
del rnatf: doctor Francesc Ferrando, gola, nos i orelles, dijons
i dissabtes, a les vuit del mai;
doc.ter 34. Casanovas Campa, en,baria i pare delinee dimecrei i
eivendres, a les 530 de la tarda;
doctor J. Pla i 13asart, medicina
generar, dilluns,, dimecre-s i divendree, a tes set de la nit; Doctor J. M. Simón, malalties dels
1.11s, tole els dies feiners, a les
dotze del ~I; doctor .1. de Riba,
eirtigia ortopédica, dijous, a les
eotze del mate

I ara A 011158TRUCCIONS EN FUSTA

JOIES VILANOVA UNIO, 6

CAMISERIA

blasabee 14 d'octubre de

lee d'entrada,
La Secció permanent de Biblioteca Circulant i Pública posa
en coneerement de totes les shcies que des del dia 9 del corrent
ha restat novament establert el
servei de prester a domicili en la
Biblioteca Popular de la Dona.
Eures croffcina: dies feiners,
21 a dos quarts de 12 metí i Je
Co a dos calarte de 8 tarda; (bumenees, de 10 a 12 mate i de 4 a
dos quanta de 5 tarda.
Els Ilibres de la Biblioteca Popular es deixarän per 15 dies,
prorrogables en 15 mis. Els de la
Biblioteca d'Estudi es deixaran
per vuit diez, prorrogables en
%un mes. Han d'ésser relornals
r igurosarnent el dia
I.A GARZA.-CL.n selecte i pur

Demà diumenge, dia 15, a les
onze del mati, tindrä lloc a "Cafalunya A. A. del districte V"
(»u de la Rambla, 16) l'acte
inaugura/ del curs 1922-23 de des
escotes nocturnos que dita entibat sosté, amb el repart de pre
Olio als alumnos del anterior, una
exposició deis de D'huta i la recepció del nou material 'escolar.
Les clames que es donen (Repäs de catalä i castellà, Dibiix
Francés, primer i segon cura),
s'obrirän el dia 16, són públiques
i gratuitas i se hmiben a 20 agumnes cada una, podent-se matricular fins a completar ei número, ai
mateis Mea/.
- La fähriea STBERIA, DE
', labora una claase extra

vicn,
de

LLONCIANISSA, out

per ha-

vor -ole contractat una important
partida ofereix a 5 ptes. ola 400
gramo (12'50 pessetes kg.).
V. Ferrer 4 C., PI. Catalunya, 1 2 ;
Sirn ó, S. ens C., 8a/merón, 45;
Slm6, 8. en C., Aviny6, le.

Havent-se donat et ras que a
la mateixa barriada del Poblet
s'hi ha organitzat una altea testa literhria, el cartel) anunciador
dei la qual va encapçalat, mes o
menys, cuan l'orgareitzat per l'Ateneu Nacionalista "Verdaguer",
s'han originat nombroses
Mons.
A fi d'evitar-les, la Comissió
nrganitzadora fa avinent que eta
primera Jocs Florals del Poblet

són els que ha organitzat
neu ensebe amb domcili al meren.
de Nàpols, 215. En el Jurel ligue
ren els senyors NL. Isern i Dal.
mau, president; En Lluls Bertran
Pijoan, vice-president; Mn. Eu.
(Pm! Flore Nra.; ereillons Fer.
alindes Burga*, En Francese 8a.
lellas, En Joaep aleo Figuerola,
11117CeS, t Iteeztar
Palau
nes, secretar!.

També haven de fer avfnent que
les compasicions han d'enviar-se
a nrern der president de l'entitat
organitzadora. En Francesc Sale.
Ilae, carrer de Nàpols 215, o bel
a/ sea domicill particular, eareer
de Corte Catalanes, 6t1, bee,e1,,
per tot el de' 20 rtel corrent, en-.
Rae del 15 r.one s'havia dit; 1 eme
La teste tindrä Une a lee den de la
nit del dfa e.9 del que sane, al tea.
tre de eentifat.
C A l12.1 .-Exmlisit rafe pura
Efe colmados el venta.

Tro" erecinne de la benitlea
inetiturid, Grup Escolar de Pro-teeern a la Intime', de Bareetena,
amb un eeninni de seixanta raes,
visitaren aber sabres del Temple Expintori de la Sagrada Fa..
mflia. Els petite visitante pasea-.
ren una tarda agradabilísima,
assabentant-e p de totes les reses
que velen exeeutar, proleetar
rreparar.
Foren aeempanyats por
Sanatre t ets tres mestres del
Crup escolar. 8.9 g-ala dala del
temple, Me. Peres.
- Ea dije:se:e 1112CC31135 et ele
eitaran el temple les altres seccione de sois i les de notes de les
nitr e s. ineiftucione meeting-Lides
rer la benemérita Junta de Proa
teeeier a la Dirán-efe a Barcelona.
L' elleoe1ari6 Euterpense deis
Cenes d'En alee" fa avirent a lotes les Seeielets chorets alindes
noatres frac, cierne, diumenge, dia
15, tindrà Roe a Santa Colonia de
Grame.net eireportat acta de role
Lacas' una. tápiela, que donarà
r,om de "Jeerep A. Clavé" a un de's
principias carrers de l'esmentada
poblacid.
L'Institut m dic - farra aceu! lo
cerebrarä SCPSid eientSfica ardenäria el di* 16 de l rorrent, a res
del der veepre. El doctor Comas i
Caneps parlarà sobre: lrerperee
eians del Primer Corgres medio
ireducacid física intarotivoja i fe.
menina; la dona i els esporta_
La Socie-tat Choral 'Barcal&
na" assistirä demä. diumenge, dia
15, a la projectada testa a Santa
Cotoma ds Gramanet. Els sacie
que desitgin acompanyar restendard hao de troßar-se a la releva dierquinaona a dos quarta de
deu del mati, dos del qual 11óc es
dirigiran a l'esmentada fasta,
El proper diumenge, els Po.
mella da Joventut de la Motel.
d'Olot faran una resta d'ho m e s
natge al fundador de la instilo.
cid, En Josep Maria Folch i Tos
p ro o.
Hi ha malta animació i entupe
s i asme per a aquesta resta_
Dem ä diumenge, a les cine de
fa tarda, Ladre lloe la tercera do
les eonfereacies que, organitzae
des per la Joventut Socialista, 543
celebren al Centre Obrer del ca.
irer Sant Simpa« 6, pral.
En aquesta conferencia el com.
pany Josep llague descapdetlarä
el terna: 'Que es el colectivismo
i periple el professem els socia.

listes,"
Et Grup Excursionista eleloya
Llum" i la Agrupacie, Choral le.ternacional Kan organitrat
selecta audició pública de sarda e
aes me al proper d'oriente, dia
15, a les onze del metí, a eärreei
:le la notable tubla "Barcelona,
St 'Monumental envelat ai_xerat a
eencreuamerit deis carrers do
Provenia 1 trgele

Et dia que tingui Itoc la 411.1.11-1
guració det cami de ferro d'ilesa
o alonistrul ile Montserrat, cine
tiernita noies de las macetee Tea,
eionals d'aquesta darrera
cid, acompanyats de aura mestres, det lisille 8 iealguns regtdors, viltilr3D a la nostra ciutat
a saluder a Ilurs companys de
l'escola naeional graduada del
passeig de Sant Juan, 43, amb
ele qui canviaben currespeadeu.
cia des de mole de lampa.
Aprontarän llar estada, que
será breu, viertant les obres da
t'Exposició i algún Museo.

FORMULES

Possceixo 20,090 fOrmules Indastrials. Tothom pos aumentar els
seas tugreaada acose despenes fal
sortir de Casa, fabricant »abona
llenes, zarcos, neetara, perfuma,
depilatoria, des:aletee, colerems,
vermuts ratlflad, lletxlua, miralla,
8000151 e8, adoba, betunas creme%
lacre, /tutea, inSectIcfrit9 netelaMesana, veranadas, coies, etc. Prela
de eada ferentla , le pdo./tes.
R. F. Parnsuy. llanta Catalina, 12,
Corunya

Fabrica de

D'eneä de la seve llares estada a
l'estranger bin establert 'el sea
Consultan i al carrer de Valenc,a, núm. 278, pral.-De 9 a 5.-Diaq
f esti u s, de 10 a 12.-Raigs X -Diaterrnia.

Dr. Lluís Carrasco

Ic,511.11.1EIT
I3
" LI

El Dr.

141i"

Bosch Ucelay

Panvos i novetats de VALENTI SOLER

reprilts la consulta
A ORIALL.LS

GOLA. HAS

C011661.1. DE CM«, MOL 4/14, ptlasapad

Immens /tuerta en generes per a veetits i abre,
de senyora i eenyor. Vomites a l'engrde
detatl. AVINYO, 7 (CAXTONMAFEEINAN_DU

'Ir

leele

Wimmie‘w.

elasabte 1 a d'octubre de 1922

LA PUBLICITAT

PREMSA ESTRANGERA
--Li Comissió

: LA

de Repare:done I tes rinances ale-

manyes
. Les dilieuetate econúmiques

lot' del meu descobriment confirmat por la desooberta de petroli a Eranea. Les meres experienoles començaren el 1909 despees de la descoberta del rädium
pele Curte 1 de l'afirmante teta
per un fisie ringles de la radioactividat de tots els metalls. Cap
a la *fi del 1921 vaig trobar-me
en situaciti de poder indicar gairebe a un metre dr distància
profunditat del jaciment de mineral i de petroli. No us sorprensurte: Es tracta d'una nova cieneia, els procediments de la cual
permeten de descubrir la profundidad., no pas Ilur equivalent en
elestrieitat.
e Qualsevulga que liagi fet estudie de radio-rtetivitat . es pot
servir útilment dele meus ; %enrolle; un profà, Cuard curosament el meu secret. Els meus
aparells pesen mós de 150 quilos i es de dos a set del metí quan
meter- funciona, da a (die, fora
de la influencia solar, miau la
terra esta refredada.
"Pire des d'ara assegurar que
ha petroli a n'anea des de lee
Inuntazyes de Saint-Gaudens
Orignat fina a Limoux; nli ha a
les Curtieres, aixi com a les AlIteres (Gatalunya-Rossellet), la
primera capa del qual és a dos
o treseents mitres. No fine molde de confiarme en els jaciments
de la. Limagne; en canvi, bi ha
petrolj a Fontarabie, a dos quibel:ratees de la frontera cepanyola. Ile derteobert també jaciments
petrolifers a Guipúzcoa (Entallen), quan cap ;relee espanyol
no ho havia sospitat. Peas, en fi,
altar molt aviat a l'Alta-Garone
per saber la profunditat a que
P5 tecla aquest precies liquid.
le ranea podrà molt avirit saber
quina és la selva provisió de po
lee, en podrà ven--treui.fns
dés que la primera den
de petroli serà explotada en els
Pireneus, posare el meu invent
la disposició de l'Estat per a as=eayaltir-hi lee riqueses petroliftres que exisieixen a e'ranea,
a Algéria i al Marroe.
El eacerdot Estines ha fet les
seves recerques tot sol i erteb els
eeus propis iu1it jures.

deilernanya — segons Georg2
ternhard a la "Caseta del Voss"
— i la eaiguda actual del
Mace, no pot paa ésser atribuida
a la eituaeie melitioa exterior i
interior. La baixa actual ha estat
provocada per les maniobres de
Lorsa i la fuese i manera d'obrar
d j les Bermuda tanmateix irregular. La Reichstag hauria d'estudiar la emissió d'un emprèstit
or interior, Vinieres del qual i
l'amurtitzacie haurien deisser
garantits per 4a indústria, el eomere i l'agricultura.
El "Vorvaerts" Lambe exposa
la idea de Veintes:e d'un eanprestit cm Interior, tot demanant mides severes contra Fes.peculacie.
Coincidelx aquesta nranifeetaeie de la Premsa aiertanya amb
las mides eaereiques ,presea pel
(torera alemany contra les divises estraligeres de la qual cesa
están ja al current ele uostres
leetors.
La Comissió de Reparacidns,
reunida en szesió oficiosa. traet &cm:resta situarle financiera
d'Aletea-va.
Pertinaz, a 1-Echo de Paris",
dut qua ainh la caiguda del mere
Alemmlya progressa de mica en
mica amb tendencia a fer desapaTener dei tot el seu eistema monetare
"Les c:irrcg.ue:s que •ternanya
ve obligada de sostenir dument
l'any 1923, com a reparacions,
han augmentat per la decisió
presa per la Comis e :e de R•paracions el 1 d'agost. el resultat
la qual ha estat de traspasar el
prexim pressupost germànic els
pagantents que haurien d'haver
( -tat operats en aquest fi d'any.
Ietra Ihn ja na curen de dir ede
jata de Iliterar sigui eil que simi, ale aliats.
La Comisen) de les Reparadons
seta reunit per a tractar de ¿es
n'eles que caldee pende:. Es la
dista/e:de ðe Fexerciet 1923 que
comcnea. Naturatment, sembla
que ha estat mesa la opinió per
cert deMgat que, éssent AleELS FE.11ROVIAlliS
erelya ineapae de tol cerote; 11Anit han cielebrat uni reunie
eadmier, cosa millor seria de
-Ateneu Colornb", carrer (le
deixar-la respirar durant 12 me- Cardere,
12. per a tractar de la
$s. A eanvi de la morateria que
reposicie deis ferroviaria i do les
Ii
concedida, es podria es- gestione realitzades prop del Cmp . -me que el Reich apliques el
p:
'Tut de reforma financie: a t'ere.
Ens donarrm eompde.
elaborada
l jutiy
• Contra aquesta reforma,
LA C(GhliSZIO MIXTA DE
Menemea la obtingut el r7ini
ReE Fl3
de del qual be gaudint
ge:::. e:14. L'itxecuc:6, pecó, no
La CoilliSSiA mixta deis barha vingut. Adquirirern ur se- bees ha visitat al governador per
gona legada !./ mercadeen que a denunciar-li que alguna estano se'ae ha donat? Repetim una tiliznents no compleixen els aveg.ade azds que no es!à :a poder cords aprovats quan la darrera
de:e aeate rema-mar una Atemace
caga, i que en cas que coatinui
i ntonetäria. Aquestes aquest incompliment esclatarä
rdreems ui: pelle nones les altea regada la vaga d'obrers
ace iipi ex voluntariament.
barbera.
lee:silla a l'"Action FranerriRETOetel AL TALL
15", cumenia el to irenie arnh
que fra:.,:esos han rebut
liSt tornat al treball els 160
aqu . sla reforma radical de les fi- treballadors de la fabrica de teiLanc detiemonea, que la Co- :,As del senyor Ilanele per haver
ne rae de les Reparacions hacia erribat els obrera dele dos Siadiahemeat cli a seva decisió del (als a una solueió en les desavi31 dugoet que encara esperein. /meres que tenien.
eceea temps — diu — que les fiEs creo que la vaga a este sonaa-ee alernatiyes fossin
lucionada.
rata:calme:d.
ELS 1NAIRES DE FIGOLS
Fa diiirit mesos que :A Cornee
de ei-e Garanttes fou creat. Des
Cridat pel governador ha esta!.
d'un prineipi tingué compte de nl Govern civil el comandant de
constalar que les ernieeions des- la guàrdia civil (le Berga per a inInelenades (le billete de pe ne eren tentar-lo de tentad, de la vaga
la eauea dee real, D'arfe que acune eds minaires de Eigols.
eellee a la Reichebank que aturs
Ha manifestat el coniandant
seves màquines per a paper- que el eonfliete segueix igual i
a/une:la. Amb els consAls, perd, que els obrers Slan posad a treno n'II: ha prou. Calla donar or- bailar a una carretera en coasdres. Sense dubte que el Cornee trucció, i entre aquest jornal i
de les garanties no tenia prona els artieles que els facilita el Siupoders per a exercir una vigilän- eicat Lliure poden seguir e:eneje rigurosa i un control efeetiu. tended la vaga.
tCas d'haver tingut aquests poVAGA A LA CASA 00:!Eders, gairebó poden dir que Lampee no ef s hauria exercit porque
LLA, SOLER 1 COMPAcor no hl era. E àdhuc amb el
HM, DE VICH
,dret d'ingerir-se a adminietraCid alzmanya i arnb voluntat
Per discrepàncies hagteles end'usar d'aquest dret, llamea cons- tre la casa de filete i teixits, dele
tatar ben acial que li'n manca- .enyors Comedia, Soler i CompaYen els mitjans.
nyia, de la ciutat de Vich, i el perE fectivament, per a intervenir ;onal tècnic i directiu afiliat a la
en Vadministració alemanya, cal- Cambra de Directora i Majordria intervenir en la política ale- ooms i Contramestres de FArt
manya. Caldria govcruar Ale- Textil, de Barcelona, el dit perrnanya. L'equilibri del pressu- eonal ha (Irisad de conmareixer al
poet? E mula aviat dit. Assa- !relean des del dimarts, dia 10,
geu de suprimir funcionaris a per ordre de l'esmentada entitat.
Ale manya: Si ni tan sols ho heVAGA
vern ates a Franca!
"Dos fets es deriven d'aqueseer discrepaiiries sorgides enta sittació. El primer es que les
tre la casa da filete i teixits dele
re ducción de deute i els ajuma- eeneors Comella, So cr i Compatnents acordats a Alemanya no
neia, eetabeerta a la ciulat de Nie,
.han durad la nalguda del maree i el personal tecnie. i directiu silLa Segens és que la Comissió de lita a la Carenar de Die:dore,
•les i Reparacions no s'ha donat
Majordems i Centrameetres, el
c umple encara de la naturalesa dit
pera mal hit (i3 ,
de otmdel p roblema que Flii ha estat parierxer al-tachan./.0.
des del di-Adates."
marts, dia 10, per ordre de la referida entitat.
L'invent del sacerdot Es-.

Crónica Social

Sn:t

tinas

n•n

A eedicid d'abre donàvem

gamma de l'invent realitzat pel
azieerdot Eetines d'un aparell ap-

te per a trobar la eituació dele
jae rmente de petroli. LOeuvre'.
. q ui primer en donä la noticia,
n 'amplia les dades en la so y a odie
cid d'atar. Per a aixo ha inter'Wat l'inventor a la seva casa
Tolosa. Les seves declaracions
/611 aquestes:
"E aper gu .1223 vouri lì va-

v rimireneemeemeeffluermiiieefflfflmerreir

Manifestació oportuna
La Unió de Societats Chorals
Orfeons de Clavé (entitat federativa) ha m'emir a l'Ende. senvor alcalde de Barcelona una
exposició notificant-li que no te
cap part en l'expedici6 artistica
a Pede tedia realitzada per l'Aseociacie Eteterpepea ges qua de
Clave,

3

EL CAS DE LA BISBAL

Opresors oprimits
En el meu peregrinatge per te- conegudes i no sentides, no serres estrangeres, sempre quo me rem taparos d'alliberamnos i
trobat davant de 'dos pebles, un ! haurem aguantant fine que
(l'opresor i un altre d'oprimit, ene ofegui, el jou cada die més
ben peques vegades so tela sus- t tenerte de Popressió forastera.
citat el dubte sobre quin d'elle
Hou's acf perque el D'Abel de
era el dcmlnat. No m'ha estat alliberació de Catalunya da un
neressärta rap indirarie;
I treball d'educació del pohle, avui
tria i l'agricultura eren le 3 da- encara anee mesen i insensible
dos ines eloqüents per a distingir a les fuelades: han paseat una
lii superioritat de la raya (pie 16- munid d'anys educant-lo per
gicament hada d'ésser la domi- aquesta insensibilidad, n'han de
nant. Puc asseentrar-vos que sem pasear uns anees per ter-lo susper l'he «mellada,
cept ible.
Mai podrä d1r_se alef entre Ca- E4 dia que el mestre pede hagi
!alunya i Espanya. Jutjant per aconseguit la máxima suseeptiet_
aquella demente que fan ende- Wat de Catalunya es Ileneare als
vinar en els altres patees la cera , nostres bravo s .
situaeid de dominadors o (amiF. M. MASEIIIIREll
nats, s'empollan aquf els r e trae- I
gire una decepció inevplirable;
selle fa impossible compendre I
ADHESIONS
cara Catalunya pot ésser la Na- Noste-a
Parla
ha dirigit Ufl offrie oprimida. La maje.- part ne ei al senyor Presiden
de la Unió
les
narionallats
sobresee,
en
in_
Jurídica
Catalana,
fent constar la
de rnarionaditzar el eete problema el ee sincera
adhesió de l'ci,Litat a
han deepertat arreu simpaties l'acte de protesta que es celeperque han inepiret amh la jus- brarä
el riropvinent diumenge,
Urea de la sera causa, un Renta. alhora que felicita cordialment
ment de e-empaste, o mellor dit, reseee„au seeyee
pur la pedade_
aquella natural i espondänia in- Lisa iniciativa d'ore:minar raeclinació Aue se sent sempre en- te de referencia.
vers les vides humils.
•
•
Aneo DO ha passat mai a Cae
La Joventut Narinnalista do
talttnya. Ees que rn visiten fan
un raonament que es molt lógic: In.e"Pöiaj,s'a ie
he,,ceciax taalAtalcaLe(i;1
ens
e7s
els forts—dinen—
lehrar
a
,La
Bisbal i pensa assisels treballadors, els amos de les
tir-hi mitjançant delegad&
empreses grosses, la vostra
••
lira esta al nivel de les euro
pees, no vos mancan podes, esTambé ens ha enviat irr es_
criptors i artisles que les nacions crit fent ernster Im eva adliesiö,
mes aveneades validen afillar-se, l'Atener] Pi i Marean de la Unid
estadistes 1 j urisconsulte (ami_ F e deral Nerionalista Republicana
nents; reme es, dencs que comp.- de La Bisbal.
tant ene!) equestoe elements, úni• ••
ques i indestructibles forres dels
La Unte Juddira Catalana premetes. Slill oprimes? No hi ha
(mete, es que g en uns oprimas ge a toles les entitats naden:ribetes de la nostra terra que dea graterent. T'ho rne
eo la seva representacid per
que
es pro- luin
es
picrani
(1.
""
a
q " ciza a 'itssistir a! erendi ös (tete de pro
perqub ha donar-se
' casa ia Hoener,
no testa de e
agravi'als ultraegee ines de plonyer =i
que ha d'a_
ferits a la nostra gleriosa llene
rar-hi
/negué
es
deira
usurpar
gua,
que
lindrä
lloc el vinent
la casa."
I mena" (tia 15. a loe guatee dc la
I el pitjor
(Die aquest CSter e a. e lea Diseee.
tra "'rPr que e " s
t"tes aelues Els comissionads sortiran
tee
no toles
sap enmara,
ni co- Pacedera en l'expree de dre ruit
neixcoses,
dampoe,
les vexaeions
a (pm Catalunya este enlejía-te; del mali del mateix diumenge,
p ee coneix ell ni sap res de l'e_ eesent el !loe de reunió Feelació
e, del jutne de La I3isbal, un de Freno.
En In imposibilitad material d3
jutge que insulta grollerament la
Diestra Ilengua i que. rrnigrat les t'en Retuesta inviteeie individuelqueixes pro ! retee ! of itn po- nient per manca material de
tempe, la Unid Jurtdica Catatana
rauloritat l'empara i el mente en el seu !loe; no eap tampoe els prega es donguin ft- 0 -= •ter
que els catalans, giran dernanen invitades.
• ••
j ustfoia, l'han de dernannr en
Eefe deeportan! un di:me-a:e!lengua forastera, per reolts inarrh la que, rnalgrat me general en l'Al! i Dais Emfofa la rae I totes les protestes, perdä l'anunei de l'acte de des_
hem de demanar i ens otorguen, agravi a la !lengua catalana (que
"soi-disant", otorguen
Justl_ ha de celebrar-se diumenge virent a La Disten!. Nombrases ente:11a de la comarca han delegat
Nacionalistes
Cat3lunya,
culpa ra. ben riostra de corleen- !a setu r e p r esentarle, en aquest
tir-ho.
red Pestranger que ens acte, que promet reveetir una im
visita de no planyer-nos i su _ aortäncia inusitada.
posar que ens trobern be en aques
• ••
ta silente:6 d'indignitat nacional.
La
Unid
Jurídica
Catalana
Si DO ve una reacció suseepagraien cora4ment totes les entibilitat nacionalieta, rneetre no coratjadores edhesione rebudes
escombrera d'una ; r egada tots d'arreu de nostra 'erra amb nto _
Teques clemente que, exereint
trn de 1 (tete que organitza a La
entre nosaltres funcione miguei al metete deferir( lamenta
tes, rstant cornplittament diver_ (me raons de temps i d'espai ro
eints amb les institucions mos- Ir prrineti ocupar -se d'elles en la
trades i ens imposen Ibis des- forma que sön acreedores.

MUSICA
ORQUESTRA PAU CASALS : Primer concert de trclor
El fet inie un eminent artista \dolí ooncertant En
i al mateix tempe tee,nic admi- una execueed mes a pbirle Casals,
lomada i ee
rabie, con/ és En Pau Casete, vine reno; en els flautes soliseds
seemes a posar-se al front d'una nyors Vila i Casanoves, un a aorquestra, havia de donar, tard lues coneurs.
o d'hora, un resultat espdendid.
La deliciosa "Simfonia", inJa i'acy passat oelebrievem com
ilila r e alidal aquesta esperarme acabada, de Schubert, obtingué
una encartada interpretad& Eds
d'un principi. Pezó ara que co,
menea una nora serie de concerts dos fonnosos temes d'aquesta
primer viril i amb un
i que despees (l'un llarg estiu, obra—ell
hala de misteri; el sezon deleade roo era D'apee en la primera rneut enmiele; tetes les Ilums d'un
ardid() les brillante qualitats de
bellesperit
crepuscle
fent vibrar
el ten_
l'orqueet ra (guate ats condensa_ dre
del comr
ositor—van
des en la paraula "estil" 1, per ea re ieer l'auditori per la eiti,da
tant. la que mes apreciem, cal
n'atinare que En Casals salió ob repetir 1 exit de l'artista per a tun
i9a l'orquestra.
que tole CTIS adonem de l'esforç
En "El cacador elma
realitzat i que de mande tan britlant corona Parribient musical a feia temps no ejecutada a Barcada cop mes intens i culte que ce/ona, Cesar Franck renuncia
s'observa a la ciutat. En Pau Ca- ande difleultat a la seva própia
sals ha assolit en la sera nova p ersonalidad, noble i serena, supersonalitat, el que es proposa- rnarnent candorosa, per a tractar
va: crear a Barcelona tina or- el poema simfónie a la manera
que Liste ve crear. No es %ere en
questra que -tos reflexe fidel
:su pulere i honrat espere: eme. ell la desagradosa grandiloqüen_
da del celebre compositor honsie al.
La primera sessió de l'aetual gares, ni /non menys aquella man
serie de tardor vingué a nonti-, ea de sinceritat de Derlioz. Cesar
nuar ele exila do lea ante-iora Frente és un músic dificil per a
temporades. Un Vedar sel eet d s- expressar el mal; aquest se li reeim mudi al Palau ( de la Música sistelx a la eeva inspiracid bouCertalaare, veient-se la sala l'oree debe«. > e estala ( "el cavador
animada.
basat en una balada de
Les obres aleen ardes en ;mute Bürger, es una obra formosa l e n
la audielo, toree o "Cop eert de ella el compositor belga ens paBrandenburg, núm. 4", de .1. Se- leso ja el poder descriptiu del
ritme. L'orquestra es plana de
bastia Dada; la "Simfonia
bada". de Schubert; "El caçador color 1 d'interès dramätic. Algún
malea", poema simfenic, de Ch.- tema—lee veus d'idead al cava_
ear Frank, i la "Bacanal" ffiel "Ve- der malet—, ens recorden el venusberg", de "Tannhauser", de ritable eleitar Franck amh la seva encantadora puresa. Mes que
Wagner.
El "Concert e ele Bach fou por- altres, desitjarfem reune eedeind
tat per l'orquestra arnb fäcil des, aquost poema als programes deis
envoltura, toles lee dificultare concerta d'orquestra.
eeneudes sota la direcció tkettica
Fiat la vetllada amb la "Baca del deleeter. VAN Cerli aMir ea
di nepera "Tanalellyeer• la

pkrina de Wagner tan finament
sensual i exquisida.
EI públic no es canse d'aplaudir tota la nit, fent al fi nal una
llares ()vació al mestre Casals i
la sera notable orqnestre.
E. M. F.
--Marta Barrientoe.—Wanda eandoweka
Els tres noneerts de música entice que aquestes dura, metates
eminente varen donar, la prima_
vera paseada a l'eeplendit teatre
dels Camps Eles, de Parle, tingueren un exit extraordinari. El
d'Uf() musical del gran diari parissenc "Exceleio" hi dedicä un
Iang article pie de Bolinees per
a la Barrientos i la Landreveka
i en un dels p ara g rafs, hi dele:
"Els dos primers corroerte varen fer pendre per asean el tea-,
(re ele Elvinguda Montaigne. 1
el de demà fa suposar que es do_
narä sense obrir la taquilla, 'aixf
fou de xardores Fentussiasme del
pídele que obligara a 'bisar" toles les exquisides composicions
que ii foren ofertes. Hom roneireja l'a prodigiosa potóncia d'evonació de l'execueie sensible, ele_
gant i justa de Wanda Lancloveska. arnb sme art. eeritableneent
mägie, ritfe"pS3deix el ,secret` ne
les reencarnacions més corprenedoree i el talent dr la qual arriba sovint a la frontera que separa la música de l'espiritisme.
Al seo costal. Maria Darrien_
tos, oblidant les ,seves prosees
teatrals i cure exercids recale de
l'alta escota de cand, ene donä
unes interprelacione gaifebe 'ffmides, a torea d'ésser modestes,
peral ens feu admirar una veu
sense rival, de la qual la sonoritat, la serenitat i la treneparideeta de cristal o de fontanella ens
sún inoblidables..."
Die programes d'aquests cond'ele seran r e produile en els que
Maria Barrientos i Wanda Lan_
dictaran en rl nostre Palee de la Musica Catalana els
dies 30 de l'actual octubre, i 4
i 7 de flore:ubre.

EL S TEATRFS
nou
neme, diuraenge, sš daran a
aquest teatrt dues magnifiques
funcione, posant-se a escena "La
Alsaciana", a io qual obra s'ha
revelat com un extraerdinari cantant el l'a p een eatalä Rosend
Franco, i "Las Golondrinas", uns
&a mes remanents triomfe del
gran barfton Ortiz de Zärate.
La vinent setmana s'exposarà
al cartel d'aquest teatre la resiete "Orne es gran Barcelonate,
havent contraelat l'empresa perquá s'encarreeui del cekbradis'sun Nandu", En Pep M'irgues.
-n• n•• •••

L'act2 d'A
ació Nacionalista del da 22

Creix d'una manera extraordinäria arreu dì Catalunya l'entuarruine patridic davant la remerienda de la realiteaern de Vade
d'Atirmacee Nacionalista del dia
22. Una prova d'aquese entusineme es el gran nombre d'ad:lesione d'antitats de tole els 'nativos polltics que s'estän reten/
a la acede P. de Propaganda del
Centre Autonomieda de Dependents del Comere i de la lerdeetela.
Entre les motee adhasious rebudes Ilns ara, figuren les segerente: Centre Popular Cata1anista de Sant Andr. u de Palomar,
Centre de Dependents dcl Comerç
i la Indústria de Lleyda i la
seca comarca, Centre Autonomista de Dele:relente del Ccmere i
de la Indústria de Vicit, Joventut
Catalanista (seeeeó den °entre
Catete) de Sabadell, Casal Nacionalista de la Barecloneta, Unió de
Dependens de Figueres, "La e'eu
Graeienca" (revista setmanel),
Agrupació Nacionalista Dennierätica del Vendrell, Esbert nacionalista d3 Torelle. Centre Regionalista de Llagostera, periddic
"Scäria Nacionalista del Palde
Nou" t mulles d'altres dele norne
de les guata n'anirem donant
compte succeseivarneut.
• ••
S'ha rebut tarube el següent telegrama ele Santander: "A Vade
d'afirmacie del 22 d'octubre.
m'adhereixo amb tota anima. El
meu pensar i ei mett sentir sen
per a la nació catalana Hiere I
mestressa deis sens destine, a la
que ningú del mon te dret a fixtir-1 limita com a un poble que
s'encamina envere el progr a la
llibertat. Us saluda, Ruff Pelayo."

NOVES
a a

Aocident l s obres del
"Illetropollte"
Degut a una ensoleiada de lee
obten; del e eletropolifir" al tres
compres entre el Passelg de Grecia i correr de la Diputare& Resultaren ferit Eduard Trabado i
ensebe Crasa.
Aceldent del treball
Franceme Macipe Madurga, de
28 anys, tancant una portella d'un
regó del tren de la turna de M.
8. A. egafat la ntit dreta.
freetteraell-Se cii dit de.

PALAU DE LA
GENERALITAT
>espete de les Secciolfe en 14
reunid del Consell Permanent
den dies 11 i 12 d'octubre 1922.
Carreteres, camine 1 ponte
Desee-necia deis senyors diputats per g assistir al reeoneixe.
ment i, si s'escau, a la recepei6
dellnitIva.de les obres d'empedrae
ment del pont sobre el riu Ter,
en e4 quilemetre 2, heetómetro
4, del camf de Manlleu a La Gte.-,
va, l de les obres de fábrica del
cerní reinad da la carretera d'e.
grualada a Sitges al carel de La
Pobla a Carnee, per Espelta i Torre de Claramunt.
Adjudieacie de les subbaeles
de proveiment de pedra partida
per a la conservarte dele (pillómetres 1 a 2'085 de la carretera
du Reus a Almoster, per Centelle
vele i (le les cubres del earel
aal de Sant Pere Salavinera a
Cala f.
Continuacie delta treballs a les
obres que es realitzen per administrad&
Berroficencia
T. irrita de diversos expediente
de reclusió de demende pobres.
Aprovació de les Brees per a
la provisió del cerree d'AdminieIrador deis Establimeale de Bee
refiedicia de Tarragona.
Cultura
Concessió d'un premi per ale
‚Toca Florees del Rat Penat, de
Valencia.
Orcanidzació del cure le pebre
diques en l'Escota Superior de Die
blie d ecäries.
Adquisició de. !libres i material
d'informarle i didectic referent a
la organització d'Eecoles orimäe
ries.
Nomenament de Professors
pels er5enc'amenml ile Filatura i
Dibuix per a Manyans a l'Escota
del Trehall.
Agricultura

Nomenament de Professor
Zoologia de l'Escota Superior dl
grieultura. en meres del eoneurs
celebrat a l'efecte, a favor do don
Franeese Garrea del Cid.
Aprovació de les Bases
Coneurs per a la pf-cernió den
rerrees de Cap dele Serveis de
Terra Campa i Viticultura i Enologia.
Organitzarie d'una campanya
de eellea ri t eloid dele procedímente de eelereiö u preparació de
llavors de blat i de sembra a me
quina.
Les de s ees de Fllosofia
El Censen de t.t eitagogia de la
elaneornunital, de Catalurtya ha
encarregat una do les Claiees
eilosofia dels Estudie Normale
al distingit eatedrätie d'aquesta
Universitat, don Jaume Serra
Hender.
Servels de rarnadertet
«o pouent-se celebrar el Concurs bovi de Berga, per la suspensió dels Concursos de bestiar
de Ta Mancomunitat, derne date
menee, dia 15, tindre lloc a Berma a les onze del ntate una Corfederada, que donará el profe.se.er'
senyor Rossell i Villa, explican/
l'aecid de la Mancomunitat per el
millorament de les races i
piadas que slavien obtingut deis
Concureos.
• •n 111. •
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RELIGIOSES
Avui, Sants Calixte I. Papa.
Llop, märtirs, i Santa Eortunala.
verge.
Quaranta hores: Avui, a l'esglesta de les Germanes de N'ostra
Senyora de l'Esperanea (Eixameta de Sant Pere, carrer del Corleen de Cene). Horca d'exposició:
de les vuit del mali a lee sis de la
tarda.
La mana d'avui: Sant Cabete 1,
Papa i màrtir, color yermen.
Cort i le Maria: Avui, :lustra
Dona duda redore, a Sant Cugat.
Adoracid Nocturna: Asui, a la
parroquial de S. M. Maria de Jesús (Grecia). Tora de Sant Josep
Oriol.
Vetlles en sufragi de les enirnee
del Purgalori: Avui, a la seva ea.
pella, Escorial, 155 (Grirciat.
Torn de Sant Ralee Are-ángel.
— En el Seminarl Pontillei de
Tarragoua hi ha robot el arau de
Ilioenriat en Sagrada Teologar
don Jaurne Ferrer i Cual, viese
de La Biaba).
Paerdquia do la Pingas!.
ma Concepció
Dominica XIX despees de Pentecosta, 15 octubre de t922. —Mi ., ‚
sea a d Uart S d'una. A les sis, du.
rant la missa, ea resara la primera part del rosari. A dos (marta
de vuit, plática parroquial pel re.
vereud capella-ecónom. A les vuit,,
missa de Comunid general do
l'Associació del Via -Crucis, amb
pletica preparatória pel reverend
doctor don 'Esteve elonegal Pre. A
les deu, ofici. A eres orne, segons
part del Rosari. A dos guarde de
dotze, visita de Nostra Dona de
Montserrat. A les dotze, sadutacie
Medalla i cant de la Salve per les
Fines de Maria. A dos quarts
d'una, plática doctrinal pel eme,rend doctor En Rieard Aragó Pre,
Tarda, a dos quede de quatre.
i‘nsenyament del Catecismo. A 14
sis, "losare cantal en procesad
per l'eegiésia i T'austro& ~asid
uió de 4. 15. M.. platica doctrinal
pel reverend capellà-tovagiut, inr
1 uedieTt4 t room».
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TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
'El missat g e presidencial del senyor Alvear
a la Cambra
Buenos Aires, 13.— En el ambient d'entusiasme extraordinari
quasi sense precei snts, ell
senyor Atacar prengué possasiö
del 9.2.t1 càrrec, prestant com a
nou president de la R-nititi t ica Argentina, jurament, de lidelitat davant del Congrés. Acabada la serimania de la presa de la posessita el senyor Alvear liegt el missatge presidencial, en el grial
declara que el seu partit, en elevar-lo a tia mes alta magistratura ha palesat que rimperi de la
democracia es un fet.
Afegeix el senyor Atacar en el
. ßeu document que s'esforçarà per
cooperar al foment de la produeeió de tetes les tonta de riquesa
del pais, distribuint a mes a mes
equitativament els seus fruits. •
Pel que es refereix a les raladona exaeriors, promet el nou
President cuidar-les amb la mejor cura possible, fent-les ohjecdelta seus estudis preferente.
Respecte d'aja& feu constar
que la República Argentina disfruta del punt de mira de la seva política exterior de l'estimable
prtvillegi que representa la gran
lampa:je que Iota els paisos senten per aquest poble amarica,
aimpatia de la qual — digué —
tinc rebudes inequivoques demos
tracions.
Declara després que compta
per a portar a cap el seu programa amb la coblaboració de tots
Als partits que no dable que l'ajudarän a la realització dels seus
patriaties propósits.
El missatge prasidencial s'ha
aebut amb frenatics aplaudiments.
Acabada la lectura del missatge
presidencial el sanyor Alvear sorII del Palau del Congres essent
aeempanyat per tots els ministres, nombrosos diputats i una
multitud irnmensa en la qual figurava gran quantitat d'elements
de les Colenies estrangeres.
Durant tl trajecte les aclamadone al nou President no pararen un instant, ni l'entusiasme
decaigué en cap moment.
Les daries da la bona societat
argentina tiraven des dels balcons una verdadera pluja de flora
damunt la comitiva presidencial.
Per l'aire evolucionaren fent
resortir l'esplendor de la resta,
un dirigible i alguns aeroplans.
'organitzà una parada milla
lar, que resulta brillantissima.
Les tropes arad/fines que prenvieren par t en ella anaven preoadides per les tripulacions dele
navilis de guerra japonesos, uruguais, brasilenys I xilens que estant ancorats en el port.
L'entusiasme es mantingue en
tot instant, resultant una verdadera testa nacional.—Havas.
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On se celebrarà la Conierèneia de la pau?
Escutari, a \Ginebra o bé a Lausana?
Es temen noves
Els inconvenients d'Escutari i els aventatges de Ginebra i Lausana
Els incovenients que hi
Els delegats grecs signaran el protocol
complicacions
anglesa
El fracàs de la política
troben els grecs
Paria, 13.—Diu "Le Matin" que
aelecció de Escutari com ¡loe de
la Conferencia de la Pau no satisfä ni ala tures ni als francesas. Els tares demanen deliberar
en Ilur propi terracita i Eseuta.
ri no els agrada des de aquest
punt d'obir.
Es una plaea torta, en ¡a qua:
un sol borne controla sobiranainent les comunicacions. El general Harrington, que de aquest
aeaes Ordres lesheme, té a
quadra i D'az;uf
.pràcticament
França
resulta que
estarle informada tan sols per la
vie de Londres.—Radio.
Londres, I3.—En els cercles poMies es dona credit a una nota
publicada. pel "Daily News", cagona la qual 1:a próxima Conferencia de la Pau, que resoldrä la
qüestió d'Orient se celebrara a
Ginebra o Lausana a causa de la
say a proximitat a la residencia de
la Socielat de Nacions, a la qual
está encomanada la protecció
les minories crislianes.— Havas.
París, 13.—"Le Petit Parisier."
preveu que en la Conferensia de
la Pan oriental sorgiran nombro.
cesdificil:nata de detall i lins i tot
de fons. Aixfs—escriu--as de de sitjar que els aliats. i principmment França i Anglaterra,
abordin aquesta negodacia rapital si no es després d'haver•se
posat de complet acord.
Per altra para d'una ronaarsa
que ha tinaut un deis redactors le
"Le Petit Parisian" amb FeridBei, resulta que rae part de Terquia es considera que el praxim
tractat, que sera obra de la Conferencia, no constituirà un programa tan complicat com el traetat de Serres.
A més a mes, a Angora es diu
que gran nombre de les estipulacions inscrites en el tractat de
Sevres ja no tindran ra6 d'ésser
per tal com havien estat,
tes en di moment en que l'Imperi otomà eslava disgregat, i que
no pocha posar sota tutela el que
en restava. Avui els aliats es troven davant d'una Turquia er dret
de la qual a la vida i a la independencia han reconegut les nadons.
En un mol, cts turcs aniran a
la Conferencia de la Pau, portant
com a programa link el pacte nacional que des de 1920 es la carta de les Hurs reialndisacions.—
Radio.

, UN DISCURS DE CHAMBERLAINE

Londres, 13. — En un discurs
pronunciat per Mr. Chamberlaine, aquest ha reiterat la SeV3
lleialtat a Mr. Lloyd George i ha
posat en guàrdia contra el partit
laborista el triomf qual es facilitaria si es fomentes la divisió.
El parlit laborista no podria i
sabria ter front als prublzmes
actuals.
El senyor Chamberlaine ha declarat que es mantindrä la unió
de la codició flus que es cellebrin
les eleccions i una regada celebrades la unió coalicionista dasapareixerà.—Radio.
VAGA DE DOCKERS A AMS-

Aeronälitica

El Congrés de Roma
decideix que els avía-

dors alemanys puguin
ésser admesos als
concursos

Roma, 13.—El Congrés d'Aeronautica Internacional ha deeidtt
d'augmentar de un a tres quitónietres el recorregut que losura
de superar-se als afectes del record de velocitat.
TERDAM
Encara que la qüestió de l'adAmstolIam, 13. — Aviii ha co- rnissió d'Alemanya a la Federamençat la vaga general de
da Aeronáutica internacional harregaders de mota—llaves.
gi estat ajornada, sha convingut
UN TRACTAT RUSO-PERSA
que els aviadora alernanys poden
Londres, 13. — Segons noti- (is ser admesos als concursos de
cies dels diaria, ha estat concer- aeronäutica, deixant a aquest
tat un Tractat ruso-pereä, pel afecte en completa llibertat d'ac'qual Persia, en el cas d'una gue- cia a cada Aero-Club.—Havas.
rra soferta per Rússia, permetrà
D'ANNUNZtO MOBILITZA ELS
a les tropas sovialiques d'atra.
"ARDITI"
ressar - els territoris persone per
París, 13.—Comuniquen de. Mia atacar a al ,es aa t ämia.— Halä al "Petit Parisien" que D'Anyas.
aeinzio ha publicat una proclama
LA CANIBRA AUSTRIACA VOTA als fiurnesos deeretant la movilit, LA CONFIANÇA EN EL GOVERN zació general dels "arditi" des
;Vietia, 13.—El Consell sacio - d'ahir, dia 12, a les dotze de la
aal de la Cambra ha dona!, conip- n
te a aquesta del resultat dele trehalls de la Societat de les Nacions LES INTENCIONS DE D'ANNUNZIO
en favor d'Austria.
Milä, 13. — S'ignoren quals
Despees de llarga discussió la,
la Caneara rebutjà una moda de san les intencions de D'Annunzio
desconfiança, presentada pels so- en decretar per avui la movillitzacialistes, aprovant, en canvi, un cié de tras els d'Ardili. Semhla
ordre del dia de confiança en el que es tem una incursió dels partidaria de Sanella refugiats a
qual es dónen les grades al Govern pel resultat de la sera labor. Croäcia, sobre la ciutatatel Quarnero.—Radio.
i—Havas.
(MARITIMS DE
JAARSELLA ACORDEN SEGUIR
LA LLUITA I EL: DOCKERS
TORNEN AL TREBALL

Marsella, 13.—E1s inscrits martinis reunits a la Borsa del Treball han acordat prosseguir la
lluita fina a obtenir completa i
, jotal satisfacció.—Radio.
' Marsella, 13.----Avui ha acabat
la vaga deis carregadors del moll
.1 del carbó.
El lreball ha estat repres a
gdi az—liavaa,

Les reparacions

El carril de la pau a Orient

República Argentina

ELS FEIXISTES A FLORENCIA

Ruma, l3.—El "Corriere ditalis" diu neme a Flore:ida els felaisles intdistaren prendre per assalt les dependències de la Sets
Episcopal, no podent aconseguir
Hurs propósits per baver-ho in:pedit la policia .
En canvi s'apoderaren del Centre Populista del basta de Sant
Jacob.
Tanibé s'apoderaren i saquejaren el circol católic d'antraras.
--Havaa

Atenes, 13.—Des de la proclamada de l'estat de seti ha regnat lranquilitat.
Han aribat els delegats de la
Conferercia de Mudänia. Per haver arribat tard a Mudänia les
instruccions del Govern grec. en
les pala es proposaben reozlifiracione de detall al protocol,
aquest no fou signat per aquests
delegats. Peró fiersuent Grecia
el deciilit propósit d'acceptar les
clàusules del prolocola els seus
delegats el signaran demä,
Haya,
Merme, 13.—Es cap que ¡'Mt
Comissari heb-lénie a Constantinoble. senyor Simnpulos, signarà
el prolacel de l'armistici.—llavas.

LES MCGIFICACIONS QUE P %SANEN INTRODUIR ELS GNECS
AL PROTOCOL

Londres. 13. --- Comuniquen
d'al o n es ol e l'aliSoritzaria
Govern BIS deirgats per a signar
Faenad dc Mudänia es ten amb
rendida ene devien ;ntroduir-se
les següents moditicacions:
Els grers ocuparan la linia que
seguia la frontera turco-búl gara a Tracia el tela. eornservant.
així sota el llur control la regid
de eDrnotika; les atitnritats
ti/mines seran admitides
Träria solament després de nranteritals civils gregues.
iir
El Grivern gene enesrregä fambe als seas representants a Mi:dänia que s'esforcessin en obtenir l'amnistia per als grere
Tracia i de l'A s ia Menor, instas
dele que erry 'ren a l'exarcit grec
i el canvi dels presoners.
Ccm se cap. nassestes instrueeions no arribaren a temps per
esser inlroduidee al prolorol.
per 6amb lot PS ere!: qns el Govern el sig^^-5. a sa, ' •• dema.—Radio.
Parts. 13.—Creaun 1 atser tcPes que l'acord del Govern he iTenle aprovant ¡es negorsiaeions
de Mudaran fon adnetat en Consell dc ministres.—Havas.

la que ha resultat de inacord entre Curzon i Poinear, a París; la
de Harrington. Franklin-Bouillon i general Pelle, a Asia Me_
nora i en general, per a dir-ho en
un mot—acaba l'articulista—, ta
politica que en teta els casos hagi per reaultat l'adopció de
les soluciona preconitzades per
França.—Havas.
LA SENYORA DE LLOYD GEOR..
GE ESTA CONTENTA DEL SEU
MARIT
Parte, 13.—TelPgra rifen de Lon

dres a "Le Mohn", que en un
discurs pronunciat stur per la esposa de Lloyd George. dedlarä
aquesta que el Tolde brame ha
de significar la seva satisfacció
pele resultats obtinguts en la pohtira desarrollada pea sen marit.
Tuc una s'entable satisfacció
--afegf—porque el mes/ maril
tindrä ocasió de demostrar a l seu
pate ela benefirie ene li ha reportat.—Havas.
LLCYD GEORCE DECIDEIX CON
VOCAR LES ELECCIONS

Londres, 13.—E1 "Dally Tiesas"
diti que Dloyd George ha decidit
de convocar a eleccions generals
en data propera.
S'assegura que ja estä flaiula
la dala dr I 4 de noverribre que
vindrà.—Havas.
LA GPINIO DE LA PRENSA
GLESA

Londres, 13.—Escriu el "Mor_
atila Post": "tao que ha impraeabossat als tures e$ la cooperació
entre Anglaterra i França. Pea fet
de no haver realitzat abans
aquest acord fonamental, Lloyd
George perllongà la guerra entre
grecs i turra. pera de ene que
Ilenea a nostre fadigat país en el
remolí."
L'"Star": "En el segle XVIII
floreixeran abundantment le $ com
binacions politiquea con postes
d'aventurers i intrigante. En nos
tres dies, el públic no oblitla:a ta
edilicia de Mr. Lloyd Genr.r.. prix
ta detectes i vicia ea:sil:lenta a
les combinarions de lee qaale
LA DELMITACIO DE LA ZONA
acabeu e dc parlar."
NEUTRAL
La "Pall Mall Gazette": "QualConstantinoble. 13.—Es dana
con/ a segur ene la primera re- sevulla que sigui el resulta' de
unió per ale frehalts de la delimi- la crisi turca. 1 5 5S.11C11) azie
tada de la zona neutral es ce- es crei en la politica interior del
lebrarä el tlia 13 del corrent a país no desapareixerà cense que
aliaga/ pres malee especials per
Ismida—Havas.
a r e torna' trarquaitat a l'oELS T IJRC3 ES RETIREN DE
pintó púa.lica braänica El Go
vern angles i la Nació M no es_
TXANAK
Tranak. 13.—La retirada de lee tan en contacte. El Parlaa.ent,
tropes largues del territori de que havia d'essea un tac entre
Tzanak s'està efeetuant cense in- ell s , esta moribond u sei s e autoritat. No hi ha que nblidar que
cidents.—Havas.
fa pitar) de quatre anys que roEi. GOVERN GREC APROVA
pinió pública no ha ancprsasa' colL'ACORD
ieetivament Ilur voluntat i es molt
París, 13.—Ciaminiquen d'Ate. tard per a recórrer a les eleccions
nes en doapatx urgent que el (Jo- genel.als.
yera grec ha aprovat l'acord conEl país no pot continuar essent
certat a la Conferancia de ala- administra: pel afinistesi eoalidänia,—Havas,
e t onista artual. Poden creurehe
o s tres amics p ie francesas quant
DEMANANT CLEMENCIA taa.-LS
diem que els Franjes ste asui
GRECS
estan al Poder, no repsesen'en
Constantinoble, 13.—Els Alts el sentiment del poble britaniza
Comissari aliste han enviat una ende lié. l'ultra t gen, carn ho
nota al comiscan keinalisja most raraa les eleccions genere. 'e.
dalfers estrangers a aquesta ca- —Radio.
pital demariant-li que s'adoptin
mides de clembwia arnb els in- UN DISCURS DE MR. OHAMBERLAIN
dividus de l'exercit grec
d'Anatólia que AS troben
Biriningham, 13.—Mr, Charnpresoners als camps de ciigen- berlain, en un diseurs prununciat
tracia lurrs i que tenen de eens- en un dinar celebrat en honor
pareixer davant dels Consells de ecu al Club Conservador, ha deguerra—Horas.
clara( que ignorara la data eis
que es verificarien les praximes
EL CORONEL PLASTIRAS
eleceions, peró que es probable
Londres, 13.—El charle publi- que la nova Canibra resulti rnolt
quen un deepalx de Constantino- distinta de Factual.
ble dient que el coronel grec
Afea( que si es constitueix la
Plastiras en revistar les tropes majoria del nou Parlament al
de Tracia declaras que Grecia no Partit Laborista, la responsabiliabandonara la Tracia Oriental, tal en causa sobre dels que ainb
can l'exercit est resolt a defen- la Hur actitud liagin contribuit
sar-la a taita costa.—Hacas.
a aquest reaultat.
Parlant de la qüestió del PróLA POLITICA EXTERIOR ANxim Orient, defensa amb molla
GLESA :-: UN ARTICLE DE
energia la politice del senyor
M. DE JOUVENEL
Lloyd George, afegint:
Paris, 13.—En el diari "Le Ma
Pernianesquerem neutrals en
tin" el sellador Si. de Jourenel el conflicte greco -turc, peró sempublica un article en el qua] fa pre resolts a in/pedir que la gueconstar que si ras directora de rra A'Asia Menor es propagues a
la política exterior bitänica sha- Europa, per a evitar que Consguessin adherit almas a la políti- tantinoble es convertís en. una
ca portada a cap per França en aova Esmirna, i per a -rnahtenir
yo que es refereix a la qüestió la Ilibertat dels Estrets.
d'Orient, s'hauria estalviat molla
Aixa es podas fer d'acord anib
de sang i molt
ele aliats, peró estävem resolts
La política grega—afegeix Par- a defensas' tots sols, si necessari
ticulista---. , (metiese a Anglaterra fos, la Iliberlat dele Esdrels, llitant coto a Grecia. La política bertat que quedä consagrada amb
seguida a Genova ha fracassat sang anglesa.—HavaS.
a Anelaterra el mateix que a Ilassia, i la politice de morattiries EL5 ALTS COMISSARIII ALIATS
ES REUNEIXEN
preconitzada per Alemanya i de..
Loadres, 13.- -Comuniquen de
fenseda per Anglaterra, lambe
Conslantinoble que els Alta Coha fracassat a un i altre país: a
Anglaterra i Alernanya. La única missaris generals aliats ea retinipolítica que per a la Gran Bre- ren aquest mal! al Quarter Getanya ha estat política d'èxit,
neral anglas, per
diacatir

detalle relatius a l'evacuada
de Tracia, i acordaren d'enviar
tres batallons britänic, tres francesas i un databa., per a vigilar
l'evacuada de les tropes gregues.
—Havas.

els

Sembla que Mt. Brod.
bury proposarà una
altra moratòria
París, 13.—La Comissió de Res,
paracions es retinitis avui per a
tractar de la situada financiera
d'Alemanya.
Segons l'Agència llevas, el de 0
lega( angles Mr. Bradbury soali ,
citara dels aliats que el Reich
gol dispensat de tot pagament
en especie durant cinc anys des'
del praocim primer de gener, i ea'
cempensació, Alemanya procede.,
ria a la reforma de les seres fi.
:lances.
La mateixa Agencia Hayas creg
dubtas que França accepti aques.

LA SITUACIO MILLORA

ta proposició, no solament per

'Londres, t3.—Telegrafien

la duració de la moratórita sine
també per la incertitud respecte
de la eficacia de la reforma finan,
ciera que hauria de fer Alema.
nya.—Havas.

Constantinoble a l'Agència Reuter que les noticies d'aquesta nit
resulten una mica minora.
Es diu que la cavalleria turra,
qüe haviäpnsat t einritza, ha
començat a recular. A Txanak eta
turca PS van retirant' darrera la
linia de &Maread&
Es diu que solament que fina
anit les trepes alegues no tingueren noticia d'haver estat
rnat l'acord de Muilänia.—Havas.
LA ACTITUD DEL GOVERN
FRA NC ES

París, 13, — Avni sha celebrat
una conferencia presidida pel
senyor Poineare a la qual assistiren els senyors Barthou, De
Lasteyrie; Reibel i Mauclere, en
la qual a'eaxminä que adoptà
resta de l'agravaciö del mara , les
canseqpencies respecte del pagament de les Restauracions i la
propasició del senyor Bradbury,
que sera, obgecte d'un examen
prefun en ras departaments interesats.
La proposició del senyor Bradhury, concerleix a Alsmanya una
meratória de cinc anys per a loto
ele pagaments en especie, pera
des d'ara sembla inadmisible al
Govern francés perquè prejutja
el psrvindre de la prosperitat d'Alemanya durant un periode massa llarg, sense que els alíate pugin tenir respecte d'ella cap base seriosa d'apreciada.
La posició francesa no sha
modificat dsspres de la Conferencia celebrada en Londres el
passat agost. •
NOTICIA DESMENTIDA

Sofia, 13.—L'Agència búlgara
desmenteix la informació procedent de Constantinoble segons la
qual el ministeri de Justicia de
Bulgäria havia donat ordres peralte es prohibís l'entrada en teu ritnri billgar a tots ele refugiats
procedents d'Asia Menor. — Ha-

D'Alemanya

En el procés per les

memóries d'azberger
es demanen treballs
forçats per a Fehrenbach
Munich, 13. — El procurador
general ha demanat una pena de
quinze anys de treballa forçats
al senyor Feltrenbach, al qual
s'acusa per la publicada de unes
iaemóries de la guerra, del senyor Erzberger, en les quals els
enemies d'Alemanya han pogut
trobar fonoment per a declarar
oue aquesta potencia volqué en
realitat emprendre usos guerra de
conquesta. A Penaemps ha dernanat anàlogues penes per a altres
dos acusats pel maleta assumpte.—Ilavas.
CONTRA L'ESPECULACIO SOBRE
ELS
DIVISES ESTRANGERES
EFECTES DEL DECRET

Berlín, r3.—E1 decret presidencial encaminat a combatre l'especulació sobre

les divises estrangeres no es publica fins
despees de tancada la Borsa i pr ‘sflui un

verdader Anic entre els especuladors i
acilluc catre cls agents de carnet, que temen veure's perjudicats. El primer clecte que va telar el decret Lau fcr baixar
el «lar de Zoo mares a 2490 i la pesseta de 400 a 378, per5 a la nit el &llar
torna a pujar més alt del que eslava.
Els especuladors estan satisfets de que
en el decret noca parli de la investigació
que es deis arojectava el Gomera s.fbre
les transr.ccions de la semana darrera.
La premia en general combat el decret,
censurant que es satmetin a control
les transaertuns que es fralitacn entre
els 13ancs.—Radio.

L'OFICINA INTERNACIONAL
DEL. TREBALL

Ginebra, 13.—El Consell d'Ad.
ministrada de la Oficina Internacional del Treball ha discutit
l'informe de M. Albert Thomas
referent a l'activitat d'aqueste
Oficina, durant el darrer
1re.
Aixecà acta de la ratincaela,
per part de Suissa, de les quatre
convencions adoptades a la Cen2
ierencia de Washington. retan.
ses a l'atur i al treball noetura
de dones i nens. Finalment, res
gisträ el Consell l'afirmada dels
Eslats Units de participar en els
treballa de la Conferencia del
Garba que es reunimn pre.ximas
inent a Londres.—Havas.
Tot amb tot, com la Comissió
de Reparacions no ha pres sine
una decisió provisional que cas'
plica exclusivament als paga.
n.ents de 1922 i no havent esta.
hit sobre la reforma financien
exigible d'Alemanya, sernbla les
gic sobresea' tota decisió de la
4lomissió de Reparacions a aquest
',especie fins que els Governs
hagin estudiat el problema en
conjunt a la Conferencia que sha
de celebrar a Brussel.les a fins
del mes de novembre o principia
del IDOS de desembre próxims.-.
Hayas.
EL CONGRES DE LA PADERA.
CIO COMUNISTA

Parla, 13.—aL Federada Co.
muniste del Seha ha celebrat la
darrera sessió del seu Congrau
L'Assemblea ha aprovat una nas4
cié excloent a Verneuil,
crelari, a causa de les seres cm.
sures contra de la Comissió ele.
culiva internacional de Moscú:,
i ha aprovat la petició de con.
trol del partit sobre els cornudas
tes sindicats ,
1
La Memória publicada pe! pata
tit comunista acusa la gran dir
minueió 'que ha sofert aguad
partit durant l'any; de cent trena
ta mil entinte PI perfil ha queda;
reduit a 65,000.—Radio.
ELS REIS D'ITALIA A METZ

Paras, 13—De regres del Itur
suatge a Brussel-les han arri
a MPIZ el3 reis d'Itàlia Entre
\actor Manuel i M. Milleraid han
Wat canvials arnb tal motiu afeea
tuosos tel e :se niles de felicitad
LA CAMERA FRANCESA
UNA IMPORTANT DECLARACIO
DE PA. POINCARE

París, 13.—(Cambrzi dols D
tats). —Conliniia la discussió (le
les interpel-lacions formuladel
sobre politice exterior.
Contestant el °residen/ &I
Consell M. Poincáre a un dips.
tal socialista que li tira en rara
haber dit en un article que ei le
Gran Bretanya llagues volgut as
hauria escIalat la guera, declara: "Airó ho he dit, pera asa
mona discreció i san els diaris
els que han escrit que si Angla terca hagas participat a Ale'
manya que intervindria a la glte.
rra, aquesta hauria estat
A tot atad afegeixo que el Clovern anglas d'aleshores haurie
ailoptat aqüesta adalid qua des
sitjava ardorosament ei miniaal
d'Afers estrangers lord Grev,
rió s'haguessin opaSal atines. unid
nistres.—Has as.
LA DESESPERACIO D'UNA
\RIMA

Nantes, 13.— El gordä del red
metdiri da Saint Dzatalizm ercc
tuav a abur a la tarda una roada
quan en una avinguda immed.at
distingi arrodillada sobre d'un
u tomba i amb la cara ensangsall
lada, una duna vestida de dol ell
UN SERVEI AERI ENTRE ALELitigue, encara temps de fera
MANYA I ELS EE. UU.
tres Jispurs, cloa al nivell de
Londres, 13.—Es cmicixen els segütnts pols dret j un attre a la boca.
detalls sobre el sa-sei aeri que projecta desesperada, viuda de M. Ls11
una companyia nord-amcrieuna Cutre Lemoine, de Reunes, fou trasll
Alemanya i els Estats Units. Lu travessia dada a l'hospitaa en gravissini e
durara 48 hores i cada dirigible pudra tat. La tumba sobre la que, alela
portar dc ton passatgcrs i 3o tiza. de bIt conLl'a ta sera vida. era la
arroga i corrssaanaèneaa„—Radia,
_ikem
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CONFERENCIES
L'Institut d'Enginyers Civils

Una exposició al Govern sobre eis artillers
L'Institut d'Enginyers Civils ha
elevat una exposició al Govern expressant la seva sorpresa pel
Brial Decret relatin a la capacitasció dele oficiats d'artilleria
• per a exercir funcions d'enginyers
Industrials.
No pretere aquest Institut—dui
—rebaixar amb les seves arirmacions el prestigi que justae
ment gosa el ros d'artilleria. Solament afirma que la professi d
(artiller, si be le alguns punts
de contacte amb la d'enginyer ei'vil. es.difereni d'aquesta; i ni fera
niel, que els enginyers civils pretenguessin drets militare per
Eanalogia de nurs estudie amb
ele d'algunes carreres militare,
ni ho ee que els artillers prelenguin drets civils corresponents
una profese:e que dedica llarg,
leínps a lest e/ di de les indústries,
roto les de filete i teixits, la molireria, ele ferrocarril s , raer o .
ternia, la tintoreria, ale estamrete, la de perfume. la ceràmica,
te impreesie, etc.. que no poden
esser ni eón era cap pais especiaWats de l'artiller.
En cap de les lleis que s'in'oquien en el Reial deer r t es declara
que l'Institut d'art i lleria eigul
d'enginyers civils. sind el prof e ssional corresponent.
Titulint-se. dones, ele artiners
enginyers industrials dz l'exercd. peró no s'intenti confondre
aquest tftol amb el d'enginyer
industrial e:N i). com es fa en el
Rejal decret que motiva aquesta
exposirió. Ja que si la hei recae
nrie als capa i oficials de l'exerelt i armada el dret d'expedicie
de Iba títol professional, aquest
PO pot ésser el (retires carreres
civils, qualeevol que sigui
'm'id de llore estudis.
Despees de grane protestes
d'efecte al ces d'artilleria. areríe; Per aje() suplica a V. E , que
en compliment deis anheles 29 i
31 de la Hei de 30 de juny de 1895
es &jai en suepens el ferial deríe', riel :3 de seternbre (le 1922,
Ii' , rulo lin g in informal sobre el
O
la Junta superior o condeIs diferente cossos
militare, l'Academia de BeAnta de

Sant Ferran,

la Jun-

feaísultiva de Guerra i Manita. eleeensell d'Estat_an ple. con)
preeeetnem les dites disposicions.
• la Yegada que ens permetem
;manifestar a V. E. que pel que
fa el cas que artualment ens ocupodrien donar força lluni els
in l'orales del ros d'enginvers militars i de la Retal Aceelemia de
ta

Cirios.

linstitut d ' enginyenrS fiVir,
Confía que davant la justicia de
In su y a petice) i recordar t la fratenla! que regnà a l'esmentat
C.iegríte d'enginyers, el mateix
erartilleria farà pública marefesteeiö de que vol ostentar
el c m] tito l professional cense aspirar a la confirinaeid del de i•ap
carrera civil, i molt raenys a eXertir els càrrecs civils que les dispOSiciOns administratives reserere als enginyers industrials
ves en llurs eecoles, als coseos
farultattue, de ferrocarrils 1 fiarces i al ministeri del Trehall,
.Conterli i Indústria.
•

L'ESCOLA DE BILBAO
S'han reunit a l'Escota d'Enpinyers Industrials de Bilbao els
professors de la dita Escota i altres enginyers, per a tractar del
Reial deceret que equipara als mstaixne, els artillers.
S'ha portat la discussid en el
llenen de mantenir-se adherits a
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lote els companys d'Espanya per
a defensar els sena drets dintre
de la !lea

ESL ESTUDIANTS I

EN

MAURA

Comissió d'alumnes d'enginyers industrials ha visitat al
senyor hiaura en el seu domicill
La

particular.
L'ex president manifestä la fa e
vorable impressió que le mereix

d'assumpte i ofert comuniacr-lis
en brees temps la seva detallada
opinió respecte al mateix.
UNA NOTA DE LA JUNTA
La Junta Superior Nacional

d'Estudiants ha fet pública una
nota oficiosa fent constar que
Sois l'anima el propósit de detensar els drets dels enginyers
industrials civils i declarant que
es deu escoltar igualment a la
Junta Consultiva deis diversos
coseos d'Enginyers eivils i a la
Comissió informativa d'enenyers
militare.
EL PROFESSORAT DE LES N5FtVALS
La directiva de l'Associació del
professorat de les Escotes Normate ha visitat al ministre d'Instrucció pública per a insistir referent a la necessitat de reformar l'oeganització de diles Escotes en el sentit de concedir mejore garantice económiques i
professionals als elimines norn ' alistes, ja que de no fer-ho aixi
no's lograrien bons mestres, base
essenoial de tota reforma d'eneenyarnent. Tambe han demanat
la resolució de diversos assum p tes.
El ministre va prometa° atenore tan justes aspiracions.

ENIPRESARIS, AUTORS 1 AGTORS
Sha rennit la Junta directiva
de la Societat Espanyola d'Eme

presaris d'Espectacles, nomenant-se una comissió per a venre's arnb les d'autors i actors,
per a pactar arnigablement sobre les divergències existente.
De la comissió d'empresaris en
forma part Manuel Gomila,
Barcelona.
Slan concretat ele punts mAs
favorables a la concórdia i dernä
començaran /es converses.
De la romissió d'autors en formen part els senyors Arniehes,
Ramos Martin i Massera, i de la
cele actora els senyors Muñoz,
Ganarlo i Brafias.
NOTARIES DE CATALUNYA
Han estat nomenat notaris: De
Reus, per defunció de don Anton1
de Solo y de Castaños, el nemero 3, don Rafel Ballester i Llarnteles, excedent. De Girarla per defundó de don Bonaventura Raquetas, el número 9, don Jesús
Ruiz Martínez, notari de Mondo-

ELS ELEMENTS SANITARIS
Convocals pel president del
Col.legi de Metges, doctor Blanch
i Eortacin, es reuniren al local
&el dit centre oficial els presidente dets Coleegis de farmacèutic s , veterinaris, odontólogs 1
practicants sanyors Llopis, Garcia Iscaza, Diez i Gonzalez Cruz,
amb els senyors Arquellada. Barrera i Martin Menéndez, de la
Directiva del Col.legi. per a traetar da la Federació provincial de
les classes sanitäries allí representades.
Els reunits manlingueren el
criteri d'intervenir en les funcione legislativos i acordaren exterioritzar el seu criteri en aseem
bles, articles de Premsa i propagar7daeindividual, fhis aconseguir
tenir en Corts representante g2nuins i efectius de les classes
nitäries que no estiguin afitiats
a cap paran polftic.
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'lene. Al amor que sentta por Blanca
eicedió un odM ávido de suplicios.
"Ilizo arojar a la pobre niña en una
es p ecie de cueva obscura y malsana, en•eg ändola a la vigilancia de uno de sus
sombree, el más cruel y más feroz.
`Blanca languideció por espacio de
Jos meses, llamando con todas sus fuerlas a la muerte, que e e mostraba sorda
su voz.
e leorfin, un día, su carcelero, herido
bin duda por la mano del Dios venga-,
ter. cayó enfermo. En poco tiempo el
'tal hizo rápidos progresos en esa or¡anización gangrenada por excesos de
todas clases.
"La Chesnaye se habla ido con los
luyes a una expedición muy distante
g el eitio en donde agonizaban juntos el
tarcelero y la prisionera.
"El bandido, sientiendo próxima set
tnucrte y teniendo miedo de morir solo,
Itbrió la puerta del calabozo y suplicó a
blanca que le devolviera bien por mal,
'et eietiendole en su última hora, y que le
Pe rdonase parte de sus crímenes.
"La noble joven comprendió que Dios
tea habla escogido para salvar a m'eme
ea alma que pertenecía ya al infierno.
, "Lejos entonces de huir, como podía
gacierlo, conaagrOse III cuidado de aquel

La subvencio

als Ports

La qüestió del Marroc

El Consell de Foment Una noticia desmeni les subvencions
tida oficialment
S'ha reunit el Consell Superior
de Foment per a estudiar els informes de les Juntes d'obres de
porte i peticione per a la subvenció de 18 milions acordada pel
Parlament.
La proposta arriba únicament
a 28 porte d'Espanya. Afirmantes que les majors subvencions
eón per a Gijón, Sevilla, Barcelona, Valencia i Vigo.
La proposta la te el ministre, el
qual s'ha negat a facilitar detalls
per a evitar que els altres porte
perjudicats pel repartiment ene
viin protestes.
UNA PETICIO DEL FERROL
La comissió de torees vives del
Ferro) que es troben a Madrid
ha visitat aquesta tarda al ministre de Foment, per a demanar-li
que no se suprimeixi la subvenció de 250,000 pessetes que percebia en anys anteriors la Junta
d'Obres d'aquell Port.

Els comissionats exposaren els
perjudicis que representava el
declarar com de segon ordre el
port de la primera base naval del
pals, suprimint la Junta d'Obres,
que quedaba reemplaçada per una
comissió administrativa, dependent de la Junta d'Obres de Co-

runya.

El ministre contestà que al fer
la distribució de la subvenció de
18 minores per als ports, s'ajustà
a la Ilei. peró que, amb tot., examinaria novanient Eassumpte per
veure si trobava mitjä de facilitar l'execució de les obres ja
eubhastades al port del Ferrol,
amb el qual l'any próxim aquell
estarà col.locat en les condicione
necessäries per a gaudir de la
subvenció que rebia tole els anys
i que aquest s'ha suprimit.
EL RAM DE LA FUSTA
Diu un periódie que al restaurant "La Huerta han celebrat patrons i obrers del ram de la fusta la seva primera entrevista encaminada a cercar una fórmula
d'armonia que post fi al present

coneliele.

MOVIMENT BURSATIL
La Borsa acusa en general bona situad& Els Fonds públics es
negocien amb una atea d'un cene
tim, Lance t la partida de l'interior a 7015, amb una aventatge
de cinc centims. En Valore da
Greda industrials, poc negoci.
El Banc d'Espanya cedeix dues
punk i els Nords 075 pessetes.
DIs Alicante no es cotitzen oficialment, peró en el rotllo umre es conoerten a 344 a fi de mes.
El Rio de la Plata i els Tabaca

pugen dos punta.
Els frenes no varíen. Les Iliue
res guanyen tres centims. Les tires cinc, els &Males dos i mig,
els mares quinze i els escuts portuguesos dos. Només acusen re'
troces els suissos que baixen
trenta céntirns.
NOTES MILITARS
Per R. O. del ministeri de la
Guerra sha perllongat per un
mes el terme parque els reclutes acollits al capítol XX de
la hei de Recrutement puguin
abonar els segons i tercera terminis ja vencuts de la quota militar.
— El general de brigada Alfred Martínez Peralta, darrerament destinat al Marroc, sortirà
de Madrid demä en l'exprés d'An-

dalusia, acompanyat dels seus
ejudants. Va destinat a Xauen, on
l'Alt Comissari ha manat que faci
Servei.

EL CAPITÁN LA CLIESNAYE
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que la habla atormentado, y que ahora
imploraba su auxilio.
"aL muerte estaba cercana; nada pme
día salvar al miserable, pero conmovee
do por la generosa asistencia de la prle
sionera, suplicóla que se pusiese en se e
guida en salvo, añadiendo que La Chese
naye debla asesinarla a su regreso, a
fin de vengarse (le los desdenes de su
victima y dstruir de este modo las pruee
leas vivientes del crimen que había coe
metido.
"Blanca podía huir, os lo repito y sin
embargo no quiso dejar al moribundo.
"Por fin la muerte descargó el golpe
tremendo y la joven se encontró sola en
presencia de un cadáver.
"Blanca ignoraba dónde se la había
conducido. ¿Habla dejado su provincia?
No lo
lo sabia.
"Vacilando sobre lo qui debfa hacer,
temblando de espanto y medio quebrana
lada por el sinnúmero de sufrimientos
que habla tenido que soportar, pregune
taba al cielo qui partido debla tomar
cuando de repente oyó a los bandidos
que volvían de sus correrías.
"La joven no vaciló ya... Una venti-i
na baja cala al campo... Abrióla
arrojó por ella.
a"Un eapeao 9s que
kprtgleAld

Al ministeri de la Guerra han
donat aquesta nota:
' En alguna periódica s'ha
t la noticia que ell comandant
d'Intend è ncia don leg-naci Zapine
havia est et cridat a declarar antb
motiu del destete de Larraix,
com que no es cert, en 3 preguen
que ho feas constar alai."
REUNID

AJORNADA

Es tot.•Iment inexacta que la
ponencia de l'expedient Picasso
estigues citada per ahir. Es más,
ni sisquera es troba a Madrid
el seu president, que ho O; el se,

nyor Alce,a Zamer
El mea proba't' e es que ta reunió ea faci a mitjans de la setmana entrant.
LES OPECACIONS DEL NEKKOR
Melilla -S'assegee . a que el di_
líenle corecnçaran :ea reves °De-raciona.,

S'ocuperä lana posició e ion de
Rentier, amb l'objerte de ,eomirar la aleen' ía de Scbsa. on fa
dies es van desmantellar les poeicions dal pobl de Sebsa i Isteben.

L'opera • al la dirlgirä el gene_
-al Burguete, el (peal arribare,
e
equf el aiumenoe.
Segons rumore. les operacions
seguiran partint de Tiara, amb el
fi d'ornpa els "fluents del Nekleor
a vall del %latee-e nom.
arribar
Mentr esmedra faci el desembare a Afrau i Siite Dris, la
columna del general C a ro Gi•ona avanrarä cap a la Punta de
Pescador,.
—
arribat el coronel Serrano, el batalló de Cente i fo n Les de la mehallit. Demà arribarà
un labor de regulare.
A,questee torees compondran
Eavantegeärda.

DESPPLS DEL DESASTRE
D'ANNUAL
Me:dime-Den-1h e e celeererh en
.a caserna riel regment de Melilla, un Careen de guerra d'oficial, ge 'erais, per a fallar la
Pausa segalda Contra del coronel
Cue menivi-. el rogiment d'Arrice,
durant els successos de juliol,
Francrec eimenez Arroyo.
El presidirä el geneeal García
aldave. aztuant d fiscal el conoa& Camil Valdee i (Te den/sor el

coronel Angel Morales.

ELS MORC33 DE ZUMATA
Larraix —La g e nt de Zumata
vol denmetrar al Raistini que no
16 sobeo d elle cap autoritat ni
cerendent.
Per a demostrar-ho estan or_
ganutzant rartides a l'objecto d'atacar les nenes posicions.
S'eseeegura que moros de fa
confiarme dele espanyols han obeervat lee dieensions que regnen
entre els cabilenys,
porque
sherif pretén gallejar d'un aseendent que, no te.
EL COMUNICAT D'ANIT
El telegrama oficial d'aquesta
rit. din:
"L'Alt Comissari comunica a
aquest ministeri, el següent:
En ele territoris de Ceuta, Te_
tuan i Melilla. sense novetat.
En el de Larraix comencen a
epoblai -se els aduars de BeniAros, dedicant-se molts indígenes
a la rezonetrueció de les seves
cases."
CONTRA L'INGERENCIA D'EN
MILLAR
Complint l'acord adoptat en
una reunió que ceilebraren ahir

els jutges dels deu districtes mu_
nicipals de Madrid, han estat avui
al ministeri de Gràcia i Justicia,
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PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
amb ei fi de protestar davant del
senyor Ordóñez de l'incident ecorregut entro el director d'ordre
palie 1 el jutge municipal del
districte del 'Palme.
EA proposaven deznanar.al mi-'
misten de Griecia i Justicia que
recabes del seu company el de
Governacid, que el senyor Millan
de Priego no tingues cap intervenció en els assumptes jucti.e
cials.
Cenan ees jutges es trobaven en
l'avantadeepatx del ministre, ha
arribat el president de l'Audien-

"Africanistes" 1 peninsulars

El plet de les Juntes
militars
Donant compte de la enmiele)
en que es troba actualment plane
fejat el plet militar, diu "La Correspondencia de España":
"Quan foren organitzades l'ente
mament les Juntes Informativen,
hi /legue Un nombre determinat
de caps i oficiala (nosaltres tenim entes que passen de 100) que
es negaren a formar-ne part, recaptant des d'aquel l instant la

eje, el qua], en enterar-se del pro
relea deis jut gette ele ha fet desistir, dient-loe que qualeevol
gestió que sobre aquest essump_ seva llibertat d'accid.
te es tes, serà ell qui ha d e norGairebé tole aquests caps l otee
tar-la a cap.
cials tenien comanament a l'Afri.
ca en les unitats de regulara s del'
LES SIMPATIES DE "DON
Terç Estranger.
MILLAR"
Des d'aquel l instant, aquests
"El Socialista" en un solt que
titula "Cosas eme se dicen o Mi- cent caps i oficials varen quedar
llum todo lo complica", din que deslligats de tota mena de come
el t'el d'haver estat invitat Dorn premie.
En aquesta situació varen
M;Ilan al dinar de gala que es
transcórrer uns mesos i arribà el
denä al Xa de Persia a Palau, .dia
que en una població oróproduf um asecireenent. próxim_
re e tnperacciÓ qtr6 . pamdfl a la ' xima a Madrid fou pronunciat un
discurs per un dels cape, que es
he rhlisi produida per aquesta esdeslligat de tot comíherefaccie, els senyors canuto de considerava
Remanones i marques d'Alenice- promis i en el qual s'entonä un
himne a la disciplina.
mes, tot i servant els requisits
Des d'allavors pot dir-se que
protocolaris que l'etiqueta exigeix pie tale Casos, varen fer cons començà el perfode d'efervescèn
tar llur disgust al sonaron mar, cia entre elements que es varen
mies de la Torrecilla; mie els considerar molestats per tals pesote- secretaria dele ministeris, rcudes, les quals van provocar
ronsIderant - se preterits por tal entre elle una gran contrarietat,
nascuda de la situació que creava
com el senyor Minan de Priego
a la inmensa majoria d'ells
de de categoria inferior a la dalle,
pensen exterioritzar Ilur disgust aquesta invocad() a la disciplina,
davant del senynr Sfuerhez Gene_ que altrament no havia eeTät mal
rra, i que el comle de Romano. trencada.
Con/ a conseqüència de tot Me&
nes a l'endemà (lela amb istil ma
drileny i pintoreer. que e a le pri- sembla que foren eequerits els
mera ocasió que tin gui, la prime- caps i oficials del Terç i de Regulara perque prestessin llur adhera condiei6 que imposarIe serà
la de que no segueixi ni Un mi- sió a les Juntes Informatives, ja
nut mes ocunn e t el seu càrrec que tole els soldaLs d'Infanteria
n y lon d'acatar da voluntat col aqueet Don Millen".
lertiva. Per aive sens fixava un
REUNID DE MAGISTRATS
termini que acab à abur a la tarAquesta tarda s'han reunit
da.
desnata oficial riel president de
Segons les nostres noticies, ele
l'Audi è ncia Territorial, eenvor caps i ofíciale de Regulare i del
Rus, aqUeSt i els jutges
Terç no han acceda a aquel] repele i de primera instäncia del
queriment, provocant-se amb tal
districte de Palau per a velen si motiu una eVicient tiranice.
trobaven una solució a l'incident
En tal esta, de coses. ens arrlsorgit entre aquests funcionaris ba la noticia que ha estat caneei el Director general d'Ordre pul- dit un nou termini de cinc dies
/die. A la sortida de la reunió els ale esmentats caps i oficial s , terfuncionarle /entice e'ahetinguemini que acatiarh, per tant, el
ren de fer cap manifestació.
próxim dia 17. Finit aquest ter-.
rnini, hi ha el nroplisit, segons
LES OBRES DE LA GRARVIP DE semb:a, d'adoptar amb ells una
MADRID
determinaeló de caräcter anàleg
En la sessite de l'Ajuntament a la que es fon efectiva contra ele
S'ha donat compte de la comuni- alumnes de l'Escota de Guerra,
cació del Goverd -cedint all senyor que es van neeenr a reconèixer les
Echevarrieta l'execuci6 de les Juntes."
obres de la Granvia.
S'ha aprovat un dictamen poELS REIS A BARCELONA
sant un cànon de l'onze per cent
Oficialment e abeen que el vial-,
del valor del lloc ocupat dennttivament i del eine per cenit pels ne del Rei a Barcelona, al qual •
que s'ocupin temporalment arnb acompanyarä el president del
motivo de la constrecrie del Me. Consell. s'ha ajornat fins a la
anona quinzena de novembre•
tropolitä,
El viatge oheeix al desig de la,
Reina Victória d'accedir a re-.
"EL IMPARCIAL" 1 EN CAMBO
queriments
que li feren les dames
"El Imparcial" publica en la
seva editorial d'avui un ample ex- de la Creu Roja,
tracte de l'article publicat ahir
a "Le Veu de Catalunya" pel seALS SOLDATS QUE TINGUIN
nyor Carnbe i el comenta amb
OFICI
l'acritud que ós de suposar en
ell.
Pel ministeri de la Guerra s'ht
•
Din, entre altres coses, que el
enviat la següent nota:
que afirma el senyor Gambó po"Els' reclutes de l'actual retma
dría afirmar-ho 'El Imparcial"'
plae que posseeixen Miele aptes
que sempre demanà que es candiper a servir a les trepes d'aeros(-iones la guerra del Marroc. per.) tació, tale com meeänics,
no cien que siguin els que perbilletes, cistellers, bastees, sastanyen al Govern d'En Mauna, que
tres, barbees fotógrafa, pellaires,
fou el que "mes ha deixat fer a t&efonistes, eta., poden dirigir
l'exercit", els que tinguin auto- llurs instàncies, si així 110 desde,
ritat per a fer certa clase de cen- gen, al cap del servei d'aeroste4
sures.
cid de Gaadalajara, per conduce
"El Sol" I " 331 Debate" reprote de la Caixa de reclutes, acoene
senyor Cana- panyant els certiticats que ha
dueixen
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"EI conde la tome) en sus brazos y la
estrechó contra su corazón.
"lOs amo!—murmuró con inefable
ternura.
"i0lit ;Callad—replicó la joven.
' "iDios mío! 1Explicaosl... ¡Que lee
neist—exclamó el caballero sobresaltaa
do, pues sentía temblar y debilitarse ene
tre sus brazos aquel hermoso cuerpo,
cuya sangre parecía paralizarse en las
venas.
"iLo que tengo/—repuso la joven—.
iVos me aunáis. Enriquel... ti yo teme
bien siento que os amo(
"Pues entonces, la felicitat nos soni
rief—dijo el conde, con transporte.
..—"Esta felicidad imposible me mata!
u —"Imposible l ePor qué?
—"Porque la afrenta estä entre nosotros!
—"La afrenta no podrá llegar jamás
basta el nombre que Ilevol—deio el no-.
ble, con orgullo.
—"Pero yo, Enrique, no podré subir
hasta este nombre que tan generosamente me ofrecéis, yo he estado seis meses
en poder de ese miserable que tiene la
reputación algo merecida de no respea
Lar nada. Dios ano ha dado fuerzas para
resistir y para salir pura de aquel antro
de infamias; pero el mundo no me pera
dallara Jamall
14_,s_yant4ra, y parA

acreditin."
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Conde, algo entendido en medicina. ha-.
/date prodigada sus cuidados.
"Todos los dias iba el Conde a sentarse a lo$ pies de la cama, en donde
permane cía largas horas. El cuerpo, al
recobrar la salud, balda recobrado fama
bien la hermosura, y el semblante de
la joven, aunque enfla q uecido, posstla
ya todas las gracias y bellezas de otro
tiempo.
"El Conde encontreba cada mañana
a su querida enferma más hermosa e
Interesante que la linera, y cada vez
descubría en su conversación cualidades nuevas y un atrectivo irresistible.
%Que más? Amdla y pronto se airee
Vid a decirselo.
"La linda convaleciente'. al recibir
esta confenón, prerrampid en sollo-.
los y exclamó con desesperación:
"--e0h1 ¿Por que me babees salvado? ¿Por qué no 'me dejetsteis morir?
"Hasta entonces el Gende no la ha...
bía interrogado sobre la causa que la
Indujera a suicidarse.
"Esta vez instóla para que le ra yelara la verdad.
"La pobre niña le coutd su dotaron
y lamentable historia.
"Esta mujer era Blanca. a e nien el
Ciamtate leo bebía Nieto hesta el día as
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NOTES DEPORTIVES
CICLISME
Les 24 hores al Vel6drom
do Sans
En Saura es veu impossibilitat
de poder pendre part en aquesta
cursa, per manament facultatiu.
De veres sentim aquesta contrarietat, pula amb en Bover formaven l'equip català amb mes
garanties d'èxit par a triomfar.
Els equipe han quedat, dones,
lleugerament modificats:
RegniereLllorens, Bover-Tresereas, Narcy Hermanos, FritscherAlegre, Dipuy-Ali-Nefatti, Manager, Rebour, MonLeys- Cabrera,
Otero-Josep Maria Sans.
Di ha anunciades un gran
nombre de primes; entre elles,
una de 100 pessetes a l'equip que
aconsegueixi una volta d'aventatge a tole els altres, duran la
primera hora de le cursa; aquesla corneneara puntualment a les
'nou i perenetent-se al públic l'enarada una hora abans.
En ot Velódrom de Badalona
Seguint la campanya comencada per l'Esport Ciclista Badalotel amb la celebració de "Detalle"
de ciclismo entre equipe repree n
aentatius deis Clubs de Catalunya, s'ha organitzat per a dem à, diumenge, a un quart de guatee de la tarda, un gran partit
entre ea seu notable jeerrive equip
i un del Club Veloolpe. c do Sabadell. Com sigui que aquest al-niarä ele seus nìillors i més temibles elements i donada l'exreetlent forma en que es troben
els equipiers del S. C. Badaloni,
des de preveure un formidable
encontre, digna continuada del
ieelebrat recentment amb el Tacrasas.
El Camplonat de Barcelona
Tat com anunciàrem (crups
enrera, Ola arribat a un acord
entre el Sindicat de Periodistes
Esportius i el Veledrom de Villarreal, per a que aquest ajornés
la celebració dele Campionalls
d'Espenya.
Aixl es que les curses que dee
gueren suspendre's els dies 7 i 8,
tindrän Roe el 22, mati i tarda.
Aixó perrneträ a que En Locene i altres puguin inscriure's
len el Campionat de Barcelona.
El plae d'inscripció acaba el
tela 18. sense prórroga.
Fins liara shan rebut la dels
begüents corredors:
Regnier, Armengol, Tresserras,
Saura, Alegre, Gil, Manresa, OliVer, Asensio, Nadal, Puig, Muñoz,
flantactalla, Durän. Nogueras,
Gastelltor, Canudas, Moneen
earsall j Arimen.
LAWN-TENNtS
El XIX.' Concurs Catalä
S'ilati reparta entre els Clubs
bfiliats a il'Associacie de Tennis
de Catalun y a els avant-programes dequest important Coneurs
Anyal que es celebrarà durant els
dies 21 del corren fins al primer
de novembre, en les pistes del
Turó. Les inscrtpcions se rebrän
Ene el 18, en quina data es proCedlrä all corresponent sorteig
olassificade d'aventalgee.
Entre Filtres detalls que conté
la y out programa, figura el segon
any de lee copes de la n'encomie
nitat i dels Veterans, de les que
ne aún ara detentora N'Eduard
Flaquee i N'Artur Leask.
Sota respecte tetudo s'ofereix
una varietat, en establir que bote
els campionats individuals i per
parelles d'homes, hagin de jugarse a cinc "sets".
Les pistes del Club Turó, nmet
millorades en Hure condicione de
visualitat per al públic, permeträn presenciar cómodament tots
els partits que es juguin.
Per a ullimar-ne tots els detalle, el Club est à renovant quasi
tot el material, preocupant-se
Lote els aspectes per a que el
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Concurs resulti un veritable laut.
Pel to que fa referencia a l'Asdecide per endavant sabem que 9a
seva organització sera tan pera
ícela corn els anys anteriors.
AUTOIMOBILISSIE
De l'Autddrom de Sitges
Sabem que s'ha acordat ter una
maqueta de notables dimensions
que representi l'Autedrom de Sitgee amb els garatges, tribunes
varice, l'aneare. Clubs de careeres, Restaurant, Stands d'aprovisionament, "quartiers" de les
grana marques constructores, etc.
Aquesta maqueta que preduirä
la impresió més fidel a la realital, s'exposarà en un lloc centric
de Barcelona, que en son dia es
fixarà.

EXCURSIONISME

Sortides per a domà
La Secció d'Esports i Excur-,
sions de la Joventut Nacionalista
"Pau Clarís", visitarà dl Palau de
la Generalitat i FInstitut d'Esta(lis Catalana.
Lloc de reunió, el local social,
a les deu del mate
es.
El Grup Excursionista "Marathon" , feria:usa excursió de mig
dia, juntnamb' la secció Ferninal:
A Sant Andreu, Torre d'En Baró,
forat del Vent, font del Caçador,
La Meca, font de la Llet i retorn
per Horta.
Reunió: plaea Urquinaona, a
les 620 del mate

•

El Club Muntanyenc a Balenyä,
Seva, El 13rull, Coll Formic, La
Castanya, Montseny i Pailautore
checa, sortint a les sis per l'estacid del Nord i retornant a les
22'30 per l'asiació de M. S. A.
e
L'Associació Puigrnal farä
travesía del Montsen y , per a inauguració de temporada d'hivern,
amb el següent itinerari:
Balanyä, Seva, Bruih, Matagells,
Sant Marsal, Santa Fe i Gualba.
Sortida: avui en el tren de les
630 de la tarda,

DEL MUNICIPI
Coticen de la Banda Municipal
La Banda Municipal donarä un
ooncert a la plaea del Rei denla
diumenge, a un quart de dotze en
punt del mate, ,executant el següent programa:
Primera part: L "Dinorah",
obertura, Meyerbeer. 11. "Marea
heroica", Saint-Saens. "Les
Erinyes", Massenet.
Segona part: I. - La Waikyrta",
selecció, Wagner. ii. "Dansa Anakota", Nicolau. III. "Rosa del
Folló", sardana, Lamoee de Grignon. IV. "Leonora", obertura !lúe
mero 3, Beethoven.
No s'executarä cap obra lora
de programa.
Per la salut del distrIcte III
El Linda d'alcalde accidental
del districte III, senyor Roure, ha
donat les oportunas ordres per a
que es faci una visita d'inspeccio,
començant el dia 20 del corrent
mes, a les vaqueries amb estable,
safaretxos pública i dipósits
d'aigüa existente a teta chis editieis enclavats a la demareacie
d'aquell dietricte, a fi de comen-.
cer's del compliment de les mesures higneniques que s'ha ordenat,
deuen observar dita establiments,
aixis com de la neteja i desinfeccie deis referits dipesite
d'aigüa, arnb el fi de castigar, per
tractar-se do la salut pública,
amb la mejor severitat, als infractors de les cementados chispo,
sieions higièniques.
Visites a l'alcalde
Ahir visintaren l'alcalde, marques d'Alella, una nombrosa representació de la Cambra de le
Propietat Urbana per a protestar
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que se precipitó al río para salvar a
la víctima del bandido.
"Saltar a tierra, abandonar su cabal_
gadura, desgarrar sus vestidos y sumergirse en las aguas, fue para el Conde
cosa de un instante.
"Después de una lucha encarnizada
y terrible con el raudo elemento, que
Quería conservar su presa, el Conde logró sacar a tierra el animado cuerpo
de la pobre mujer.
"Los criados kabian acudido y, cone
forme a las órdenes de su amo, transportaron al castillo a la que su noble
seüora acababa de salvar de una muer_
te cierta, con riesgo de su propia vida.
"Al volver en sí, la pobre mujer vióbe atacada de una espantosa calentura.
"Durante algunas semanas estuve)
'entre la vida y la muerte; por fin, triunfó la vida en este combate terrible, y
. "Pronto entró en convalecencia. El
1a mujer quedó salvada.
`131 noble señor supo por ella el rapa
,t4) y la violencia de que La Chesnaye
Be había hecho culpable algunos meses
antes.
"Una vez en poder del infame salteaa
der, reunió la joven toda su energía y su
Aterta para escapar a la horrible suar.
.10 que la esperaba.
PEA Chinas» la habla conaucido a

del nou arbitri que ha consignat
l'Ajuntament per a la conservació
i entreteniment del servei de dae egueres de l'Eixampla i que cone
sisteix en el 2 per 100 del produce
te integre do la finca, per entone
dre els visitante que el dit arbitri es iLlegal, pula ni la Ilei d'Eixampla ni la legislació d'arbitris
l'autoritd.
L'alcalde eis contesta Que estudiar amb interès Fassumpte per
harmonitzar els interessos mue
niripale amb els de la propietat.
També l'ha visitat el president
del Comite organitzador de la cernera internacional d'automóbils
(Sellan gran premi Penya Rhinl,
el diputat provincial senyor Rän
fols, invitant-lo a la festa.
L'Ajuntament, paga
L'alcalde ha ordenat el pagament deis comptes inferiors a
10.000 pessetes, aprovats fins et
dia 30 de setembre.
Els interessats poden passae
per la Comptaduria Municipal, ea
els assenyalaran dia per a cobrar
Cursos del Laboratort
municlpal
Seguint la costum je establerta, el Laboratori municipal da
Barcelona ha organitest Lambe
enguany cursos eseneialment
pràctics deBasteriologia, Serolo,.
gla Anàlisi quíreic, ,sota la direcció del prollessor R. Turre i
patrocinats per la il.lustre Comise
sió municipal de Cultura. Es tí to l e i les dates 'dele mateixos aún:
Bacteriologia i Serolonia gerierais: Aneen, del 4 de novembre
a Ibais de març de 1923.
Anälisi bacteriológic d'aigües:
Diere del 10 de gener a mig febrer.
Els meterles en la mentad tuberculosa: Atern, del 15 "de febrer a mig abril.
Revisió de recerques sobre hemolisines: Diere del 1 de mere
a primera d'abril.
Preparada de vacunes i Mitovacunes: Aneen, del 4 de novembre a mig desembre.
Fonaments dentífies de. la Química analítica. ; Dillune, dimana,
dimecres i divendres. del 3 de novembre fins a Nadal.
Elements d'aitälisi qu 1 mie
quantitatiu: Diari, menys ole dissabtes, del 10 d.2 gener al 15 de
maree
Anälisi de productes alimente.eis: Diari, menye els dissabtes,
del 15 de mare in 15 de jume •
Al mateix Laboratori
número 44), de les non del rnat
a les sis de la tarda, hom facilitarà programes i tota mena de
solicitin.
detalls als que

El problema de

l'habitació
IDEA ENCERTAOA
Una casa importantissima de
Barcelona ha projectat, millor
dit, té en enes de realització el
construir edificis a Barcelona i
altres ciutats, amb el propósit
vendre a particulars elle diferente
pisos o habitacions de cada ediflci.
Es aquesta una manera de resoldre el dificil problema de l'habitació.
Les cases projectades i que,
segurament, comenearän a construir-se aviat, no serän pas tetes iguals; al contrari, el pla de
cada una d'elles respondrà a les
exigencies i necessitats, tant de
les persones que desitgin Doseeer
habitacions de gran luxe i confort, construídes en immobles de
caräeter gaireled monumentae i en
barres aristocrática de la ciutat,
com a obrers i empleats.
Qui no conegui els edificis d'aquesta índole que existeixen en
importante ciutats estrangeres,
Genova i Bub, per enmiele, creu-,
rä dificil el funcionament admirable i la perfecta i armónica
coexistencia de diferente propiotaris dins d'un tiende ejifict i
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"Blanca habla pasado estas seis
manas ca
en un retro absoluto. Cuando el
Conde se presentó delante de ella, la nobre niña se cubrió de una mortal palidez y
sintió desfallecer. Compretalia
que le traía la vida o la muerte alud
puyo re:e...medio no la había abandona lo
un solo instante.
"—Blanca— le dijo inclinándose
vuestra infancia y vuestra juventud han
sido desgraciadas. La Providencia debe
una compensación a los sufrimientos
que habéis sobrellevado con paciencia;
después de los huracanes desoladores,
brilla el sol que repara y hace olvidar
los desastres; tal es la ley de la naturaleza. Un miserable ha torturado vuestra existencia, un noble caballero os obre
ce hoy reparar los erimenes del bandi,
do, y espera borrar hasta su recuerdo...
IDecid, Blanca! ¡Rehusaréis la mano que
se tiende hacia vos suplicante? eAceptae
t'ele el amor de aquel que en adelante
no podría vivir sin vos?... Consentiréis
en edlocaros por fin, bajo la égida de sut
nombre? ¿Queréis ser su esposa?
"Blanca no respondió.
"Con los ojos medio cerrados, el seno
palpitante, el semblante mes pálido aún,
pareaba estar bajo la influencia de una
emoción que no tenía fuerza Vara So.
portar,

slite demostrar en primer 'loe.
que és molt relativa la independencia de les remetes que viuen
en torres o xalets situats uns a
prop d'altres, i en segon lloo
s'ha tingut en compte la perfecció dele reglamente que regulen
la mana administrtiva duna casa pertanyent a diferente propietaris, que no tenen de comú entre si, mes que l'escala i els cea
lobe.rts de les cases.
Barcelona que mai s'ha fet refractaria a les innovacions, aroIhrä amb simpatia un projecte de
realització imminet, amb et qual
ha de sortir beneficiada l'ornamentació pública i el benestar
deis nostres conciutadans, adop
tan un sistema d'adquisicia de
propietat estudiat amb el màxim
de garantice i assequible a tole
dels estaments.
Tal iniciativa no es un assaig.
A l'estranger està en práctica de
molts anys ençà i a Espanya exise
tela ja en algunes poblacions, estenent-se rada dio mes aquest
sistema de propietat que es d'un
resultat admirable sagons la pràctica ve deenostrant.

UNI VERSITARIES
El marques de Canilla ha rebut la visita del diputat nacionalista N'August Pi i Sunyer;
N'Antoni Palma, vicedirector de
l'Institut che Figueras; el senyor
Sane Boronat; N'Anfós Sala. Tara
be ha estat al rectorat una ea missió del gremi dc professors
particulars de Catalunya, per a
invitar l'Universitat al repartí_
ment de premis que tindrä lloc
el dia 29 al teatro Goya.
— El Rector ha rebut una enmunieació de l'Universitat de Bufalo, amb motiu de la presa de
possessiú del »ou canceller de la
mateixa Samuel Saul Capee.
— S'ha autoritzat a En Erancese Casete per a dirigir un collegi particular -a Capafons.
— Ha pres pogses.sió ele l'E s cola de nois de Pobla de Segur,
el mestre En Pera Pomer.
— Ha estat nomenada N'Angela Satorre inspectora de primera ensenyança de les Escotes
de Barcelona, ainb earäcter inferí.
— S'ha rebut un cale:pi e :a pro
grama de cure det Leberateri
Municipal.

GOVERN CIVIL
SUBSISTENCIES
Ha vieilat al governador una
comissió de majoristes i detallistes per a donar-li compte que envíen una instància al ministre de
la Governació, en la qual demanen la derogació del Reial decret de 4 d'adeost ellim i pel qual
s'autoritza als Ajunttaments de
mes de 30.000 habitante per a neonopolitzar o intervenir en ele
centres reguladors d'articles
primera necessitat per a la venda
a rengrós 1 al detall.
Fonamenten la demanda de deroncee amb el fet d'existir ja la
Junta de Subsistencies, gràcies a
l'actuació de la qual dicten que les
subsistències han bancat un vint,
i-einc per cent,

SANITAT
L'inspector de Sanita ha ma,
nifestat que era en part equivocada la noticia que es va donar
sobre alguns casos de malaltia
contagiosa, esdevinguts a l'estació del Nord.
No obstant, s'ha prohibit a les
estacione el tr-ànsit de draps, resides i desperdicie de cotte, llana
i pells.
Aviat es publicará una circular
disposant que ds establiments de
venda d'articles alimenticia tinemin la planta en condicions de re
sistir l'invente de les rates.
També es publicará tina altea
circular demanant al veinat que
procuri exterminar les retes que
hi hagi als domicilis.
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JUDICIARIA

Número 1.079, per reelamacie
de salaria de l'obrer Pau Meren
'nez i un altea contra el patee
Gran Metropolitano S. A.
Número 1.080; per acceden/
del treball de l'obrer Jacint Pe,
jol contra el pntró Antoni Palomo
i Compañia Hispania.
Número 1.081; per acciden!
treball de labrar Cristófol Pene
contra el pateó Arseni Abad.
Judicis a les deu:
Número 841; per accident del
treball del obrer Rafe! Riniäo
contra el pateó Compañía Trasatläntica. Jurats patrona: senyers
Monteys, Barba i Tarrach. Obrers:
senyors García, Gallina i Rodee.
guez.
A dos quarts d'onze: Número
795; per reclamacions de salarie
de l'obrer Pene Pefialver contra
el pateó Ceferi Ballesteros. -fu.
rats patrons: senyars Barba,
Valls i Casete. Obrers: senyers
Redondo, Asencicii Villaplana.
A les onze: Número 792; per
reelamació de salarie de l'obrer
Vicens Serrano i un altre contra
el pateó Fernán Llovet. Jurats
patrons: senyors Serra, Ferrares'
i Ferré. Obrers: senyors
.ASSENYALAMENTS PER AVUI
Miret y Castell.
AUDIENCIA TERRITORIAL
A un quar t de dotes: Nún
Sala primera-No te cap ase
1.027; , mereelarnació de salaris
senyalainent.
de l'obrer . 3atines Ray contra
Gala segona.—Juteat de l'Oest.
pateó Lluis Balite. Jurats pal
--Desahuei: Pius Cabañas controns: senyors Casete, Casajuae
tra Joan i Pere Viles.
na i Banús. Obrers: senyors Viue
Juljet de Manresa.—Pobressa.
re, Castell i Caiiellas.
contra
Josep
: Joaquim Oliveras
Muntaner.

A TDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
Han esta'. suspeses- per diferente motius les vistes per jurats assenyalades per a ahir en
les seccione primera, segona
tercera d'aquesta AudiAncia.
L'assenyalada per a la segona
contra Rosari Segarra i altres,
pel delicte d'assassinat, han hagut de suspendre's per manca de
jurats, als que ha imposat, per
l'incomparecemeia, una multa de
cent pessetes el president de la
Sala, i ordenan es presentin
avui.
Davant la secció quarta nan
comparegut els processats Joan
Segalés Grau, Francesc Permanyer, Jaume Permanyer i Eusebi
Palau, acusats d'esser els autora
de les substraecions de cotó que
en distintes dates s'havien realitzat a - la fábrica deis senyors
Garcia i Humbert, de Sant Feliu
de Codines.
Degut a les diferencies quantitatives del valor del sustret, el
Fscal ha demanat diferente penes i multes per a els processats,
quedan el judici per a sentencia.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Jutjat de
Dressanes.—Enric Muñoz. Jurat,
i tres orate per estafa.
Secqió segona. — Jutjat de
l'Oest—elssassinat frustrat: Rosari Segarra i altres. Jurat,
Secció tercera.—No té asconyalaMent.
Secció quarta.—JuLjat de Sant
Feliu.—Assassinat: Salvadó Pastee . Jur'at.

DELS JUTJATS
El de guàrdia
no ha estat el del Nord, secretaria del senyor Salvà, quo ha
instruit vint-i-nou diligencies,
havent ingressat als calabossos
sis detinguts.
L'ha substituit el de Dressanes, secretaria del senyor Roie.
Empresonameng,

Ha ingressal a la presó Joan
Pérez Solís, de divuit anys, detingut per la policía per la subs-.
tracció d'una capota d'auto/míbil, feta a, Geäeía..L'empeesonat,
ha s e
' dén ' detone arrestos gubernatius i una condemna per
rebaten
Detenció d'un reclamat
S'ha posa', a disposició
Jutjat de I l Andie.ncia, que el tenia reclamat per estafa de 6,000
pessetes, a don Domenee Baró,
al aprofitar Remen Raniel Come
P any , que va cometre l'estafa
usan el nom de Franch i Fortier.
Al detingut, que lambe usa el
nom de Ricard Dieg,uez, se h han
ocupat diferentes jóies ara inielals que no corresponen i diferente noms que ha usat, 1,675
pessetes en bitllets i 15 en plata
i una pistola browning Ilegítima.
Furt
Angel Ferrin ha denunciat al
Jutjat que del seu domicili del
canee de Compfe del Assalt
han sostret objectes i jöies per
valor d'unes 1,000 pessetes; dos
decifs de la rifa última, que han
eortit premiats, i un talonari de
xece del Banc Hispä-Amerieä.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a dos quarts de
deu:
Número 1.078; per accident del
treball ele l'obrer Francesc Serdä contra el patró Mutua General
i Carbonell i Torres.
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lente, y se internó en él sin saber a
dónde iba.
"Pronto, sea realidad o efecto del terror, creyó oir ei galope de un caballo,
y considerándose perseguida, eche a co.
rrer.
"Cuanto más se extraviaba su razón,
más le parecía ver a La Chesnaye y su
partida ocupando todas las salidas; hie
zo pues el último esfuerzo... el río es,
taba cercano... y se arroje a él...
"Escuchando esta terrible narracien,
el conde había palidecido diferentes ve,
ces de indignación y de cólera.
"Cuando la joven hubo concluido:
• "¡Valorl—dijo—. Primeramente voy
a vengarose en . seguida- reanudaremos'
el curso de esta cititiversación, interrurn4i
pida por vuestra penosa confidencia, nepe:red en Dios y permaneced • en este
castil l o, en donde seréis tratada como
mi propia hermana."
"Blanca prorrumpió en llanto y quie
so besar las manos del noble señor, pe-.
ro éste retrocedió vivamente, e inclinändose a su vez- imprimió sus labios
on los dedos que hablan cogido los suyos.
"Al día siguiente dejaba el castillo sin
haber vuelto a ver a la joven,
"Seis semanas después, regresaba a
bus dominios oOtt la frente triunfante
y alegrak,

MARITIMES
Moviment maritim
entrats
Vapor alemany "Otro tembart", de me
mes, amb carreira general. Amarrat m011
deBarcelona Sud. ConsIgnatart, T. Torra badila.
VapOi• esparyol "tulio", de Camba I
escales, arnb carrega g ene ral i 25 pineal.
sera. Atnarrat mol/ d'Espanya NE. Coa.
s:gnatart Companyia Trammediterrenta.
Vapor espanyol "Infanta Isabel", de Res
resten i escales, amb artesa general 1 II
passalgers. Amarrat moll de Balears Oest,
Consignatarl, Al:mil Besen i Alaban.
Vapor ftell "Albero", de Genova. amb
carrera general I C pasatrers. Aman.
moll de Sant Bertran. ConsIguatart Col.
demlnaas.
Vapor es nYol "Mandil". de Mabd,
Sol earrega general t 5 passatgers. Amarrat moll de Mitrada. Consignatari, Ameos
gual.
Vapor espanyo/ "Mello", d'Eivissa, amb
carrega general u r passa:gers. .Srnarrst
moil Ce les Drassanes. Consignatart Cornparirla TransrneclIterrania.
Vapor angMs "Cortes", de Liverpool
escales, amb carrera general. Amarre moll
de aereetena mera. Consignatari, Mae Ñadreer.
Vapor espanyol "Torciera", de Leb Cal.
mes, Casablanca, Tan ger, amb Carrera
general i 5 passatgers. Amarrat moll de
Muralla. ConsIgnalart, CoMpanyla TranSi
medlterranla.
Vap or itstall "er.sfore", CI'Addrandr%
1 escales, amb carrera genera/. Amarrat
moll ir, Sant Bertran. Consignatarl, Marisa
de Latorre.
Vapor noruec "Ranzrantlari", trencen
I esrales, amb carrega general. Amarrat
mea despene& ESt. eonsignatare coache iaiaa.i.
Vapor espanyol "Paco", de la mar, aMb
pela. Amarra% moll Se Llevent. Cons1gna.
taM, Societat Andnima de Navegarld 1
Pesca.
Ventalle deli patx1d11
Pallebot espanyol "Teresa", amb el.
n'era general, cap a redima.
Vapor eapan301 -Cierto", aMb el set
equlp, cap a /a mar.
Paitebot Italia *Sao Cutterin", en Ilest.
cap a Alguer.
Vapor espanyol ''Barcelana", amb
mega general. cap a !Imana I escales
Llagut espanyo/ -Virgen del Carmen
Pastora", en /last, cap a Vluaroc.
Llagut espanyol "Anda Mellan", amb
L5rrega general, ..ap a Valencia.
Vaixells sorUta
Vapor espanyol "Olerto". amb el set
equip, cap a ha mar.
amb Carrega
Vapor espanyot
genera!, cap a Elrissa,
vapor italit " Albd ro^, ami) chorrees res
neral 1 translt, cap a Colomb 1 eses,.
les.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", arnb
crea general, cap a

EL C.AP1TAX LA ClIESNAVE
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un lugar agreste, en donde estaba en seguridad, e- allí 14 propuso con descaro
hacerla su querida y compartir con ella
su criminal existencia.
"Blanca rechaza con disgusto 4 altn
vez la elineble propostción del han.
dido.
"La Chesnaye, arrastrado por la paSitie, obedeciendo a su naturaleza viciosa, habla sucesivameute puesto en juego todos los medios de seducción, todos
los ardides para alcanzar su fin; pero
/Manea tuvo el valor de resistir a todo.
"Ruegos, ternuras, amenazas, todo lo
había rechazado, todo desafiado.
"Un puñal que arrancara del cinto
del bandido permitióla defenderse contra la violencia,
"Temiendo se le tendiera un lazo pae
re obligarla a ceder, rehusó todo alimento, toda bebida- prefiriendo las torturas del hambre, la nmerte bajo su mis
terrible aspecto, a la vergüenza de socumbir.
"Sin embargo, sus fuerzas ea agoto»
ban, su razón empezaba a extraviarse,
pronto conoció que no podría luchar
por niuoho tiempo, cuando un milagro
de la Providencia vino a asaltarla.
"La Chesnaye, furioso de no poder
vencer esta obstinada resistencia, cante
bicI cie repente de sentimientos y de zas.
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Catalunya
6. TERRASSA.—Dtment aviaste
liniS dies han efectuat diverses reunions els presidente de les
entitats industrials i económiques
amb una eomissió especial de
l'Ajunt ament per a resoldre aviat
ta tan debatura qüestió dels babitatges.
— Continua actuant amb èxit
el teatne del Retiro, la aompanyia
Beve e Porner. Ultimainent ha relree e n t at "Cobardes", "ItabadaEls Ultime rovellats" i es•
tan e ssajant per a estrenar a la
vutrta setmana un drama oilgin;'! d'En Juli Vila Ulule "L'Illtim ramr; hom espera que tindrä un bon exit,
-- Deseable vinent
Coral, amb la valuosa cooperare, de l'eminent violoncel-lista
la realista Na Rosa Puig, donaran un selecte colmen al teatre
:puro. ID ha veritable interes uer
gesistir-he
— A la setmana de 11 al 7
.del mes que som 3'han cursat 29
parte de febre tifoidea i 3 per tubereulosi. ,
La Brigada Sanitaria na iet
'bes visites d'inepecció, summtetraut desinfertante a set cases i
reba desinfectat deu, havent-se
rentat la roba de 21.
— Diurrienge passal s'efeetnä Si repartiment de premis i
ebertura de cura al Centre de DeTendente del Comere i de la
al qual es mostrà una vegada ruda
la ereixenea que va fent de dia
' en dia aquesta entitat en beneficf
..de la cultura de la ciutat.
L'any passat es matricularen
per assistir a les escotes mercintile 220 alumnes i aquest any
n'hi han 280. El president de la
Comieei6 d'Instruccrb 3" Cultura.
Senyor Girona. Mil un bell parlam(nt., mostrant la utilitat i les aspiraeione que té dit Centre.
Fou molt nplaudit i
— Ha estat detingut un individa anomenat Miguel Guardiola i Mir. CII de Centellas. habitant al canee de Ponent, memela, 25 (Barcelona, que es d p ditara a anar de casa en casa sal.
licuad almalnes per a sois-venir
Ales despeses que ocasionaran les
restes de Santa Teresa.
Se 'lii han ocupat 194 peseeles
trt plata i 19'80 en coure, ohtineudes sens duble per l'es:mental
procediment.
UN HOME ffiCriT PEL TREN
Reus, 13.--El tren corren, al
Surtir de l'estaci
ó. ha aixafat a
2eser Roig i lloig, cLe Setanta
enye.le. ferit ha ingressat a l'hospital en creu estat.—C.
SANT FELIU DE LLOBREGAT.
Companyia do ferrocarrils
de M. S. A. ha disposat un servei
extraordimari de tramas de Sant F u liu a Barcelona, per tal d'evitar
les aglomeracions que sien ile preveure arnb mnliu da la fesla pa/no/W:1a de Sant Feliu de Llobregat.
A les 727 sortir à del baixador
fin Passeig de Greda el tren que
pendran els de la Lliga Espiritual de N. D. de alontserrat. A les
945 , ertfte el que ha de portar
riarlef, Catalä i eis assistents a la
festa tle benedieció de la bandera, ;(protrinada per la senyorpta
liarla Guarro j l'exceLlentissim
lecynr baró de Güell.
Eis que vulguin assistir a la
'rae vet'lada dr la tarda, e la
qual l'Orfeó Català donara un
esez:Gt concert i parearä En Bofill i Metas podran pendre el tren
de le, leen.
PcI ,!„rn sosl'rä lo Sant Febu UN !l'e . . •
,1 s O S ).fl
• BIRONA. — El dia 21 d'aquest
s•l ,tiantat provincial per Eiguer(s(s, dun Ramon Noguer i Cofluch, sasnara cca
confarencia en
.c're Itepublica d'aquesla
eapCal , sobre el terna:
"Cóm
•eutpp;.e!lem 1 ps
Innern nosaleres
la J
Catalunya".
— liaran/ el mes d'agost dairar varen registrar en aquesta - pealada" .5(.18 naixements,
423 tis s funcions i 160 matrimonie,
deis s . ik corresponen a la ca1, 9 i 16, respectivament.
1.'Adminietració principal
d d C. rrcus convoca un concurs
Der e datar de local a l'estafeta
de La Junquera, pal plaç de cinc
atase p rorrogables i un preu de
11.90 . z. qua no pot excede' de 700
P e sales anuals, poguent presen;
tare les proposicions dime el
t errbe de vint dies. Tanate! anuncia Una subhasta per a contra c
-tarelnsportdelac spondencia en carruatge entre Eigueres i Nlassanct de Cabranys, eiervint a Larnius, sota et tipus mä2irll de 3.400 pessetes anuals. La
euh hasta tindrä 'loe el dia 30
da quest mes.
—
dia 30 da novembre es
ce lebraran en aquesta ciutat
uns
Jocs Fiords infantile organitzats pel Centre de Dependents
la Unid Comercial ðe Detallistes,
eanee dint-se, ultra /a flor natur al, v int-i-tra premie. Les cornpos icions han d'ésser
(remeses
al secretan i del Jurat, plaça dee
Al argues de Camps,
per tot l dia
2 6 del mes que som.
— El provincia dinmenge tin
lloc a Sarrià de Ter la Inaug uració oficial del camp d'eeports
ad
quirit pel "Club Esportiu SaMaulee% eelebriant-m un partit

de futbol entre el primer equip
del Club i ej reserva de la U. D.
Giren*. .Ademea ea tocarän sardaues i hi Mora baila a la "Societat Choral e I a la -Novs Amistat", havent t'ira eontraetada la
banda del regiment
ViLAFRAliCa DEL PENEDEL
—A la darrera sessid municipal,
sita passat a votacid la eoLlietlud de subvenció por a les °bree
de conetrucció d'un palau per si
Rei d'Espanya a Barcelona, (a
qual havia estat formulada setmaues enrrera.
Sense discusid s'ha refusat per
sis vote contra el del regidor monärquico-radical senyor
— En posar-se a diseussiee a
la mateixa reunió, la "Declaració
requerida pel Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de
la IndúsIria", de Barcelona, i el
Bloc Catalanista d'aque s'ba inicial un llarg i pintoresc debat.
El senyor Miró ha fet una bella
defensa de la Declaració,
EIS senyors Parera, etajani-e
Fuetee presentaren una esmena
canviant ele mote "Nació Catalana" per "personalitat de Catalunya" i "Catalunya", la qual
apoiaven també els sena-ore Ribalta i Vives, per ereure- la tan aceeptable com la Declarad&
El regidor espanyolista senyor
Abella, aprofitä l'ocaseió per a
negar el fet de la Nació Catalana
i dir guatee heretgies geogrificohistóriquee en llaor de la eme/
"amada Espanya". El senyor Parera Lambe Ii feu costee, tanmateix. reconeixent el dret a ratitonomia.
Intervingueren
defensa de
•
v
els regidors Miró. Ribalta i Mitjans.
En volar-se l'esmena , fou arceptada per cinc vote contra el del
senyor Miró, en pro de ta integrelat de la Declarad& el
i senyor
Abella, contra l'una i l'ultra.
— El "Foment Sardanista".
secció del "Bloc", i el "Bloc-Catanalista" han trames signada la
Derlaració de l'existencia de la
Nariii Catalana per acord
•••••n4.4s-os

Foment del neball
Nacional
A la darrera sessil celebrada per la
Junta DIroetiva del Foinent de/ Trebali
Nacional, ocupan% la presidencia l'excel-len
Usslm menyor En Domenech Ser!, es dona
corriste dels trebaes Pita, amb conmina, n it
de record pros a la sesssi anterior, 5891dar decIdulantent a les levIllnaea asidde Putgeerd',,
raelons do CAJuntament
a propOsit de posar VestacId inteznaelo_
mal a squella ella Tambe s'entera la Jen.3
Ce dIferentS comunican 1 telegrames del
sector balite de l'u/acera, del governa.
flor dc Girona, de Eonginscr cap de la
Comiscó de ferroearrIls transplrenenca,
del sotscarector general d'Obres pabltInea
I del diputat a Corta pel 411stricte N'Eusebi liertrand Serra, agraint la lutervencid
del Foment.
El sensor Sen t d9n3 compte de 13 reutud que harten Migo! el Foment
fercnts industrials de Barcelona, Sabadell
I Terrosas, eta quals resulten neetats per
les cnneensdn,s que es donen a Ednv!aterna. TaIrthe va donar cornpte dels oronda
presos per la Connssió Protectora do 13
ProduccId Nacional.
S'acorde passar a les agruparlons lateresSades una conminen/O da l'Ambelmila
Argentina sobre ami/Nadó de la red del
ferrocarril provincial d'aque/la RepUbtlJa
per a/ qual sera forçds construir aiig
mi/mires de ola pesada I 150 de vla lieucera. I avlsant de que el Govern de la provincia de Buenos Aires ha demanat
iii Ambanada que es dirigen:1 a les elses
ban,rles i empresàries de treballa pública
trEspanys. Invitant-les a formar pressupostor sobre la part financiera 1 forma de
fer les obres.
S'ad:o-da dirigir-se novarnent a la FU - .
perlordst perquè s'aPro v i el Prol,,te
al' Or VP i del Oir Postal entre Filipines
panya.
Es va Gente un escrit d'una de les
Airruparlons de/ Foment quelaant . se del
temps que CO pera I del personal que s'In
de tenir per a efectuar expedlefous d'ar_
lides tant al d firspata Central don
a les estadons, arordant - Se que es u:5m les gesitons amarla/1es pela Interessats.

'ábrica de Pratitnte; Cetämics
Itajales de Val:Alela/ artic les de construcció

Casimir

Vicens

tee spatx: Tallers, 72
Telefon A. 50430
Fäbelca: Carrer Eenavent (taró
xim a ta Teavessara de Sana)

BARCELONA

DAR RERA 110RA
-

DE MADRID
DECLARACIONS DEI. MINISTRE
DE GRACIA I JUSTICIA
Parlera amb un redactor de
1-1:Irisado" del obscura que pronuncià en l'obertnra dele Tribu_
riel, ha ea que ed s'oeupä d'una
eoLlectivitat en la qual ni tots
sens savia ni tots eón pura, com
passa a totes les anees coLlectivitals, va ser per a sortir al
pas do les migrades condicione
econerniques en que viuen i de
les presione oue han soportat.
Diu que va a intentar una reforma. Si no fos alai, no batirla parlat genericament. El sedueix la
idea nVelever la condició jurídica
de da dona casada. Tambe 111 ha
altres problornes molt interesmanis eurn són, per exemple, els
que se enecitien en Verdee de la
propietat i eh treball. Considera
un obstarle insuperable soportar
mes Fescalafó. Dita que deslliga_
re el roo de In categoria; al funcionare ha d'augmenter-se-li
sou p er iOdieautent segons terrninf.s establerts per entiavant.
El n'estibe de funcionarle eere
nnmee el m'eche El personal que
(aire orgauitzat de la forma següent: En la carrera judicial, tree
cateenriee; Jueges. Magistrats
d'Audiència j Magistrats del Suprem, En la carrera Fiscal, tres
categorfee lambe: Pie-motees fiscale, fiecale d'Audiència i Eiscale del Suprem.
De eop. desfaig la elassilicanió
ardua/ re Juli,: t 5 d'entrada. d'as .
cens i dr torme. En els ascensos
no es paseare d'una eategoria a
/*alter' FOESP hatee romettert un
eninbre determina! d'ares de serVOi9 efectius. "er a la . designacid (k.els temprmys mes :infies dintre ha calocoria i •Jets n-es moderns en la e o rresponctrt supe
non, p e formal-N un ano per alfre la theta deis que tin-guin mereix e ments ner a l'aseene. Tiro
lambe contra el trietIlat relee&
als vuit anys i peno Pia cincelpie per a tot aval: Pobre ron/Agite/al. hi ha l'aptitud.
PRIML- 3 ALS CATIBOX3 NACiONALS
La "Garete." d'avui publica
&eret s'obre e.oricessni ele p"inte3
als carbons nacionals que s:Paibarquin pele porta espanyols.
guate dos primers capitols 'Esposen el següent:
Primer. Que per a eubstitrer
les gules de circulació des del STIOmera en que ele carbons Minera/1s han sigut exeeptuats del impost del 3 per 100 sobre el proalinde en brin, iteuran ¡lanceenrae .11s interessats les certificacions de Duanes en cópia jurada del llibre-registra da itineraris del ferrocarril, en la que es
detallin els assenlaments nombre i fóli del llibre en qua conotin, du-responent 5 a les partutes
aer a les que es deinanen les primas.
Segon. Les mines en explotad() queden oh:igaries a registrar en eds esmentats llibres toles les expedicione de carbone,
/ra y era de consignar-se en cada
assentament el nombre de l'exped.ció, la seve date, el punt ee
(leste lm y ii dUconsignstari, non.bre de tones, classe de carleó.
nombre del tale del ferrocarril,
nombre del varad i les observa
cions que siguin necee-series.
Els restante eapitols deterne nen requisits que slian de
Cumplir per a facilitar la comprovació de le.3 expedidores, amb
dret a primes , per d les que es
penará un Ilibre-regietre indeperulera del do les restante tacturacions 1 igualrnent s'expesin
Is de a
- aracione que per aquel
rnatiu s'hagin de consignar.
La Retal oe..re porta data (I
7 d'o p: ubre, 1 (citen en tot el disfosal la D,' -rió de afines.
LES VISITES AL REI
L'arquel,isbe de Westminster complimenta aqinist mati al Rel.
Aquest Prelat oficiarä demi a Avila,
durant la festivitat religiosa cn honor
de Santa Teresa,
E/ Rei lambe ha rebut una riombrosa
andihcia militar.

L'EXILI DE L'EX-EMPERATRIU
ZITA
Es comenta :non el que pussa atol,

PANYOS
J. MIR VIVES, S.A.
Ronda de Sant Pera, 15

Temporada d'hivern
Gran assortit en Meitons,

Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xes.
ters, Generes per a
Abrics articles blaus i
negres, Camusses i generes per a vestits jaqueta.
Vendas a l'engres 1 al detall

Retalls els dilluns
I divendres

mona de ter obres rerilitradte al Palau
Lequeito, on s'estatja l'ex-emperatriu
Zita_
Es diu que el propietari de l'immoble,
cande de Torregrosa, desitja que les millares que asola:deba-u a 28 000 pessetes,
quedin a bcilefici de la finca, i l'alcalde
sembla que no opina així.
E3 parla de l'actitud dcl cointe ha

de

prestan disgust liii l'aristocracia, i que
aquesta estä disposada a ventilar la girestió en el terreny de l'honor.
Davant d'aquesta actitut d'aristocracia
i mesocracia, contrasta /a del pohle pla.
Una comissió de pescadora ha visitat el conste de Terragresa per a dir-li
que si apremiava a l'ex-emperadrin perquA abandones el pelan, Ii cremarien

finca i el Uranio, al mar.
ELS GUANYS D'ALENIANYA
"Et Sol" s'ortipa de la baixa que 11;in
tingut novament els mares i
Quan es faca, els centptes totals, resultar que eh alemanas han tret de resaanger, as* ak ama pares papar tina

suma mottes enredes majar que la grie
han yagat per indemnitzacions de guerra

Potser siguin els franceses els nnics
estrangers que no han caigut en la tunptició d'emprar el tu diner en lamer alemany, amb l'esperança de recobra- lo en
or; si es que induhtablement han arnis
a cc:mixer als seas vetas.
Ategeix que amiba aquestes vendes de
mares han aconseguit els alemanys cr t rse cridits amples a restranger, i el han
invertit en la compra de prmeres arateriss i aliments.
Alemanya podr5 fer fallida. peró els
betseficis d'aquete credits han assegurat
la seva fortuna.
Aixó és injust, i els paises bel-ligerants que han perdut graos sumes en les
compres de marca, han de cercar la manera (le què no segueixin emparant a
Alananya llurs própies vietimes.
Els alemanys han arribat a desconfiar
filas tal mmt de la sera própia moneda,
que les transaccions irnportants es fan
a la propia Alemanya en &liara i lliures esterlines.
No está' be que mentre els altres pobles es troben abarrotats de mares paper,
disposin eis alemanys de les divises que
representen valors en or.
Ni els mateixos germanófila espanyols,
que ja han perdut els entusiasmes anal,
qué invertiren en mares lea seves econortíes, els sembla bé aix6.

LA "GACETA"
El "Diario Oficial" publica les
segaients disposicions:
Reials ordres d'Instrucció
dispoeant que s'aprovin lee
qu'eles de les fundaeintes baneficatee particulars premis Potree!,
instituides per don Josep Pelfort.
a Barcelona.
Reial orare disposant que el
crielit de 35.000 pessetes Ponsignat dar a premia ordinaris i cxtraordinaris abs alumncs de lobs
ele ensenyaments d'arte i
tres i escobes d'arts i oficis de
la dona es dietribimixi en aquest
exereiei en ta forma que es publica. A Catalunya es consignen
les seg.iients qaunlitats: Barre/cine. 2.500 pessetes; a Terrassa,
700; a Vilanova i Geltrú, 650.
Autoritzant a dou Josep Ventera, president-delegat de la romissió provincial de la Cree Roja de Barcelona, per a rifar, en
urde( de la rifa nacional del dia
2 de gcner vinent, 515 objectes
que es mencionen.
ATEMPTAT SOCIAL
S'han litigia noticies d'un
alemptat comen; fa dos dies ami)
motel del locaut del ram de la
•
fusta. ,
Quan tornava al sea domicili.
al Pont de Valleena l'obrer ebanista Amanci Fernändez, de 26
anys, en arribar davant de l'Hospital del Nen J P SIS, SP Ti aresta
un individu preguntant-li si pertanyia al raen de la Dista.
L'inlerpelat contestä afirmativament i llavero el desconegut
digus que Pacortananyes a la Casa del Poeta. Com que es negä,
tragué una pistola, disparanl-la
contra Arnand, causant-li una
greneeteimn ferida.
L'agreasor fugi, es,, ent perseguit per al g unee persone-s .; prolega per la fosca. pogué escapar-se.
La policia sembla an o segueix
una pista segura per a delerer
l'agressor.
EL CORVEN! ARAB ANGLATERRA
El senyor Marfil ha manifestat
que a la Presidencia del Censen
es reben melle lelegrames demanant quo sigui firniat repelament
el tranat amb Anglaterra.
Agitesi, este pendent solo de l'e
provació del Colasen de ministres.
A migdia es reba un e`tre despata str1 Saetera Jet G o vern que
as negoe en i corleen ; treat atiemb altres paisos.
EL DELEGAT AL CONSELL DE
LA SOCIETAT DE NACIONS
El comte de Gimeno Ita estat
avui Si ministeri d'Estat confe_
renciant amb el ministre i arnb
el sots-saeretari, sobre les delileracione mantingudes a Ginebra pal Consell Superior de la
Societat oc Nacions,
Aquest Conecte al qual assiste
el senyor Gimeno coro a delegas,
d'Espany e, ha acordat reunir-se
anualineat ducant el mes de ee_
tenibre.
"LA EPOCA" PELS ART1LLERS
"La Epssea TM , sortint al pes als
comentario d'alguns periódica asilare el !ida' decret autoritzact
als artillers per a ocupar càrrecs
que podien abans SOi3 deeempenyar els enginyers industrials,
din:
"Els artillero, al 901 tir de d'Ara(16mia de Segóvia, reben, con) ei
sapigut, el Mol, d'enginyers industrials, sense que aquest lttot
sigui d'inferior categoria ale da
les anees Escolee d'aguesta especialitat,
En lo privat, no no oren, per
que la capacitat in indignen l'empresa o (I particular que funden
una indüstria, i en les funcions
públiques els artillers han ocup at eärrees de pesador, pdblics.
verilicadors, COMi8810119 d'estildi,, pensionats al estranger, ete. I
quan alga& portà Passumpte ale
Tribunals contenciosos, aquesta
fallar s
40 la eapaeltat

e

~e

legal i profesional dele °Mis!, Catalunya 1 Prasma asportiva da.
Barcelona.
artillero.
Assietiren a Peale une quarait.
Pot opinar-se que els artillere
la eoznensals, astaat formada la
no deuen eseer enginyers indastrials, sinil p oleaments artiller, presieWula de fa manera següent:
pecó no es Vea que un deparen- Al eentre, nt seeryor Molina, pre.
enlaza de la Panya Rhin, qui Le:
ent ministerial exteregui un tte
lema) igual categoria que l'ex- nia a la eeva dreta En Blai Sopedit per altre departament,
rribes, enginyer-eap d'Obres pe_
despees el maleix Estat declari bliques de rEAtat; Cd de D'iota,'
44101 un es or de Ilei i l'altre de president del Sindicat de Penosimilor.
dietas Esportius; el diputat En:
Aix.ii no pot ésser, per que te- Enric REfola, presiden t de la Ce-'
reís l'amor prOpi, 1 a la nesolucid missió organitzadora. A 1:esque.
d'aixó sorti el decret, de la Pre- rra de la presidArreia, a'ht acula.;
sidencia del Coneell restablint 4.a
ren En Frederic 'Finen, enginyer
igualitat que estera en les Reja, ' d'Obres públiques de Lt itanenj
tant que el* tribunals l'havien remunitat; N'Eduard Feliz], pel Silbo
conegut i reapectat."
dicat Professional de Periedietes; Rivera, enginyer cap de la
demareació de Vilafranca, i No-.
Ene. engiuyer d'Obres públiques
DE
de la Manenmunitat.
El sopar foil servil esplendida_
LITVINGV A LONDRES
mena eom acostuma (ea- -ho el
Ritz.
Berlin, 13.—E1 delegat bolleAle pestres. el President oren
vista Litvinov• que es disposava
a meter cap a aL Hala. ha rebut l'acte als que han cooperat merne
inetreeeions del seu Govern, se- 1 pm e amb la Penya Rhin, ale (tests
gens les guate ha de dirigir-se a efo ls feu ofrena d'nnes plagues
Londres, per a trebellar a favor gravados en argen... sobre tons da
del redoneizement de "Jdre" der marbre. Paleada lambe el set agrat
Govern dele Soviets pel Govern ment a la Premsa feril reatarrar
napa. que aguce-la els lii ha doasi
britànic.—Radio.
en Lota °casita
Parle eiespres En Frederic Tu.
ELS LABORISTES EN El. NOU
rell, mostrant-se saLiefet de tot
PARLAMENT
el que ha fet per /a Penya Rhin,
Londree. 13.--El "Daily Clarola qual rosa no li ha costal gainicle" diu que encara no s'ha
re, ja que noines ha fet que ClUit e
pres cap decisió sobre les elenpile erra, el sou daure.
dono. Es creu que el parta laEn Blat Sorribes, enginyer cap
borista tindrà a la nova Cambra
4-. l'Estet.. feu remarcar tots els
doseents llocs.—Radio.
r,forços que ha fet per a no/pe,
rar amb la (9en;..1 Mala i s'ofert
e 1 la ¡ per L'A.
relte.STERtS QUE DE2APP6i151El dipetat Enric Ráfola expliXERA N
ca ei que tiere la cursa d'aquest
Lisboa. 13.—Prnbahlement el
any en la qual pendrán part cine
ella 13 apareizera un decret disolnaeions europees. Acaba donant
vent els ministeris d'Agricultura.
lambe grciee a la Premsa per
comerte Treball i Colónies.—Ha' Cajud que. els ha, presta/. sempre.
vas.
En nom &ala periodistes parla
el sençor Feliu, oferint seguir
VISITES A M. POINCARE
col.laborant amb els organitza-.
Paris, 13.—El senyor Poinca
dora — i el maleix (au En Trae
-roebutavilResdntg- le
neral de Tunie. M. Saintal, a MDespres foren moetradee les
N'atea preeident de la Comiesen plagues que es regalen als coleade Control, a l'ambaixador d'Anboradors que són, com havem
glaterre. lord Ilardinge, i també
die d'amat i marbre, /tina d'un
a l'anamixador d'Espanya. senyor
bonic estola de pell. Eis favoresQuiñones de León.—fladio.
' culi; !ten rls senyors Franoesd
Calvet, Llufs Conde, Pure Busquets, Josep A. Moreno, Tomas
UN RUMOR DESMENTIT
de Rivera, Frederic Turell, Brlai
Roma, 13. — L'embaisador
França al Quir:nal, M. Barrera, Sorribes i Josep Maria Ortega.
Lacte va acabar prop de mil-.
ha dasmentit ele rumors grupalats per un dial': de París sobre ja nit, ami) gran entaissiasrne.
la peden sortida de Rema. —
Hayas.
"LOS GOLONDRINAS" AL
TEATRE NOU
Anit passada fou represa al
teatre Nou l'opereta del mestre
lesandizaga "Las G-olondrinao",
ASSOCIACIO INTIMA DE cantant-la el bariton Ortiz de Zerate.
1
CONCERTS
Duran' el segon acte el Malita
Demà, diumenge, a dos quarts va mostrar-se dividit en aprede sie de ea tarda, 1-Assoeiació ciar Pi treball del protagonista,
Intima de Concerts" inaugurarä ori g inant-se algunes protestes.
le 3 titeques amb un selecte proMes al tercer acta N'Ortiz de Zägrama eontiat a l'orquestra que rata féu un treball tan notable
dingeix N'Enrie Ainaud: e lfige- que ton aclamat, havent da renia" (obertura), Gluek; "Concert petar-ne l'escena abdal.
brandenburgues”, de J. S. Bache,
En acabar hm ovacionat novel.;
para trompeta, flauta, óbee violi ment. fent-lo parlar, essen pree
i orquestra de "ripieno"; Noctur- rniades les seves paraules ama
no; Borodin; Guncert piano i or- grane aplaudiments.
questra Rimsky-Korsakow;
Josep Barberà; Dolly, Suite,
ATROPELL
Faure, (primera audició).
A la Patea de Catalunya un aue
La part de piano del voneert
d3 Rimskv sima confiat al mestre fúmela atropelle a Pece Anille,
N'Alexandre Ribó, qui dona la de 24 anys, caueanti fractura de
la cama esquerra.
primera audició d'Espanya de la
L'anfiatndbil finge El ferie ha
dita obra l'any 1 899 en la Sociedad de Conciertos de Madrid. estat auxilia/ al Dispensari de la
Universitat,
També en donä una veritable andieió en els Concerts Lamoureux.
de' Paris, obtenint-hi un gran
DEFUNCIO ESTRANYA
esa.
Alije ftel conduit a la Casa de
Per a Paudieió del concert de
Socors del carrer de Barbare,
Bach, ei professor senyor Rovira
Joan Garcia, morint als poca moestrenara una trompeta especial;
menta d'ingressar-Iii.
l'instrunient es el "piccolo corEs quaitifieä da defunció de
net" gua s'empleaba en Lenes mort nalural.
deg canto de Leipzig i que ha esEl eadaver fou portal al Roa.
tat eonstruit expressament a Alepila! China.
manya, per 1-Associacie rntima
de Concerts",
AGRESS1O
A la era traqueen matinada
A L'HOTEL RITZ :-: DAN- Laureä Cavalle i Font, de 25 anua,
ah Barri de la
QUET O LA PENYA RHIN torne, habitant
"Prosperitar• de les adores de
Ahir, al vespre, va celebrar-se Sant Andreu, ha esta( agredit per
a l'Hotel Ititz Ull äpnü QUO ea tres desconeguts, que li han tiComissió erganitzadura de la rat alguna trets, caussant-ti una
Gran Cursa •Internacional d'auto- ferida llu a Pinciex de la inä tiramúbils Penya Rhin dedicaba als ta.
enginyers-caps i enginyers de deL'agredit fou auxiliat al Dis.o
marcació d'Obres paliques de pensad de San( Andreu.
ll'Estat i de la Maneomunitat de
Els agressors van rugir.

L'ESTRANGER

DE BARCELONA

GRAN MAGATZEM DE

MOBLES
DORMITORIS

MENJADORS

Preus baratissirns

J. López
44 1 CARME, 44
(Davarat do Villoapital)
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LX PUBLICITAT
Diana•Argentina-Excelsior XANDREVILALTA.Prelpertement,
reaparició de la gran cantatrtu

Eis Espectaclesh—TEATRES--.
V 11111•11••••111.1111

Teatre Catalit Romea
•

Avui, dissabte, tarda, da
magnifica comedia d'En Pitarra,
LES JOIES DE LA ROGER
BlitarltleS a 1 pta. i 065,
Vespre, els dos exilo, dos:

Avui, El nou Fantomas, quinta
jornada; Cursa de braua a Barcelona, per Gaona, Belmonte i el
malaurat "Gallito". La maledic'014del endevInalm; Un borne de
punys; Els tres mosqueters, vuile

Teatre Vicibria
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PEN TU PLO,
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Companyia d'opereta
VJOTORIA PINEDO
LLUIS BALLESTER

dissable, larva, a les 5,
En busca de un mecido, La ea-

g
alsaciana.

dates de la Reina i La
Grans Uits de Rosend Franco i
Oftiz de Zärale. Nit, a tres quarts
d'onze,...L.& elsaciana i Las golon-

drinas. Ilifts - ebtupends de. nosend Franco i Ortiz de Zarate.
—Dama. diumenge, a un quart de
qualre i a tres quarts de deu,
grandiosos programas: La risa-

ciana I Las golondrinas.—En la
propera s'Imana. Que és gran
Barcelona. "Nandu", Pep Marques.

:

Avui, dissabte, tarda, es _
plendit programa. formal
per obres d'En Rusifiol, (;ui
merà i meslre Morera. Nit,
el grandiós exit:

1

:

DON

JOAN

11/
111

DI

limaza
3

U
SI
U

2 d

•
DE SERRALLONGA Di
per Sagi-Barba, Vendrell i •
senyora Bugatto.—Diumen-

ge, tarda,
DON JOAN
DE SERRALLONGA
pels mateixos interprets.—

3

o

Gran ,o nmanYia diamnlea cav - p
llana ROJAS CAPARO. Anti, dIssabqi te. tarda. a dos cuarto de cine,
gran matinée popular. ExIt rolOosal,
in a representarle en tarda labe- •
rabie ile l'aplatidit drama pas s ional en 5 :tetes LA MUJER AMAN-

•

s.

•

1

TE O EL MAYOR DE LOS CRUCE-

pi

•

Manca tuno entrada. 1 pos_
U reas.
general. 0 . 40. Nut, odas (matos •
3 s-10,
CP den.
o
DON JUAN DE SMIALLON- 3
segon. la Iletrada dramatice N
3 1-r '4 artes LA BANDERA DE LA N
MUERTE
(Sesiona vol de toa p
3 Juan de Serrallonga).

Nota: En equest -leatre no •
hi ha revenedors.
•

AriatocratIc sale

•

o
11
•
•

lornada

a

3

g
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p Gran

° Gran Cinema Bohemia ti
--- •

Avui, di s-sable, magnifics
• -programes, Trucs anales; 3
111 sise episodi El ncu Fantomas; el %mili llibre itt 11
novel.la Os tres mosquotcrs; NO el oasis mal, i •
La nena prodigi, per Gladys Walton. Molt aviat,
a Magnifiques estrenes de
•
•
Grans Exclusivas

.

e

In

Palace Cioe

dors ärzbes, 8; Eta 2 brasa, Tare-

•

QUEMO - CORTES
•

g
•

ta, Loa 4 Aatbons, Malle Reos, Trio
Coronas, Freres Chalet. Els Otter-

s

•

•

neo exlraordintrla, I nit, a tres

p

['nazis de Ilma. DIJous. vinent, 5 lin•
portartIssino. debuts, 5.

3
„.

Diumenge,
ra sessió:

013101133100130sii303,1-0111IIIIII
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tenia,

prime-

.ieg,ona sessió i nit,
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•

Avul, dissMte, tarda, a les clnr,
l'entremes El
i el sattelt a
de
graCtosIssim exilas, en dos se
•
tes, de Corles n'Unes I Alfred
Trigueros, música deis mestres Ca- •
mi 'lela I Estero/lefa:

oePriebne,

e

•

im

lß O NO HAY FUERZA CONTRA LA ASTUCIA

0:

'II

ii

Avui, dissabte, 14 cielo-

•
si

U

bre. Tarda, a iles cinc. Di- U
vertit vermut popular. En-

. E tracia i seient de pat„ UNA mi
:i pesseta. Represa de l'aplatt •
:: dit voil n vil en quatre actas, •
•
MUNTAT
wi
• Nit,ELa 89
in
Iles 10: Alagnitic N
'iCartell: Primer, l'èxit eral- •
•
xent:
,. UN GALL QUE NO CANTA
Segon, estrena de la hu- •
' 13 morada en un arte i tres ai
quadros, de J. M.,
U
PINYAK, contra
111
MAX-TEGOTH
3
111

1

Liminnommemziezei
Teatre Circ Barcelonès
Campan& de grans espectacles
1 vodevil
Primer actor: Jaume Borràs
'Primera actriu: Elvira Terrena
Soriano
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc, èxit grandiós del
vodevil en tr.es actas de V. B.,
LAS IHOTIMAS DE LANDRU
reus populars. Nit, a les 10 .
Colosal èxit de la tragicomedia
arab un próleg, tres actas i un re_
buzo, de Victoria Benedicto,
LA MONTOS

Grandiosa i estupenda presen* lactó.
Dilluns, tarda, a les cinc, es_
&rana del grandiós vodevil en tres
'Meted, de grap 044

•

EL CONDE DE LAVAPIES

Nit, a les
nopular'sar• surta EL MONAGUILLO, 1 la for• alosa sar s uela ANITA LA RISUERA.
illurneuge.—Tarda, a les
• miat , r, EL CAPRICHITO, EL MO- SI
IR NAGUILLO I A:VI A LA riISUENA.
Nit, a les den, LA MAGDALENA TE
81.8E i EL CONDE DE LAVAPIES.
•
• Ron aviat,

-

••

o

Monumental i Yialkytia
Avui, dissabte, Els tres ti
II
y no ,;queters, vuite capital:
El meu cavan Pinto, per •
Rail.; La rc,sa da W
01
Micolin, attre cine- 1:1
matogralo; So la guaria •
a puny. — Imimenge, no, gg
11 Els
tres masquetcrs, novn
3 capital; Perdent es guanya, o
per Tom Moore.
1131E3311DISAM3N11112,15211111
: :

Palau

bre, a tres quarts de den del vespre, amb la cooperació del violoneel.lista GASPAR CASSADO.
Programa: Weber, obertura de
"Oberon"; Brahms, "IV Simfonia
en ini"; Beethoven, obertura de
"Dgmon"; Strauss, "Don Dulzor. Despatx de localitats, a l'U._
nid Musical Espanyola, II 3, Portal de l'Angel, de tres a set tanta.
AVIS: Des de avui, ás obert l'abonament als dos concerts de
tarda, dies 29 d'octubre i 5 novembre.

t•11133330131111111i1511031111311:

Tres grans conrerts
MUSICA ANTIGA
MARIA BARRIENTOS, eanlatriu

SANGRE Y ARENA

Teatre de la Comèdia
Companyia catalana Claramunt _ Adria. — Avui, nit, a tres
quarts de den, 4 antes, 4:
MAL PASE
Exposició de pinturas a la sala de descans.

---CIN EMES-113331111381111311/1333ariii
Saló Catalunya

•
•

11

•
•
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•

•

i nitres importants
números

•

,

', A RME LIQUIDA
dd

Dr. Vfi.Ott GASICli de Monteetlee

Poderoso tónico-nutrItivo,
da fuerza y vigor, y combate la anemia, debilidad y
agotamiento.
De veda:
so todas las ?sr.
suelas y Centres
de Espoollicos.
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LA BUENA SOMBRA

Secció juridica

nerlamacle davant el
Tribuna! Indlialrlal C011FultaS sobre acetrinan
ssumptcs Judletarts ed
ener al. DIrtgtu•vos: AnI n a ,e; «Iones A. ROMERO, Placa del Teatro,
e. J . ,r1sconsult9 autoritzats en rezerekl. COnS'Ata de 4 a 8.

PIANOS

Gínjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de den i de
les dotze a les guaira de la ma-,
tinada.
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Front3 Frincipal Palace
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cine. dos interessants
partits. Nit, a mi quart d'onze,

o E CUERD A S CRUZADA
Oti MARCO DE HIERRO
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Sublime rurca

dos escollits partits a cistell:
Jaime i Gastarlag,a, contra Ondarrós i Martin.
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CANIPICNAT DE CATALUNYA
Unió E s portiva, da Sans_Barcelona; Avene del Esport-Espaflol; Europa-Sabadell; EspanyaAlletic Sabadell; Martinenc_Terrassa; Júpiter-Badalona. Camp
dels nomenats en pri,mer Roe. Per
a entrAes i localitats per aguastos partits, al camp de joc el dia
del partit, des de les non del
mati.

DIVERSOS --PUTXINEL.LIS

En el taller "Mirla"
Rosselld, 206
Denla. diumen2e, 5 de la tarda,
la comedia Tula; el sainet El
scrt i el pi;ssatemps No val a bader, finalitzant ami, ball Urbano,
Dimoni I Tururut. Entrada i
senant, I pesseta.
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Mals de la pell. Vies

Dloquerla, 6, 1,er

(entre llospktal 1 Sant
"flI11
VENERI. IMPOTENCIA,

Detentio e 3 panyol
A. ROMERO, Placa del
Teatre, G. Barcelona.
Capaç d'esbrInar 1 comprovar oftelalM ent In!
allO que Os Interesal. per
dificil que 513. 1 a (malque part dcl mIlo. Itererectos de primer ordre
preven 13 mere Pertrte
COmpettnela demostrarla da molla anys. Consulta de 4 a 8.

SIFILIS

r.$91 , 1113 trErlarnenta per
al guniment rapid de les
MALALTIES SECRETES 1
BUFE,
MATRIU, P.L.
E
TA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 I do

3 a 8 reostemiee per
empleats 1 obrera.

nrinäries. Raig X. Corte Cala,

O r. BOA uDAn lanas, 642, de 2 a 4. Clinica de Sant Pau, 44 de 7 a 10
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per A. Rovira i Virgili

quo feu reclarri a la prcmsa,
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Notable amtet. Aval, tarda, el gi

WANDA LANDOWOSKA, clavicenbalista
Dies 30 octubre, 4 i 7 novembre

Associació Intima Concerts
Maragda, 27_29, °M'eh Grarienc
Diumonge, 15 (l'octubre, a dos
quarts (le sis, tarda. Concert inau
gural. ORQUESTRA DE L'AMCIACIO. Pianista, ALEXANDRE
RIBO. Direceid, ENRIC A1NAUD.
Diumenge, 29 d'octubre, presentheid de Ist celebre violoneel.lista
JUDIT BOKOR. 'Pianista, ALE-

Preu: 25 cèntims

De ve.-.da en totes les Ilibreries
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Planea
ondulada de
120x75 cm.
Ptas. 7 'SO m.2
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Grans rebaixes
Menjador. 370 pessetes
Dormitori. 500
Despatx . . 260
Rebedor. 170
Saló
400
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PER A TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivatnent

JOSEP ESTEVA 1 Cia.
Portal de ¡'Angel, 1 i 3 1 pral. ::
Fàbrica a Sarria
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granitos Cxit del Programa Alúria:
No somera triomfa l'amor, per Do-

rotty Dalton. Mantequilla, represa,
a prec deis adnuradors de Charles •••
Rey. :Oh, granclIns esclevenlinent, 111
estrena Je la primera Jornada El
no', pe Charlo*, el mea gran etlt
mundial. Dlosabte vInent, estrena de
la segona I ultima Jornada. Miel: 31
Ets tres mosquetara, per Douglas
Fambanks. Asts: Lwrant la ¡l'ojeeEl
cid de ia grandiosa
noi, per Charter. 1 pel seu cost sotroordmarl, e-satino
preus. Preferinela, 1130; general, 0,75.
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ORQUESTRA PAU CASALS
II Concert, dijous, 19 d'octu-

Pa!au Musca Catalana
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GNES. GARAY
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Producen
trastornos a los
organismos débiles.
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sarsuela
3 Ortas - Leonis - Gallego a
Companyia
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graos espantadas
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El libre cambio
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Los baños de s91

•

tito clown.s Pornt,off, TUedy i Emil.
Urna. diumenge, larda, a les qua- ni
11) lee. nit. a tre Cuarto de deu. ropuns, 5 110 3 (jCarl% de cinc. mal'.
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LOS BAÑOS DE SOL
Nit, popular:
EL LIME CAMBIO
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QUELL - TUDELA - AS- a

Avui, dissabte, farda:

e

dividida en sts parts, olmo'. de la
renomensda manufactura americana METRO:
a
ELS QUATRE GENETS DE
L'APOCALIPSI
slaplaci0 d e ronra cirn d'En
VICENS CLASCO IDASSEZ
En breu: Estrena del grandlno
fllot Esposa desdeny.,
lada per la gervel actrk Mildrsd
llarrys, leo rnuller Sto Charlot.

Companyia de comedia •

32

sentata per N'Arto. Manzano
Conlinuen els !zas ,• ,,f als arda',
di/s ar listos MISS ENINIT. Togo Ha- •
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81

projcecións, gran exit de la monumental novel -la elnematograflea
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quarts de den, grimMiSS exit dels 3 •
debuts de la setinana. R. Trio Júbarrlsras reuticos; 8 salta- p

PRIMERE

Testre C011181 i

Aristocràtiques aestions
'ovni, tarda 1 ntt, penuttimri

Mr.
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El no), sublun creacid do 11
21 t'Inimitable Charles Chante, o Char- „s
N
•
ez
a lut v. Durara p ls dios que es pro- a
• lectora la dtta per-Tienta sofrirk •
• l'aug,ment sobre els prol e corrents, a
Preferencia, 050, I general, 035.
si
Nata: AMI, dISSabte, de Sis a MI, t e
• deml, diumenge, a la sessle matizi nal d'onze a una. es d espatxaran bu- el
• (armes st morades per a la sesald a
a
• especial de leo M de denla, diu: menge.
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Colossal èxit de

U ment. Nit. estrena de la primera III

gisOC11111011tEalialatiCesiMazr

Clec Equestre
VenGrendiosa companyla de
tura Guate.. AVIII, dissabte,
Tarda, a
traorrtInhrtes funelons.
dos quarts Ile cinc. I tkt, a tres

ASALTO, 12

grandlos ealt de la poi-titula En- a
ere dos mona (caelestral marca ili
13 . Circuir. Interpretada per Cae_ IN
3 Irla Norma Talmalp,e, complrtant
•
• el programa la cornelta flb et 44- Ei
in sus mai, per l'artista Witley Barry; N
• Consultor' galant I Actuelltate Oso- be
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Quinte( Soné. — Avui, dIssabte, ile
Ftlau de la Cinematografia

LOS cambios

MUSIC-HALLS
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TEATRE NOVETATS
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Teatres Triomf i Marina

VERA J AOOPULOL Exclussi,
YaMent per als »cts.

•

Teatre Nou
Diumenge, tarda, primera ft
sessió:ir
XINEL.LA FAZ:OJOSA Es
A les sis, vespr e . a les in, i•

Avui, sexta de El nou Fantomas; No et oasis mal; La nena
Prodigo); Oonsultori gafara Truca
atlética.

A LA CLAROR DE LA LLUNA
i la formosa comedia en un acta,
SI maneasin les dones
creació de la primera actriu Elvira Torrens i del senyor Benedicto:
Mil.: LA MONTOS
obra discutidíssima per la Prem-„
sa i que cada obte major ezit.

Avui, dissabte. tarda, a dos
qusrts de cinc: La dogaresa i El
Maro azul, debutant els barttons
senyors Fithrega, i Estrada. Nit,
a les den, La alsaciana per el haexits La condesa de ileontrnartre,
que cada din agrada meä.
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Telefon 3344-A

BARCELONA

Plagues de 40 x 40 cm.
Pies. 5'05 m,

