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ESPANYA TAL COM ES
Torna a surtir a :a sal-arrime, cían una eaamció periódica de
l'incurable mai intern d'Esaane a, la granulada de les Juntes de
Defensa. El canal de nom que les convertí oficialment en Juntes
informativas, r-o ha pogut ie e variar llur essèrcia, ni ha rectificat
llar actuació. aeraraent, no són organismes informatius, ni tampoc defensius. :Ferien, al contrata, Un earaeter agressiu ben declarat. Ara fnateix estan procedint a una nuva ofensiva.
L'actual rebrot del movitnent posa ultra vegada davant del
alón i davant deis propia ciutadans el trist eapectaele de la
descomposició (aun Estat en ei darrer periode de la seva erefonbada histórica. indisciplina armada i indisciplina civil; revolta
.a.e funcionaria i insurgéncia, socia l ; desgavell econamic i atruiHeu's aqui l'Espauya tal eom és
ment
Qué dirien els espanyols si una Catalunya independent calpes en les fa.ngueres un ha caigut l'Esaanya unitaria? Per qua
dóna aneara el cas xocant dels espanyolistes amb rètols des g uerra que criden contra l'ideal català en nom deis principia de
llibeetat moderna? On és aquesta llibertat a l'Espanya actual?
No fa gaires dies que un home de bona fè, En I t obert Casyovido, comentant equivocadament l'afirmació que l'anticlericalame vuitcentista ha passat de moda, feia una fosca pintura
• 'Faspanya. D'aqueixa pintura, el .verisine de la qual no volem
asentir, resu1ta que Espanya (a, en aló que as refereix al respecte de la Ilibertat individual, una excepció en el món, una taca
negra damunt el mapa d'Europa. I. es gasa encara a cornbatre
l'aivindieacians catalanes en nom de la Ilibertat i de l'europeisme? Nosaltres tenim la convicció profunda que la Catalunya
‘de dernä, mestressa del sea règim, p arra constructora de les
própies institucions, sabrà posar-se tot seguit al nivel d'Europa,
per sota del qua l ha viscut sempre Espanaa. Els intolerants
la dicta i llurs germana espirituals fas intolerants de l'esquerra,
no són un producte nacionalmente cataba
La mancança d'esperit civil, de ciutadania ampla i oberta,
és una de les característiques tradizionals de rEapanya castellana.
La Postra tradició es una altra, així Com el riostra esperit és eferent. Parqué., dones, eis pretesos esquerristes tsp.snyols, com el
vell Lerroux, canten amb un lirismo pobrissó l'amor a la patria
espanyola, a 1 : Espanya sotrnesa a Heis antieuropees i a absorLents
aletee socials?
Ella a liur Espanya ii ho perdonen tot: l'espera intolerant, el
pretar;anisme, la corrupció poirtiea i la desmoralització económica Mentrestant, s'oponte a la liberte-ea catalana invocant principie que a l'Estat espanyol són trepitjats i escarnits cada dia
rada hora.
Espanya no ha d'ensenyar res de bo a Catalunya. No ens ha
&guardar de cap perill, ni ens ha de garantir cap dret cívic, que
pro' faina té per ella. Nosaltres mateixos, ami) organismes adeettats i amb Ileis catalanes, aabrem establir millor aquesta garantía; com saberen establir-la els nostres antepassats en relació amb
llar temps. L'Espanya tal rara és queia niolt aer dessota de 13
CaLalanya tal com sería
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LA PREMSA ESTRANGERA

El daltabaix del marc L'evolució de la polivist de la torre Eiffel tica soviética exterior
Ahir, dia tO d'octubre de, l'any
1922, la cotització del maro trinca
a la L'onza de Noca-York al canvi de 0,0003626 de dullar,

Per quin misteri psicolagie o

per quina paradoxa política veiem
aval el cas sorprenent de la Rússia soviética allunyan-se d'Angla-

(0,23895 : 0,0003026 = 65 (1), o
sia una pèrdua de 99,845 %).

terra i d'Alemanya i acostant-se
a França i a Polónia?
Aquest allunyanient i aquest
acostament existeixen. Un con-

(0,2:l895-0,0003628X100,90,848)

junt de simia-ornes en san la pro-

calda, que porte el valor del orare
papar a 1/65G del mare-or

(0,53353)
Valga el llegidor excusar-nos
per la pedanteria d'aquestos calcule elementals, pera llar resmnlIrt servir de primer entuvi,
per • estribar un equivalent entre
el desastre financer d'Alemanya i
el seu desastre militar.
Alemanya, cal molt atentament

fixar-s'hi, pateix d'un través d'esperit que la duu a contratar la
naturalesa, a falsificar-la. Goatire, en creant el "Faust", en tingue la visió profunda. D'aquí que
observara una irrefrenable tendencia en ella a servir-se del prosees cientific per substituir els
productos nalurals. Pecó la naturalesa ni es pot obliterar ni es
pol substituir. Naturalesa es humanitat; naturalesa es ética. 1
etica compre n . alió dels imponderables de que tan es parla. No
diem aixer pel gust de denigrar
l'Alemanya, sinó tot definint-la,
per exposar l'error de càlcul que
cita feu, que ella fa amb la saya
propaganda venal per portar orejudici als seus anemias. Aqueixa
propaganda ni li va servir per a
guanyar la guerra, ni li servirà
--o molt ens enganyem—per
guam-ar la pau. Altra cosa s'até
d'una propaganda "natural" cola
la de que, en parlar de "Myrrhi7

ne", lialtre dia, l'ejem esioent
aonestes matataes columnes.
Com a miaja de guanyar la pan
no s'ha acudit al; dirigente alaaten-mas altra cosa que la inflada. Els il.lusos ban pensat que
ensarronarien a tot l'unicers expoliant la moneda sana deis paisos Mes i enipastifant aquests
amb la soya moneda falsa. Alquí
cavaller d'indústria! Ella-mbde
.eols ha de donar decepciona, com
tuta alquimia! Aqueixa moneda
sana d'altres pasos que els ale• 0.4•1/e0-••••••••nn
.1-0-•••
manys s'han colgut apropiar', no
eis durarà gaire ni podran seguir
apropiant-se-la. Car és una fatalitat espantosa, aixú de la inflada; e; una terrible arma de
dos talls. En er e cta, com mes la
hi ha una colla d'ulls sentit aquella manera. un puntet inflada s'accentua, mema re,cluquen per sempre més, inefistotal:ca i tan finament ronl- porta, tot i duent a la tràgica noen s els hern mirat amb prensivtt de comentar els boinas cessitat d'hav er de continuar-la.
quan ha y an esmera i les miaedotes de la vida que Comands circulada fiduciaria hi
esta d'aquests ulls cene- passa, que sabia du a les secas Ira, nienys maja circulan( s'obli
le ve,gedes en tenim un paraules En Lluís Martí, quan es
ell tot seguii es rarifico. Es lade cegadas han sola- in- tractava do les coses nostres i p ic. Si avui es pot comprar una
deis
altres.
:Ha,. Cada dia la Mort omquantitat X de mercancías, denla,
L3
sea hostal d'hormas i doUna de les cirtuls més elles havent baixat el canea, sale sen
¡
riatures que ja no podran d'En Llufs Martí, era la manca pudra adquirir una mentar suma:
aeia ne raes. Per6 l'hoste de la absoluta d'afectan" i aquella di- dones, necessitat de lilas papen;
qual eón escritas aguas- vina naturalitat del sen gest 1 la i taxi suceessivainent tot engente.; ratlies, el darrer hoste de la seva paraula. Una cegada, deu drant la miseria del poble i tot
fer set o viril, anys, anàrem a Ta- aixecant, ficticia, lloró molt
Mari
ens ha fet aquel
conientari, i ens ha enfilat (un- rragona En Joan Alcover, En
com un mielen de curtes, la
ja dotzena de records auggestius Lluís Martí i jo. En Lluís Martí ['apresa dandustrials i comere; diu o es deia Lluís Martf, de dula una indumentaria fantásticiant que, por vendre i exportar,
Mallorca, i nosaltres Ii dèiem iii ca, recordo perfectament les ea- creuen útil la depreciad() de llur
(Lren, encara, malgrat que fos re- bates blanquos amb sola d'es- moneda. Pecó quina majar inpardenya • que poreava i que li íranquialilat moral dine una maPatal e a, el planea d de la sim p adonaven un aire de jovenet de jar intranquil.litat ruater:al, puf,
tia.
quinze
anys Aleshores, un cop haver-hi que aqueixa consciencia
En 'Anís Martí era ahorne mes
p opular de Palma. i se'n contaven fórem a Tarragona, no se per quin de l'esvaiment, de la p odó del
anärem tots tres ti visitar sabor, per culpa (raqueta inflatetes diles meravelloses; alga motiu,
, e'l n,irava com ira personatge de el senyor arquebisbe. Jo nomas inent fiduciari? Retrobar la paBalzae o de Dickens, en el qual feia que pensar amb un eert es- ritat er. Cían? Nu serit pas, a falglai corn s'ho faria En altas Mar- ta de genial inventiva financiera,
tot era pintoresc i colorit.
tí amb íe seves sabates blaniiitat de l'actual esos financiar,
Jo ile cegadas, abans de conei- ques? Pera En Lluis Martí no
pot ball , eixir cota a roze'l, n'havia santa a parlar, i al- s'immutà; mentre durà la visita coluda
de l'actual caos financeir.
11 el eitava i el ponderava eCim els meus ulls anaven del vestit sultat
I una revoluçió se sap córn cor a e mplar romäntio de l'home
y ermen i moratt de l'arquebis- menea, pel :5 mai no se sap eóia
tate vuitcentista. aquesta idea b, , a les sabates blanquea d'En ;reatan Molts
autócratas isamagique molts tenien d'En Lluis Mar- Lluís Martí, i En Llufs Martí paraen que la revolució Illena, per
1;. e ra la coca mes equivocada
lavs
delicadament,
amb
un
periiontra-cop, a la diatadura, a la
d 'aquest alón. Jo he conegut En
fecta aplorn, amb un to de gran restauració del vell regara MoI.luís Martí vell, i dubto que cap senyor, i amb una vaina damunt mentäniament, sf; paró
els foborne bregat pels anys i les ma- dr l'altra, roía si exhibís rins esnaments de la
tiltiesi les miserias dongui una carpins magnífics , To aquell dia den socavats. societat vella queraes viva sensació de Palmara erir vaig convencer que En Etnia
Dones tenim que el mes gran
T an ;atad i primal arnh aquella Martl era un "gentleman".
mialtabala econúmie que implico
ven ernogullada deis anys de buNo vull en aquestes rattles, fer
le circulació del
moneda es
ril nr-se amb rd fum del lobee, la histöria política d'En Lluís l'extrema penúriapaper
de capitals eirFe LIMA Martí tenia uns ulls diaparlar
Marti, ni
(Jet federal do milants. La inflació produeix un
ferie, d'un to de pedra precio- tota la vida, ni del lluitador per ercete conseniblant al terminen tisa, tal corrí jo m'imagino Qu e se' la airar: tate ni del gran ami() de
bia d'acceleracia, al final del qual
rien una mica els ulls de Sesera- Cataluvaa. Tothom sap que ell només hom traba que "un no-re"
le • 1 aqUestS ulls d'En Lluís Mar- dula ami) les dues mans el pal monetari. La quantitat no supleix
tí semblava quo carta rIla s'obris- de la bandera de Mallorra aquell
mal la qualitat.
abim es erre
sUt per mirar el mea amb una dia glorias i una mina Ilunyä de entre la riquesaUn
i la aova finan
mirada nava, sense perjudicir la Solidaritat Catalana
ciació. Aqueix travers de l'espear reconals ni vías d'incomprenBis diaris salan rerordat de
rit financiar d'Alemanya s'explisi ta Por aixó En Mute Martí, tot trit el color extern de la seva vi- ca perfectament com un resultat
estar vell era mes jove que els da d'horne jo em recor- d'aquella politice que perseguia
Joy ce, i Eúltirna vegada que vaig dare d'unes horca de conversa
la supressió de la competencia
Parlar amb ell deu fer uns guante
amable i pieant i uns vasos do
industrial. Imperialismo que duu
mesas 8( el vaig veure ffsicament vi del Primita recordara ele ulls r . l'asfixia, a la ElliBh'ia, a la bara caba?, el lo de la seca conver- dilfans d'En Llufs Martí, el seu barie,
sa I al dring de les aoves paren- delicadiesim eseeplicisma, la seSeran Acervos els paliatius que
las em taita compendre qu e
la Comissió de reparacions de
En va comprensió transparent roen
rada Martí encara tenia l'anima
i el son esperit bina i inda- Parle vol oposar a la baixa del
ande f r esca que una rosa.
mit com la noslra mar
orare per a aturarla, sitió per
, Poquea y egadea un hora ha
JOSEP MARIA DE SAGARtiA ter -li reinuntb.r el cermat e1 rija

L'hoste de ia mort

A RUSSIA

va clara. Es possible que mes
endavent torni A fer un tom la
política exterior russa. Perú el
fet central en ala dantas mesos
i parlicularmeat en les darreree
setmanes, es Pevolució en sentit
antibritänie i franeesista de la
politica internaaional aels Soviets.
Litvinov acaba d'explicar d'una
manara franca i senzilla, el mojiu que ha tingut el Govern de
Moscou per a rebutjar l'acord

económic Urquhart - Krassin.
"Aquesta convenció—ha dit— no
Pol esser admesa, si no es a canvi d'avontarges poiltics. liavent
caus it una decepead a la Repteblira soviética l'actitud hostil
d'Aaglaterra en la qüestió d'Oriente al sacrifici que per a Rússia signifleava l'acord, ha esdevingut inútil. Nomes el consider:• riem acceptable si ens procures el restabliment de les relaeions normals amb Anglaterra.
Mes seanitleatives san encara
les declaracions que atribueix a
Txitaerin el corresponsal del "Times" a niga. El personaliza bolxevista ha adrerat al Comité central executiu de Moscou un informe sobre el resuelat do les !largues negociacions que ha portal
amb ele (loverns francès 1 alemany durant la sa y a estada a Bes
lín. E! telegraf mis ha trames ja
la part mes important d'aquestes
deelaraoions. Mantee que Txitzeassenyala el quasi -fracàs de
les negociacions amb Alemanya,
es mostea optimiste respecte a
la próxima represa de las relacions politieuea i económiques
arel) Franca
era, al nostra entendre, el
siaptoma mas signifleatin de tots
e; !a reeent visita de rxitzerin
a Varsóvia. Si lamiera de jutjar
pels comentario de la Premsa polo/losa que reprodueix la la cerase de Paris, Txitzerir. ha I.:m;ut
m'asió do convenceüs que els
lonesoe no osan disposats a realitzar cap moviment de carretee
boIxevista. No es de creure, pera,
que l'objeefe de la visite hagi estrit l'examen de las possibiliaits
d'una revolució comunista a Vars n ',% ia. Soga-ama:a l'alarman hanna treballat en el sena t de resoldre les filliculaus poiono . l'asees.
I qualeava que sigui cl
qua hagin obftigu t, es s4we g g ,tst n ans, no pot. sser desconeguda
la rnpartaileia que tu ea ele mame las aetuale el en fet d'havezles iniciadas

No hi ha cap dubte que un
canea d'orientarla intertia•monal
per par/ de flú is i a m'iteraría
fr rtament la stluaiiö de Fauna
a Europa. Si M. Maneara, segniur
en aguas t pan: la peliti:e quii

preconitza 2‘1.
¡vol]
gueix arriaae a una
amb ei
ei °o y e r a de afes,:ou
sq'elles gua'» .s que la rra:111
V i anieja

pn n bll

eostenir ama fíame més enerva
la Enfada posició davant la Gran
Bretanya..
A. ROVIRA I VIRGILI
-- N
L'APROXIMACIO FRANCORUSSA
Paris, 14.—S'asegura que Lenin parlant amb un periodista
s'ha mostrat decidit partidari
d'estahlir bonos relacions entre
França i Rússia• afegint que desala que la missió francesa a
Rússia doni boas resultats —Ha
as.
-v
Respecte a la política dels Estreta diu que Rússia supusaria
a que Anglaterra en dictas el reglament.

de la sera circulada fiduciaria?
Ho dataran, si no es traba altea
recurs que completi el preconitzat emprèstit internacional amb
una altra polftica de reparacions
i, sobre tot, sobre tot, amb la
mauguració d'un veritable asperit de pau. Aquest esperit, on es
e Europa, si només velem que
germana de discórdia en tota
ella?

PEREZ-J0813A

De la vida d'En Lenin
Zinoview, que él l'home que
passa per coneixer Lenta millo n
que no pas ningú del atan, ha publicat a la "Correspondencia Internacionar un atilde, del qual
extraiem aquests paragrafs:
"A cada reunió obrera ens atorrollem les preguntes que ens sán
tetes sobre 'Vestal de salut
camarada Lenin i la seva manera
de catre durant el seu renda. La
Rússia obrera es vol informar de
com s'ha realitzat el guarimern
d'aquest home en qui tanta de
connanea te posada. Tothom sap
que Lenin treballa com
Sap, també, per6, de reposar. El
seu treball es, en general, regular
ordenat, adhuo en els peracides
de mes gran tensió. El seu anide
es simple. Ama la naturaleea. Es
un turista apassionat. El trebatt
mes assidu no el destorba, a les
vastas solituds do tia Siberia.
d'allunyar-se desenes de varetee
del lloc de la sa y a residència: a
Suissa, on visque rnolt de telnpi,
no hi ha indret que no hagi visitat a peu o a biciceita. Abans de
l'exisió histórica que dividí el
'partit social-danatlierata rua en
fraccions menxevie i bolasevie, Lenin sojornà a la muntanya, on
preparó en pau el seo treball d'aceite (1903).
Despees de la desteta de la revolució de 1905, sojorr.a durant
algunes setmanes a Kukalla, pe-

lita estació de ferrocarril fintandas. no gaire Iluny do Petrograd,

on s'aerupden entorn seu nombrosos mitlitants assenyalats del
partit. Tarnba allí Mita (Leninj
apronta totes les avinenteses per
a gaudir-se de la mar i de la muntanya. Tornà a Ginebra, després
a Paris i darrerament a la Galitzia austriaca, a Craeavia. A París ens havia convidat, Inés d'una
cegada, a borres tirarles de bicicleta pele afores. A Galitaia,
Mita pasar cosa de (matra

mesos a un poblet de la Tatra.
Devegadee s'allunyava, calle l
d'llongria, mas de 100 gallinitatres del ecu estatge. El seu goig,
paree era l'alpierne. Gracias a Lenin, el bany diari, 11ns a entrada
d'hivern, pols freds sierols muittanyenes, esdevingué obligatori
pels munieres del centre boIxede
a l'estranger. A l'hivern, a aracada, patinàvem. Sovint, despees
d'haver llegit la Premsa russa,
debalteM tot patinant les qüestions vitals del partit.
De tornada a nússia. Lenin
passà cosa do tres setmanes a
prop de Sestroretk: era perseguit.
El Govern provisional volia capturar-lo. I, no gens menys, diversos vegades el seu desig de sor.
tir a liendre l'aire o a pescar
vencia les consideracions de prudencia. De Sestroretsk passä, sense a aires riscs, a Finlandia, on
tramas pel Comitè central, sil
mantingua absolutament retirat.
Durant aquests cinc anys d'exis-

tencia del règim soviètic, Vladimir Illita, aixó es, Lenin, no ha
pogut reposar. Ernmaleltia greu-

ment aquest estiu, convalascent
després i llargament, ha tornat
a la normalitat del treball guatadia. Tot el seu paran sembla que
hagi reprès 61 coratge que (es in.
triguea dele adversaris, persistente 1 audaces, havien tanmaterx
fet minvar.
TeófIl Gautler I la voluntat en l'art
Robert Sigl, a "Belles aletees",
amb motiu de la próxima cenare,
mereció del centenari de la mort
de Teed1I Gautier (23 octubre),
publica un article, del qual són

aquests paragrafs:
Alió que mes que tot caraeleritza Gautier de ha teoria de la voluntat en l'art nada del culte larmental per la forma. S'atribueiz
a Flaubert, degut a les seves atan.rades arnb "la Bo y are". La paternitat, pesó, cal atribuir-la a Gaiitics el qual, avançant-lo de deu
anys hacia dit ja aessencial
aparèixer la famosa uovel.la na.
turalista en 1857.
La voluntat en l'art? Qué hi ha ciado nou?, direu, si us plau. Recercar Itexpnessid mes justa, de .
puras l'obra nada en els tanteigi
primera, ordenar tes seves senascions i les aoves idees, aquesta
ha estat sempre Parnbició días escriptors des deis primera canto
vedics... Hi havia, encara, mee
cosa bona per a fer, o pinjor.
D'aquesta dificultat per a contentar-se i que de una nobleea de
l'esperit, es passava a la prente ditacid freda. La poesia i la prosa
esdevenien una quImica grandiosa o un treball de patrici larval
Seconte de aísle i Flaubert esvantaven, per llar compte, de reteneions a hores d'ara históriques, en tre,ba, lls Manstru0a0a.

Tota una categoria de deizeblea
de sots-deizebles proclama ben
aviat que n'hi hacia proa arnb la
tenacitat i el coratge. No calia
rar de la predestinació per les Ile.
tres per tal com bastaven el se,
cret de les bones receptes i les
virtuta laboriosas d'un expedido.,
nari.
El culta per la forma es caneare
tí en la patita fabricada, cap alta
les darreres anyades del Parnàs.
Mai cap escota poetica no ha acabat amb un mecanismo mes rasolut. Paral.lelament, el naturalisme vessava a doll damuntet paviment de la capital, treballadors
obstinats. Seria vä de retreure a

aquest molt alt Teófil Gautier

d'hu y en pres bravos a l'agricultura i al comer."
Hom no as pas responsable do
123 sevea teories literaries, i Deu
sap el que fal

Nloolau Pones

La Política de revisions és la
que escau avui a Gracia. Cota fa
notar el "Secolo", totes les nacions en aquesta darreis temps
chi han hagut de 'limar. No partem d'Am è rica, ni de Italia, ni
menys d'Anglaterra, que revistona cada dia més precipitadament
tractat de •Savres. Es la pobre
Gracia la que aria) mes trasbals

pensa amb la revisió die tota
seva política deis darrers anys.
Perduda Anatólia i la Tracia ocien
tal, cal pensar a salvar "el salvable". Es Nicollau Polites, nou ministre d'Afers estrangers, que en
cura. Nicolau Ponles as borne que gaudeix de la fama de fina altea
agencia i de molla d'habilitat. E3
de l'escota de Venizelos; diplomatic de carrera, era director general als Afees estrangers quan, el
1916 . esclatà la insurreeció contra eels maneigs germanófila de
Constanti, 1 fou eles primera de
presentar-se a Salóniaa sota la
bandera de Venizelos, en desempenya la cartera del Afers estrangens del Govern rebel, sota les
ales de l'Entesa. Ara li ha estat
confiada la direcció de la noca política estrangera hel.lènica.
Fet i fet, es una bella- mantea
de erevisions"...

Full de dietari
Viatge a Holanda
Ciclisme
He dit ja en un ¡libre, el nom del qual
no sera conegut per la gent venidera,
que sento una gran simpatía per la bicicleta. Es an deis mitjans de locornocieS
més simples i clegants; no adatara Día
divida com l'outonióbil ni l'alabad son:
la motocicleta; no tul la importancia mítica i histórica que cl cavall... Es un opusteil modest i dictil que obeiex directament el manament deis braços i ranpulz
de les C.IMC.r.
Nosaltres, els barcelonins, després d'una dèria quasi instanttinia, varon abandonar la bicicleta. Ni hartes ni done:,
burgcsos si obrera, han volgut emparar-se d'aquesta maquina, tan a rabast de
totes les fortunes. 'fas plegats treferin, atapeir-roas en el: trarteies
cients o malmetre ¡abates en una caminada quilometrica.
Els amsterdamesos no han esta tan
poca-soltes. Potree no fan curses a l'americana, ni temen valiera disposais o
fer-se malbd pedolejant ausb el cop mis
baix que els genolls; rs canvi, usen la
bicicleta per a totes les coses Mas i agradables que pot isser usada. No datas
que el ciclisme integral deis arnstrrdamesas ‚cr5 eslintulat per la gran pirrasro holandesa, per la Perfecció Jis parifueras, per rabeando de poli... De tota
manera en llur oficié hi ha iota bona part
de seny i ale dignitai i en el nostre oblit
una bona Part de versalilla i Si niciesa.
Si n'hi ha de ciclismo: a .dinsterdomi
Un terç, almcitys, de N població va en
bicicleta. Hi van as nois de tolo Mal;
hi pOSad
an les noies
Í fornant de magatzems i fabriques; hi von les dones casades. que Sol jovial porte» el fill 'inepta
es la fri-vola cadireta de jonc, sobre la
roda posterior. Ara pasta un Come ole
porto dos uta:ahusas; al's han Passat
do; fronteros donant-se la ind. Vetad
sea mena de siveyora Mariela que Sorser if tiik de fitraista.any$ i que cursa donnent el sei »kit si M'orar viotre coses per a fer el dinar o Vililat
losa paremia que ins als olores. I *o e's
comenovedor de veure pedalejor aquest
pastor protestase, oenb la seva orm.hbo negra abotonada lins el col!, el .scr capea
d'ales amplia i eis laidellins de la levita
voleiant contra el retal
De vrure tanta gest damunt aqwert
apareli JilePICióS u esmanyadis, ti« Ja
sensació que la vida a Amsterdam it
Ola rosa molt inghtua i molt faca.
ianniatei.r, so fiar-se ~se ( e.
ea ftn5Otid tas mPerficial com agresta.
C4RLE4 SQ_LDEVLA

•

•

AL

yeir
'011 n

..1.1MR:11

SESSIO DE BOAS.P.

7nn.:3C011
319a
,9,94t,L+
tegt
roe' I
aun
bo80 66 •75
2414.. 't
icefl Ó6 ' e sos 6910 00'85
a0R3A DE MADRID
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Alt

Obertura

•

Inte im* '

Dele

70'65
6390 68'Sb

Doran
ave)
marenri 68.70
FOlpin gs 201 12'150

Teas

741 . 63 '
6£2-5,
..gdpite ;

211

dtp150

Sale

eme'

01..H0 18•45 6835
6s00
Atarante 68'65
Andalo tn s 511
7 SO
17'70
Orenece 17'50
A. Citnare 015

08'75

11C:4811 TARDA
Obertura

1

sin

Borde

195

A. Oeste

750

Colon.ala 67.50
C. E0403

lee)

5295
17'70
5•50
7'15

47'05

Is.5o

202

Saltei0

Olbptnes 302

Sine

internar enfliptet, 7045.
14t1M fi de mea, 00 00 •
Attort1104171e 1 per lob. /17'10.
r ton, 9510.
Idem 3

Cna 14 GeaS. ore

de

16.2 2

ge

"

4 librer• "

•
•

P.

6 e'90

».

101 • 70

S. A
B.

10260

AzUSTAMEN TS I DIPETACIONS
7025
mumeipni E. 1903
78'93
lec t
7895
1905
1208 Ser. A.
79'50
1906 ßer. b
1906 Ser. O
7715
1977 Ser. D

Mente

ISIS Ser. D
1910 Ser. 11

1912 Ser. E
1912 Ser.
1913 Ser.
1916 Ser, S
1917 Ser. B
1019 Ser.
1029 Ser. B
1515 Sr.
1991
1899 4 1/2
Elumpla
rente
" 1007
•
e
1313
" 1908
805/2 Flefulma
D1pt • Barna 51/15111 12.C. 0O 000 p.
5.000.000
"
•
"
0.
95.060,006
Manco/manita& Catalana 5. • 1914
•
E.. 1919
"
Dalia C1t.Ill Ccmonal
elangs. Pon Lama. 1 1,2,
OBLIGACIONS
:torda le ser. naelonaineadee
• 9.1 Ser.
• 5.. Ser.
•
" 4e Set.
•
" 5. • Ser.
Esp eeinle Pamplona
pi-tornas Barne.
lbegOvla ?declina
godalusce I. • Ser.
2. • Ser.
Alm VUencia 1
irreg 40/0.
" Aúno.
1.•
'
V. S. A.
3.•
" "
g•
• " •

3

Ser. A

B
C

» ne
P

- er•
• • •

•

o

1964

" 1978
C. • Gral. Trama-lea 4 0/0
•
•
•
0/9.
Per • ocerills de Catalunya
Comper.j.la general fenols. Cetalane
Companyia Darcrlonesa EleCtrIcItat
Malles de Barre:140a 4 0,0
Catalana Gas 1 Electat. Per. R.
•

T.

Inerta Flecrea de Cata!! 5 0/0
•
e •
6 eio
"
SorIetat Produrlora t'orces IfoRtus
rOlnpany13 general 'ratees FIllpInee
ACCIONO COMPTAT
Catalana Gas Eh:cirial/al
Canal d'Urgell

Espanya 1111091114
Stas. Gral. Telerons.
• PenInsular Iden,
11. • AmerIce d'ElectricItat,
DIVISES
Franca, 1975.
Ideen sanamos,

ldem belgues,
Lllnees, 2910.
Uses, 98.
Doliera 6555.
Marca, 035.

ESTRANGERES

12110,

Corone', 00150,

de la Plata,

eso/ ea.

klern Iltmano-Amcrlea. 010•00.
Tabare, 95/.00.

1

VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, 16

.

reaten ., 901 79 id,
',Me o 1000 Itlern.
Helara. 17 10 Idem
Franca enleao8, 24 450 Id.
Mares, 019 10• 'Corone., 0 01 •

..

.

.

CAHONS USOS GOMEROS

rn.

VILANOVA i MATEU, S. A.
CLOT, 139-141.- -Te!. 322-S. CC.

9305 Ideo/.
514 li/rm.

Trencats

Frana.
NOTa y ork, 44363.
Espanya, 2200.
Sulsalt, 21.91.
Holanda, 1139.
113113, 10130.
Soecta, 1661.
Portugal, 910.
Amen/Ola, 4461.
blonter Ideo, 4512.

Duconf !PU (Ti' 100 prometences
tan' afalrigadores coro falsea de
cierto negociants explotadors
del sofrimrnt humä.
Fou con Sant. Torniis:
VEUTE PER A OREURE

Me, 3220.

Bernia, 11925;
Copenti atinen, 2219

Yokohama. 2004
BeIgMa, 0250.
NOniega. 444.75.

Ig enye "

Blanca ex! "a
Superfina

super!or
rerrim:

Vagan, embate:

l'anlic i cminent e3pocialista her*tia
itanecs,. patenta:, diplomat,
ea
I univerealinent reputat, tant per
so
l'escrupulosa correcció i honra, 1 65
tiesa dels seus procediments com
8634
I 64
per l'efiräcia dels seus
trata/ 61
80
ntents,

Non?.
19.
Alacao 1, 6.

OFEREIX DORAR A COfilEIXER
CSREALS
., EL ' SEU METODE SOBIRA
28'50 29
EE. UU. arce
C 00/01411 T491111 • rállip que assegura positi y ament
„in.
Blat de more (Plata
20•
únilenge total i immediat en tots
78
•
nos
80 1/1 Pr 4 casos a toles les edats, seilse distinei&de serie i a pesar de
Clanda Exireuinclura.
orse lotee les fatigues i esforços
roja
"
1
1
• elly
gits per les mes ärtlues profes72'35 0 11
Pavee
Pral
-afons;
"
Valencle
45
Favons Marroce
46
QUE GARANTEIX
•
Jebe: 1199
43
6195
una millora Constant i iirogresr,s . se Veces de 049111 6
56
si y a capaç d'obtenir, serme l'auVera
37'75 Sccalola Scvtlia
43
XII/ de l'operació,
Eietranger
Comarca
. EL GUARIMENT OADIOAL
50'13
61'50 Aorta
aquest fi arába , d'errviar copeTito%
I
Tot» aqui , sts prime sAn ree 100 aullad cialment a Espanya el Setyrnes
dl
enlate
carro.
j per Metcaderla
bäbil 1 expert col.laborador- es33
Garrofa negra
pecialista.
29
Macaren
•
83'25
• Portugai
NO DEIXEU D'ANAR-LO A
5763
• Role
97
VEURE
f.
• Eipro
63'75
•
Creta
• ., . e
de meräixer la MAS
en
23 rordlai El nostre es• Ibiza
7550
• Mallorea
22
pecialista
es
complaurà
a doVarona arr/bate: Non,
e
mostrar-vos la isnmen.sa superioAlarant,
71'75
ritat dels nostres procediments
82'60
DESPULLES
6685
pus.
cobre tots els altres, donant-vos
53'50
.,..wer0 4
de bon grat Uno els comsells que
44
puguin ser-vos titi1s, encara que
19
giV15 Terceres
no hagueu de coMprar res. El
17
0675 Quinos
postre col.laborador estar a
saes de 60 polloa.
Preua
Rata
GIRONA, dilluns, 16 d'octubre,
Hotel Ele Italiano.
72
Merant,
/7'50
72
SANT FELru DE GUIXODS, di15
sesenet
Sera
marts, 17 d'octubre, Hotel Les
14'30
90.50 Va80113 arribits: Nord, 17.
Noles.
84
•
"
Alacant,
PALAMOS, dimmeres, IB d'octuMOUfetee
67
bre, Hotel Trias.
Coco pals,
PALAISUGELL, dijous, 19 d'ocPral nacen,
62
Mallorca.
41
tubre, Hotel d'Orient.
Plnet Va/ancla,
73
LA 13ISHAL, divendres, 20 d'octu0110903
bre, Hotel Salieras.
Bomba Floret,
114
FIGUERAS, dissabte, 21 d'octuladro, 12,
•
105
" 10,
•
bre, Hotel de Parlo.
105
Benlloeii O.
48
GIRONA, diumenge, 22 d'octubre,
Detecte,
59
Hotel Els Ilalians.
Malleal,
61
CI,2TURES ANATOM:QUES
C/GRONS
per a totes les afeecions
Sanc adra. 31,
142
"
1,
'ere%
117
del abdomen
•
•
1;
113
MITGES PER A VARICES
•
r
a,
607
ORTOPEDIA PnOTESIS
Felats.
69

35'50

BANCA MARSANS
Valors-Cupons-Girs-Canvis-Cotons-Viatges

BARCELONA. - Rambla Canaletes, 2 i 4

Admetem susbcripcions
a l'Emissió de 500 milions delpessetes en
Qini.LOACIONS del TRESOR 5 per 100
tlndrá"Ilc demá, dia 16, fins

a les

12'30 hores

Lliure de comissió
INRECCIO TELEGRAF/CA Apartat de

14A RSANS B A NK

Correu,

1

Telél0n2 númer ° 3 1g222:
4332 A.

SUCURSAL. A MADRID: AV;NGUDA DEL COMTE DE PENALVER, 15

BARCELONA

curacid do les meneren I supura1
migan, de lee oldes
'.' Tia e lamente u:0011ra I queurglem da
%otea les Mai4/111. 3 AM COLL, NAO
I AURELLE.4

CENTRAL: Rambla dala IIIMINI1a,
AGENCIES: 1101nere 1, Creo COber11.

>mero 8,
Numero

Sant Andreu. 246.
3, Satmetón, 111.

VALOR] - CUPOS,
CIR8 - CARVI - BANCA

Mal DE COCO

EIS ACUMULADORS

Plane arnb r1/5 7e, a 1 -.0 pet 5 e/em ei 7 100

Apartad de Cerrase,

1

661

Direcció Telegriknes
CATALONIA BANK

OLIS DE LLINOsA

•

a 1 70 1, aelra Cl, 100 pulloe.
Cull, a 195.
SrrAe rolor, a 2011.
rn rairee, 8 peeeetex nes per

!Cr,.

per a 4ut0rrulbll
AGENCIA EXCLUSIVA

Mcrcat regulador d'Inca

Garalge Elüctric

(Mallorca)

p

e

Dr. Montañ a

r,

r e

•

1

«

ruina.

EMPRESTIT WORLIGACIONS
EN PORTA
El ene

35 /roe/ nbre es 11 , 11 i73,371 a la

(Succesaora d'Evarist Araes)

feren e arrIls al. S. A. Sr, G.

Fundada
CAGA 1°•1121TR 1 U
Pasea di nalla tz)

annecteN ohligael0n, ?<In del e per
100 anual 1 ai preu de 98 duro . , amerea

e' d Hospltals Farts. Pell I yenon. Gant Pati, rs, prinetpal 2.*

Banca firnús

Plaça le Barrig ona 2 2 .000 obleacIone dels

Utzables els 28 anys

100 dui oe.

-

n

Ter145forls ra ti re. s.

El Consell ll ' AtIministraelö de 1110 Tinto
h5 pres ratord de dOnar un illvidcndo a
conte ale fene.
reparIgg
Sellos a le7 . arden% wainar:es 1 2 . 6 a lra
acrlone preterceds.

on

F143

:13

Cztalunyi

Telione

raiiires•

Emissió de
500,, rnilions
de pessetes en
Obligacions Tresor 5 lo
tindrä tc dia 16 dü! Cf2ffefli
l

ADMETEM 5UBSC:11PCIONS
LLIVRE DE COKISSIO
1131/111Wn112=5111ElerMISI25119,7`12941/72i2' it0EZEidee.MEMB11222ell

i

SOLER TORRA GYANs
BANQUE R S
RAMBLA DELS

Anfos, 12550 per 100.
Onces, 12450 por 100.
4 i 2 duros, 12150 per 100.
1 duro, 12450 por Dio.
Isabel, 129 per le,
Francs, 125 per 1
Lliures, 31'40 pes,e
1/Maro, 647 pessetes.
Cubil, 6'45 pessetes.
?dericii nou, 127 per 100.
Venezuela, 124 per 100.
Alares, 150 per 100.

1.346
CASA CENT15...4.1.•

A 1912 . 3913-4620
A 631-17 76-1 7 7 7
APARTAT DE conaEtne.. 425
SUOURSALS a MG3f833, Vich, Lga, Cuan i Soban

DIViDENT

SOLER I TORTA GERMAN3
Banquera
EUTLLETS
Francesos, 40.10.
Anglesos,' 28'90 pesetre.
Italians, 27'75 per 100.
Deolgues, 46 per 100.
'Suissos, 12180.
Portuguesos, 025.
" Ateraanys. 0'30 por 100.
002 per ION.
1 110131141PS09, 2'40.
S i liccia, 1'58.
Noruega, 1'04,
Dinamarca, 1'17.
Rumania, 410.
Estate Unils, 6'40 prs,.‘tes.
f'..ullillià. fa pessetes„
Argentino, 228,
Pruguais, 4'90,
Xilens, 0'70.
Drasileny-, 000 peosetes.
Bolivians, 1'35 pessetes.
Peruano, . ZO p2sseteo.
Paraguais, 0'10 pesseles.
Japonesos. 280 pessetes.
Argelims, 48'50.
Egipto, 2885 pessetes.
Filipines, 270 peseetro.

Ií

1s11
AGENT DE CARVI 1 BOR3A
PA33EIG DE GRACIA, 17

El millor taller de repararions
eliretriques d'o//tomo:1A.

Garrotes : avee, a 13'23.
Pries per d ttlleria. 99.
Idem per enn:Ins. a 4.
ídem borMeol, a 710.
Ordi, a 3 6 .
(nada, a 37
Cnrrons,
Blat de more, a 90.
Tot e/t per pe setem ele 100 mine"
F 1Pil aber o . a 90 pe . Ir% la gaita,
l'ore, a 15'50 rarreba.

11

i K111@

(Aribau i Diagonal)

13.

Pa • ols, a 78.

eubeer/peld I llore de «embutid

Ibloyä, 6 1 3

(De noetre cereerpenaal)
81//1•Ille , a 207.
Mongelem blanquee, a

5

ClAigacions
TRESOR 5 Ott,

Són els millors

len Tu-

Arrlhadet ec la aelmens a l'extarlA dr1
Morrot. - 011 tEarMalti,a, O varona; 1.1..81
Dal e . 17 vagont.
Queden a l'etiarld 1 tapone d'Andalüs.

ESUDI S , 13 I' BONSUCCES, 1

Negaciern e! cu p j del

DEUI E AMORTITZABLE 5 per 100
vencitr.eat 15 de. flOVealbre Nitient
17
de 1 carrent pagarimi el capi miA partir del
men) 33 de fas Accions FONlENT D'OBRES 1
CONSTRUCCIONS a raj d 2',) p2s23

1111113=-91153.1E

que

' BANC DE CATALUNYA

34. DE 11 a 12 I de 8 a IS

Operaolona • predi módica
...3111111111La......oraeammumuirs41131111ML.

CLAVERIE

Mercat de Llotja
FARIXES

1

ORUGA,

Soase e1 157e.
Perol per 100 9n110/..

Seria, a 3'75

Correnl

9050

R 112.

tee.

. .

it

M !. ing

a

TON11511

Arago, de 2 1 . 3 a 2 0 9.
!Trua per 0 00 quaos.
tierra( enealloat 1 Fenee
01.10 DE Pftel'OL
Veril primera, de 10870 a 11003.
Croe primera, de 12173 a 12040.
ICern rreola. lle 113 • 11 9 a 11710.

cochin, a 160 .
Pelma a 100,
cacanet, a 11.5.

NONELL
GERMANS
cual: :

PAROS FORA COTIONC10
unce . , 50'52 dem.

APOSIMMIMPII

NPGGRBRMIINIMBEISMISEISBONIBP‘_
Mercat d'olis
AsenctOn renTent, roe g
Dr. MASSOT

palos.

Celion• s. 9000.

:Inri>, 344,
Alarmas. 341.
Franca, 4055.
1.1Iuree, ?croo.

Oran torea

77'59
77' 65

2.10

MOnela blanes.
175.
2'75.

Murieres preferente. nnlin
Ideal re,Pnarles. 00 Oe.

77'75

77

Camp de Tarra ona Mane. a
Mein 1 1 1112 negro, a 3.
Prlorel n gre, a 205.
I'llanol t
lean, a 5.
lgotlarla 1.10m, a 2,
Ha: u:ron Meno, a 9.
Manta ídem. a 2'10.
A larant ocre, a 28.
Mero //erra, a
Aloaratel/, a 4.

LONDRES - TOSCA
58 9 15.

L'ESTAT

MUTES

Bolte Interior 4 0;0 F
• Eilerior 1 e9 e
91,
• Mutile.
" Amable. 3% P
A.
Jama
ORs. Tr. 1/. 1 • 1012 0.
5.0.
S. A.
4
Iener
1024
"
•

y

Ideen

B,drelona.
ren e d i s blanc, a 2 pritecs.
Ideln acre, a t.

e

170119.
Idien Repa/Bul ile Credlt, 000,00.

,

Prene per gran I 110ProlOre 1 maread».
ele posa/la al eel!er riel rol/Mor, donada
Pe,
Exportado:a de vote u..

g

Extere , 0200.
DUX d'Etpan a,

g

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

e

Mercat de vins

uets

eliedle;

Passeig de Gracia, 36
Telefon núm. A. 5314

OBJECTES D'ART

Mobiliari

Decoració

Catiles
Bronzes veritables
Bronzes d'imitació
Coixins - Pantalles
Lampares - Cristalls
, Porcellana
Vidrcs

Abans de posar a la venda les novetats de la temporada
DESCOMPTES POS/TIUS-10 a 50
en totes les seccions

del dia IS a: 31 d'octubre

r EX PUBLICITXT -antinenfea

LA MUSICA I LA PATRIA
LES ESCOLES,D'OFICIS
h'oncle rabelesiä, l'oncle volLes arrels de la cançó Cultura general o enmístic
teriä i
senyament tecnic?
popular i de la dança
No lii havia perill que el blas1
Ningú hauria dit que fossin me que fulininava contra els qui
jermans earnals l'oncle Manuel, fan pauses . Pagares a ell. Raim
que madurava en parral seu,
roerlo Guillem i l'oncle Pece,
La soca familiar fou una soca raira que eli amb sos peus es_
,eellida, cont la tribu de Levi. clafava: el suc, gras j mostós,
que que de la pressió en sortia, era
a'ella n'eixiren abundosament
)0nae,s i traces; frares especial- guardat en gran r3fälies. lotes
eret. Encara ho indiquen els lli - per a ell. Poc sabia d'enologia:
elaborava el vi segons les flor,'t breviaris regulars
ae 3 tamps de trobar en les cai- mes venerables de Noe. A l'amor
,a, e 0 1'0.S de Palgorfa: tole ells del vi posposava qualsevulla
Ira amor.i Era
us dindifel a la tia
rits de pergami i solcats pro- Franeina,
irA com. A altes
fu: d Iment per les arnes asceti_
anys i mes anys hi pas- Iteres de la nit, nhandonava el Hit
nupcial, el perfid. i deixava adora, alloure, meditant les temida ea mullen, arrugada i casta,
da
"El
infierno
abierto
pagroga
i plorosa de bondat, entro
lo halle el cristiano cerra1.3
a., - - . del missioner italià P. Sr- els Ilencrits, com una poma del
o les visions de la N'ene- eiri. A bes palpentes i si g iló S s'ar3 H
Agreda en la "Mistioa nava acostant al rebost; i amh la
tramilla del &sig. palpava.
diaDi o,s". Aqueats dos:
Ilaromment i voluptuosa: el ven_.
n-en les prirneres perlelles
:nos ulls d'infant, encerae tre de les altäbies. Prenia un vas
guaitaren a l'altre Infra. gran. arnegal darrera d'elles, i el
e
•-•ts de la nana familia que sulimaraia en laivene negre, corn
p. • oridava a la pan del claus- -1 Ha- Estigi. In singlot del vi,
t ra
feien picapedrers i per- o mes persuasivament encara,
ele dile clandestina.
neilletia en
unes normes d'ermita .1iI;indicava
que
cl vas era ple a
ti a a l familiar. De dues esglacasar'. SeI hevia beatificament
ai•. ,7• r1 rfiarbre blau l'atoe .eanas,
se'n lerrava al Hit honra!. amb
ezs, com un cm a Un-rillt4' „aculen
escalf pecarninós dins el
• ha menidria i albarenVde.' • san ventre.
hastides al adate XVIII
Sabia infinites hiatóries di gmest 'limitare de pi,ane,I•ere
la "Dis puta /1,, 17tSe" o del
nes
• e qui edificaren la mella
"Cindialum rjuircii". Clergues i
exeLifflrat'S 'eren quasi
lis vull contar (rana eren frares
sempre
protegonistes de .5C.5
ats aquests tres mieles de breas laktóries, espig,olades per
ea mare. Tole ells e n1 de- all personalment:
.: iren singular predilecció. 1
"Ena vegada el Pare X... era
lroballar e n
ofais.m.aasseaut al eonfeseionari (era per
ra riva infänria.
Lende raa la Quaresma) esperant que hl
l'ende Manu e l, l'ea- anassM cli "eabrits, d'un any"..
era l'onOle
CabKle d'un any eón. aquells qui
• mf.stle era rraele Pere,
no ra A s nna volta :a 1 any se con(1
Itn. el qual
eón vius en la ;larva grnollii a sos pene, i. amb tres
coas nl pit a tligue la "Pecadora:
, inca aquella jorns de mace
imperava la paLlida Qua- "Jo, peeador, etc..; Examen no
ea por'ava fet i el Pare X... estiTenia la Quaresina.
ruralb. una rae inaquf» mulava el record del pecador amb
lrribava del Desert. ami') oporlimes preguntes. 1 tot nur
nus i arnb els cabells en cop. fa:
—Que has robot res a ni entre vents inelemenfe
-No. pare.
-impares penitencials. "El
___r dones?
espere, que
..,,reeja" As una dita de la
a eaSar
'erra que vol die que ,5- pon
vari. Mas que no els •
IV
- 1 tendrament daurats.
roncle volterib era Ponche (tul
•-11es
.
ni l s Ornes d'un
insistent que cridava llena. ii qual, per un vei:ilable
prodigi en la familia, era gibe_
t 'ancla per,
temi. Ilavia deserta( aiximateix
ernholicat en son.2ran
•
arene, (91,.,,ymi-t.,at de la familiar tradició de pica-,
.
corn u
- n funeral
pedreralge i s'era fet ferrer. Alt
nuritual_ i es e ardalone, el magre pul n i Ji
-rli
,; .,asr'saria
" casa
' me prrilia
''
a p us ele b-racds magres, encara
ompre al ear e er. L'ea em sembla que el veig tronant 1
ra encara deserta i els igni-pot ent amb quelcom de
e
fnc
de banrs eran buits I toniä o de el-liante, roig
-. Els sis eiris de rallar gro- I de la forr.al, entre Cl soroll i les
r: Te r t. s'allumaven i feien saltar espurnes. N° P I)til'a se n tir Parlar
l
molar
els draps d'ornbra que del roe infernal ni dele dimonis
mcandeseents que no penses en
l
' penja de les voltee elles:
l'oncle Guillem. Corria pel noble
is'anava omplint de fana
una broma i era que s'havia fet
ile trepig i de caps
TrmÓ comença: La pa- ric baten( moneda falsa: unes
: ; ,:bre Llàtzer i del ne monedetes pelitos cense enctiny,
I1 T1 diue.n,
DevAs la
.z araaritana, Itt Druda
darreria de ea vida, (N'eh Part
a la bella vera volchnie
del
foc
per
la
santa
•a e ob, amb la negra
agricultura. L'oncle Pece em deia
erta i fresca; ol Fill próaac)ant sota les alzines; la que ronde tenis !libres
En .dia jo els vaig -de s
eixugant els pene de dolents.
PL.‘ IlibreS malvats. Eren:-cobri.
.. 'l'antes vegades Pon"La vid3 c, Sliefiú " i un almanac
havia sentit les divi- d'un
peri .n . lic r epublicii de Ma_
ies immortals, que ja
"Et nlobo", on id havia la
de cor; i deixant en- dril,
rdbrica
nefanda de Castelar. Tam
a redicador, qui gesTieufumava. ronde Guillern. D o '. i fosca i amb la veu ("vavare
les
onze del matf , quan feia
' l'eco de l'esgitio,.
afinen sol tan y ermen, nrenid re',Mí que encara ell
pOs a l'ombra maternal d'una fia Yo romania meravellat g uera; i Ilegia. beatarnent, amb
••. sabiduria. 1 ral la bnigran unció, alternament,'
l o mon p e nsamenf s'hi ira-.
11 n 1 nr altre
e,tels en ramilla tre- la sava d'aquests dos llibres,
vida no passava pire
mAa cccliii d'aquell hortet seu que
: la fusta dele Parla. ei lai saniblava esM
, s i frase
-le Pero Sos HP% es ni ei
com un paradfs. Aquest hortet era
mai de mentida. Petits 1 rroli perclIC'en
sil s'hi neomplfs
sota la incultura d'u- l'idaal de la vida gaAr gica, que
- aspres tenia els ulls. dc carregar la 'aula, lots ele ves::ava un fil ar genti de pre,. de llegume i de verchires
ro
- continues: lingrimes. compradea.tn dia
.rient fi, rom les per- enra ya a /a meya.
presiracia.
Els
enes que un hn gel les regoltdaraent; 'enfonsaven
ea un calzo i if . s rnuntA, gavilans,
les duce dents en la ferro, la qual
- lo Deu. L'aigua deis ulls
era nralanda (rana la molla del pa,
..eagar el llantió te f,a voluptuos
g ment esponjada rotula
-- rirjita d'un Mi fan I
1.resea. 'hilarles. a mos une asun bell jorn s'extingl; tomate, sortien,
!Inedia, unes pa...,
rae, arrugada i rada. tatas grandioses, roen mai ne
en la fosca. Als anys tornarlos ó veure en la vida,
:la sa vida haguí Wain!-estiniat--me diguA
laq vilatge nadiu, alteróa i l'onelr nnIllern: — 'crin com
ealmorat de la mar llu.' aquestes les crrels que men . iahaguA d'anar it l'altre
Ver ele Sants dcl Desert,
tc Pilla, a la vila de Sóller. a'.='.',eies
de l'oncle Pene?
encloterada, d'on la mar
P rep i n'As absent. Mil
y
aauella nit, en què muntä e:
Ja fa alguna anys, que acineats
gel l' anirreta, blanca i ruta, neta
ul> tira mundanal. els estels dedos °fletes meus tarnhé pasearen
enjoiar amb garlandes (Vaqueta present vida: ben con
viVes, I cim alt del Puig_ fessats i combre g ats 1 pernolials
'
els tarongers en flor de- i plorats per les campanea. El
e eementiri rural , on g dormen, As
-- so = pirar mds aroma.
al peu d'una gran munlanya blava. 1 quina pau! Presideix el Ilur
L'ancle rabelesiä era ronde en uaa esglesinla gótica; i al
Ma nuel. El seu renee usual era
vigilen dos' xiprers, ›- emmante"Mai-viatge el qui
l'ate de fosetiria, que, toles les
raa Com no ho fa tot vil" nits cumplan d'ocells, raesoa_
.ngoli. de vi negre, aquel!
eia es consagrarla a l'Archng.el
re senil Bellament MereixeSud. Miquol, el qual, a sos pelas,
r' a S p iell epitafi de Itonsard
al té encadenat un di:1mM neStns Francesc Rabelais:
gre. I aquest dimoni negre eS
1( Tiro mort qUI, peartr. reposa,
innocenl. Figuran-vos que tole
N a t tni engenara qundpe
,
e
°"
l II 4 generad°
els anys, (plan jo era infant. en
di r -te de
cernir l'abril, una eaea-mosca tí.
i4! ' ">4 ale rabca mt --1 nn poIxarna
mida anava a engamtar el riu enle seo pum a • arprzea
tre les seves banyes.
lasaantlabia pul begGA poma
;'4"1". Menta gaguea vigila%
J. FONOLLAR
1,
11
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Clarament mostrada la possiRenunciant, naturalment, a tot
intent de justificad& honi pot bilitat de resoldre el problema
alrevir-se a dir, aventurant una de l'ensenyament obrer ¡mafantasia, que la caneó i la den- tee ceiba ens es un deure arrisa en la seva forma mes rudi- bar a una conclusió practica, esmenthria són tan antigues com brinant la forma en que han
l'horne mateix, car* iedublable- d'evolucionar i desenrotllar-se les
ment la ean'ed i la densa torea Escotes municipals d'Oficis que
leaprimeres rnanifastlacions d'ara han de constituir la base àmplia
nars o mena inconscient e mes o i el sólid fonament de l'obra de
menys informe que fluiren de la cultura obrera. Per a analitmanera expontänia de ha seva zar com han d'esser aquestes esánima. L'horne en la immensa so- cotes, l'orientació que cal donarlitud dele temps prinlitius (legue les, es necessari -allana que tot
sentir la frisança de quelcom que situar-les amb exactitut en la pol'empenyia a exterioritzar un sació deguda entre els conjunta
acuilmen que portava redes a d'institucions semblants, i no
la seva ànima inexplorada... i una d'una manera vaga que respongui
oració degue florir als seus liases a un concepte general i abstraedesitjosos de beneir i lloar
ti', sinú d'ira manera precisa,
qualque. manera llalbra excelea en la realitat concreta de les esdel Deu Creador d'un nido eter- eoles professionals que tentm
nal, radiara de Ilum i formosu- aquí. Aixi, no sois salivera el grau
al'oració degué esdevenir, per d'elementalitat a donar als euseobra d'exallacid, xardorosa
nyaments, sima també el caraeter
apassionada i l'eselat d'una Can- del mateix; la proporció en que
17 nn solcaria l'espai ample i mire; han de fusionar-se la cultura gei potser envanit de sf rnateix a neral i la teenica.
;'esguardar el seu cos esvelt, de- - Amb l'Escota d'Enginyers Ini
gué moure's graciosament amb
mm-Leíais i arnb les Escotes de Diun gest rumie i tina danari s'in- reclors dIndústries (mecàniques.
sinuava discrelament, tatneyesa- electriques, quirniques, lextils,
mena en els hrubits, d'une natal- eteetera) de la Maneomunilat, els
raleeä superba que alnb oler im- graus superiors queden satisfets.
púnit deuria espiar-lo..,
Anotem que totes elles, pel seu
Una generació i una altea ge- pur caràcter professional eón exneració i melles generacions van clusivament tècniques. En un pla
succeint-se i van exteneld-se po- mes elemental, i dedicades a l'enblara noves ternes i esdevenert els senyament obrer tenim
pobles i les rares i de tot un gran del Treball i les Complementàpoble se'n forma ja una eolecti- ries d'Ofieis, que es precie artivital única. Ilture, que vire in- cular. per tal de treure el maxim
dependentment una vida distin- rendinient, no fent-ne una cóta que la dele altres pobles que moda repelida les unes de les alvan extenent-se arre!" del . neón, . tres.
L'estruktrat ni ea‘ avantatjöst
que s'emmolllen dins d'un regisme voluntari que ele- liana un ca- de les nosares insta acidas de cutràcter, fine els dóna -una habitut tnra obrera, es N'el] amb una diäuns costurns inconfundibles. fano clardat, ene que sois sigui
L'ànima d'autrasts. polsles, Tnogua considerant-ho del punt d'obir toda per l'orgull, orgoll nobles de ca- Pogräffe. Les Escoles d'Oficis. en
ea que va de cara a la firosperitat embre Major, i distribuides per
i al seu futur glorias. ..per tal la chiba gairebe tetes en barriad'influenciar el sea valer ale al-, des periferiques, han de recullir
Inca pobles mes enderrerits per el, gran volum dele alumnes• forPabandó de la seva 3nirna, cul- mant el primer- grad de CenseCaten lotes aquelles coses que elle nyament tecnig. seva apaió
ereuen helles. que el seu refina- ha dieser PasSIvd, Preparatória,
ment provingut d'aqueet rultin desbrossadora. No id cap intsres
constant les fa helles. i donen for- pee elles l'augmentar el nombre
ma a Par? en toles les seves mes da cursos superiors, sempre pee
diverses manifestacions ¡ la ean_ concorreguts i que exigeixen , per
co que co un principi fon un i ni- a donan -los amb curositat_ l'inel inconscient i informe va fent la neceasäria repetició d'un utillatge
seva trajectória, amarant-se -Ae- costós. A MIesta tasea mis su'
redor ha .el'essea encomanada
sentiment i esdevA pura i
donosa. i la dansa pren la faisd l'Escota del Treball, que haur4 de
definitiva d'un art representatiu desplaear-.Se fins un mis alt niseleettssim. AiNÓ sol defineix la vellt
iota una raea, tot im peble que El desenrotllament de les Es »
s'aplega sota un mateix samba l coles d'Ofreis lob1irla automha
d'amor comía creadora d'una ptt- tieament a fer-ho; perei per pr6tela. que por a por va emeentuant pia voluntat ella mateixa sacanla seva hnima ofrena del Ca en aquest earnt. com ho prova
seu sentiment carncterístic que la l'haver tret darrerament del tffa inconfundible amb ele altres lel la ramita "Elementar' oue en
lintitava l'ohjectiu.
Pohlea..,
I Mal arribe:e a aqueix gran L'Escota del Techar!: iispira a
poble, la immortal Grecia, exed- esser la `17nivereitat* del pubis.
lentment artista, cultivador d'un LeS , Escotes Complementàries
sentiment arreladissim de helle- d'Oficis no li han d'envejar minessa que com un privilegi de raea ta denominació, ni disputar -Ir el
possei,a , pie n sa ifejs gneis. ene ca r iirler, Cl centrara han de co yaarriben Ileument, penó de mane- pendre que' els seus ensenyae
ra ben definida, les primores nor- mente, tant pet gran d'ele.mentaJaita com per la mejor proporció
mes i definicions
neuen que en ells ha de figurar,sical.
La bistória s'ha imperial amb hi la cultura general, han d'esser l'oren diferente. Seguint el
ella el seeret de les eaneons tra- inateix
sfrnil comparatiu, i per
dicionals o populars d'aquel! P b "
.
Marcial
expositiva podrien dir
ble savi i
ens
pernil -e, per
tarta indicar de la seva hellesa, que han de constituir uns "Insteon els obrers adquireixin
per1d, en cavi, I.c história ens parla de les seves superbes repre- hmplies nacieras del conjunt dels
coneixernents humans. e l'enserns
sentecions lealrals, sense parió,
an la nnistea i la dansa hi jugaven que fonamentm anib solidesa la
un paula' importantissim, fine al seva preparació tecnica.
M'es grat remarcar la coincipunt que el poble que assi-Stia a
amb el concepte que te
la representació, mogut per l'exal dencia
Comissió de Cultura del Mutacid, es convertia en ehor vo- la
nicipi del que han dieser aquesluntari i unhnim que col.luborava
Escotes, i de l'orientació que
a la grandiositat de respecta- tes
forçosament ha de presidir el seu
ele:
desenrotllament
No obstant, un fet ben segur
Segons aqueiia orientad& les
podem apuntar, i es que la nostra Escotes Complementàries d'Oficarmd popular catalana presenta eis han dieser una continuació
bells exemples inspirats precisa- que completi l'ensenyament priment en els tinas d'escales de rnari, i una preparació per al sules quals els grecs se servien per perior tecnic. Avui aquest coma compondre la seva música . Lo plement es encara mes indispeninfluiracia, dones, de la música sable per la deficiencia de l'Esgrega a la riostra caneó popular cola primaria. Quan en un temps
rol prever-se recorrent al seu
a venir, que comença a sernantilist la qual cosa em plaurh blar próxim, els moderna grupa
intentar en-un preve article.
eseolars del Municipi leixin
A nosaltres ers pertoca ara aquest punt resolt, l'acció de les
glorifiear ama) el nostre esforç Escotes Complementàries en guaeh' llegat que hem rebut dele nos- dank descongestivada, pecó
tres avantpassats, recullint el ra- n'augmentarà la utilitat perque
rnell belesirnes cançons que la joventut que leí concorri hauel ' nOsire ¡rabie d'un i nitre segle rà tingut una zumosa preparad&
Ira fet arribar fine a nosaltres
-De !a seva posició intermitja,
per a que el fin:1mm i el seu per- se'n despeen el seu carheter pefilen inspiri a l'ànima nosira• un culiar que ha de sons-ir dura
hell somni, somni d'amor i bon- armónica fusió de les dines brandat gira perpelui el nom de la Ca- ques de cultura: la general, hutalunya estimada que ha patit fine mana, i la professional, d'ofica
ära la indiferncia inconscent
Seria equivocat el volen (pie
dels seus fills.
aquestes Escotes tinguessin sois
el caire tecnic. El primer treball,
AGUSTI GRAU
bàsic, indispensable de formació
espiritual colectiva, es la crear-dl
d'una cultura miela. Sense
que es Iligam i relació—cap meVOS, NACiONALISTA,
na de solidaritat social, 1 per reque us heu lamentat do la poca top, de personalitat nacional. eo
premsa catalana, que heu enyorat possible. Recordem, per tenita
l'exemple facilment a l'abast, que
anys scgults un diari integral- en la cultura demorrätica tan extesa, es troha el seerot de la mament nacional isla,
Hr lame& del nirvi resietent de
Freno. Els no obren tampoc han
JA SOU SUBSCRIT A
de valer que l'ensenyament ten- "LA pUill.irATAT"? debil d'una manera exclusiva a
perfeccionar el eell troball, da
•just que deinanin ene que sigui

droettilire de 1111/

atalunya W.Y.g'steenget..
S'ha publicat al diari de Ve-- ronea,arrth lea colora eajalanes,I
ge "La hteuse", del cha 17 de se- or i vermell,—enviades per toted tembre, un curias article par- les delegacions de les provfneie0
lant de l'estat polftic a Barcelo- de Barcelona, de Lleyda, de Tai'
na i a Catalunya. L'aspecte de regona, de Girona, de les Balear&
Barcelona ja !tomes enganya i de Valencia. Una mena de ca-.
a aquella que no hi voten veure, Mala, environat d'encaneces s'hif")!
Veu's-aquí alguna fragmerits de havia alçat, les delegaciona tat
l'artiele citat, del qual no sube- posaren cada una l'arena de Hui',
crivirn, naturalment, alguna peadMiració i reconeixenea,
tits errors de detall, la insignifi- Aguaste cerimónia, (miss cada
cäncia dels quals no lleva* res any donä Boa a manifestacions
Par-.patriótiques que duraren aleve ..
dels fons de veritat que te Par-.
ticle:
nes hores. Es pronunciaren parae.
"Barcelona es una clutat ror- 'lamente inflamata i tots
midable i enigniätica. Formidable dors exaltaren l'amor de la pibe
per la seva activitat industrial i tria reclamaren la independena
comercial, pel poder de la seva da de Catalunya.
organització;' enigmàtica -per les A Barcelona, Montjuich is eaa,
sorpreses que guarda a cada pas símbol de l'opressió, i un català.,.
al viatger qui per primera ve- no pot mirar aquest fort sanee
gada desembarra a la capital de un amarg somriure de desdeny..
Catatunya. Qui no ha vist la mu- Montjuich es l'Espanya reialistae
niö tumultuosa dele vianants que es la torea militar i tota la ca..
a cedes hores del dia transiten manilla de generals i de mercena,„
par les Rambles, o be no ha cons- res que viven en detriment de Cae
talat l'animada extraordinària talunya. Per aixd els calalans no
que negra als careces i carrerons esteran contente fins el dia en
,la celta Barcelona, no pot fer- que havent arrassát aqueix arco.
se claree d'aquest espectacle es- gant aparell de guerra, hi hm/a.
ran alçat en el Roa que ocupa, el
trany i fanlästie.
Es impossible de deseriure l'as- monument que eelebri la 'liberta
pecte d'aqueixes artaries on bull reconquerida.
tot un poble que viu en la proPerd encara no san aquf, i ala
misouitat mds deplorableratalans reflexins no parlen
Coemópolis moderna, ciutat d'aquest esdevenirnent mes que
tentacular, -Barcelona mostea ses atub una gran discreeió. Teta La.
belleses i so -s vicie a l'esguard nen fe en l'esdevenidor, tots sa4
meravellat de qui visita sos ca- ben que Catalunya tornarä a toa
rrers i avingudes. Peró si aques- nin un dia la seva independena
ta riiitat formidable te . ses tares Ma. P"r6 Si els demanen (luan
—altrament, com totes les grane de quina manera aquest ideal coeapttals—si la prostitució mes mil es realitzarà tots guarden el
balsa es mostea sense vergonya silenci, pera un silenci que parle.cel sos barris populars, te en can- molt deis sentiments que tenen
vi, tantos de riqueses artístiques. cor endins.
Espanya, tant temps irredur...
lents de tresors arquitectónica i
h:steries que un horn oblida toles ble, ha acabat a l'últim per esser
l e s iniseries i toles les lletgeses nlé s concilian?.
Desiljant calmar un poe els es.
albirades.
Els habitants de Pi...emana eón Perits i cedint tant a la pressia
no
te_
cona
a l'amenaea, autoritzà a guaceratjáSás i trehallndore ¡
non res de la galloferia Ilegend h- Ire de les provincies catalanes:
rtao -dele espanvols del Sud. No Berrelana, Giran. Tarragona
voten rea' que e'es pugui fer ton- rAryda a constituir una mena de
fondee amb el caelellans. Els bar- Govern que prengui el noni de
relonins eón ratalans i velen es- Mancomunitat de Catalunya i ta
resalencia a Barcelona.
sec sempre catalana.
Ve a esser una mena de petit
apropósil .d'aixte -.111 loterasant fer notar l'estat d'espe ra. parlament que reglamenta, dis..
que domina en aguda moment a ruteix els afees que interessen a
tot el Nord de la Península i so- Catalunya i pren decissions ert
peúr.6
brelot . a Catalunya , El vent que com
aqueixa reforma, ja con'
bufa difg ,de la frontera dels Pireable, encara no acontenta els
neu3 fina a les mi -veres de lEbre sider
45., francament separatista. Ells catalana, pereue toles les Beis.
catalans no s'amaguen pas Mis els grans treballs que són
d'aquests sentiments. Consciente 'decretal sa encara necessiten
de llurs esforços. del formidable Paprovacid de Madrid. 1 Madrid
desenrotalament de Ilure provfn- es la burocräcia, es la inercia mas
ciA ele tribute* de les qtfals san nisterial, .es la indolencia adenia
abaorbits per La resta d'Espanya, nistraliva oposada a l'energia 1
tenen el somni de rependre Iler a la voluntat del català, d'on proa
autonomia i governar-se ells ma- ve la incompatibilitat entre els
dos règims, topades j un proba-,
•
teixas.
Aquest moviment, sortit de ble elivorci.
L'esdevenidor ha de dir qui can.
Barcelona, s'es extes a les províncirs de Tarragona, de Giro- rä en aqueixa Iluita, perquè
na. de Lleyda i als paissos Bases. huila hi iS i prossegueix la seca
Tot el Nord d'Espanya vibra i s'hi obra, tal vegada lenta, pera in.
viu com damunt d'un volee. exorable, sense remissi6.
Aquest moviment separatista te
Les derrotes sofertes per l'exera
dices fraccione*.
La mes moderada, purament ca.al Maneaos eón acullides a Catalunya
amb una ceda irania.
nacionalista, posa son ideal en
I a conquesta d'una autonomia que Malatiradament, els catalana no
torra a Catalunya la seva llibertat s'escapen de la conscripció i una
sense que la .separi de la resta bona part de l'exercit es recluta a
d'Espanya, de la qual sempre en Catalunya.
r'econeix la menarsuia. L'altea
Mentrestant, Barcelona contia
feneció, mes avançada i en bona part formada d'elements so- nua incansablernent la seva obra
d'expansió. Aquesta ciutat que 30
cialietes i revolucionaris, no
limita a reelamar la separacia anys enrera era una ciutat secuna
deis poders administratius, si- diria. en un quart de segle ha
pres un desenrotllament i una
nó que vol restaurar un non regim a tofa Catalnya i constituir- volada tan considerables, que
s'és
posada a primer lloc i sua
la en República.
Aqueixa situada no data Pas planta a Madrid en quant al noma
Preve deis temps en que bre deis habitante i la Importen.:
Catalunya, havent pres el parta. cia de sos Ilurs serveis munas
de Earxiduc Carles—era en 1e11 cipals i urbans. Merces a son
—fou sotmesa al jou espanyol port, meravellosament utillate
desaires de defensa heróica. mercee a ses indústries, Bareelo.
Aquesta data, ja famosa. encara na avui dia ocupa un lloc prepon.
derant a la vida económica de la
es considerada a Catalunya com
un dia de dol i de dolor, i cada Península. i per rEspanya seria
any el 11 de setembre es celebra un mal irreparable de veure-se-la
la mort del famas patriota ca- separada."
tete, Rafel Casanova„ qui mori
manir per haver volgut defensar lee Ilibertats del-sen pata.
Questions socials
Dilluns ens trohävem a Barcelona Ilavors que es commemoraya aqireix aniversari. L'estätua de Batel Casanova, erigida a
una bella placeta de la ciutat, ni
es vela sota la profussió de enf

Els fruits de les Conferencies internacionals del Treball

un phl-lid reflex de les grans veraats que els solidaritzi al gran
corrent es p iritual de l'humardtat.
Peró equivocació semblant fóra
l'oblidar aa cultura tienden, que
es la que marea preponderantment el carärter de les Escotes
d'Oficis. Poc es neceas/11i l'insistir en aix6. En aquesta branea
s'hi han d'incloure les elendes
fonamentals i les tecnologies en
eón directament aplicats, el dlbuiX 'I • la e-pritelice manual, tole
dos amb el doble caràcter general educatiu, primer, i lecnic apllcat mes endavant. De l'ordenada
fussi6 de totes aquestes matemies, dels dos caires (Ir; cultura,
en depen l'exit que asa laaroin
Complementäria pot assolir,
el vivent adiete. darrer d'aquesta serie que s'ha fet mes Ilarga
del que vollem, estudiarem COM
a präctica eenclussld final, les
condielona que permetetan aconseguir-bo en les de la negara chitat,
CARLES PI elUSER

Molt sovint Eanomenat grog
públic de tole els pelaos posa en
dubte Eutilitat que representen
les nombroses reunions interna.
cionals que vallen celebrant-sa
amb eta nade diversos fins, i
planteja la qüestió de Si, en des.
Anilina, tala conferencies porten
a resultats positius.
Una nota publicada pel
l'ele" Oficial de l'Oficina Tetare
nacional del Tedia'!" que es reai
fereix a les Conferencies que ce
hebra aquell organisme, creat pe
Tracerit "rirliaraefalasir 'fria
han estat
ton, l'any 1919: la diT7i115ve'e(1)
1920, i l,Xi de Ginebra, co 1921.
En aquelles foren aprovadeg
una serie do projectes de (*eneani -que devien ser mee lar t sota
meses a les autoritats campen
tenla de cada país, amb el 11 d'or
tenle !a ratificad& lambí peana
gueren algunes eiceisions a ad
vor de la simple recomen:ida aft
eleven) s. --SA Les resolusiene indicailes ten...
deixen al millorament lisio, in,
Ideettnal 9 moral de les MAUI.

1

1

1
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OBSERVA/Mal

Uta II d'OCtubre de 1922.
Horas d'eservaeld: 7, 13, 18
Bar6metre a 0 . 1 al nivell de la mar,

3516; 7915: 701.
Termainet
sec, 17'0; 111: 183.
Terminmetre huna, 158; 173: 17•0.
(reniknmes Ile saturael0/
liumnat
87.
Direeció dei vent. E.
Velorital del vela en metres per seon, 1; 1; f.
Esta/ de/ re!, etiees tapat, rape; m' y eClasse ile ndvols, cOmulus; e/ModusnImbus; stratus-edmrilus.
Ten.peraterf a extremes a Pombra
Mixlma, 20'1.
Mininia, 150.
Minima arran de terra, 112.
' OseiGlar 6 122rmorne6rica, 42, Temperalurat milla, 179.
Precipitaci0 aduna& des de les 7 llores
ad cim amerlor a les 7 horca de/ dic de
la data. CO mllimetre5.
Reeerreeut del vent en Igual temps. 112
QuiMmetre_s.
Observamons partleulars: bolra.
• Cia•-•-•.---

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes al
mea. Provfncies, 750 pessetes
tres mesos; 15 els sis ídem; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
rieses; 30 els sis; 90 un any.

ciutat, han pres l'acord de rece[llenar la candidatura de que (or
part marques de-na
Camps, ex president de los maeeixes; havent circulat, fa alguno
dies, les oportunes instruceions a
Ilurs associats i adherits.
L'esmentada candidatura esta
iormada per En Francesa Bernat Partagäs, N'Anselm Rodiaauez Rivas, el marques de Camps
i N'Elies Montoya.
' Contra les vous que han cireulat aquests darrers dies, hom pot
afirmar que nalga ha pensat en
canviar la dita candidatura.

Cordillera Viblanc,
emP" lit.
Arnó &O'75
Maristany
Cellers.
En la darrera sessió celebrada per la Junta directiva de l'enWat Foment de la Sabateria, han
adopta record d'establir l'Academia d'enfranquir talls i apaals. La inaugurada tindrà lloc
el dia 20 del vnent novembre.
Quan s'escaurà, seran fIxades
1 a data i les condiciono de la ma.rfettla.
Aixi maleta, la Junta del Foment acordà felicitar als dos soda que han pres part al Saló de
la Moda.

VIsta da la causa per as-

missió mixta del Treball, donan)
lloc preferent al restabliment
la Llei de la Jornada Mercantil
pel que fa al tanear els establiments a les vuit del vespre, respectant la jornada de les vuit
hores pels dependents.
Talaba acordit el propi Consell
de Govern fer pablic que tolo
aquells comerciante que hagin
cslat multats per la Comissió
Mixta per tenir llora establiments
oberts despres de les seta de la
tarda, passin per les oficines d'aquesta Cumbre (Rambla de les
Flors, 24, primer), de quatre a
vuit de la tarde, o be de deu
dotze del vespre, on pel secretari
general o advocat assesor se'ls
informará els procediments a seguir.
Finalment foren admesos 279
propostes de nous associats.
MIES VILANOV A DIO, 6
Demä diumenge els Naturistes
de Catalunya realitzaran la quinta excursió-visita colectiva, la
cual es tara amb els companys de
Terrassa. Els de Barcelona sortiran a les sis de l'estació del
la. C. de Catalunya.
11~11112111•1111111111110RaneXCEERROMIMI1

La Junta directiva del Sindieat
de Metges de Catalunya ha acordat cridar l'atendí) al Excm. senyor aavernador civil d'aquesta
provincia, protestant de la mil
11 i6 d'anuncis de remeis per a
malalties vergonyosas, els quals
suposen una panacea. excitant a
la impiervessió, aixi com el recia',
diment d'un quant temps ensä
aropagandes de textes, el sol
anunciat dels guata s'aparta de
!a moral, cosa la qual les Heia
nZ,0111,3 probibeixen i sancionen.
I Tz.piecetzes i Purés
F!GUEHES
sant eis millors del món
si.--,,sznsaaaaa.
Amb neutiu de l'Exposició In
de Periódica que se-ternaciol
celebrara a Praga el próxim mes
ne desembre, l'Associació de Periodistes de Barcelona adverteix
els associats que desitgin exhibir Ilurs publicacions en aquella
txposicia, que a la Secretaria de
l'es:mentada entiba Rambla deis
Estudie, 12, principal, es reculliran dos exemplars de cada periádic fina el 15 de novembre, dala
En la qual seran remesos tots al
Coma ': organitzador de dit certamen. L'Associació prega als
socis que no tinta recullit el earet detentaste que ho facin cuna
mes aviat millor.
rt li j,,n

Ca ' m ' a•

V; blanc, 085 emp. lit.

Arnó Maristany

Cellers.
---

Dilatas, dio, 16, a les set del
vespre, tindrà lloc al Circo' Arlistie de Sant, Lluc una reunió
previa per a enllestir la cons 1a •
Lució dels Amics de l'Art Litargic.
La doctora Teresa Campaña i
Cassi, de poc arribada de Paris,
en ha romas ileon de temps arapliant estudis, ha obert el sen
Consultori cerrar Consell de
Cent, 322, entresol.
llores de visita: de 11 a 12, i
de 2 a 4.
L'enorme concurrencia que
aeudeix al "Palace-Cine", Malla
d'admirar la sensacional petlfente "Eta quatre genets de l'Apo_
c alipsi" i el desig manifestat per
nombroses famflies de tornar-da
a veure, ha fet decidir a l'Erapresa a prorrogar per alguno
dies mes les projeccions del film
d'èxit mundial, la qual plasma
als principals episodis de l'adnarable /mecate d'En Blasco !bañar.
Avui, tal c,om està anunciat,
se'n daran quatre ocasiono: una
al mata dues a la tarda i una a
la nit.
"Els quatre genets de l'Apo_
calipsi" deixaran record inesborrable pele setis quadros platee
rics d'un realisme tan sen t imental com emoeionant.

PERMANYER.
FORN I PASTISSERIA
Passeil de Golorrib, 2. Telefen 282 0 A.

S'ha posat a la venda el
RIquissim turró de

crema

Especialitat de la casa
Gran asaortit do panellets
La Ponencia organitzadora
la Cooperativa d'obrers i emIdeats municipals per la conatrucció de cases barates, ha comeneat a repartir als companys
ineerits a la mateixa el projecte
u'Estatuts que serio discuta i
aprovat en l'Assamblea que se
celebrarä el 22 del mes que som.
Els companys que no l'hagin
rebut encara, poden reeullir-lo
personalment a la Secretaria de
la Ponencia, Associació Instructiva d'Obrers i Empleats muni,
cipals.
L'esnientada Ponencia rebrà
guantes esmenes desitgin presentar els socis fina al dia 19 del
mes que son!, sota les condicions
laudes.
A Pedal de 134 anys acaba de
morir a Keutucky, un senyor ano
menat Shell, conegut amb el motiu Jeannot", i es diu
d'ell, que era un gran bevedor
de cafè pur, com tots els habitants d'aquella comarca, en la
Qual viuen altres persones que
passen dels cent anys. Aixó com.,
preve la nostra afirmació de que
el café pur allarga la vida.
El café mes pur, es el de LA
GARZA, que es Un a tots eis
colmados.

CAMISERIA
SANS
Boqueria, 32
Gran asarla en cerbatu
aparegut una obra titulada
'Publicidad y veritas por correo",
Es interessantiasima. Per primera vegada s'lei empren l'estudi de
la propaganda directa per mitjà
d'una correspondencia persistent, metódica i suggestiva.

El

rnillor

aliment vegetal

Propl per a nene 1 malalts

Premiat a l'Exposició
d'Higiene de Milà, de 1919,
amb diploma d'honor i
medalla d'or. — Venda, en
Colmados i Centres d'Especitles
Olpósit: Passelg de Colom, 2

Avui diumenge tindrà lloc, a
totes les entitats agrícoles d'Esparea (Sindicats, Associacions,
Federacions, Cämeraa) la reunió
corresponent per a efectuar letemió de vocals que, ea repr esentació de les matoixes, deuen
formar part de la Junta d'Aran,
cela i Valoracions.
La Confederada Agrícola Unió
de Vinyaters de Catalunya, l'Institut Agrícola Català de Sant ¡siOre, la Federada Agrícola Catalana Balear, i nitres importante
organisno. agraria daqueeta
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Ronela 52. Pare, 7
Plaça Sta. Anna, 9
BARCELONA

1:22002313111•Mlette

Mor,taila

Vi negre 075 eral). lit.
Arme a, Matastany.

Cellers.

En les sueursals TUPINAMBA
es venen participacions deis 20
caters de Nadal que aquesta casa juga amb els setas cliente.
Avui. a dos calares de set de la
tarda, tindrio efecte, a l'Associacid Protectora de l'Ensenvanea
Catalana, la primera de les. converses organitzades per l'Assoriada de Mestres d'Escotes Catalanes. El ponent d'aquesta conversa sera En Josep Parunella, el
qual traetarä de "Les tendències
actuals de l'ensenyament primati i les escotes catalanes”.
•
PARAIGUES
CAGOUS
Portaferrisa, 10
Al dispensarla medie gremial
per a pobres del Centre Social de
Betlem, Tallers, 45, primer, des
de duna, dilluns, dia 16, tots els
dies, de dotze a una, hi l'aura
consulta de medicina general a
cärrec dels doctors don Eduard i
e on Due le, Pérez Casafi:es.

belenes Layeranes
COIVE CATALANES, 613
MOBLES, JOIES, TAPISSO8
LAMPARES decorad& pro-

jectes per eminents artistes

)(HUTA BARCIA ; REUS
Avui diumenge, dio 15, a los
deu de la vetlla, tindrä lloc una
audició de sardanes a l'estatge
del Centro Moral (Passeig del
'ahorna 53), Poble Nou, a càrrec
de la popular Gubia Barcino.

Joyeria, Argenteria i Rellogaria

LA ISLA DE CUBA
Puré Permaintrer

CAPES

suPEnio p.5

PLACA REIAL, 12

Gran varietat en joies d'esl II
modern a iota preus i articles
d'argent per a col.legials. Rellotgas de marca garantida.—PRELI
FIX
Ha estat ciega el Consell
Gavera de la Carnbra Mútua Industrial de la següent forma:
President, En Benet Fernández; visepresident, En Pau Bastida Florensa; tressorer, En
Claudi Rosell Claven; comptador,
En Pere Satis Cortada, i vocals,
N'August Reboul, En Joan Roig,
En Ricart Escoto, En Francesc
Serra i En Feancesc Betriana
Tambe l'oren nomenats pels
càrrecs de seerctari N'Enric Mir
i Rosell; sots-secretari, En Josep Maria Orriols i advocat assessor, N'Apoloni d'Arolas.
Boquees de la Junta general va
reunir-se el Corleen de Govern
per pendre possesi6 dele carraca
i assenyalar la campanya a sea
811_4: 932akr a 11,91/41.9/4
J Cela'

S

La Junta administrativa de
Associació de Comertnts de Maquinària Fines i Accessoris, dacuesta ciutat, ha pres l'acord
d'elevar una instancia al ministre de la Governació demanantti l'adopció de les Mesures ned• SearieS perque acabi l'actual
anormalitat en el servei de telefons de Barcelona. 1.1a acordat
lambe dirigir-se a les inferents
relata económiques de la nostra ciutat demanant la seva cooperació.
La "Societat Barcelonina
d'Amics de la Instrucció" prenene en la seva darrera sessió la
Direetiva els següents acorde:
Primer Donar un vot de eonflanea al seu delegat en l'aplec
d'Entitats, convocat per l'Ateneu
Encialopedie per a proteetar del
Patronal Pere Vila.
Segon. Dedioar una sessió necrológica al que fou distingit sor,
En Eduard Xalabarder, enearregat el discurs necrológic al senyor Torres Ullastres,
Tercer. Organitzar una conferencia a càrrec d'En Pece Franrisc Besabe, inspector d'ensenyament primari, a Bilbao, per a donar a coneirer.
Segueix el funcionament de les
escotes municipals a l'esmentada
capital.
Quart, Recomençar les conferemites sobre reforma a tete en
l'itgaeJkLaIAggl eINULIdelrisi

sassinat frustrat I odiocacle d'una bomba en la
testa del 8omatent

D'ESPORTS
AUTOMOBI LI SM E
El trofeu Armangu6

Estan terminant-se els treballa
Ahir a :la Secció segona, va co:la vista de 1a causa con- d'organització en el que es refetra Ittesari Segarra, Joan Bautis- reix als serveis del circuit, hata Malee (a) "El Poeta", Joan aent - se efectuat una de tinguda
Ellas Saturnino i Fernán Siincteez inspeceió pels organitzadors,
acompanyats dels oficials de la
Raja (a) "Negro de (+decía.
Forman la Sala els senvors xarxa telefónica, a fi d'assenyaMartínez Muñiz, presidente Afán lar sobre el terreny els llocs on
de Ribera i Sanitorente. Repre- han, d'instal.lar-se els aparells
senta al Ministeri pablic el fis- que esteran en comunicació conscal d'aquesta Audiencia, don DI- tant entre els diversos Ilocs del
l'estada central de les
trae Medina, i defensan als pro- earcuit
cessals els lletrats senyors se- tribunes.
rrano Batanero, Boixader, Fon- L'entusiasme que aquesta curen ha despertat entre tots els alltana i Hernández.
El fet d'aules i la seva expli- cionats al motor queda provat
amb el gran nombre de comunicació pel senyor ascal ha sigut caceons
que 08 reben de tots els
ja exposad en aquestes colume
as sol.licitant dades de tan
IIe8 els creiern prou del domini '
magaffica manifestada esportiva.
P úbli c, ja que fan referencia a
L'afluenria en la demanda de
la bomba del dia de la resta de ioealitats
ha estat talment conles banderes del somelient. El tiiderable que
passat el dilluns
fiscal considera com autor al ia no en sera
' reservada cap mes,
"Poeta" del assassinat i campli- tsavent de retirar-se sense especes a Joan Ellas i Rosari Sega- rar inés les que ja estan
enearra, i del atemptat par ce miaja rregades al Moto Club.
de l'explosiu han de respondrere
El camplonat del Moto
com autora Acher, Ellas i Rosari
Club de Catalunya
Segarra i com a cómplice Feei
rrän Sänehez.
Es tenen les Loes excelents noLa primera en declarar es la lides pel que toca a la inscripRsani
dieat que fre- ció que aconseguirà aquesta cutque es fará a Tarragona el
quentava el carrer de Toledo,
mero 10, que el processat Elías vinent primer de novembre.
L'esta!. inmillorable en que es
era el seu promes i no coneixe
als altres; negart la sa y a parta— trobarà el circula apariat amb
cipacia en el fet ateemotiti del gran premi d'autozigint que si va firmar la declara-, eles i a que a la cursa hi pendrä
ció afirmant el que ara nega, va pea el mes selecta dels nostres
ässu per imposició de da policie . inotonstes, tul fa preveure una
Joan Bautista Acher Peiró ( a ) ' Huila emocionant, en la que tin"El Poeta", diu que les cicatri- dran d'esser aconseguides les
ces que te a les mans van ésser- mes grana velocitats
El dia 20 quedará tancada la
li produides per la:aplastó del
narren (1 3 Toledo, que no emula mseri Peiö P er a aquest eanl P ia
-alsRrepoct,ngaqudemociltas-r,
sabes guiar autoznóbils, i matii-,,P rocedinte- se seguidament al son/asta q„ lee eeeleeede„ e ue ; Lag de les dietintes categories
marials varen esser obligades per a l'ortir,3 de surtida.
i Els enirenaments seran asseiter la pulida.
Joan Elfas Saturnino, diu que. nyalats per a que puguin fer-se
va esser processat per ¡ expio _ itatb carretera neutralitzada en
Toa, hores especial, des del 24, conrió ocorreguda al carrer
ledo i no coueix als altres pro- u cedint-se tambe un marge P ruee „ate, a eaaapcia de la Leeeri, dencial d'entrenament els dies 30
Segarra, i ea despueenjaelas neLmilis,
e-,r;3n1
a
de
n hunos
ne gill
aleords
e ad mb libres
tica cantarella q
publiques.
respecte a lo afirmat an el suATLETISIZE
mara
czzmpicnat d 7 marxa
Fernán Sánchez Raja (a) "Negro de Gracia", va esser processobre 50 quilóractres
sal per l'explosió ocorreguda al
Aquest mate a les sis en punt,
carrer nega da 6i2Va es donará la sortida al Passeig
participació .3n el fet, explicant,
Pujades, xanfrit carrer Sicicom ets Mires, el pereque; de les lia, als l'umbrosos inscrita per
declaracions sumarials.
Liendre part a acinesia formidaAcabat Tinterrogatori dele pro- a h, prova.
cessats san cridats els perits en- Es digne d'anular que lotes les
ginyers senyors Martínez Moll i mig res metate esportives han
Reixach, que no compareixen i e ivalazat per a presentar el seu
a Meció del fiscal s'acorda si- mellor equip.
guin citats per a la Larda.
'lamb e deu elogiar-se la inI s'entra, a ia prova testifical, millorable tasca que ella ealpres
e• ompareixen ell chófer Migad in secció atietica de l'Espanyul,
Roca Carreras que guiava l'auto atie ainb el mes gran entussiasdel dia del fet.
e e ha sapigut preparar eficaç
Diu que trobant - sa al Paralel ment el terreny per una prova
va eseer eontratat per dos iudi- dificilissima en si d'organitzar
vidus fent-lo dirigir-se cap a acertadamente
Pedralbes i Sant Feliu, tornant
LAWN-TENNIS
a Barcelona, afegit que al torEl XIX Concurs catala
nar i prop de Sarriä un dels que
La directiva de 1"Associacia I le
ocupaven l'auto li va disparar
dos treta dient-li `Prou", 20- Tennis de Catalunya ha dispost
fvint dos feridas, observant que ia construcció de llolgea mecer..,idee a les autoritate, Pierna»,
immedialament, pusaven
en meran, desapareguen melare jugadors, etc., a la pista central,
ells es dirigia a una casa de camp que sera on se verificaran els
ales importante perlita.
propasa per a demanar auxilli.
Arel referencia a aix6, si es
DI testi mai afirma categórieament que Rosari Segarra ana- confirmen les impresiona robades,
es molt probable que el preva en l'automóbil i que la va veure be, recordant el color del seu sent Concurs adquireixi UU relleu
trajo, el de des mitjes i cola ana- eo aconseguit fina ara, degut a
va pentinada. No podent reco- la participada de les mellore "ninéixer concretament als altres. queles" catalanes.
Es idea dele organitzadors fer
pera creu que hi eren.
A dos quarts de dues es Si:ta- gue el selecta públic que sol ronpen la vista per a continuar-la córner a les pistos, s'hi senti vivament atret pels programes bala
per la tarda.
A tl'3 quarts de cinc s'ha re- els guata es deseurotHara aquest
Flan
concurs.
ares la vista, continuant ta prova testifical, amb l'examen dels
FUTBOL
perits„ Compareix Anton MartiUna nota dele arbitres
nez Moyl, enginyer, que afirma
Signat pel president del Colque cas d'estar ben cunfeeciona- lega hem rebut un escrit, del que
da la bomba haguera produit en reprodnim el següent:
danys importantissims a perso"Arranjades ja les diferencies
nes i COSJ8, deixant de fer-ho sorgides amb el Comité Pravinl'altre perit, senyor Bestand.
mal de la F. C. C. F a desitgern
A continuada deelara Francesc aclarir un detall de capeta' imporPortabella,- encarregat de la casa anda.
Abada), manifestant que va inS'ene ha volgut tatxar amb fortervenir en l'extinció del foc que ra injusticiaque sols eran les peselavia declarat en l'autonnibil i setes que ens havien fet obrar i
que eslava en merla el motor; res mes lluny de la vritat, per
Jesús Loys, agent de vigtiliencia, quant al publicar les dietes reele eslava de servei en el Pes- clamarles, deuria haver-se fet
seig de °raída, cantonada al co- constar que en la mejor part,
'ren d'Aragó, explica d'explosió oren reservades per a el fans soincendi del motor; Juliä Cerra- eta] del Col.legi. arta) l'exclusiu
de, altre agent de vigancia, de ubjeete de posseir un local propi
servei en aquel! punt, explica els i organitzar conferencies tan nefets en la mateixa forma; Gre- cessärtes per al mes gran coneigori Romero, inspector de vigi- ximent del públie de les regles
del jaca,
landa deis anteriors; Pere
eolau, propietari de l'auto, deAcaba demanant a la premisa
talla els desperfectes ocasamate sigui mee justa amb els arbitres,
a aquest. al jutjar Ilur tasca. Coincidim en
Es procedeix a la práctica de absolut, perque mi de nosaltres
la prova documental, i tot seguit depengués, deixariem "cessants"
el flscW1 modifica els seves con- a tot el Coalegi en bloc, car fan
clusions en el sentit d'estimar /Pista impressió tenim dele seus
DA Acher la reincidencia i per individus actuant al terreny cona
part del defensor . senyor Serra- redactant manifests a l'opiniú.
no Batanero en el sentit de negar els fets pel que fa referencia al seu patrocinat Acher, man- fet i la participa/tia que prentenint els filtres Iletrats les se- gueren els processats, perfectaves concilusions provisionals, que ment aclarada, acabant per soleleven a de fi nitives.
licitar un verediete de culpabillA continua/lió comença el set' tal.
informe e4 fiscal don Didac MeA dos quarta de pan e sospen
eatabliele á avagle del la !ne tas ,

mencar

VAGA SOLUCIONADA

Sembla que per ara ha 4uedal
solucionada la vaga de la fábrica
de teixits del senyur Blanch, ami
la condició que totes lea donet
que trebejen en la mateixa s'ase
sociarän el Sindical LAiure.
LA

cordiasio

MIXTA

DEL TREBALL

En la sessió exeraordlnäria
que celebra. darrerament (oran
presos els següents acorde:
"Les perfunieries que acollintse a l'horari acordat per la Goinisteió Mixta del Treball en el
comerç de Barcelona en dotze de
decembre de 1921, es creguin
amb el dret de 'anear a les vuit
da la nit, será convenient que
soLlieitin una autorització esp e
-cialquesIräd&
d'haver-se comprobat que no ve/
nen cap més genere que les cono
pressos en Hur ram.
S'avisa que a comenear dat die.
15 de novembre prop-vinent lee
pertumerfes que no tinguin la
corresponent autorització, es veu
rän obligades a lacear a les set
da la tarda, de conformitat arnb
l'horari fixat als magatzenes de
vendes al detall."
VAGA PARCIAL

Per no voler treballar amb majar nombre de maquines, -han
anal a la vaca 220 dones i 80
homes de la fábrica de Illats que
els senyora Edmord Baste i Companyia tenen establerta a rosao'
Segueixen la feina en diferente
secciona, 124 bornes i 189 do'lies,
ELS RETIRS OBRERS

A l'Atenen Obren Calalä de la
barriada de_Sant Marta va lean'
¡loe el quart acte de propaganda
ter a obtenir la conformItat de
l'element obrer de dita barriada
al programa mínim que a favor
deis obrera vells varen aprovar
diverses entitats obreros, cooperatives i ateneus populars, eit
solemne reunió celebrada a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, convocada a l'e fecte.
Va presidir l'acte el que ho as
de l'Ateneu Catalä senyor Escolo, assietint- lii nombrosa concurrenctia de treballadors i de representants d'entitats del districte, ()ferial coljaborar i prestar
son ajut a l'humanitäria obra
dels retira obrera.
Parlaren ele senyors Vilanova,
Palomas i Nieto i en darrer lloo
va fer-ho el president del Coma
Pro -Retirs Obrera, En Pere Gorga Artigas. Començà manifestant
la necessitat que els treballadors
volts rebin com mes aviat. millar
fruit de les quantitas que raensualment paguen els patrona i
l'Estat i que s'obligui a l'obrer a
aue contribueixi a augmentar el
fans del retir amb una pesseta
mensual, perque a l'edad de GO
m'ye, cura a mäxim, pugui pebre
la peneió mínima da mil passetes enyete, única que en principi
resolt Ilurs neceseitats perentolies. També demane la intervenuní dele obrers i de la /atiese patronal en la mateixa proporeaS
que tenen les Caiees Coelaborai teres en aquello orgattismes executius i administratius del Retir
übrer, tala con) l'Institut
aal de Previsia i Patronato Na.
eionals i Provinenals de Previsi3
Social, per entendre-ho de justecta. Centinela el senyor /Jerga
dient que els diferents organismes que torneen aquest Comité
entenen que no es just que ti5
iebrerssque treballen per inmune
ee patrons i empreses industrials
comercialo isalvant honro/sea
excepcional, no els eiguni concedas els mateixos tírelo en cae
de vellesa, que a aquella obrero
ne treballen per eompte de l'Eatat, Diputacia i Ajuntainent.
Araba l'acte en mig de gran entussiasme, acordant-se remeire
les segiients conclusions de mellores a la Llei tic Retir, al president del Consell de Ministrea
1 al ministre del Treball:
primera . —Que havent estat
aprovat per les Corts el reeärrec
sobre les herències des de (//11.1t
grau i estanys. a que fa referenV ia el article 36 deis Reglamente
del retir obrer, que tots els treballadors que tinguin l'edat reglamentaria cornenein a cobrar
pensió fixada en l'anhele 12 de
la Llei de retire, a partir del 24
de julio! de 1922,
Segona.—Que l'obrer eontribiteixi a augmentar els tenis del
retir amb una peaseta mensual
ubligataria.
Tercera.—Que la pensió inanime que percibeixi l'obrer en
concepte de retir, sigui de mil
pessetes anyals.
Quarta.—Que tinguin &el. a
cobrar pettliO sai , ‘de 'Vellesa,
tots els obrera eme ietilerie anua
inferiors a 6.000 pessetas anuals.
Quinta.—Que el Ilmit d'edat
per a la percepció del retir sigui
Anda en els 60 anys i en els 55
en-toles aquellos orofessione
agotadores.
Sexta—Que el Censen de Patronat de l'Institut Nacional de
Previste, i els Patronats de Pres
%tejó Social siguin ampliats fine
a cinc ele representante

tan(

obrera com patrons, elegits entre
lee entitas reunides en auezialae
csimeada a l'aiaçia.,

6

LA

TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
LES REPARACIONS
, Les

mide s' económiques del progecte

Braclbury presentat a
la Comissió
'

Paris, 14.—La Comissió de Reparacions ha continuat t'examen
,de la situada) actual d'Alema_
ave., renovant l'estudi del Mefeorändum presentat pel senyor
Bradbury. El senyor Barthou
anunaiä que tenia intenció
i presentar als seus col.legues la
setmana que ve, una proposició
expressant el punt d'obir de la
:delegada francesa—Hayas.
París, 14.—La Comissió de Reparacions ha publicat un cornnnicat en el qual expresea les mides eeonómiques que entranya el
projeete del senyor Bradbury.
Les proposioions formulas foten resumidos en tres paras essenrials, que eón:
' Primera.—Alivi del pressupoet
ntlemany niitjaneant la condonal ela) de cedes càrregues derivades
Tractat de Pau, la supressió
'de les quals permeti a Alemanya
d'alleugerir el seu pressupost d.:
irdespeses.
Segona.—Fixació del cure del
anare, mitjançant entregu e s amb
,br al Banc de l'Imperi, contra
entregues per part d'aquest de
papee moneda i disminucid de la
Circulada fiduciaria.
Tercera.—Trasllat de la seu de
Comissia de Reparacions a Ber-

Declaraciols del general ,Pelle Alt Comissari
francs a Con'stäntinoble
EicAL

A,

100 00,

'DECLARACIONS DE SCHANZER
' SOBRE LA PROXIMA CONFERENCIA DE BRUSSELLES

Brussel.les, 14. — El ministre
d'Aten d'Halla, senyor Sehanzer,
nue es troba actualment a Brusi acates, ha fet les següents declat racions sobre la Conferencia que
i' ba de celebrar-se aviat a aquesta
a capital:
ti El problema dees reparacions
( ha d'ésser resolt en completa co,nexia amb el problema dels deu;les interaliate. Pel altra part,
, tant Italia com França, tenen
gran interès en que la Conferen.cia es relumbre el mis aviat pos; sible, per:6 hi ha que fer-se cabal
,aue la qüestió d'Orient absorveix
en aquests moments Palencia) de
les grans potencies. Resta dones
per saber 131 no convindria d'esperar que aquesta qüestió estianea mis aprop de la solució
abans de comenear les diseusgions sobre les reparacions i els
Ideutes.
! Contestant a una pregunta, ha
,afegit: Una Conferencia de po/encies és naturalment cosa disgata d'una convocatória de banquers. La Conferencia de les po»rieles haurà de crear una situa cid que perrnet veure la possibilitat d'un préstec internacional a
' rAlemanya.—Radio.
r..A COPA MICHELIN D'AVIACIO
Roma, 14. — La Conferimcia
aeronàutica internadonal ha re_
golt concedir la copa Micbelin,
‚Corresponent a l'any 1921, a la-at ta »Actor ritallearaketinelli. Aquesta
., a iitei9A-ba,estát adoptada amb el
got en contra d'Espanya.—Havas.
•
• IlAricieNs CONTRA LA POLICIA

COMPLACENT

Roma, 14. — Segons "1.1 Mondo", es prendraa sancione con• tra dele funcionaria de seguraJAt d'Antolla on ele feixistes feren manifestacions hostils congra su-secretari senyor Martini
suscitant viva efervescència entre els faixtetea de Tcságana, —
Radio,
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TURQU IA D'A S I A

TerrItori do la Tracia oriental (ramal •eo ctzeintal . , que els aliats han conoedit a Turquia 1 quo
hauran d'evacuar els grecs sego na Patord pres a Friudänia
UN RESPONRABLE

estan esperant a Malla que se'ls
facilitin mitjans de transport per
a abandonar aquel! territori.
S'assegura que els kemalistes
els han dona!, un termini d'una
setmana.—Havas.
LA PETITA ENTENTE

Belgrad, 14. — A les racents
converses que tingueren els senyors Schanzer i Benes a Venecia, el ministre de Sfers italiä
tractä amb ci su colaega txecoeslovae, que sent les bases d'una
acció comú de la petate Entente
amb Itàlia a la próxima confereneia oriental.—Radio.
LA CONFERENCIA DE LA PAU
LA DELIMITAC1O DE LA ZONA
Ccostantinoble, quarter gkneral
britànic ha rebut un despatx del general
Azirn- Paixà., cap de l'Estat Major turc
del front occidental, comunicant que de-

GENERAL HADJIANESTIS
Ex cap de l'exercit grec derrotat

a Anatólia, que ha estat empresonat a conseqüència d'hacer estat concedida Tráela ala turca
Paris, 14.—El general Pelle,
Alt. Corniesari trances a Constantinoble. inferrogat per un periodista ilabre les seres impresione
sobre de l'acord de Mudänia ha
declarat: "Em felicito de la signatura de l'armistici. Considero
que és el punt de partida d'una
era nora a Turquia, tant des del
punt de mira de Pes relacions entro Turquia i França com en ço
que es refereix al desenrotllo
tenor de l'Imperi otomä.
Aquest esdeveniment és el resultat de la notifica Inaugurada
fa dos anys per Franea, quan renovà els llaves de la política tradicional entre airbdós paisos, política amiga del Govern otonnä i
protectora dels cristiana a Orient.
Recentment M. Poincaré ha dirigit feliefent la nostra política
oriental, la qual ha permés de trobar en les visites successives de
lord Cuezan a Parta la fórmula •
necessària per a posar fi al confilete. Aquesta fórmula sal toll les
antigues reivindicacions territorials de Turquia gràcies al consentiment de les potencies. No
falta sima completar aquesta obra
amb un tractat de pau.
Es de desitjar que la Coinferenda de la Pau tingui Roe el
més aviat possible, puix hi ha
masses qüestions delicades que
resoldre, massas desastres produnts per aquesta guerra per a
que no es senti presea de posar
novament les coses com estävem."
L'ORGANITZAC1O DE LES FORCES KEMALISTE8

Constantinoble; 14`.--Les for,
ces kemalistes han estat norament agrupades en dos grane
exercits, un sota el comanament
ele Nureddin Paixà, el qual ocuparä la regia de Txanak, i el segon
dornanal per Jakub Koddi Paixa,
aus ocupadä la regia d'Ismidt.—
Hayas.
ELS GRECS EXPULSATS

Londres, 1 . — Telegrafien
Atenes que uns vintiquatre mil
hornea, dones i nene grecs que
torea u9u4aa14 pele kemalialeä,

cesa rexpressiö del sincer afecte
propi, i de la confraternitat dels
ciutadans argentins.—Havas.

HORES
París, 14.—El Comité necionwl de la Confederació Genen-al
del Tre ball Inc confirmat la seva
actitud de simpatia als treballadors que Iluiten pel manteniment
de les vuit bares.
Ida confirmat també el s en desig d'obtenir l'amnistia de tota
els reas militars i la liibereiú
dels vaguistes del Transvaal que
forma condemnats.
El secretad general M.Jouliaux,
domermä desprós una exposicid
sobre l'acci6 de la Federada Sin.
dieati Internacional en favor de ia
pau universal.—Havas.
LA TORNADA AL TREBALL
DEIS DOCKERS DE MARSELLA

NEUTRE
.f
París, 14. — Es projecten nor-s cornbinacions sobre la Conferacia de la Pau a
l'Orient. Es pensa proposar, com a Iloc
de la Conferència, la chutar de Lausana,
a Suiça, i que els turcs ho acceptarieu.—
Radio.

Marsella, 14.-11a acabat
vaga de descarregadors del port.
que havien abandonat el treball
per solidaritat amb els inscrits
maritime. En record prés es ckclara que malgrat de la regresa
del treball estan disposals a respondre a la primera d'ida que eis
facin les seccione de la Confederada General del Treball, reunides, per una vaga general en de:
fensa de la jornada de ruit horca.

carnençar el primero treballs de delimitació de la zona neutral de la península
d'Ismidt.—Radio.

RECONE1XEMENT OREO

Atenes, 14.—El 5 (Laris expressen en Hur reconeixement a la
Crean Pdija nordamerieana pels socors pre stats a Grecia—Radio,
NOTICIA DESMENTIDA

Atenes, 14.—Els dieras chismen
tensen les informacions de Constantinoble, segons les quals el Patriarca ecumènic projecta abandonar aquesta ciutat.—Radio.
LA POLITICA ANGLESA - ABANDONARA LLOYD GEORGE LA
PRESIDENCIA?

Londres, 14. — Segone 1 - Herald" corre el rumor que Lloyd
George ha prorries abandonar la
Presidencia del Consell, enearregant-se, en canvi, de la cartera
de Finanees, la qual cosa, aregei agitest periadie, implicaria
la seva presencia en data próxima a Washington per a discutir
la qüestió dels deutes.—Havas.
L'OPINIO ANGLESA SOBRE EL
DODECANES

París. 14 .— Comuniquen de Ro_
ma al "Petit Parisien" que el Govern angles ha informat al d'Italia que Anglaterra entenia quo
l'arranjament de la qüestió del
Dodeelines havia de tenir caràcter internacional —Hayas
CANVI DE CABLEGRAMES

París, 14.—Contestant al eable7grama de felicitada que el presidiera de la República francesa
senyor Millerand dirigt al president de la Repúlat1ca Argentina
senyor Alvear, amb motiu de
presa de possesaió del càrrec per
part d'aquest darrer, Slia rebut
un altre cablegrama molt expressiu del senyor Airear donant les
gràcies al senyur Millerand
seu record i per el cordial i simpàtic aculliment que rebé per part
del poble francas.
Afegeix que s'esforarä per a estrènyer encara mis els Ilaeos que
uneixen ambos palmas i envia al
preaWut de la República han-

EL GOVERN CREO

LA C. G. T. I LA LLUITA PEL
IDANTENIMENT DE LES VUIT

mit, a les den del metí, es presentara en
oficial sea a la estació de Guebze per a

LA SITUACIO PoLITICA A ITA.
LIA :-: Es PARLA DE CRIS'

En un noble gest
mare de Rathena
perdona a l'assassi de
seu fill

La politica francesa i el resultat d e la Confere ncia - La delimitació de la zona neutre
rnidt - El Govern grec es conforma red) no es resigna

, tres.

Per als pagarnents en especia
.ti'emprarien lamba lletres, perd
valuades en mares or, Avalades
pele Estala interessats, serien ter
nades a Alernanya, la qual posseitía al:« una garantia d'Estat vàlida i seria obligada a rindernnitZar als proveidors alemanys areb
Mares papee i jodria obtenir a
restramler un emiyidnyoeamont
Igual a la vàlua d'aquestes Il>es an-,b mares or.
"Le Matin" diu que Paplicaria
del sistema Bradbury en resoldre
la situació per cinc anys farä inútil o al nienys sense interes la
Conferencia económica (le Brinssel-les.—Radio.

D'ALEMANYA

LA QUESTIO D'ORIENT

irm—Havas.
. París, 1 1—Es coneixen detalle

itel projeete de sir John Bradbury.
Ro es tracia de concedir a Aleboanya una moratdria própiament
dita, sine solament una mareta,ea Indirecta gräcies a l'aplicabid i ampliada de la fórmula ee !abierta al 31 d'agost per la Co, InIssió de Reparacions.
e
Les disposicions d'aquesta mo>atarla serien les següents:
• Per als pagaments en metällic
, Zlemanya remetria a cadaseun
dels aliats . Itetres que rada Estat
Seria lliure d'avalar independentitnent i fer-les d e aeomptar a!
• Inercat internacional. Aixó equival
un empenyorament realitzat sola la sera premia garantia per cada Estat que acceptes les Il e -

2 Z.:

EL SEGYOR ZAIMIS
Que des de Viena, on resideix, ha
aoceptiat la presidencia del Govern greo, que ja fa dies 11 havia
estat oferta
altres mitjans per a subvenir a
lee necessitats de l'Esglesia a
França.
cas afirmatiu batirla dasaparegint la causa i rab de tot
dissentiment, regnant la concordia, i seria un fet la pacificada
dele esperits, donant 'loe a era_
minar amb tota atenció la causa
de les diles associacions.-11a,
vas.

Roma, 14.—Altra vegada es paris de la possibilitat d'una ei-ist
extraparlamentària,, i se indica
altra cop a Giolitli cona probabla
sueressor de Farta.
EN EL MARROC FRANCES
Aquests rumors obeekrn tal
Rabat, 11.—El grup móbit rovolta a que el Govern vol gua- manat pel coronel Nogues, refornyar ternps davant de los exigeneat per algunes harques amicies dels faseistes. Pera, mentres- gues, s'ha apoderat malgrat
tant . els popMars sembla que han
decidit de pendre una aiditud ener la viva res , stencia °posada per
lutria posició situada al
gica per a ter sortir a Milla de renennic,
mateix cor del territori d'Aitgul'actual situada interior. Amb did.
aquest objecte han invilat al GoContribuiren efleaament a l'évern, en el que figuren alguna
membres del Itur parta, a una .xit de.,l'aperació les esquadretes
acció immediala pel respecte a la d'aeriplahs de Marrakesh.
Loa tropes dominen arnb la Ilur
Itet, recordant senyor Fanta
que ell i els seus coliaboradors artilleria diversos punts estratepoilrien ésser sotmesos al Tribu- gies.—Havas.
nal supräm de Justa' . a sinó es
decideix a fer mnturar el inoviment - LES AVER1ES DEL "EUGENE
PEREYRE"
deis exercits del feixisme.—Rad
Mar-sella. 14.—Segons el rapi_
L'ESPOSA DE ZAGLOUL PAIXA
tä del vapor "General Zhatin,"
Marsella, 14. — A bord del gime ariondut de Malle a Marsella
vapor "Plaidera" ha arribat avui els 211 tripulara, del -Eugérie
l'esposa dl cap nacionalista gip- Pereyre", els incidente que proci Zagloul Paixà.
vocaren l'averia d'aquest vapor
Aquest cap, com se sah, es a eón conseqüencia dele ororreguts
Gibraltar deportat i la sera mu- en el son vialge de Marsella a
lles es propuso de surtir imme- Alger, en el qual se Ii recremadiatarnent de aquest lloe per tal ren les calderes.—Radio.
de reunir-se amb el sin madi i
viure amb ell i la demes familia , LA EXPOSICIO DEL COMZUSTIBLE LIQUID
ei restant del desterro.—Havas.
París, I I.—Aquest mal i el preEL EA A PARIS
vtient de la Repühlica,
París, 14.—Procedent de Ma- rand, hä visitat /a exposieid indrid ha arribat el xa de Pereia, lternaeional diA co mbustible
liessent rebut per les autoritats.— quid.—Radio.
Hayas.
ITALIA TORNARA A MENJAR PA
LA QUESTIO DE LES ASSOCIADE GUERRA
CIONS DIOCESANES FRANCESES
Roma, II —El "Giornale d'HaRoma, 11.— L'Osservatore Ro_
tia" anuncia que el ministre del
allano" diu que eil Papa no ha Tresor
restahlir provlsiodecida res encara sobre Passump nalmentpenes
el eonsurn de pa del tite de les associadons diocesa- pus fabricat durara, la guerra.
nes franceses.
Aquesta
radoptarä el miE Papa ajornà tota decisió nistre per micha
tal de limitar
par tal de poder estudiar si la pos:ag ite la compra de blat tot el
blanlegislació nivel fraikegsa ofereix ca a l 'es tr
anger.—Davas. _

'Parte, 1 él. — Telegrafien
Leipzig al "New York Herak
que la Mere de Rathenau ha
mes una Hetra a la del pri
pal acusat per l'aseaesinat e
eeu 1111, dient_li que el perla
va, corn Déu, sena enriele, el pp.
donaría, si confessés el sea
liele i mostrés complert art
pentiment pel dany causal.
t' Si el vostre pobre
geit la mare de Italhenau en
seva lletra a la de recueza T
ehow—hagués sabut que mata
a l'home més bo d'Alemanya, ti
la seguretat que no }muda d
tat en dirigir contra d'e:1 ma
tela el cana del sen revdlet
abans de cometre el crim"—H
vas.
Leipzig, 14.—Aquesta tnrdi
enneixerä probablement la 511
Miela contra dels assassina
Rafhenau. Es creu que el min,
cipal acusat, Werner Techan', le
serä condemnat a mort, sind
alguns anys de reclusió.—Rad),
HINDENBURG CA NDIDAT DACIO
NAL1STA A LA PRESIDENCIA
Berlín, 4.--E1 partit naciera,
Justa s'ha dir'git al mariscal
denburg demanant-li autoritza,
cid per a presentar la cera can.
didatura a la presidianeia
peri. Hindenburg ha uceptal.
S'afirma, tot amb tot, que el partit populista no aeceptarä a g itesta candidatura.—Radio.
LES DIFICULTATS ALS ESTRANGE113 :: UNA RECLAMA.
CIO ANGLESA AL GOVERN
ALEMANY
Benlin, 14.—El Govern
nie ha presantat una reelamacid
diplomàtica al Govern aternany,
per mediada del ministeri dat,
fers estrangers.
En aquesta reclamada es 'proa
testa contra les tases i incrustes
de residencia amh els epríts als
estrangers per drets din prirma4
rienda en alguns Estats ale,
manys.
Afegeix el Govern britànic que
aquests exaccions són contràries
al q11.3 estipulen determInats
preceptes de/1 Tractat ade `i;aaaa:
lles
Ei Gabinet britänie aial
matenx que els estrangers dret
d'ésser tractats a Alemanya sepone als mateixos principis que
s'epliquen pela naturals del pals.
El Govern Memany ha cfflllestal prometent estudiar amb tul
cleteniment aquesta
II avas.

ELS POPULISTES CONTRA 1:21
ELECCIONS
Berlin, 14. — El Camita del
partit populista ha expressat
blicament la seva opinió contra
ria a la caLlebracia de les elercions generals pel próxim roes
de novembre.— Hayas.
INIPORTANT DESCOBRIMENT
D'ARMES A BAVIERA
París, 14,—Telegrafien de Misa

nich a la Premsa d'aquesta capia
'el donant camine d'have c. le
descobert un important dipasit
clandestt d'armes, en el qual 04
puren milers de fusells, en una
localitat de la ribera del Rol
C,hieu (Baviera).—Havas.
HUC STIMIVES A PARIS
Berlin, 14.—El senyor Slinnel
es troba actuataient a París, os
itt celebrat una serie d'entrevistes amb personalitats notifiques
i industrials franceses.—Rädio.
EL MARISCAL AISITDENsuRS
DIU QUE NO L1 HAN DIT RES

Berlin, 14.—EI mariscal Hin+
danburg ha desmentit a la Prentea que se l'hi hagi p roposat presentar la seva candidatura a la
presidencia de l'Imperi.—Itailie.
LES FESTES DE LA CORONACIO
A BUCAREST

Bucarest, 14.—Aquests dies ee
van a celebrar les testes de le
coronació dels sobirans rumaneseis que havien de celebrar-se
quan es declarà la guerra i torea
ajornades.
Han arribat la filia Maria dels
sobirans rumans i eapos del rel
Alexandre de Iu goesaävia, el ruda.
c .'p Pan de Sérbia i altre, reprea
sentants serbis. $uceessivarnenl
han arrdmt tamb4 rl mariscal
Fesch, dem de York i Pinfaut den
Anfds. d'Espanya que han estat
rebuts pel Rei i el Govern, 1 les
missions belga, danesa i nornir
ga.—Radio.
LA GUERRA CIVIL A X1NA
Xangay, 14. — En un violent
combat pele carrera, ei general
T su-Ticung-Ticii partidari de Suna
Iat-Sen, s'ha apoderat de Fue
Txem La situació es greu.
Governs de Canten i de Pekin
proposen d'enviar expedirione
contra Tsu Txting-Tai, els
del qual

LA PUBLICITAT

CONFERENCIES
LES COSES DE DON MIELAN

El que diu el Ministre
de Governació
Preguntat el senyor Pinies per
Un periodista sobre el incident
'entre el director general de Seguretat, senyor Millan de Prego, i els jutgcs de Madrid, ha dit
el ministre:
—Cree que no hi ha tal ineident, per que aclarides les coses,
cha viel que no podia produje-1 r
tal confine.
Hi ha un erro de fet en la informaci ó que porta la Premsa S o
suposta impoesicia de pe--brela
nyora ale funcionarle judicials,
per que no hi hagut tal penyora.
Be ilegit el text de la conniniyació enviada pel director geee rae de Seguretat, i en Ilurs consideran& j resultante es relaciona amb l'ocorregut, amb la impele
sibilitat de imposar penyores;
gen') en la part dispositiva es
concreta a recordar ele preceptes del decret crema la Direcció,
en el qual es disposa que les
tacions es deuen ter per eonduele dele caps de cada funcienála.
siga, en aquest cas. per maja del
ministre de la Governanó, per a
evitar precisament que pupa
apareixer el citat com negant-se
a l'assistència que pugnin necesitar els Tribunals de justicia, pian
llurs ocupacions del sen càrrec
uls ho impedeixin, i el fr l actual
no pot eseer mes clar, ja que la
caricia que's tracia eslava feta
rei dia 10. a les once del mate
ei ora en que arrivava e; Xa de
Persia.
En la cifiesii6 hi despees un seeon aspecte: .a de fue, que es ven tilarä i resoldrà entre el ministre de Gràcia i Justicia i el de Grieta-nene. ja que la ananá va diregida a: director general de Seguretat la ha que determinar
quins sn els tribunals competente per a fer-la.

drid continua essent tema
cent de les converses.

pede-

Ele pene/dice publiquen el text
Integre del Considerand en que
el senyor de Priego diu que l'agutzil del jutjat del districte de Palau d p u (Sesee penyorat.
El paràgraf diu auf:
"Considerand que igual corneetira (es refereix al que prescriu
l'adi c-te 22 de la Llei provincial
i disposicions concordantsi deu

aplicar-se a Papa vil, auxiliar del
pajel municipal, el qual, segons
informes fidedignes, es permete
observar actituds i fer manar es
tacioes despectives per al que
sotscriu amb ocassi6 de ter una
citació."

LA QUESTIO DEL MARROC
Absencia comentada :. Calma en el Rif
El
I En Sánchez Guerra i l'exercit
La propera ope,,Consell de Guerra
Retorn de repatriats
ració
Diu un periedie que ha sortit
per al vei poble de Chinchan, on
paseara uns dies, el tinent roronel del Terñ Estrangars senyor
Astray.
allunyament de Madrid
se l'hi ha imposat atenent a determinades indicacione que
han fet amb motiu de Peecitaciú
regnant entre "certs raen-tenla'.
Melàn

en que aquell podia considerar-se com una corporació
apart. Avui, no.
L'exercit es el poble match;
necessita tenle el seu amor 1 els
serie atentamente que senten al
eneemps l'exercit i la Nació, per
a que un i altre tinguin una veritable 'airea espiritual.
Es necessari que hi haegj
Ire tots els que conslitueixen la
gean familia militar, una perfecta unió i en el Poder públic gran
serle, perque exercit 1 disceplina venen a eseer tot bu.
Jr estic segur de que tole sentim atener en nostre cor una
maleixa idea i em complau que
el dia que tinga que deixar la
cartera de Olieren, tots ells que
hagin cenit amb mi ho reeordin arnb agrado, ja que hi posat
tota la mey a bona voluntat en
servir a l'exercit i espero que en_
tre els que compasen la atinente
Che de Sevilla Ojearé bons amics.
Aieó es tot lo que pot esperar un borne civil que pasea pei
ministeri de la Guerra.
Respecte del poblema del Marren tino esperances de que s'arregla Afegi que havia rebut Ta
aova de que res Gomera ataca_
ren a Abel el Krim, donant la
mort a un dele mes pre -, -sos
tare de la harka. .
- Manifest que no es portarà
a cap, cap desee d'operació en
gran escala. perú que s'anirà on
den anar-se.
Continuare la repatrició dele
vint mil homes per rigures orterrips

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
teta pele Reis Catelies i que la LES ASSEGURANCES OBREFLES
salvació d'Espanya estä en que
sigui un fet la confederarme de res
vint nacions que parlen castell. Davant la ConferenLa Diputada acord ä concedir
ntin terme de den M'es a la emprecia de Barcelona
sa de la Plaça de Braus, de MaAmb motiu de la proxlmitat
drid, perquè ingrese' el complert
d'Asseguperllongament, procedint a la la Conferencia Social
rances, de Barcelona, el doctor
rescissió d'aquest si no es fa el
Espina i Capo publica un artipagament demandat.
cle a l'"A B C", explieant caen
' es trobava el segur obrer ale._
ELS FUNCIONARIS DE LES DI- many en la Iluita contra la tu..
PUTACIONS
berculosi, en 1913.
Aporta nombroses dades esta-e
A les tres de la tarda, al Sa-.
16 d'actos de la Cambia de Co- distiques i tecniques, i despeé*
rriere, s'ha celebrat la sessió d'exposar procediments terapeuainaugural de l'Assemblea d'Em- tics anab Ilurs resultats,
pleats de Diputacions d'Espa-

anib aquestes paraules:

El secretad del juljat de Pa—Pensem seriasament en qu
nya, sola la presidencia d'En Pala Iluita contra 18 tuberculosi
lau ha negat que s'haguessin fet
re M. Baños.
manifestacions despectives per al
Dintre un ambient de franca la mes cara de toles, la mes cede<
COMUNicAT OFICIAL
director de Seguretat i davant deis
cordialitat s'ha celebrat la pri- plexo., per abarcar multitud d'asel
periodistes ha explicat com
El part. de Guerra d'aquesta
mera sessió, en la qual lote els pectee sociails i que no hi ha Ea...'
fer-se la titule al senyor Minit, diu:
representant de secarais itte pro tat, Municipi, Provincia, Nació,'
"L'Alt comissari participa a
Ilan, que fou en la següent forma:
vfncies han expresat el sen da- pie pegui escometre-la sense
En vista de la eatitat de la per- aquest ministeri el següent:
sig de que nos prenguin mema, que tots ele ciuladans anoria' et
sona que havIem de citar 'a arte
Sense novetat en els territores enèrgiques ()cintra deis que seu minúscul estere i arribant
conciliatori i amb el fi que no
ris de Ceuta, Tetuän, Larraix i
no han satiefet totes les quotes. Passeguranea social de la wa..
ha i la invalidesa, poguem dir
ruegues veure's en nostra acta la Melilla.
amb l'ileustre doctor alemeny
mea petita descortesia, el jutge va
A Alhucemas abur hoStilitza
EL SINDICALISME DELS ARpie la victeria contra la tuberdisposar que jo acompanyes a l'enemic arel) 'anonades.''
TISTES
culosi no es un somni a Espal'ay-atea al moment de la ei UN DISOURS D'EN SANCREZ El nou Sindical d'Adietes de nya, i que al tornar do Barcetac ie.
GUERRA
Vaig preguntar a quina hora
Venales ha publicat aquesta DO- lona, a l'acabar la Conferencia,
En l'Alcazar de Sevilla han sipedem resolt el problema i Goe
es pedrea veure a don Matan 1 a
ta:
Senles tres de la tarda vaig anar guts rebuts ele Reis per En
"Es posa en conetarement dele vern i Corte no deixin abandonat
chez
Guerra,
en
funcione
de
miartistes de varietés que la Junta aquest recurs, auic possible, per
amb rapaza al ministeri de la
nistre de la Guerra.
Governació, on te domicili pardirectiva d'aquest Sindical i la a continuar una linda que amb
El cap dril Govern ha diriga 9a
de la Unió espanyola de Mestres ele recursos actuals no arribar
ticular: i no trobant-lo a caen.
paraula als militare dient que
directors, concertadors i pia- mai a encer, ni tan seas calespererem fins a tres quarts de
guatee, hora en que em digneren contava com un honor el que el
nietas, complint els acorde do mar la malaltia perill de la nales juntes generals respectives, Va i que es pot considerar e0t11
que podia veure'l al se u deepatx seu germà hagués estat
i encara que entre els seus fills
han signat el dia 8 un pacte, una guerra continua en que es
de la iDrecció d'Ordre púbac.
Pasaren recado i em contestà no s'han despertat les aficione
guate dos condicione son: , delxen en el camp de batalla cin,
militare, tots cumpliren FAS seus
que no podia rehre'm.
Primera. — El Sindicat d'Are quanta o seixanta mil baixes d
Davant d'aquella resposta ni deures amb la pàtria i el mes peListas de varietés es con-.promet tota era Sl'XeS 1 edata a Espan
leigutzil ni jo ferem cap comen- tit feu el servei voluntariament
a cap soci de dila entildt antut q ue no guarda cap respecte 1
a. Africa, on derram à ta seva
amb mestres directors i pianistes el ric ni el poderós estan
tan.
Marxarem. Ternärem al domi- sang.
que no pertanyin a la Unió es- segurs, ni tan segur -e, corte el p/a„,
Diu que el poble espanyol, de
panyola. bre, i que encara que ea desolas
cili del senyor efillan . Ens va reSegona. — La Unió espanyola breixi la vacuna preventiva, Irse
bre una criada, anornenada lea- bona fe, i algunes persones per
bel Alonso, i l'aeutzil va entre- la seva mala condició, velgueren
de Medres directora, conceda- tant Iluny, no per alee) s'eco/411h
fer responsable al exercit del
dore n pianistes s'obliga, per la guirä amb ella mes ventatja
gar-li la citan(.
desastre de les colónies, quant dre d'antiguitat.
seva part, a que cap dele seus la solidaritat humana en forra*
No pasea res mes . De spees totDespees, parlant amb els pe- associats treballi amb adietes de d'assegurança obligataria contri'
horn sap co que que ha esdevin- tota la nació tingue la culpa, i
PARA EL MINISTRE DE GRACIA
mai yeneud
riodistes, negh que el Rei tinafegi que en ceda orasió la vivarietats que no estiguin afiliats aquesta malaltia
gut.
I JUSTICIA
fi ns ara.
Al jutjat de Pelan recorrlävem dua d'En Vara del Rei ti dernanä gues pensat ter cap diseúrs en al Sindicat.
Els periodistes han visita( al avui que allí s'ban celebrat artes que aixequés la veu en el Parla, Pacte de l'entrega de la bandera
Aquest pacte .enera en vigor
ministre de Gràcia i Justicia, pre- de conciliacie ach perenn e ? de
als regulare. Si parla—digué- des de la seva firma, avui dia de EL TRACTAT AMB PORTUGAL,
ment en defensa de l'exercit.
euntant-li sobre l'incident crorre- familia reial, que enviaren proara
el
ns
breu,
cense
que
fi
serà
Diu que apees a admirar les
la data. El que es comunica als 'decirme per a un tractat de coe
gut entre el director general de euradors en la seva representa. t'ir! Itls de l'exAccit pel que sent
Monarca tingui formal cap pla artistes de l'arietes, per a evitar mere ame Portugal, la Agrupae
guretat i els jutges de Madrid. cid.
verdader afecte i que pasaren ele sobre lo que ha de dir.
entorpimeras,. aprufltant la oca- ció forestal i de la indústeia tusEl senyor Ordóñez rnanifestä
:ene per a advertir-lee que en vir- teta d'Espanya, cha dirigit al reoMalgrat la comunicante dele
interque el conflicte sorgt fle la
senyors de Pelero. el jutge munitut d'aquest pacte, el terme dad- vern per exposar ele punta d'ove
prelacid dele vigente preceptes.
ordenà que se eelebrAs lar-fe
iniesió de socia ha sigut pediera- 'd'aquest ram de la producció nacipal
"EL DEBATE" I EN CAD
SUNISTERI D'ESTAT
DEL
que
'ale
Es pràctica estabirrta
conriliatori, menee assistenria
"El Debate" no eslä de con- gat fine el 31 del corrent mes, • cional amb relució amb diles neA y ui han conferenciat arnb el '
conciliació sigui regue
(l'aguda _ imposant-lt les cos- minielre d'Estat l'ambaixador formitat ami) la primera part podent pasear a signar les ad- gociacions.
d'amb--retlapsnci o
Sense negar la conveniencia de
tes.
del adiete d - En Carnbe, perquè hassions tota els que desitgin
de e e parts.
sindicar-se pci domicili social, que s'arrivi a la maxima intensiEl senyor e:tesela° 1 Gallardo, d'Anglaterra, el ministre de PorEn aquest cas, havent estat de- en representació di la part de- legal i el comte de Jimena, dele,- la estima tejuela, inoportuna i els dies de treball."
fleació possible de les relacione
Mama un alt funcionan i coro As el mandant, ha presentat un escrft gal d'Espanya a la Societat de les poc política en agudas moments,
comercials ande el 1,315 vet, el eija
que
abra
de
que
Espanya
es
director general d'Ordre públic al al j'ala! de Pelan demanant que clan ion!.
la!, organisme senyala els frene
POLITICA MENUDA
docente colonitzadora es un taqual 5ols pedrea proce eme en tot se reclamin les diles costes per
de la Presa/ perilla que per a la produceió fusa
—
es 'han rebut en aquest mepie
de
la
Ilegeada
negra.
Els
EsEl
subisecretari
jutge
el
cas el Tribunal Seprem,
tera espanyola suposana una
la via d'apremi.
nisteri diverses comunicacions
tats Units i la mateixa França,
defina ha paleat als periodisa '
nunacipal va creure seguir un
1.1.rana
reba gra dels drets
El jalee d e l diel riete del Centre, referentes a la Festa de la Raça. que tant ens regateija els me- Les
del viatje del Rei i del cap no vadonada
recae:q uilma come i ordinari [g senyor Cal deia aquesta
la situació económi a ,
tarda:
Una de Santiago de Me do- nte, reconeix que ecills en els pal- del Govern a Sevilla. Manifestà zel
senyor-aitcomprenl
ea de Portugal, que per la delire e
Opino (record amb tots els
sos per nosaltres colonazate ha que 1/0 havia passat res de parnant compte de les manifesta Metan de Priego. Aleó es el que companys. Cree que el podermelle
nació de la crea moneda i altret,
judi- done fetes pel president d'aque- Hura la civilització.
ticular,
suecel.
eircumstänetes, relatives a ta inalfe
cial ha
menyermeuat i illCreu que En Camba no desitGovern i el po— Aquesta setmana, no—di- jor produetivitat del treball. pda
lla
República,
el
En Minen va entendre que la d- trat jai estat
i que s'imposa restablir
jaria
aquestos
moments,
an
en
guié un reportar, referint-se a la dina fer a nnstra producció uni
iera', eslava mal feta, tota vega- resrarnida autoritat.
Ne xibe a Espanya amb motiu de
que vint nacions arriericanes
suposada crisi;—pera, i la que ruinosa competencia.
ea que no havia estat tramitada
al
Per
aquetsa tarda estaven cl- la diada.
clamen
per
mare
a
Espanya,
enve
ree cami glamentari, porque era tal
E1 ministre representant a la
Per tal mota', l'Agrupació frfb
e Inh els jutges ninnicipals de
fondadiferencies
i
aportar
arocurrei—No
que
crec
tampoc
obligat que s'ha gues fet per ron- Madrid a una reunió, amb l'objec- Habana diu que sitian celebrat
rectal es dirigaix al Govern, ret
gumente per a els que fomentin Ii res en la que y e? — contestà cordant-li
duote mediació del sPU superior te da deliberar eobre l'aestimpte. amb entusiasme les manifestael precedent del (radar
l'ocIT
Catalunya,
a
a
la
Lliga
i
En
Marfil.
el
ministre
de
la
Govergerärquie
1 tat de 1893, que produl, sensi
eart e ergurava que tenien el pro- cions organitzades per la colafine
a
la
prepia
persona
d'En
—,1
les
converses
que
ha
da
'
nacie.
cap compensarie, greus peejudta
pesa de presentar davant el ri g ina a titol del descobriment cl'A- Gambó.
eel.lebrar el president del ConAli ar: (l'alzó, el director genea nostra produccie Mema .1, 1
Suprem un es--en!rilTbua
En canvi, la part relativa al sell arnb els senyors Cañal, Do- cis
oral d'Ordre públic crea que el jut- erit fle querella contra el senvor merica.
eolicitant que en les properes neun
telegrama
del
S'ha rebut
Marroc es altre cosa. Eserin minguez Pascual i Burgos Mazo? gociacions es tinguin en cumple
ge munieepal del districte de Pa- Matan.
Camba greuissimes veritat
Casino Espanyul de la Habana.
— Que el senyor Cañal parla els interesos d'aquesta riqueea
lea no va tenir en remate un preEn
miele
de
prestigiosos
raleoamargant
s I ho fa amb aquest ja a Madrid, i trobant-se ara a
A Lima el ministre d'Afere Incepte mea importan t amb retarle cale. cutre els creiliS figura En
estil
tanate
sec,
que
es
en
ell
eaSevilla i ela senyors Domínguez
a aquest cas, que marca l'últim Cerned Doval, es dirigiran al ternacionals feu entrega oficial
EL RAM DE LA FUSTA
ractertstio, anal aquesta samtePascual i Burgos 1Slaso, es naBrial 'e cret sobre reorgandzació Rellene Bereanian demanant-li que al ministre d'Espanya d'un
Els patrons del ram de la fusa
ra
cruesa
tan
naceearia
en
aquesPresident
parli
amb
tural
que
el
a a legadele ser-veis del seu comanament. al si del Govern i roen a doga del ci vegetal. pel Pere
tos termes d'amnbiulogles i eufe- aquests ex-ministres conserva-. ta han publicat la següent nota:
(Ene referim a l'article sise, que Col-legi d'Adecenas, defensi ele ció
"La Agruparme patronal del rara
dore.
a
que
d.sposa ele procediments
Al telegrama enviat pel minis- mismos.
pre s tigia de la toga atropellats al
de la fusta. (lavara el incaliflrable
Per
alzó
meretx
gratitud
de
conferenciat
amb
També
ha
—
han d'ajustar-se les relacione poder judicial.
tre d'Estat al nou president de la tots els espanyols.
sindicalista comAs conel aenyor Mestre — ligué un pe- atemptat
d'altres centres, dependències etRepública Argentina, al penden
_
Ira un obrer que no ha peelanylit
Glosa
1 comenta alguna parariodista.
eetera, arrib la Direcció dOrdre
ELS PORTS SIJII•'.;EietIONATS possesió del c hi-rec aquest, Ira grats de Canicie 1 celebra qua
—SI; pero l'obgecte d'aquesta anta a :es organitzacions prole.
públic). El senyor de Priego no es
El director d'Ob i-e públiquee, contestat amb els següents ter- En Cambia al parlar del tuerca, visita ha sigut el d'advocar per tienes, i que en us del seu perfecconsiderà obligat a comparèixer parlant sobre
a subvenció a:a mes:
deixi apart una minoria gangre- a que no sigui reduida la subven te dret feia la seva tasca en un
pereonalment. en la forma que se'l pude, ha dit que les
d'ebanisteria, estimara que
subegneions
nada.
"Molt agrait al seu afectuós tecid que gandia el port da Carta- taller
rept e ria, I aix6 es tot.
anda dit crern ere intenta iniciar,
deuen conceptuar sie corre inteee- legrama i sincera auguris, el saEspera amb interäs el pede gena l'any passat.
Com per altea part és compleper
lo
el sistema del terror
sos al capital que se inverteixi en ludo recordant l'acullida tan corxim article 1 acaba:
eles tart el ministre de la Go- en un sust,
lament Mexacte que el director
lluita qual característica,
l'execució de llurs et-es.
e
Esperem.
Pene
ens
sembla
periodistes
ale
vernació
digué
gran
aquesta
genere' d'Ordre púlale imposes
aemoment d'ara habla sigla
Respecte a les queixes pel port dial al meu pas per
que per feliç que liga la exposi- que els Reis arribaran a Sevilla finsseny
penyores, en la romunieació amb
d'amados elements conel
de Vigo, diu que se li han destinat i gloriosa nació.—Alyear."
n6
d'En
Cambie
sobre
l'estat
de
deu,
sense
novea
dos
guares
de
que respongue al jutjat de Palau 1.200.000 pessetes, quantitat eoA Praga, bala la presidencia
tendente, pretesta enèrgicament
persistencia
de
la
campanya,
ta
recepció.
A
les
tat,
amb
bona
altre
funni a Pagutzil. ni a cap
contra el crim perpetrat i fa parrespunent als interesos ele' capi- del ininistre de l'Estat espanyol,
estarä complerta. Els Governs
dotas visitaran la Casa-Bresoil i Dile
cionare queda refusat altre dele tal de vora 20 milions, amb
se ealebra al Palau municipal, no
que si en el curs de l'arm % .
i el exercit haurän contret, es l'hospital.
raes importante moteas en que qual fine al nou eran:tipos t poden amb gran sulemnitat, una vetlla
conflicte se intenta per la Men1S4
cert (i Ilumino.earnent ho provaes sal:mea fonamentat l'incident. realitzar-se les obres necesäriee.
del 12 d'octubre-darecotói
ça o pel terror cercar una sola«
eh el politic regionalista) grane
LA ILLUMINACIO ELECTRICA
El repre sentara del poder judieta favorable a determinats eles
-Ele de Vigo demanaven el do- de 1492, amb asistencia diplumä- responsabilitats. Mes ¡aires fac»E MADRID
cial, en aquest cas el jutge de Pa- ble de la subvenció.
tica i consular d'América.
mente, no es consequirä eilia qu'e
tetors
de
la
política
espanyola
ran, es linalä a cumplir a la ReParlaren el doctor Lenz, cenRespecte als danys causats al
Treball ha dit els elements patronals extenguita
El
ministre
del
nen
lambe
la
de
culpa.
seva
part
lea disposicions que no pedid de- port per les galernes, fou objec- efas d'Espanya i Argentina i miaquesta tarda que anit es reuní el "lock-out", intensi fi cant-W
terminar eoncretament a la data te d'anee disposicia especial, que ristre espanyol; es feu música, Out no reconeixera que la Prem- la ponencia que enten en l'ex- encara que arribin a una Hilad
ea,
en
!loe
d'orientar
a
l'opinió,
del set' sancionament, perquè el es trova ara en tramitació per a ondejaren banderes als consufratricida, per la que es tia der
sobre ells diversos pedient relatiu al pm de la
rae era quasi impos'bie de pre- resoldre-la favorablement.
late i es deixaren tarjetee a la Le- 11.1ustrant-la
el propósit de intimidar ale palaminan() electrie,a a Madrid.
aspectes
del
probleme
marroquf,
veure cene havia de pr)cedir-se
Reconeix que el port necessita gajó.
La leo:Venera es propuse do- trons amb la realitzacia derlei
ha contribuit a estraviar-la, porque repugnen a tota conciencia
en l'ocaesie improbable de que un reformes, que poden fer-se en ele
tant també a aquest terreny neu- nar avui parer, per a sonietre-la honrada, devent advertir que per
ELS CATOLICS ANGLESOS
al! funcionan tos deniandat per próxinis presupoetos.
tral les turbulentes Iluitee par- a mitj ende la setmana entrant a nostaltres es tan o mes morrada
artes consegiiente de l'exercici de
ha
El cardenal angles Bouene
La comisen!, de ferrolans que
tidistes No sois la Premsa, en al plec dee Grande.
la vida de qualsevol obrer que la
les aoves al.ribucione.
es trova a Madrid. en la visita dit a un redactor d'"El Debate" la etiologia dels nostres desvenArlarP ressumiae i restablert
cenvida dels patrons, i que equests
que
ve
a
celebrar
el
tercer
que foil atar aß ministre, fintala
. UN ACCIDENT
t
ur
es
africanes,
ademes
dele
Goes negaran en absolut a intentar
PI ventral, p eine de coses que ro- molt contenta.,
tenari del Col.legi Anales de Lis,
fidele
iestituts
armats,
verns
i
punt
número
de
el
cotxe
Quan
qualsevol palió o chatea amb el,
rreepon.a a t'actitud dele ,altene
boa i al seu pas per Espanya ani- guren (Alees clemente ()delate, el
caCibeles
pel
a
la
dirigia
191
es
elements obrera del ram de la
municipals que varen anunciar la
ra a Avila, on s'associarä a les
seva visita arden:Uva sense la
testes en honor de Santa Teresa, Parlament, V. gr., I algú mes que rece d'Alcalä, en arribar davant fusta si no abandonen pwr COM.
s'ha
el
Parlament.
de
la
Plata
Rio
del
Bant
del
plert 1• 11119eRitattleM nene« siete.
previa aprovació del president
per Salamanca i per Alba de Tor,
Sant Feliu de Llobregat
desbocat el cavall, atropellant un
nia reprobableaeiadireateran
l'Audieneia, no queda r e s que dir
mes.
"PROVINCIA"
CRITERI
una
bicicleta,
muntava
que
noi
ble civilitzat."
Pfl aquest afee, cem no sigui in
catan
sacatelies
Diu que elle
A la s e- asió celebrada avui per paasant-li la roda pel cos i fesietir aprop de guante catan intisfets del Govern angles, ja que
tereseate en la bona marea de lee
EL REI A BURDEUS
els subvenciona les escotes amb la Dputació provincial, el dipu- rint-lo greument,
El cavan ha eegult la seva cae
relacione entre les eatorilate ,le
consideraciú al nombre de deize, tat senyor Crespo donà compte
El
viraje
a Burdeus el rara
raerle
desenfrenada,
I traveeearttee
de la forma en que havia reprelols els ordres en 171 convenie e
bles que tenen.
mateixa nit qui turnt
flei
Tampoc tenen motiu de queixa sentat a la corporació a la Festa el carrer davant del Banc d'Es- Sevilla.
-eiad'lunyrsptmoi
de diserepäncia en què foreoeade la Premsa, ja que informa amb de la Raya, que ell va iniciar, i panya ha topat violentarnent conva proposar es gestiones del Go- tra una tartana, llançant el lar
anparcialitat.
ment ha de mire 'e mitir-tecla dele
per
l'Orfeó
Concert
RTEL..
°ARTES SON- CA
preceptes reglamentaris.
Cad'any es converteixen a An-i vern la publicada d'un Reial de- lamer I Perint la mula,
Diversos periódica reproduei
beaDespees ha topat amb un &ubre,
ELS CONSIDERANDS DE DON Catalä :. Parlament glaterra 7.000 persones al eatoe cret fent obligatória aquestad'Eslen en emplea extractes telegra.
niatant-se.
ta a tots els Ajuntaments
licisme, i tenen ele Seminaris
MILLAN I LES SEVES COMBEUltra el noi ~ente han re- fies l'anide del senyor Duran
pauya i que en di dia els mestres
plena de deixebles.
d'En J. Bofill i Matas Noviclats
QUENCIES
Davant ele persistens rumore eepliquesa i n el que euposa el dese sultat ferits el cotxer i un sensor Ventosa, eteategane ea NO&
L'incident entre el seilyor Mi•
vadore_
sobra 5tiniiW1èflj UI ISA neßna gOrte_e_w, .opm" ; la tasca , que ocupava _el cáruatie,
.
Is lU t firal da MIZ,
nan d

Festa dels Pomells de Joventut

ro

▪

▪

LA

DEL MUNICIPI
Mociona de la Comissió de

Foment
Davant la Comiese.", de Fornent
han estat formulades los setenta mociona:
Del senyor Degollada, perque
btt suprimeixi d'urinari qn hi ha
al carrer de Corts, prop del de
Vilamart; perqu es colAoquin
aceres al carrera Aro de Sant
Marte de la barriada del Guillar' dó, 1 parque es concedeixin 2.000
pessetes per a la práctica de les
Seornetides de la il.luminació deis
urinaria instal.lats davan
ene de Erari ca i extrem del cerrar de la Primcesa.
Del senyor Nonell, perquè es
colloqui un fanal a la font instal.lada a la plaça de Molina, i
porque es procedeixi a l'inserteplarnent de les aceres del carrer
de Jerusalem en el tros immediat a la piafe de la igualtat.
Del senyor Guarro, perque es
concedeixin 2.000 pessetes destinades ae ferm 1 col.locació de voreres al carrer de Ganduxer, i
altres 2.000 per a l'arranjament
del paviment de l'esmentat carrer.
Deis senyors Ma gsot, Naves.
lEatrarach i alsoolie peerque es
procedeixi a la codeocació de voreres als earrers del Valles i al
'de la Indeetria, entre els de Garrotxa i Guinarda.
Del senyor Gararach. perquè
és formuli ret projeete de rasant
del carrer de Colómbia i el pro_
jacte i pressupost per a cubrir la
'Cequia Comtal al carrer del Se:ere, entre el de Balan i i la pina
de l'estació.
Del senyor Roure, perque s'instal.li mi urinari soterrani al Portal de la Pau, davant de les,Drassanes, i altre al Pla de la Be,.
queria. aprofitant el rectangle
que hi ha entre aquell i el carrer
de l'Hospital.
Del senyor Marta!, perquè dels
fanals que es van treure de la
confluencia de la Rambla de Catalunya, es destinin quatre per a
a ilituninació de la plaea d'Osea
de da barriada de Sana.
L'Exposteió (Pan catalä a
Holanda

L'Expoeició d'Art Catalä que
es celebra actualment a Amsterdam, continuará oberta alguns
'dies mes dele convinguts per haver rnostrat interés en visitar
aquesta exhibició la reina d'Holanda, la qual ha denar aviat
a la d i la capital.
El tramvia de Sant Andreu
, El tinent d'alcalde del DistricLe IX, senyor Tusell, dirige recentment un °fiel al director de
ta Companyia de Tramvies sonwt,ent, a la seva coneideració
oonverancia de prollongar les
>Mies del tramvia per la part del
carrer de San! 1 . 1
el ilae
vant del fleta.
elent,
cada. .
• La Direcrió de J ..siventada
Companyia ha contestat dient
que percatada de la convenient ia de la tal millora, la le en
estudi per a portar_la a cap el
ales aviat possible.
La placa de Pea Chirles
Catalanes

El senyor alcalde ha visitat
• terrenys del voltants de les(seid del Nord i els de la futura
Plarre de les Glóries, acornpatest dels regidora senyors Ma'toas i Escolä, havent elogiat les
mesures que per disposició deis
atto eenyors s'astan portant a
teme per al saeejanient dele, dits
.garrenye.
Una conferenoia :: Les
Escoles muniiipals de Bilbao
Doma, dilluns, ti, del corrent,
.11 les sis de la tarda, d'inspector
ha les Escotes municipals de Bit

donará al local de la Socie_
lat Barcelonina d'Amics de l'Instrucció. plana de Santa Anna, 4,
' !(foment del Treball Nacional)
tna conferencia sobre "Les escotes munieipeAee de Bilbao". Doe
nada la competencia del conferenciant i el moment actual,
creiem que resultaría de valor po_
gitiu i interessant. Queden invitades les entitats i persones que
pis hi pogut interessar.
bao,

Un regidor valanoiä

Per acord de l'Ajuntament de
;Valencia es troba a Barcelona,
el regidor d'aquella ciutat En
J'osen leailester que ha vingut
par a estudiar les obree de cultura de la nostra capital.
Un que ho fa be
.111 tinent d'alcalde del districte nota.: ens assabenta, perquè
ho fern públic, que no donarä
cura a les denúncies que li siguin trameses en f,rma anöni_
MIL

GOVERN CIVIL
Dilluns pendrä possealó
of nou secretar!

Amb rexpräs de dissabte al
mati va arribar de 3Ladc,id el non
aeoretari del Govertf Civil, don
Lluts elonzttlez Yunguito.
El dilluns es possessionarà del
, pärree.
• Dende dillune, a la nit, la Junta d'Espertaeles donará un hanquet a l'Hotel Ritz, al senyor
Luengo, que 'Seise la secretaria
IraquAßt Gavera civil,

1111•111111111111119111111/1111NIUNIP

rregudes eee cobea (ea4.o7o quilútnetres), estant empatatt elSequips segiientS:
Llorens - Regnier; Bover - Tresserras; Fritscher - Alegre; Dupuy - Nefati;
Narcy germana.
En Cabrera una volta perduda; Otero-

(Darrera Hora
DE L 'ESTRANGER,

Mullendo,

PUBLIC I TAT

LA SENTENCIA
Leipzig. 14. — A la causa per

• Gran l'entre Espanyol

9

1111

Sana, dues i Manager-Rebour distanciats
de 19.
La retirada d'aquests es donava per

Eassassinat del scnyor Rathenau,
LA QUESTIO D'ORIENT
von Salomon i Niderig eón con- descornptada; el públic seguir amb ver
demnats a cinc anys de treballs interés el transcurs de la cursa, puig ni a cine anys do privació gualtat de forces dels demés equips es enDiscurs de Mr.
drets civils , Són absolts von guany considerable i de no intervenir cl
Meke, Steinbec i Voss . Plaas es factor "desgräcia" nos preven qui resulcondemnat a dos mesas de presó tará guanyador.
George a
per aterntat contra la tranquilitat
La cursa acabará avui al vespre, a dos
La primera part d'aquest dis- i l'ordre
quarts de deu.
cure no havia estat rebuda per
Les penes de presó imposades
l'Agència Ha y as a l'hora de Lan- a Schutt i a Tiennel les tenme ja
cen aquesta edició, rae per la qual complertes pel temps que han soPRIMER CONGRES D'HIens veiem privats de donar com- fert presó preventiva—Hayas.
GIENE
pletes les importants declaraL'orador posa de manifest desLa sessió inaugural del pri_
cions del primer ministre angles pees el fracàs diplomàtic experimer Congrés d'Higiene tindrà
(N. de la R. )
mentat pels senvors Asquith i lloc
aquest matt al Saló de Cent.
Londres, 1 4.—EI senyor Lloyd Grey contra les ambicione d'AleAhir al vespre, a lla sala d'acGeorge, diu: Ha arribat la l'hora rnanya al 1914 i diu que aquest
de contestar a les acusacions. El fracàs constituí la mejor cala- tes de l'Academia d'Higiene de
Catalunya. es procedí a l'elecció
eia en que Anglaterra fixà la se- mitat del món.
de la tetilla presidencial de les
va norma de conducta s'inspira
Nega després que sigui cert que
tasques del Congres, en la Cor_
en les tres mires segiients:
hagi inaugurat una polítioa de
Primera.—Assegurar la lliber- desmembrament de Tuequia i fa ma següent:
Taula definitiva: President,
tat dels Estrets.
histöria de la política desenrotde Carulla; sots-presiSegona.—Impedir que la gue- liada des de l'any 1916 fins a l'es- marques
dents, N'Antoni Espina i Capo;
rra d'Asia Menor es propagues a labliment de les bases del Traedoctor Martínez Vargas, En JoEuropa.
tat de Sevres al 1919.
sep Madrid Ruiz, En Jaume Tra_
Lloyd George insisteix en afir- bal i En Guillen! López
Tercera. — Impedir que els
Ventura;
error realitzats a Asia Menor tor- mar que mercès a la seva pnitfina secretarielen Remen Jori liscaressin a repetir-se a Constanti- ha esta/ com s'ha obtingut la pau mo; sots-secretaris, N'Ernest
sense vessament de sang.
noble.
drals i En Josep de Poni.
En eco que als Estrets es reteSeecit5 primera: President,
LA CORONACIO DELS REIS DE
rcix el que ocorregué l'any 1916
N'Antoni Salvat; secretari, N'Atingué per resultat de perllongar
ladi Vila Cufier.
RUMANIA
la guerra durnnt dos anys mes.
Secció segona: President, En
Bucarest, 14.—Han arribat el Jean Garriga i Mesó:
secretare
Els Estrets eonstitueixen Púnic senyor Sinaia, acompanyat de la
eimes possible al Mar Negre, en cesa esposa, i la infanta Beatriu En Joaquini Säiz de los Terreros,
Secció tercera: President, En
el qual han estat sempre els bar- i l'infant Ferran, arnb l'objecte
cos anglesos els que han reata- ti'assistir a la coronació del Rei Joan Pesset; secretare En Josep
era la mejor part del tràfic; dei- de Rumania. Les delegacions que Mart.
Secció queda: President, En
xer que es tanquessin aquests han d'assistir a la cerimönia de
Miguel Trallero; secretare En
Estrets hauria estat renunciar al la coronació han estat rebudes
Jaume
Gras i l'erren.
premi més important de la vic- pel rei i tota la familia reial.—
tória anglesa sobre els turcs.
Ha y a s.
En ere que coneerneix a la propagació a Europa de la gurare EL
CAGAMENT DE L'EX KAISER
d'Asia Menor, es pot afirmar que
si els turcs haguessin pogut tra- DOORN SERA PETIT PER A
CONTENIR ALS CONVIDATS
vesear el Bósfor sense trabar r
S : Steneia, segurament que no
La Ilaia, 11.—L'ex-Kaiser ha
s'haurien aturat en arribar a la donat una recepció a Doorn, a la
ribera del Maritza, i d'aixó n"hau- qual han assistit unes quaranta
ría resultat la guerra
personalitats alemanyes i /rolanPot dir-se que la guerra de Ceses. Tement Guillerm que el
1914 començà als Balkans: Dones castell de Doorn sigui massa pe be, era precie i en aix6 pensä tu per a contenir a les nombroAnglaterra, no deixar que l'in- ses personalitats invitades a les 11995193INNaNNIAND115391219
cendi travessés el 136sfor.
ceses noces; pensa efectuar-la
_4bans de deixar que els turca al castell d'Amerongen, residenTeatre Cataiä Romea
Penetressin a Europa era precie cia del conde de Bentinck. Han
oonar-los tenme de recobrar la estat preses severes mides per a
llar serenitat i a mes a Inés ob- impedir l'accés a periodistes i foe
Avui, tarda, a les 3:
tenir d'ells les necessàries garan- :ágrafs.-11ildio,
ties per a la protecció de les filia
nones a Europa.
LA X1NEL-LA PRECIOSA
Mr. Lloyd George afirma des- DE BARCELONA
prés que la seva politice ha eso GALDRIC I culorn An. fe
tat en tot conforme amb els més
GRUP EXCUPSION:STA e
alts interessos i la mes elevada
e A dos quarts de 513 i vS
DE LA BARCZLCIVETA,
tradició d'Anglaterra, tereint
N
aquesta rnotius per a enorgullir"MINERVA"
: pre:
e
se d'aquesta política i dels resule
Aliir a la nit el "Grup Excursionista a
a
i ante obtinguts.
e
de la Barceloneta "Minerva" celebré el a
Hi ha qui assegura que no hau-- IV aniversari de la sera fundació arnb un le
r
riem dhaver emprat la forca
concert a l'esplèndid estatge "La Frater1
ainb els turcs i que haurfem po- nitat
gut convencels pel mitjà de conIim
El concert estava encarregat al bariton y
1
ferencies i discusions diplomàti- Francesc Batlle i al chor del "Foment lig
g
ques: Dones be, el general
Martinenc", que dirigeix N'Ernili Coya, e
e
rrington atribueix tot l'èxit de les interpretant cançons deis compositora B
l
I
M g li g lld3 a
gestione que ha vingut realit- Gaya, Voltas, Morera. Clave, Borras de e
zant als reforços militare que re- Palau, Lamote de Grignon i Thomás.
e
:
bé oportunament.
El bariton scnyor Batlle cantà les obres e
Per tant, si haguéssim retirat amb un gran sentiment, especialrnent "A tierBanenoreesamanerer
la gentil Rosa", d'En Gaya, i amb veu
les nostres forces, corn ho feren
ben timbrada. El chor del "Foment Mar- NNZENDISITHNIIIINNIE1519111
França i Itàlia, els kemalistes
haurien ocupat Txanak, !laureen ¿incoe" interpretà la seca part molt ajusrassat els Estrets i hauria esde- tat, escoltant tothom a peu dret "L'arbre
sagrat".
vingut a mes a mes que en reuTant el mayor Baffle coro els chorlitos
nir-se la Conferencia de la Pau
foren molt aplaudits.
Os turre s'haurien negat a evacuan aquests territoris.
Teatre Líric Catad' ta
L'haver-se aconseguit la pau
es deu no solament a que ameUNA DONA AMB PISTOLA
naçàrem sine a la convicció de
Anit al correr de Sadurni, 14, Eral/cesAvui, diumenge, larda:
que estàvem disposats a posar en

llours fm

eI I i l il0f0,

•

Teatre Círc Barcelonés
Companyla de grans espectacles
I vodevil
Primer actor: Jaume Borräs
' Primera actrius: Elvira Torrens

execució aquestes amenaces.

Ara be, si es vol un Govern mes
ampli i mes habilid6s, cree que
no será dificil de trobar entre
e ls que critiquen l'actual, persones suficientment capacitades per
a substituir-lo.
Poden estar segurs els que YOlen un canvi de eabinet que el mes
s'alegrarà de que aleó suscceeixi
seré jo.
L'orador fa després una ràpida
al-lusió als serveis prestats als
serveis prestats al seu país i diu
que tindrà molt gust en presenchic els cerdees mire realitein
els seus successors eventuals.
Diu que la qüestió de la reconstitució económica mundial ha de
ser lenta i
Per la me y a part apelare amb
totes les meves forces a tot Govern que s'apliqui exclusivament
a realitzar una obra de pacificad& peró amb totes les meres forces combatré tambä a tot aquell
que s'aparti daque.sta linia de
conducta.
Acaba dient: Si .per aguaste actitud meva se !n'obliga a mamar
al desert, portare a la me y a änlma I a la me y a memória el record d'haver prestat alguns serveis al meu País , i si Il eg ales s o
-natldrehoadlmey
estat al Pod er, en consideraria
molt feliç que als d'Unes temps
del meu Govern, les forces
.'aquest gran Imp e ri haguessin
servit per a emparar contra d'indescriptibles horrors a cents de
milers d'homes, dones i nenes que
'havien confiat en la solemne paraula de França, Italia i Anglaterna i que en aquestes liares donen. gräcies a Den per haver complert Anglaterra aquesta solemne
promaza.—Havalk,

•

LA MONTOS

L'èxit immillorable del dia.
Grandiosa i estupenda presentad& Nit, a les 10: L'exit del dia:
LA MONTOS

Estupenda presentad& — Dilluns, a les 5, eálrena del grandiós vodevil en tres actes, de gran
draft,
A LA CLAROR DE LA LLUNA
i la formosa comedia en un acte,
81 MANESSIN LES DONES
ereació de la primera ectriu Elvira Torrens i del senyor Benedicto. — Nit, l'èxit del dia,

Fou assistida al dispensad del carrer de Barbará. La pistola, amb un carregador i quatre càpsules, ha estat posada a disposició del Jutgat de gnärdia.

SI

Teatre Victória
-Avtli, diumenge, tarda, a un

quart de guatee: La alsaciana i
La condesa de Montmartre. Nit,
a les 10, Lta verbena de la Palorna i La condesa de Montmartre.
Demä, dilluns, Adeu a Barcelona
d'En Pep Viñas. Tarda, La condesa de Ftiontmartre i De Sevilla a

Los Corrales. Nit, e: primer de
La condesa de Montmartre, La
niña cie los besos i El polleo de
rosas. — La propera setmana,
Fim, Pam, Pum.

Teatre Nou

Anit, i en raig de gran animació, comença, al Velódrom de Sana, la famosa cursa de les 24 llores, per cquips a
mericana.
Prenguéren ¡a sortida els set equipa
anunciata, deixant de presentar - se el company d'En Cabrera, qui per tal causa emprengué la cursa in dividualment, en espera d'un co-equipier, mes tard.
La sortida als corredora foil donada a
dos quarts de deu per Gente el gran corredor català i a qui el públic feu objecte d'una carinyosa manifestació de simpatia.
En la primera hora foren disputados
tres primen; la manca bou enérgica, com
ho demostra el trajecte cobert: 27o voltea (35,910 quilömetres) ÇO que representa una velocitat mes gran ala anys anteriors.
A la segona hora, entre abres caigudes, se produí una corta col.lisiö de Nefati i Llorens, que, no obstant, pogueren
rependre la carrera, moments després.
Les primes disputades foren sis i el
tren suportat a la mateixa duresa de l'hora abans: 53 0 voltres (70,940 quilórne-

tres).
L'hora següent es destace per varios
escapades per a disputar-se una prima de
too pessetes, essent-ne guanyador l'cquip
que aconseguís una volta d'aventatge sobre els restants. Ningú pugné endurse el
pretni.
Les altres primer disputades foren cinc
ah final de frit terC6ra nora ania-en recta-

•

Circ Equestre
Grandiosa companyia de rer. Ventuca Gannau. knut, dlumenge, EX'.
a TRAORDINARIES FUNCIONS. Tenle da. a les quatre, i nit, a tres quarla
• de deu, grandlds exit deis 3 debuts

•

barriste, Cómics
dei ti
TllO
UEDJAR FESOUL, 8 formidables

111
•

ELS TRES TOROS BRAUS

•

presentida per N'Artur alanzan°,

•

saltadora

• muntat en la seva vaienta ara je_
o rezana. ContInuen els esas per als
•
• aplaudas artistes Mita Emmy, Togo Mata, LO* 4 Aathona, Malvy Cros,
i Trio Korunas, Free°. Cholot. Els
• graciosos clowns Pompoff, Tbody
•
u Rin& Demi, dillunz, tarda, a dos
quarta de cine, matinée. alt, a dos
▪ (marta de deu, DEBUT de faledar
• D.w yo., Platune evadtt, Dijous, 5
• linportantlasima debuts.
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u rs aall
Ariatocratio ea»

Palau de la Cinernatografia
QuIntet

dlumenge,

•

womminzsigisenzessee
St
N

IPM POIR1

N

•

A aquestes hoces es des/mitraran
butaques numeradas per 11 la mala
especial de les 311; a totes les
sessions es p rojectarl la primera
▪ jornada de El no'. Tarda, primera
•
▪ sessld a dos quarts da quatre;
▪ gona especial, a les Sts, u nit, a
44 dos quarts Os deu: El sol, creacld
a de Chariot, completaut el progma▪ ma el drama Entro dos Mana,
• terpretat per Norme Taimada.;
• Conaultori galant, preclosa cerne• dla. Nit, augment de programa ami:.
• la meravellosa comedia No ot ea• ala mai, per Wisley Barry; propera
• estrena d'Amor de maro (exclustval.Denia, dilluns, dues estrenes:
Anima do broma., Triogie asaumpte, Mamadas dad Nord. Tarda 1 mi,
U El noi (primera Jornada), ereeere
a de Charlot.
•

sia

tslaimisasissizziammaa

Companyla de comedia
GUELL - TUDELA - AS- El

QUERINO - CORTES
_

c h5Avui,

,••n

Los baños.de sol
A les sis i nit, gran trioda: La formosa comedia NI
d'Emili Mario (fill),

El libre cambio

INNNEN511:1511111NBREINIAINN

iNNIINIANNNIINZNIgNaN2931
•

ELDORADO
Companyia de sarsuela

Avui, diumen g e, d'onze a
una, Matinal. I-- Tarda i
nit, magnífico programe-:
Trues atlética; Pf l'unte
ei bre de la novelArt Eta tres
• mosqueters; No et casis
▪ mal, i estrena a la sessió
a de la
nit, de Anima de foja rro; sete episodi de El nau
▪ Fantomas i nove !libre de
▪ Eis tres mosquetcrs.

onstamnirdumBremaing

ilalllala1112111111111112111 NI/ 5111!

e

91291111IIIINALMBNIIIIINNENI
Grao Teatre Comtal i
11/ Gran Cinema Bohemia
•

•
•

tarda, primera sec-

N

TEATRE NOVETATS

Avui, diumenge, tarda i nie
projecció de las formosas pealecolas El nou Fantomas, quinta
jornada:Cursa de braus; Un heene de punys; La rnaledlocló de
l'endevinaire; Els tres mosque.,
ters, emite capítol,

LLU1S BALLESTER
Avui, diurnenge, a dos quats
de quatre i tres quarts de deu,
dos grans programes: La alsaciana, per el notable bariton catalä Rosend Franco, i Las golondrinas, per el gran barlion Ortiz
de Zärate. El dijous, 19, estrena
en aquest teatre de Que és gran
Barcelona! “Nandu", Pep Marques. Decorat nou, Vestuari non.
Gran presentació.

3eunitemmriaesseerama
•

Teatres Trionif i Marina

•

creació d'aquesta comanyi

jezeneweBruaanBaBBI

Avui, diumenge, matinal d'one
ne a una: El nou Fantomas, sexta; La nena prodigi; Consultorl
galant; Trues atlética. Tarda,
augment de programa.

U gran sessid matinal done. a Una.

SERRALLONGA

hi ha revenedors.

Diana-Argentina-Exceisior

•

Companyia d'opereta

JOAN

Nota: En aquest teatre no

▪
Notable sextet. Avui : dirdnenze,
▪ gran matinal; tarda, per »sajona,
l'Axil del dla: El not, Per Cha,
2; lot (es projeetara tota), i el gran
1r1uldf del Programa Mulla: No
.1 santero triomfa l'amor, per Don rotty Daltort. /11t, estrena de la
• gran exclusiva
"Gaurnont": "El
Zorro", creaeM de Cayena, I l'Axil
• cels tras El noi, por Charlet (l'obra
• senceral.
Dema I
rada
ella
N El noi, per Charle. Aviat, l'obra »
el xnestra de Douglaa Fairbanka: Eis
trers moaquotera. Arfa: M'in a 1.3
• sessUS matinal
s'obsequiara als
121 nens amb globus infunttla.

VICTORIA :MIEDO

a

pels senyora Sagi-Barba I •
Vendrell, i senyo e e Bugatto

LA CURSA CICLISTA DE

24 HORES

DE

9INIIIIIIIR51111•1151151901,191
Saló Catalunya

LA NIONYOS

LA CAPA TOT HO -UPA

DON

--CINEMES--•

obra discutidissirna per la Prenesa i que cada dia obté mée ext.

EN

mática de sa propietat

reprzem•eandierigoBe

Soriano

Programa per a avui, diumenge, 15 d'octubre.—Tarda, a dos
quarts de quatre: El vodevil en
tres 'dictes do V. B.,
LAS VICTIMAS DE LANDRU
Preus baratiseims A dos quarts
de sis, la sensacional tragicomedia amb un próleg, dos actes i
un resum, cre Victoriä Benedicto,

TIVOLI

ta Montserrat Pascual, de 4 0 anys, es feo
una ferida d'arma de ¡oc en la regid externa del colze esquerra, per hacer -se -li
disparat, examinant-la, una pistola auto-

Avul, diumenge, ccdossala pro_
g ramo'. Tarda t nit, cartel' monaRo. a M'ames de 1i-rendida DIkt,
Primer, ei drama bistóric eD G se_
tes, d'En V'etor öftlaguer Den Cuma
do liorrallonga; segun, la llegenda
tiran-Mica en mu g re actes La bu.
dora do la muerto (segona part de
don luan de Serra/longa). momt
de tela la eompanyta. Dilluns, larda, gran matinée popular, °Runa
representad° del drama pairo,.,
en 5 artes, La mujer amante o
*I mayor do Mai cri'monsa. Dulaea ainb entrada, 1 le-sena; g eneral, 040.

•21

— TEATRES-

:Palms

Teatre Cómic

Ilds cartel'. 3 obres: 1.—LES MIL
DE L'ALA. 3.—UN GALL QUE NO
• CANTA. 3 —PINYAK contra MAX•
• TEGOTIL .1(tt, a les deu: 1. — P/• IVYAK contra MAX-TEGOTil. 2.-12
• representació de UN GALL QUE
ug NO CANTA. Demi, dilluns, tarda,
• LA RECTORIA. TM I cada rilt; UN als
▪ GALL QUE 110 CANTA.

[IMS

1

15 d'octubre •

oí 1925: Taras, a les Sastre, ~ave-°.

Lloyd
Manchester

HP

a

ASSUMPCIO CASALS •
AVul, dlumenge,

•

MAL PARE

Exposició de pintures al sai4
de'descans.

•

PEP SANTPERE

•

15 d'octubre de ilet

w

Leonls - Gallego •
avu l diumenge, larda, a les qua_ 41
"

Orlas -

▪ tre: TE LA DEBO, SANTA RITA; ti II
popular sarsuela EL MONAGUILLO, N
al
1 la formosa sarsuela ANITA LA

•

Palace Cine

•
Arlatoeritiquire »sabana artiatiques
»'»
diumenge, MATI, lie 11 a
».• TARDA. DE 4 a 6. TARDA, DE
»
▪ a 8, I NI f. A I.ES 10, gran
;
.I la monental
..
um
novel-la cuirmato° grunea dividida en sis parts, rd1c61
▪ de la renomenada umnulactui a am,
t.cana METRO:
•
ELS QUATRE GENETS DE
11.
L'APOCALIPSI
▪ adaptaeid de 1 obra rdll
•
VICENS BUSCO MANE/
•
En breo; Estrena del granitos. •
film Esposa doodonyada, interpre
Ida per la r einal acuno alddred
mitaya, res nutiler ti En Charlen. II

immenstaBenaBBBarrai

nistreee
ret, a les deu: LA MAGDALENA
TEGUIE 1 el mine* de graclosis" 51/n ealtaa, en dos ames, de CC les
▪ arniches I Altred Trigueros, múst. N
•
▪ ca dels inestres Calleja 1 Este,
•

•i
a
el

•

mera:

EL CONDE DE LAVAPIES
O NO HAY FUERZA CON-

TRA LA ASTUCIA
•

aviat:

II

Represa.

rIllaramaamaamazal
Teatre

de la Comedia

Companyia Catalana Claramunt-Adri à.—Avui, tarda, a tres
guiarte de cinc, i till, a tres quarts
ciß deu, 4 actes

Mome e tali _ Ma!kyria
Avui, diumenge, sessió
matinal d'entre a una: Eta
tres mosqueters, v u i 10 espítol; Et rn eu cavan Pinto,
per William Hart; So la
guanyà a puny; Actualitats
Gaumont.--Tarda,
astre einomatogräfie.—Nit,
Els tres moaqueters, nove
eapftod; Perdent aas guanya,
per Tom Moore

SALO KURSAAL
PALAU DE LA GINERATOGRA.
FIA
Dijous Induro. aeocleiscuuent
artiatie. La mar%

▪

plum en t e, 15 d'entube% de 1822
OAUICIONT

lobs r,1 record de Fern
pava eatupenda petlicula
AMOR DE MARE
msemple de grandiös

Frontó rrincipal Palace

han."
termita-leal interpretat per la
estrella francesa
formos
Stile. Eladys. tiran regata de canees antorndlnis on l'espeetarid
arriba al pian, mas alt.

•

CONCERTS

Cartero. d'Hiverr:,, 1922..23

coste) un allaum de 105 modela de Palta caedura parislenads
mimes l'asusta, destila ßarn-c, bruens. ebria. capea, ele.
tots es tatnany
1 0, retrete Yerresponents ala dos
natural I gredsablis la mida exacta. Preu de la cartera
completa, 14 ptes. Certificada. 11 pted. Estranger. 1200
pessetes, en sobre moneder, ES' postal, carta ordre. cte., dlrtgits a la

ORQUESTRA PAU CASALS

II Concert, dijons. 10 d'oetubr,, a tres quarts de deu del vesamb la cooperació del vio,. • Llista GASPAR CASSADZI.
Weber, obertura de
-(iteron"; lirahrns, 11; Siratonia
ea nei"; Beethoven, obertura de
1;p/ion"; Strauss, "Dar; Qui• ". Despals de local date, a l'U_
Espanyola. I i 3. P r'••
de tres a set tarda.
Segueix obert
als des coll2eri de tarda,
di, 20 octubre i 5 novembre.

•

g

DIVERSOS ---

--

ocisciói5t:rns Concerts

PUTNINEL-1.1S

TS9. Orfed Graciene
diumervce, dia 15, a dos
qt •: '3 de sis. t..-rda.Coneert
.¡:. ORQUESTRA CE L'AD9OMEr
Ctr.C:O, Piani= 1.a. ALEXA,E
DierecJ. ERR4C AINAUD.
•
d'octubre, presea••
, violoncel.lista
.0.1,747 EGItte. eianista, ALE141 iln RE WILALTA. Propernment,
cantatrizt
.a
r •
JAPIACOPULOS. Exc.; iis
per a.s soms.

En el taller "Mirla"
Rosselló, 205
Avui. diumenge. 5 de la tardala coniedia Tula; el sainet El
Lort i el passatemps 110 va! a badar, finaliInnt amb hall Urbano.
Dimonl i Tururut. Entrada i
.selient, 1 pesseta.

:

t •

•

Vd:1111S Sr fort

Ball

.

Rda
1r.toni, 62 a 64 i Tigre, 27
Avui, diumerge, dia 15. Grane
tarda i nit. amenitzals per
la inimitable tanda Sport, la
qua:
ballables seT..nzo, "El beso robado";
"FA chusco"; One-step.
M use.le".
pe! mestre Dorni.r.u,2

7:::.1Gngi;,:ancanzama2r29,9

r

u

:URÓ!k
Parc de moda

ILZ3.4.',..•0, 1Z

iff

3
3 " n• itrzs imporünfs
;•

5vis,

,

a

11.
A

intuir:mime:O del
americà.

CATES
FLES:-..3t.DES
@ M A T C:3ES
p i-eus baratiasims

•••=••••••n••nn••

LA BUENA SOMBRA
3.—C.Ibaret continu de
de deu i de
‘t a do,
; .,1'..re da la ma.

UNZVERSO

,

Poricnt, 3 lis,
IMICA1.1..••••••2•517s.

públicos.
efectuados en diversas partes del mundo,
se obtuvo un recurrido medio de 9 ki16metros por cada litro de gasolina.

AGENCIA ESPAÑOLA

St evenson, Humosa
u
y C.,

Calçats per a Senyora des de 3'50 pe.ssetes
Senyor .,
13'00
le
11
Carrer LLULL, 21, darrera el Parc

Valencia, 295-Barcelona

e, un e.i:o de supremacía para Siudebaker

eleIN,S.M.IMIMMTMEIzslem

Maquina
per a cos, gsantg.
ea. d'o astd. Es ven, ca•rer
Diputació, 343, pral. 1.e.

e

•

T-116fI.3'
''.1.1:•;in'

e‘
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L

g

i eoblra tIO tI2

t.5.4

Arzina de peeho.iVeJrz prematerrA y
.le121.1S enfermed,dcs crie;n zdii poi la 21:te-

.

fit

M ooselerosla c Hipa/ tenaten

J. LL012111
a7
De
bluslentr, 2S, principal

(f 16. :Aran de un 1:10S0 prilr',10 y radical y so
t
evitar. por completo tentando
.--'>.
RUGE- <----

Secelii ¡uridlca

. indos de oidos, falto de :acto. horr,ig3eos. re hi¿as (.1. , smayesh rada-roo, 4. eno3 Pecuentes de
dc.rm!r, 1)&4942 de lain e!7t 0. 'in, irtitabilidad de
e,Ird,ler, congostionrs, herrinrragia$, erices,
a ices,
ea it2 espalda. deACA1,7,1. c,c., elt5lt patee
rer. con rap:dez usemic lzuol. 1:5 recomendado
pu-7 e inntrocla médica, de variz:. paises: sirria-re
.1 pe; 2..-,- ro desee eir!lma de um, ' rice-te rererlira,
11D pe,luilem tranca por prc,551,ado que sea all
t.iSC; sl,s resultados pruetreiwne se esenplegrem e
las tn.alt rat dosis, CColiittiiiirld I> mr cria halla el
/ola! retabr.
lci...iento'y leizr:ridese c n-,1 el mismo
una existencia larga con una irluit enyidiat'it.
i
e .. V77:TA erald. R.Imbla Per( ,. 14 . Barcelona,
/ y 1-. :,pa.e5 larmJCias de Esp.::;‘, Pariugz n y

DrclantactO Carans el
r. onSu! lis sobre aceldents.
/ .s. umpl 3 judirtaris
general. Dirigid-Tos: Asti-re °rictus A. ROKERO, Plai:a del Ti.atre,
G. cris,onsulls antees Consulia de 4 a S.

'

e

-

;14T-51X pare,
Nevrnfticoe

mattlaratdott.
4•1111

,

.sin, a

4e1

:• •g

kedm mariM
fr..

vr

2.

Los e:ntemas precurso,r3 dc estas enfermedades: dolores de eabf ea, rampa c caloneves, znrr-

150M131'O. Placa del

Teatre, liarraiona.
Capar. crean .11ar 1 con/prora; oricialmet.; tot
t,re‘s!, par
usIn
alter
diricll use
(Mal'
Que part del st R. Fletecert...es .1. 45501 ordre
tilf va pericia
priven
1 corapetincla demo.iirada de lilaila ayz. Calla:tila de 4 a 5.

lamiera, aoamumm•

e1

t

ç
[11
' *-1 ...,,A

e
y

Curacin
1 otee pel llernanierit, Curanient de la tud. bronminia,
amin. aelalltaat pel sisterua
irgLest. Coustittort eraluir. Aura:a Sane l'as, 41, de
2 Quarts de 1res a 2 Quaris
Ce ee 7 a s. Fc.tes.
de 10 a 11. l'hilar partal'elayo,
Pruder. de
2 quarta de 1 a 2 quarte
Ce 2. t de 4 a 5. Foses,
de 12 • 1.

e

çue derlran la a
1.1tirins su , petty../•elta attittapt.lcza intetelect
.l -e fie ,•• nirre11113.«.. le le pre•
si,. >Oto trahlea Mna
mera, tomas. la reajar.4 ',atafea 1-timo el ....tapial°
teearttte
t perfecto zsetaJleau.,....k.,
:e ver 3t velo, tuu
Wito ttetattri , autaetlear 4
ir.La-rvenrr .1
en ix. • n •
it.7.C.312.
••
antvattatiod.
Basta
ntethce, y.aadie enlate
tomar naa caja pub ceareezeree do ello.
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ES Ei KaiS PaER650 ItUTR1TIY0
El. M3 EFICAZ RECOUSTITUYEITE
Reconocida universalmente superior aloe
productos más récomendados pra
combatir la anemia, debilidad, raquitismo, tuberculosis y para abreviar
con-elecencias.
rirem;a1 y tetirts de Eniciltai
89- ndi te

ricctor Salaré
Cachets de!
ityte y leo !temar., etuntatican •

Tisis-Tos
radical de la LOS

r

DEL DR. VALDÉS GARCÍA oz MONTEVIDEO

rumhoillx, otA
inar3i7LAt
reatieet, ata:, recen:es y rebel•
rie i
▪ gae eran, se -mi-ti ;reate y ratlicahmente ceu lía

t

La

e il re. 1 i Qiii D A

/rate,•nsmilorae

11•••••••Iddaddlle

01.117».«111M1.1.1

aquí una prueba de la economía del

"Light-Six": En 15 ensayos

GRAN FABRICA DE CALCATS

A le-eiz

mrosLus

e
taaaucaz.a3unaucaumed
lan,....nee*nnn•••••n

rid

He

a

e Saldarla molt barat exIsteMaics de calçat AL DETALL prouodent
e dala nostres mcstruaris que renovarla continuament i calçats amb
patita defcates de fabricació

•

SI

números

•

Porcin . Putx;nel.lis i
Entrada
.• • pa seig, UNA pesseta.
continuan v:dides les
tacans(te l'Erive:at

aFit

G AR AY

I

008

Tall MARTI

SIM

(lbort tins al vesare.
a, ti:1, S;lriL1111-13

'

PRiRi

o

:\larnifIrs y 1.-liciosos lar

IE

exit tie
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AUTOMOVILES

1y

Eid

I, Plaza Santa Ana,

Passen de Greda, 42 Earoelona.
T.Ittss 3.462 A

y

o

-

Central

C88191110141T DE CATALUNYA

Unió lisportiva, de Sans.liarrelona; A en9 del Esport-Espafiel; Europa-Sabadell; EspanyaAtlAtic Sabadell; Martinene_Tcrrassa; Júpiter-Badalona. Camp
dels nomenats en primer lloc. Per
a entrades 1 localitats per armestus partits, al camp de joc el dla
del partit, des de les non del
matt.

Zapa", a Caballero, elasse superior, desde Ptas. 1450
Ideni Señora, varios modedoa
idem
8'75
Imìem N/ilos, del 23 al 32
450
idern
REGALO, zapatos terciopello, cosidos, señora, Pla. 890
Compre usted hoy, no aguarde mañana, si quiere aprovechar esta ganga.

p

Cnt -Orina

NOVELTY

TilASPASO del 20 a 60 por 100

Craa

Suprema alopäncia •aveltesa do la
acceptaci0 un,vev,a1 eoln perrectes
171S Patrona Alcrtl,
Selles graCuabl?..3 a la tuLla, sin el3 primera en presentar lee
mea dratindldes ercael os de /a U($1. Les senyores liare
vestOs tantita arnb ele %trono litartl s'estribas/ autentica
au4e3m 4112a Mollea es trebrii a les prunerea cases Se Mermó a rosas de grana clIspinidis.

g

••

-CALZADOS

TALL MFS CHIC

El S DE

Avui, diumenge, tarda, a tres
Quarts de cine, do, interessante
partas: Ondarres i Martin, contra tnamutio 1 Palau. Nit. a un
quart d'onza, dos grandiosoe partas a cistell: Mazo i lebazo, contra Santi i Gasta iaga. —
dilluns, dos grane partas, tarda
i
.

issirna

'

Patrons Martí
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TELEFON

OfdriaR

del

a

nou

adquirit per a
d'aquets Mag,aizems

local

a

e

dels últims models de París en Abrics i Vestits per a
la present tempo rada de TARDOR-HIVERN

uursammusrerilIatIMIIIIMMIfflaMleMinfintenallINIMEMMIB
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En virtut d'aquest esdeveniment oferim a la nostra clientela
•
a Ptas. 35
Abrics de Camussa, confeccció esmerada
4.
1 9 '60
Flassades de llana, matrimoni
4
2
el
metre
Llana estil angles, de 140 crns.
64
V50
Gara.ussa, classe superior, de 140 cm.
114
4
colors
Estam, 90 cm., de tots
•
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PUBIACITÁI.
Vino de postres desde 0 . 73
„ de taula
„ 2
Vinagre a 75

VENEM ELS MILLORS VINS

ARNO• MARISTANY

Cellers

Vergara, n.° 12Rama,. Cat. 83

Teléf. 961-A

ptes•

Obsequia als teus hostes amb LLANO (JINETE I CAMPILLO-RIOJA

1643-G

1
=
.
_ JOSEP SABATER ...__._

RHOD INE

ra.12201151111111EIZE=11=1111111~1111101311111=1111111111111IME111MIMINIMIIITI

tundo* outrpt
mediameote etlifflilempteee osar •
CL lp cual sed nao

I

persolls de lo leglil•
iniciad del peoduclis

successor de Grau Sabater ez Cia.
IPIEW

En el pase o . la elegancia,
7.1gthdad cn cl caminar
el reo) de una
buena çaluci

Fruits del país
Olis d'oliva
REU

Cesa fundada l'any 1820

f,,;r1
Meditamentu

RHODINE

extranjeras
acreditado,

S.

klgunos comprimidos de

Vda. da

• F,H0DINE tornados en un

Salvador Mea

poco de agua aseguraran i Vds C.5:1
distinción evitándoles. !nucas, Ecu

P852.le del Crea114, 4-akitu1emk
n • 2429

Ventas al por mayar y detall

tu! smos. Fiebres.

Casa landaäe ea 18,13
dedkcada 8 a y ute et lea l'Ate
de inedlcamer.)1c4 :egiclmoe

SEÑORA

Licor del Polo

Vbee el alnkte. g%1P81 1 dt u non

de ..-Itífric de gran poA

a y. SP di grill,
der

antisz, ptir. Er seu ús constan g

asegura una'iormosa i sana den-,
tadura. 13fig sigle d'èxits
•

'=

Recuerde que los almacenes
s

4r2)

ZW3a

Ronda de Sant-Antoni, 681 79-BARCELONA

por sus importantes contratos de géneros y por tener fabricación
propia son los que venden a precios más reducidos

GRANS REBilIXES FIN5 AL 25 CORREET

itibs nevadades -lencería - llantas- Lanería -Sedería- Panas-Astracanes
En beneficio de sus
intereses, tenga en
cuenta este anuncio
y visite

ereitera".> 4...

CRMCN 24-"*ARRCELONUI

SECCIO ALUNIINI

SZCCIG CRISTALL, PISA, ETC.

sea loco ornb robabas
131.1erta /1 peces ,
4in 20 30'15
Jor 3 o/les. 11-15-22 Obr. ft , 5035 3625
Joc 4 casserolcs, 16 . 20_24, 2365 1775
13. 1 peto, 0-10-12,
515
(veo
5 3. 1 (119., 1 escom. ext. Sta., 405
¡oc 2 ese. milnec 1 peu,
11'15
835
Joc paelles, 18 1 21,
170
580
1 3. 3 cas. 10-20-21 OSe. fts., 4550 3295
CasSeroles, 1 g cm/MI/Ores,
695
495

Ell seo oreo aro!, rebalso
V.11xel!es roIlett Sevilla 6 c. 7 0 00 5950
CrIstallerIa (tol, 49 peces, 200 8 10:50
Joc cafg porcellana, •
. 35
2450
Sucrers rristall I metall
515
Paneros pa amb ganivet.
8
Copes zügua forma ou,
10
050
Copes xampany,
'1350 10
Grrrns Mema,
Porta-CUberts,
6
473

EXCEPCIONAL —
t 005 /395
10 2 pialo toro 32, 40.
1150
o
Idem 3 pots, doble forts,
1549 11'20
harnbeeres Oulades. 18 cm.. 500
3'35

VoIxeIle5 11E13. Serlfla 1 2 C. 1032
Vasos fins aguo.
6
Vinagreres,
5
TuSsos Care porCeNari.
13

¡ce 3 oIles 12, 16 I 20,
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Banyeras -Bidets- F_ sponjás- Estufas
.

Preus 1ncrelLeles

Gran via Layetana, núm. 29
de gabuy amb el maximun de economia i
bonal qualitat garantida visiteu la nostra
casa, única dedicada a la venda al detall.
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venda en toles les llibreries
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Grans novetats en Xeviots, Estotra, Australlas, Gabardinas, Xesters, Parde-:
sús, Gabanys, Abrics Sport - PANTALONERIA SELECTA
Prunels, Tricolhes, Merilaos, Popelins i Estams. propis per a vzstits de Jaqueta, Abrics, Camuses brok-vell, Gabardines veiours, Brinkluacks, Kanedy

El célebre entresol del carrer

comptat

Vendes al
Placa de l'Angel, 1 - Tapineria, 2 i 4

Preu

IS

nIDT
141i
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e

e n t e I da r sG
Gracia)

ALANES, 646 (seig

N 13 ffilildi süksi Iii
J

fix

f

y EN IGUALTAT DE QUALITATS NO TENIM COMPE1 IDOR

Gran via Lnyetana, núm. 29
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ARTICLES NEGRES 1 BLAUS

weffllägWMUSea.

Veure ezcaparates

Graos assortit en articles binaria d'ALUMINI en tots tarnanvs propia
per a Restrurans, Hotels. Contunitats, etc. Substilueix aniti gran
ventatxe a Parara

Si voleu comprarvos. un bon corte de v:stit o

t

445
1250

25 per 100 de descuento en els articles cte Jugueteria

Tapineria, 2 i 4

C1

8 775

e.namfamme

per a senyors, senyoras i nens
Placa Ángel, 1

EXCEPCNONAL

V.K.3
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.............................u.........m........................................................m.........................., ti
totes les novetats per a la 'temporada d'hiverrk
a
1 Fätrica de Pan v..1 eria Es laRebudes
casa mes
Ni
J*,1VIIR_ VIVES, S. A.
Grnos fantasies-Articles blaus i negres-Grans novetats Pantaloneria-Cara uses i gèneres per a vestitsjaqueta
le

ben assortida el Wellons, Xeviots, Esas Australia, Gabardines, Marees, XeS13rS,GataaiS,1 altras gènues "nt a abre

Recomanem bons sastres i con bmics 1 Tots els dilluns i divendres.venda de retalls
e.
eä
Comprant els gèneres en aquesta casa resiireu amb gust i economia :: Vendes al mejor i detall
se
NsEmillitsaassrlsssmessassmarrainemiusesmuseenewiseemennwastinituswassiessenwpasmssmussusassamesmissinsummeawasmsnamssEnnwsissimemszniin

1 M*UM
; ' i despatx'

Sant

Ro n da
Pare,
BARCE2LO NI A

afarAmmeezazaseuemeägeameeasegamazzek

15

Tel"

1809A

•

12TEALLVNIE:MErraSiXAXXAX22XMO

IJUBANY,
COMPRA-VENDA AUGER
CASP, 35, segon, segona
H 1POTEQUES
Despatx de 3 a 5-Tel. I1l S. P.
griiiimasexesimaremismnNw

A menes ,

1

LA PUBLICITAT

15 d'ene:de° da 1922.

'LA SIBERIA

PELLET
•

RAMBLA DE

Crandi6s aüortit

de

CORTS, 6242

CATALUNYA, 15

cenleccións de gran [meter ;.4

7."‘

MAUI

ale

a

e

CONTIN, LJAMENT ARTICLES

Secció Econòmica

E GRAN RECLAM

NOTA: Exibició de les xlItimes creacions al Saló de la Moda
ti(

•

g

oure uommerosinnouoti3on:Isous aaMiti 2E2

SMART TA1LOR
Victoria' Cunill
Ferrant, 34

EVOLT

ha constituit la obertura da l'eatablEment
o

Barcelona :: Telèfon 3009

::
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irzewafflsovt.rn---iv

o
o

al

u

Rebudes les novetats de

ci

temporada

tota !a barriada d'Hostafranchs

Sans

El Rel del Calçat te per a la venda al públic, ccnts de milers
de parells de calçat a preus quasi be regalats.
E: Rel del Calçat es el més popular deis reis.

•111,--13

El Rel del Calcat es l'hic que pot quasi be regalar les espardenyes i calçat per ienir Ics mes forniidables existències en generes que
hi ha a Barcelona.

1

'

d

preus inverosimils.

e
EINfalliON01:1O-2•Mlliglilreüe31DiMärZIE3gEMMRE21§11erriel

e

ei deLpalot

El Rel del Calçat disposa d'un Stok grandiós de espardenyes a

Uran assortit en abrics gabardines anglesos fondo amb
seda a 125 ptes„

ú

8),

El Rel del caletrit ha rebut directament de la Siberia rusa un vaixell ,carediftdZiagrentles d4ardfae calat d'hivern de totes menes
i esplkiainiedeSzeatifles. 1\04uea, dones, barcelonins, patir dels
peus,.4ike giNtofiielpilete.tet1 el seu Sto:: el pared que a vosaltres us convé a préustegalats,
....matezt.U-‘"iven.v7-.139r.7,11.111ge
eq.

ilisilbwrifflegitä casa 1 fiet2 en la
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Lleve usted un I_ Oatali consigo.

-..tie.ZAltizeiaGfefreeta

actual, como en todas las épocas de! año, cl Kodak es un
compañero insustituible. Tiene la misión de perpetuar los n-iornentos e!ices y lo hace maravillosamente_ Su manejo se aprende en media hora y
todas las operaciones se efectuar) en plena luz
tn ta C poca

1r

° A°

blititillig ild9 , (311fäL 111[10E 1

nous 1 d'ocasiö

Adguiera usted un

Kodak
41.n11.. r.ds
do • No. II s.
7
d4.4.....41.m.• /4.,;•1;ber.fe.
4(••4.1 t..1.46.4 ..i. la ...•...,.... ....e...MK.
. 091 a 11 414
H.. 4.4rt., de
Kodti I
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usted CacGtzgo ilustrado en tasa de cualde artículos Mogreficor, o o

PUEr'" 71
o

utillaige, latera :: Maquinaria nava per a conserves, envaso; de llana,
tallers mecanics, eIcetera :: Feire i acer, adietes ferreteria, eiütera
:: aidens 600 lees, negras,
Camions, LANCIA 2 T. i TORNYCROFT 6 T.
per a olis :: Xapa G. 12117 i Ares materials pera bidons, cubells i banys

SOLAR
de 4.700 metres
immillorable posició
afrontant amb 3 carrers, a dos minuts de la nova estació del fe-

rrocarril P. V. M. Z. A.)

BODAS, S. A.
'-)1•4

6, nelors,

1•-•

esa. o 4 4 14 '4 ...•

watt' revendedor

MAL'RID

EIMUI!

Torns, ribotejadorcs, fressadores, serras, sorra-cinta 1 1 mig por

hoy mismo.

•

°

.1°I ,

BARCELONA1 FE.R"ND°'3
PASZ.0 os GRACIA, 22

Diriglu-vos a:

"Talleres Blanch" en liquidació
VACACIONES SIN

KODAK

SON VACACIONES PERDIDAS

carrer Eduard Marlstany, 212 (al peu del f. c.) Badalona. (Obert de 8 a 12 i de 14 a i8 h.)
.•Zete, •

IMILIA•IME

Coliegi i Pensionat
de la
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I1)ric

eartaanycança i

Academia Pràctica Mercantil
Sa
lmerón, 177
.,.,•?&‘03‘gfeld ketAre
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EXTERNS, MIG EXTERNS I PENSIONISTES

Ensenyança Oficial Coliegiada i lliure

Els alumnes oficials seran acompanyats a l'Institut oer personal del Collegi i taran el repas al mateix
41•111n4/4-
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blumange,
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Telèfon 3031-A
Portaferrisa, 7 i 9
SCURSAL N.° 1
Telèfon 1755- O
merön, 29 i 31
Tenim el gust de participar a la nostra clientela que havern
rebut les darreres novetats en

Exhibició en eis nostres salons
deis MODELS de vestits de les
cases Inés importants de París
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