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Viatge a Holanda

El Comiat
L'aparició d'un epistolari es, a Veiem col.laboradors humee 1
Lug a acabar. En pronunciar antesta
Els telegrames de Cqnstantino- Catalunya, un esdeveniment cer- encamas ajuder-lo en les seves
1,1e anunciaren l'abdicarle del
tament excepcional. En aquest tasques: En Gire i Torà donan- base no em faig ii il.I,uió d'escoltar,
Soltiä M dorad VI. ;Als gut ro es- moment, per mes que esforcem li noticies. sobre les cançons del can els orador,: famosos, la falaguera
taren inft.rniate Ile la polillas tur- la nostra memeria, no reeordern comte Arnau delle Parrote, d'En protesta del
públic ."Nol No! No elern
ca d'emitiste darrers anys, la no- que hagi estat publicada la co- Bach de Roda, d'En Pau Gibert,
cansats! Seguiu("
tieia els devia ter estranyesa. rrespondencia de cap de les grane i trametent-li les de El SeriaAcabo baustnent, lente fer re 'rforç.
leandittaeió del rei Constantí figures de la nostra Renaixenea. hier. Petit de la Selva, Pau Xusembla a tothom del tot natural. re d es vertlat que la riostra Re- mäncia, La monta, i alerce: el ros Dels dies que he pessat a Holanda roo
Pchs exemples de les gran moneixenea data d'ahir, corn agüen sellones Courtais enviant-li eópia resten, naturalment, nombrosos reeords
narquies europees, estera ja que diu, i que la literatura epis- do Lo pardal i de Muntanyes reaeosturnats a que els sobirans de tolar es alguna cosa molt delica- gálades; l'a!gueree Josep Frank impressions que no he publica,
rap redactor dr confessions ha vade les nac e ans derrotades- a la da, que cal apartar, per la inti- comunicant-li notkies sobre el
ga ni ha pogut r.rhourir lot l dipósit
grerra abandonen llurs "soles" o mitat que pot eneloure, de la in- cataba de Sardenya.
te
patcs aquesta claredat del text de Ginebra es espesseida per siguin fereats a fer-lio. Peee el discreta xafarderia dels contemVeiem el nom del pros Mide de la s.Ta inemória; tots flirt reserva,
tiessprotacions equivocados i pels comentarte tendenciosos. En Solds ha atelical. en un moment poranis. Recordern l'inexorable (cona l'anomenava En Maten unes guantes emorions inédites, Pasar
e. teari que acaba de publicar un diari barceloní trobem, a riee l'oPtnie universal encara està reglament de la Biblioteca 'Na- Obrador) elevar-se majestuós,
perqué les han tea:Jades roe interessants
reel dels drets de les minories, una serie d'afirmaeions i de unpressionada per les reeents cional de Paris, que no permet alhora modest. Els profane el res Per al
públic, potser perquè les han leovieteries
orient
barquee
i
en
penen,
els
deixebles
el
reverencomunicar
els
papers
partieulars
- ',eses absolutamente gratuites.
hades massa interessants per a elle enaMurray exi- ede el restigi polltie eh iirquia, tire; paseata einqüanta anys de la cien. els ¡raes romanistes i
E. primer flor, no és exaete que les proposicions
3 &epa ele_ la possibil t d'una
brides de
de Franea, d'Alemanya, teiscs.
mort de llurs propietaris.
giese: . si:3nel del reconeixement de certs drets per part deis Es- mierra turco-europea, e a eleva!
Amb tot no ereiem que sigui d'Itàlia, cerquen la seva ceelaVaig a acabar el ',ten viage a Halante-, une netitud de "lleialtat e per part dele . ciutadans que formen a un nivell verament
vejable. solarnent aquesta relativa jovene- boraeió en les publicacitens ere
le res-ales, i es molt menys exacte que estiguin oblígate aquests nerqué ri esaparegui le rana-esa sa del nostre renaixement la sola dirigeixen, Ii adrecen consultes. da. 1 sentbla just que abans d'acabar trac'31.r vorn a pàtria la mateixa de la mejore:. De pätries no en d'equesla abdicació no sine ro cause de l'escassedat d'epistola- se senten honorats i enormilles a de dir alguna cosa Inés o menys sinres flirts la riostra literatura. Es de la sea amistat. Des d'ame Ils tética a propósit d'aquest país pla can el
sses r.3 recluid de Ginebra. I pel que fa e la Ileialtat, es limita cardar alguna tete de la histeria
enssitee que hi hagi hagut Lame anenims "aimadors de la Ilenema palmad de la /ni i amarat d' aigua de
vean:tener als ciutadans de lee mirones que facilitin la solució turca eentemporänla.
Giran l'eny 1918 Melornd VI bé una me:inflen d'interès envers catalana" que Ii demanen que, "si toar, d'a:gtto del Rhia i d'aigua del Alosa.
et !e , itifienitats que actualment es presenten en aquest pulit eujä al solt, repelió turca creta
un mes intim roneixement de no es molestar eo", publiqui una
Voltaire, en acomiadar -se d'Holanda,
gusel e e t una actitud Ileial envere l'Esta respectiu. Peró reconeix
hav.er timba! sebirä eneegic, l'ànima i de la vida de:s nostres grareätiea on puguin apéndre-la
e trat laic a tenle les Ilibertats allidides, cense condicionar-les capee ,l'iniciativa i d'ame-a deescriptors vuitcentistes; mancan- com cal, fins a les grans ligares va parlar de canaux, de canards i de cariers:xa actitud. Cal, dernée, advertir, que aisló es refereix esnecide a eugmentar l'autositat de ea d'enteres que ha r.aseut, d'una io Pt erudieid eurapea, cona Fe- nailles. Comcnco per declarar que he traealment á les minories que han quedat en divereos Estats orienla cortara. tan f 'la niallvi .pel
rran Josep Wolf, Adolf Ebert, el ba orreu 0s canals; que, m'U sovint a
banda, de les naturals acc:ons
regnnt el e l niona.iiia anterior. I, de reaccione literarias, observables liare.. de Tonetoulon, el comte
te d'Europa en procedir-se a la delimitació de les fronteres, la
lada, he rist alguna cosa dele cariare.,
ele e.:te enormement dificultada per l'exietencia de rones on bell anhivi, Me -tened VI semblaen totes les literatures; d'altea Puyenaire, Paul Meyer, Gaseen
peral que no he singa temps de descobrir
va
mereixer
la
coa:anea
deis
Paris
i
melle
anees,
palesen
tela,
banda,
del
fet
que,
en
termes
de
llénelee.
dif
eg
areligió
í
eres barrejats habitante de rana, de
canailles, la qua l cosa em fa creare
seus úhdiIs Trehallava mole vinerals, llegint les obres de molts en ¡luna cartee, un respecte pre
res.
via d'una manera sonzilla i tenia
catalans del segle pas - gon, una e s ectuositat devota efes que Ilur proporció no is excessira.
Demanar a l'Estat espanyol que atengui la recomanació de la un parlieular interes en eernuni- eseriptors
sal, i àdhuc de bastante de: rios- vers el gran catalä. i ens permeLa pintura formidable dele holandesas,
etat de les Nacions no equival a renunciar a totes lea altres ear-se amb Fänima del poble. Eh: tra segle, no se sent aquella tris- ten de creure que potser cap aleisenets a que te dret Catalunya. Ei text reateix de la quanta toree estaven convençuts que. tits tura de eoneixer l'home que ha tse des nostres escriptors no ha la vitalitat de llar !lengua, la personaligras s esie elurray considera les Ilibertats consignades en ele beata eerreenest liD 1 non3i,¿.a ya., ha (terrera d'elles, no neix aquelh assolit una tan vasta i terma ano- tat de Ilurs ‚nobles i de Ilurs falsees
corrent espiritual que ens mena menada entre la intel.lectualitat tu'han dona tothora la tensa-id d'un esTne etts diplonsätics corn un simple minimun. Peró fins en el cas rompreeiria loo necessitate de la
sue es vulgues negar l'aplicació de Facord de Ginebra a Catalunya, nació i cabria dirigir els m'eta des- inevitahlement de l'obra a la vida. europea rom la que va arribar a perit nacional perfectament definit. ¡fi ha,
"Ele escriptors catalana no te- assolir En Milà, sense anees ar- seas dubte, una anima holandesa. TIIM
Isieeent eue aquesta no és una minoria, sine teta nació, resultaria tins d'asord ami) la veu dels e(ib d ts.
nen biografia"—ha esta dit. "Ele mes que les nobilissimes de la rozaseis, a mi, turista precipiten, nt'Sui
filie toles les raons que hi ha a favor del recone l eement dele drets
del ron Solelä duran'. eser i ptors catalans no tenen seca ciencia austera i compac-alateits a una minoria són encara malt més fortes i nombroses el L'actitud
eenfiette greco-tutee va aiiettemps de tenle biografia" — ha La i de la seca bonhomia pater- stmblat posable etr dir que Täni1113 hoaeleides a una nació veritable.
ryar-li !a simpalia del eobl
landesa es feta d'una nite sda subid desrespost algú enginyosarnents No nal.
Fes catalans tenim en la proposició Murray una arma excel- Qaan Mustafä leemal Paixà. eley volem dir, amb les antecedents
FERRAN SOLDEVILA
¡Parles alemanyes i d'esséneies empieces:
;ere Lis d'aqueixa arma no implica la renúncia a usar-ne da!- Tares de constituir a Angoraeue‘ rensiderecions, ni l'una cosa ni
_
Un holandés no es uno cosa tan fina i
tia. sovint de lee neeesaltats d'intereerionalitzar el cos- envere independent del fIA Curis- l'altea. Volem dir rus de melle
can un de Britigniani una
inquietant
tantineble,
va
dirigir-se
a
aquest,
tan
cambies,
tan
doctrinaria
o
tan
interes
àdhuc
escriptors
ratalans,
tra elet earional. I seriem
iier a dernanar-Je ajut contra els
COCO tan basta i simpre com 55 fill de.
.sant -na s Mera no ens arriba a
La situz,c1.5 polít:ca a Itàlia
b.'22:2tins que - per qüestions d'interpretació Pancéssien aque.eta
grees, Mslimed VI no va saber-ee
interessar la vida. Es per aleó, tal
Germaia. Es una cosa intermèdia... No
anea?
mareen:e — situen els ture,s—a vetada, que la nostra actual bihe dit b-o,... Tal regada cal afegir sin bei
releärie del montent; no va saber
telegrafía epistolar ens apareir MussoHni, D'AnnunCOilyella, CICIlt,t1C14 moscada i,'
influir en l'hnim deis seus ministan mesquina.
encara dos dits de Curaçao loh, Foetres perquè es posessin almenys
Perd la priblicarió d'epistolaris
zio i Giolitti
+AMI ment al costat dels que veno serveix solammt per a il.luekingt) per a suggerir aquesta sensació
Roma, 20.—Els periódies ¡ta_
lan Ilintar per la lliherlat .le lees trar bio g rafies d'hornee eminente.
Inane tiavien anunciat aquests les Indizo oriental: i de les Indies acciternes turques. Va esdevenir - sa Serveix lambe per a il.luminar asencara alguna; cesa de pitpit. . Els pectes de Ilur epoca i, de, vega- dies que s'havia celehrst a Gra- dentas, que no tu abandon4 al ca
piitriotes turco retreuen a Melt- des, per a seguir-hi :a formació dona una entrevista entre D'An- secó mis intint d'Amsterdam
He acabat, Holanda, a reveure!
med el que ei , t e l primer 11.11115
die Ilurs obres. Es per aixe, prin- nunzio i Mussolini. Avui s'ha
desmonte formalment aclimata
cipahneet, que cal saber grat
CARLES SOLDEVILA
aigüas reposaven dents j l'acuthda que ha rn e, res- 13'3 Dilatad Eir.d Patxä va ponoticia
en
els
passadissos
de
la
ser - se a la dispesietó deis diplo"ea Revista" dele Seas prop(",,,U3
calmoses; tan sola- cut per part dels Ajuntaments
Lee
relacione
entre
el
Cambra.
_ Tacs ores indócils Catalunya n'es una preve ben ea- mätics anglesos. I aquest retret d'interesar-se en la repliega i edi - poeta i eil cap del feixistes eón,
ció d'epistolaris, i e,s, per aisti que
eesadament platja lesa. De« Figueras, Sabadell. ed. aio es cumpletament infundat.
pci contrari, més tivant, pula
:t. Eo:us ha esvalotat lanova 1 Geltrú, 13erga, Mont- (N.O que Damad Eerid va pesar u. cal salular amb viva jota l'apa- D'Annunzio, sol.licitat per Musdespos,itei6
deis
oficiala
aaglerició del emiten primer de lEpisla
rficie, i l'immens pé- blanch, Blanes, Palafrugell,
telari d'En ef. Milä i Fontanals", solini, es negit a rebre'l.
la:: e
FESTA PATRIOTICA A
• ! amb neguit, desant Centre ha arat rebent contínees sota ele regiments turcs de ConsEs nade: D'Annunzio enviä a SANT JOAN DE LES Al3ADESSES
es de ses entranyes adhesions a reate preearat por Cene i e ,i1 le i aquests vean re- rorrespondencia reell ida i ano- Mussolini
una
comunieació
en
la
au
d'01bre
hrire
do
surtir
d.ives
l'Asea
tada
per
En
Latís
N
ice
Dona, ti.umenge, !hidra ¡loe a Sane
see r sta... Apreng,uern al dia 22 del que som. I és qu'e.
demanava tres coses: ferie. Joan de les Abadesses una bella j'esta
tase; ella ens ense- en el nostre ;del, la repressi,a i o. Menor a Ilu e lar contra eli, kerrea- wer, i publeeada dins la Biblio- mire
teca 11!-!!!)u.ic 5 de l'Institut d'Es- mer, que cap grup feixista por- patria:ea, anal, morad d'ésser hissada per
rie
,ira ha organitzat les maquiavelismo potaje a, ha pro- ltstes. D'aq me s ! a guisa, (Unen
ti teavui en avant el nom de primera vegada la bandera da les quatre
- dolant-les d'un les- dutt altre efecte que el ter gerrni- aquests, Feriel va socdri e !ir els I wlis Ca • ¡llene.
enenines mes gritas de
La ma l ee- part dre les Relees que, D'Annunzio; segon, que le 5 or- barres al Casal Culata. ¡Ji fina el parla(
ele. Cohesió que en nar, sota un enconestment me- tercies.
eisposerl e s per ordre eronológie. ganitzacions obreres i especial- mea el poeta lose 111. de Sagarra,d'elcmentani, un sentimet inös V:1/ 1 la say a platria
-a: mente unes eis
D'Assiinehlea Nacional d'Ango- componen aquest epistolare sen ment la federació de marine, si . ció Catalana.
e'm animats d'un mau n a e n atviceid mes forma,
a la Biblioteca Menéndez Peinero. cien respectadem pele feixistes;
A Saat loan hi ha gran entusiasme per
aquí dones, perquè ha estat sufi- ra volea evitar la Iluita
•ilt; que en l'ordre
per caracterisliques cient que l'ha sola eni itat name- da. Va enviar al :italda U1111 petició de Santander. El present primer terrier, que no hi hagi cap Ma- aquesta festa, i els pobles de la contrada,
ceó
entre
els
Ilegioraris
de
D'enen
la
qual
s'exposaven
le..
finavolum
compren
des
de
l'any
1840
especialment
Ripoll, han anunriat que hi
l'ordre sentir-len
nalista, que te en el seu erndit
nuraz i o i ele feixistes fine que a- coman-eran antb comissions molt noni.
al 1874. Un advertiment, cornee
-1ard.esalpo- una tradició Je s.nc o ritat pollti- 'Wats d.el Govern d'Angora; er. la
te:sets bagin donat explicacions broses.
explícit d'En Nicolau el precedeir.
• i els conduela a IN ea, hagi pogiat aixecar de tots el, que es rectificaven les veas; que
recen,: de la riostra terna un elaut pretenien que le política de eius- Notes hrevissimes, del mateix ex- sehne les hinirs relacione amb els
EL "CONDE DF, POMES"
eel.lent erudit, identi- apearas i els industrials.
tan solament, unee unhnime, que es l'afirmareió rapes tafä hernal anta dirigida mirare
ES REVIFA
Mussolini
no
s'In
afanyat
a
I q :atilda; en le qual, ftimiteent,
fmant les persones i les obres que
pece a les quals fa eat o gerica de la seva solerana
Qui ho haría de dir! El "conde de Pocontestar
ofi
e
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del
poe_
.i
liana
e
.
ims
.
taannett
re
Solde
q
elan citen.
alentes la joventvola i untat.
mrs" torna a valer sortir per apeste
pie el Gran Viste Danial
En obrir el (libre, per un es- ta f es probable que no he fati motu de ¡Jiu. I nosaltres que, atnb tot i
estes arreu de CaEl primer president ño Catalu- pedís
Ninge
ignora,
en
efecte,
a
se
eetivis
de
bis
troVenid
Paixà
caient
alzar,
ens
apareix
En
Milà
7 seseó; elles, acostuel que ens havia divertit, ja ni ens em
nya. N'Enric Pral de la Riba, est liuda, no han volant crivia ami) ineravellosa juat.esia pes turques cerera els mil:lotes a la seva vila nadiva de Vilafran- lilaila, la lairmidatille aluda ma- recordirvemt
Parteterial
i
moral
donada
per
d'engora
en
lioe
de
dirigir-les
escrivint
al
seu
ama,
'tuteó
i
ca,
Nades per la passivi- aquest parbi3raf que avine devé de
Dones, si: ovni, a entrada de fose i al
barbeta agreria i per ralla in- local de la U. Af.
/ion§ el poded ro-'h sotinès el protele: precisa actualitat: "Un cape coas- contra rls "rebels d'Anatelia", i Ors, i enrapealant la primera Ileta t
els
que !multen teure, practican: aquella oratdrio que iontila f. ,..unya; problema qua, 4ituit—l'esperit nacional -- nu no vacielä en signar la ~limeta tra de l'epistolari amb els mote desteta feixistes
centra ele parases i ele obviare.
' nacionalista. sembla mes la destrucció del poble po- .10 mor!. contra Mustath Kernal. famosos:
to retirada té amb /o d'En "Pompoff".
Pus parla català, Deu n do ginUn eltre frecs pel generales_ de.' tire de Novelas.
a un criterl d'ortlre drà anihilar-lo: caurà el del, Si no ho llagues free els represepe
e:
Com
se
sale.
sim
dele
feixiste
:ante d'Anglaterra a Constanteides ^ :
tea.
Afarparlarò nativalment del nactonattst uneriteri que lleva
emmudirà la Ilengila, s'esborrarà
Per6 tot segun, en les Iletres tenia la prelensiA d'Asser mini'
me, sota aquest litol:"El cata:JUsnio po-'
a' lee " roteerna tot el seu ea- fins e'. record de la seca existen-. noble l'haurien obiigat a deixar
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d'Interior
en
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aquesta
següents,
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de
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tilico corriente, ;es una realidad?".
i!tialista, eern si Cata- cia, mes per dessota de des rui1, 11lee'
que sueeeeis al de, Facta. Pesó
luna, pal a rebre plena saliste», nes seguirà hategan1 l'esperit del principal motiu de la seva acti- Catalunya, camí de Madrid, en va
El recomanem als que fan "M'o:atta
havien
tut
antiltemalista.
Aquesta
por
li
resultat
les
neencia_
a
fer
les
oposicions
que
no
gloriaren
ant el3 seas anhele, hagués poble presnner del dret i la llenanglesa" i no sala.» amb què matar 14
d'elevar-lo a la chterlra de Lile- eions entaulades amla Giolitti i tarda.
es
lambe
retreta
ara
pels
patrio• ar . a diferencia de les a.
gua i el poder d'un abre noble,
turca. Quan—diuen--els es- retara de la Universitat de Barel projecte de formar un nou
levievalitats, una polen-%
"L'ESTOL" I "NOVA LLAVOR •
mire lluitant sempre i espiant tes
van posar-lo en el
celona. Seguim pas per pas des vi- Gahinet fracassä.—Radio.
ii a 'earebra; com si, per a obteLa premsa catalana s'enrique& apreste
l'hora de fer sortir nitre eop a la devenirnents
cissitud s d'aquella lluita en les
musenlini mera redoma- dies antb dues nitres publicacions a
seca llibertat, bagufs de llum del die la sera pPrsonalitat. cas d'elegir entre el be de la phe
tlir
Mitres adreeades al seu germà. ment en "11 Popote) d'ffelia", que
te la i el palau, entre el país i el
-• ir en una efusió 1 una cor- característica.”
tol", rrvista literaria que es publicare a
va pensar només en l'interes Trobem a Madrid altes figures de hagi fractat per res anib Ciolit . la citaat de Vich, i "Nora limar", que
„A que no són pas !les tarar. nitiqueNt
ERAN
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FLOR
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intel.lectualitat
catalana
:cona
propi,
i
no
va
dubtar
en
opacar.
que
sehlgi
vist
anal,
ei i tambA
de 'Estat que la deseré a la vila de Afontblanch.
i En Beegnes de les Ca- WAnnurrin: piare anüneia qes haDenvingutst
se a la voluntat del poble per meteMa i r e o s veus, les del Centre
ses. Ens assabentem de la iniAuto nomista de Dependents, enjans dignes—diuen els patriotes
D'Annunzio 1 el feixisme han nrEL CENTRE NACIONALISTA
preseió produlda per la forte pretul-es—Dan traidor. Es, dones,
re tislides per Iltir fe nacionalise
mat un aeord de grandfseime
DE MOLLET DEL VALLES
la, han la miere deis Ajuntaments
paració d'En Milä en el tribunal
imporläncia eledical i nacional
HORTNY I LA SI- ben natural que quan la política
El dio 5 del mas que ve, proboblement
PI Cae-llueva una declaracie: la
de eltielafä Kemal obté seremos
ele opositors. entro els TIMs. sobre una oriestie ennerete 1 de es jora la inaugurad,' oficial del Cetitrt
TUACIO D'HONORIA ENFRONT Sede, el leoldil que ha estat adverens diu ell matear, es dibuixen no mema m'en erfualitat.—(Nodecla ra"U0 die Ilur sentiment neNacionalista a Afolla del Vollés.
e le n tilitea . sia nse atenuante nt
dues escotes: la catalana, que fe (a de la Reducid.)
sari d'aquesta politica i que no va
DE LES REPARACION8
ha:aa, amb tal motiu, u,, 'atina a
la seva. 1 la d'En Rubió, i a la
tuble rfueis• la solemne declarea
una
enemistat
pasImitar-se
'o Placa, sardana.: i ballets popular:.
Oid (Ite len '
qua' s'arramha t in opositor maParte, 20.—Interrogat pel co- siva, s'hagi vist obligat a aban—
veritable naclonalie..4quest
Centre ja té per poriovru el
drileny; i la sevillana, clässira,
donar el seu Ilue,
" ne, "" r matla amb la prometenea rresponsal de la "Chica go Tri
BATTLINO SIKI CONCIIIITRA
"Nostre Ideal".
pura.'
ruttnäria,
a
es
qual
sacos;Illjella r a la realització de la vu- burle" a 13tidapest, l'almirall
TADEU PISIPER
AMO JOE BECKETT
LERROUXISME I ANTEla un pobre capellä de Salaman. iunta l de Catalunya.
Horthy ha declarat ue Hongria
CATALANISME:
Parta, 20.--El próxim contria, ha estat pas endebades la no podrä pegar les 500.000 hmca.
llena d:u que, entre els elentents roTornat a Catalunya, veicm com 41,t de Dattling Siki serh el
"Ilfluencia marradtesime que la res estereines fixades a tftul do
talons del lerrouxistne, ¡mi isa fort dispolitica internaciona l ha exercit reparadores, insistint sobre els
van fermant-se . 1 apareixont les oempid del pes pesat de la Gran
VCS, NACIONALISTA,
a la solurie
gust jr
e ti recaiguda anticotalana que
seves obr e s: el "Manual d'Eeteti- Drelanva. loe Beekett. Tel
dele probiemes na- perjudicis económica tme ha reett", el "Romancerillo relaten", hä estat ase n nvalat pe! dia 7 de pretenen encaman-4i el senyar Rocha
;1;:lnalisle s. En el nostre, l'exeme portal a Elongria la perdua dele
JA sou susserwr A
seta.
&e s tribes próxim en el Roval i
d 'eltres pobles l'ha decanta
"Los trovadores en España", "La
g ens lerritorls 1 posma en guhr
l'el que es val, aquesta gent ass J'O
poesia heroico-popular castella- Albert Hell de Londres, 1 valdrä
"LA FUBLICITAT"?
ele ola de reselle Intranele día als tilinte sobre el perill que
na", la "Caneó del Pros Bernal": pel I ent de campió d'Europa de encara que catad i 41re:isla 44ts did
alleia l l 'ardida npel lacte- del
Signiflearin d e ixar_la en situare')
terma
ntre Auto
la "Complants d En GuiNern". totes eles eateGgies.—Ift dio.
nernista de Depon- anàloga g la d'Austria.— Bava.

Agafeu el text de les -proposieione Murray aprovades per la
i terseleta t de les Nacioes, i veureo que el seu sentit ée clar
de demanda,
gaieebé
prec
i
forma
de
en
Allí
és
indicat
.
erent
stets que no tenen obligacions diplomàtiques respecte a Hurs
Telones de ra;a, de religió i de Héngua, que reconeguin a aguas«en a mínimum ele mateixos drets que altres ntinories de,
saleista c:asse tenen reconeguts i garantit pele Tractats viCenstltuint Catelunya una minoría lingüística dintre de
eme eepanyol, puix que hi ha uns guatee rtilions de catalans
per 11:1 : (malee ne caetellans, la quarta proposició Murray l'afecta

ncle del "Centre Aulonomista de Dependents"
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unils de la g estió de la venda
are/olla& i en ele Enrants i s'informä arnb satiafarrió dr les

snluchi definitiva i satisfactória.
Finalmert. despees d'admetre
malts soria nons, a'acorda reco_
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socio el respecte rro , s ora/1 a les

disnosieions de la Comissió
la del Treball, que lants henefIcfs
reporta n la pau social de la
nostra chiba.

Mercats

Arfara d • Urgell prIme r a. 27 pessetes.
/Ce rn 10.. Id., segura, 94.
Palla, a 14
Ideal curta .d'Aragel, a 10.
Idcm per erribilarge, a II.
'd'In per reple
transpontins. 10.
Tot per 100 cp11103 estacló Barcelorn.
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SOLER i fORRA G.MANS

Apastet de Carreta, 651

r irec rió Telegrülica
CATALONIABAN

ANUNCIS OFI-CI-ALS
SOCiETAT GENERAL D'AIGUES
EARVELONA
OL,!igacions G vr 10. Serie O

Veneent e/1 primer de nocembre vinent, el cup6 111:1!11. 8 de
les dices Ohligacions, es parti_
als posseidors de les mateixes, que, a partir de la dita
data, quedara obert el paganient
de l'expressat cup6 bits els dies

feiners, deduccid faedora dels
impostos legals, a les olleines
de la Societat Anónima ArniísCart, Passeig de C'racia, 0, d'aquesta ciutat.
Barcelona, 20 d'octubre do
1922.-El Director, E. Raison.

BANQUERS

RUVIBLA DEIS ESTUD1S, 13, i BONSUCCES, I
PER LA

MOLTA QUANTITAT

QUE TENIM DE,

Paguem el cupá núm. 38 de les Accions FOMENT
D'OBRES 1 CONSTRUCC1ONS a rad de 20 ptee.

Impermeables, Gabardines,

Abrics i Cags noi
venern a

Negociem el cu p ä del

DEUTE AMORTITZABLE

d'ocasid.
5

per 100

venciment 15 de novembre vinent
-

preus senzillarnent

RODRIGUEZ FERRER
Eloqueria, 38 I 38

s

El Dr. Bosch Ucelay

ha reprée la coneulta
GOLA. NA5 ORELLES

COMELL DE CEI1T, NUM. 843, principal

hbrica de Panyos 1 novetats de VALENTI SOLER

Na Mercó Quer i Büngeler

Hora. d'
6 7, 13, 18
barómetro a 0 . I al nivel! de la mar,

Alumna da l'Institut Femints1

760'0; 760'0 . 758'7.

HA.

TeroultnetrZ Ser, 17'8; 24'0; 19'8.
Termómetro laman, 15'0; 19'5; 103.
Mouttat ecentestmes de saturac169,

79.

00; 83,
5011. 1; 2; 1.

Estat del cel, lepra; pilas' ciar: quasl
fiar.
Clisse
ndirols, elrres, derns-stratus;
ene/ubre, PIrrii9 . 9tratIlC • el7PUS, cierne_
stratus.
TeApera4uer.4 extreme, a l'embra

N'exima, 21'1
?Crema, 16'0
Miman arran de terral 14'5.
Oselliarld ternrometrica, 8'2. Temperatura mitin, 20'1.
Precipitarte) aguoso, des de /es 7 llore.
del dla anterior a Ice 7 Mires del tila
de la data, 0'0 millmetree.
R e corregut
veut er) Igual tem p a, 101
maltrnetres.

observeeions parnculers. boira.

PUJAT

CEL

Els set:9 arlIgits paree Joan I Pauta, germanets Carroo, Sigfrid, Núrha 1 ErnIlia, avis paterna I ~era (absent), oncles, tIes, cosIns (presents absenta), la familia
tota I la Casa Quer, Mas & C.., assabenten als entice I coneguts tan sensible pérdua, precant se serveixIn assistir
demä dissabte, a les deu hores, carrer Diputació, 339, per
acompanyar e! cadäver a l'Església Parroquia! do la Ccncopció I des d'allí al OamentIrl del SO.
PREGUEM PER ELLA

Direcció del real., g.; 8W.; 8.
Veloctlat del vent en metres per se-

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Barcelona, 20 d'octubre do 1922

411111111111~1111111111111111~11111311~

-....11.-.141-11n 1111•n••••

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Ducs pesaste. al
mes.
Provine:es, 7'50 pessetes
tres mesos; 15 els sas ideni; 30 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tre3
mesos; 50 els sis; 90
any.
Denla, diumenge, a les deu del
!Dalí, la Cooperativa d'Obrera
Empleats míniieipals per a la
eonstrucció de cases barateo celebrara assaMblea general de socis en el loeal del cine Iris Park;
earrer de Valencia, entre Aribou
i alontaner, regint en la mate:xa el següent orehe del dia: Primer, Treballa de la Ponencia ex.

les distintea entitats en ro Que
fa referencia a les entitats con-

Nou, dirigint la coileetivitat el
soc,retari de l'esmentada Junta Ea
Llufs Eoleh i Torres ama eta mesa
tres Antoni Catä, Ramon Blas' z
Daniel Vidadrich.
La visita fou altament pronto-.
sa, contribuint-hi znossen Pares,
qui explica el seny littirgic les
obres i En Martí Mantlleu, vocal
delegat per la Junta, qui acorne
panyä als viaitants duran!. tota la
visita assabentant-los d2 tot el
que eren materials i organilzació

semblants.
L'esmentada C-omissid, que en
el qué es P ro P o sa fer hi veu
henefici notable per la Patria, fa
avinent prega a toles les ent:dais politiquea (sense dietinci6 de
coloro ), religioses, culturals,
d'art, deportivos, diaria, periodies, revistes, etc., (l'un ealent catalanese, ja residents a dintre
corn a fora de Catalunya, que dirigeixin un senzill comunicat.
arnb el nom i adressa de l'enfila',
a fi que una vegada acopladee,
popo/ sortir-ne l'anuari, que's
repartirä amb profusi6.

posiciú motius i orientació dels
Estaluts; segon, Regdament
l'assainblea; tercer, Ingresos 1
gastos; quart, Discusió i aprova •
ció dels Estatuto, i Migue, Elee-

A fi d'intensificar la propaganda per aquesta obra, la Comissid
prega als altres diaris i periódies.
principalment als forans, que s'en

ció de Junta directiva.
Per a tenir dret a l'assisteneta en l'assemblea es indispensalae exib;r el rebut corresponent
al mea
setembre.

Les inseripeions, que podran
fer-se fins el dia 30 de novembra
próxim, hauran de dirluir-se al
secretari de la Comissi6 Pro-

constructiva.
LA GARZA.-C4fe

fassin ressó i recornanin Finserip
cid.

I

Anuari Calalä, Atened Obrer del
districte segon, Mercadees, 38
40, principal, Barcelona.
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PERMANYER

Montaña

FORN I PAGTISSERIA
Pascieeu de Colomb, 2. Tetirfon 2226 A.
S . I21/ prlaat

a la venda e!
turró de Crema

RIquissim
Epeeialitat de la casa
Grz.n as s ortit de panelleta
Dema, a leo onze del matf,
l'Agrkpaeiti Sardanista "Mossen
Chato" ha organitrat una andieto
de sardanes a la playa de alessen
Cinto (passeig de Sant Joan 1
Gran Via Diagonal), essent eneaFregada d'executar el programa la

cobla Cathalenia.

L'Institut Médieo-Farmaceutie
celei,rarä sessió cientiflea ordinä.
ria dia 23 d'octubre, a -les den
de la vettta, a la quel doctor tr.
Callar( 1 Monee exposarä un cas
de "abcZ:s heplic d'origen arnibi".

LA GARZA.-Cal de alta qualitat

tures dels artistes N'Antoni Aguilar i Cecil (laurean.

Cartujano
Vi blanca 0'80 ampo lit. Cellers
Arn6
31:tristany
La Un:6 de Societals Chorals

i

Ortoons de Clavé prega a lotes
les federades del plä de Barcelona crue es serveixin conederer Jet
la festa que amb motiu de sou
ingrés a la Federació i estrana
de la seva magnifica senyera, ceelebrarli la Seeci6 Choral del Foment lfiartnees...-, d a ma diurnenge,
a Fe1 guatee de la tarda, a son
estalge
Provenea, 587.
••-waromumma.

el favor
Senyor: Faci
da portar 'el

panyo per a la confecció del
seu veslit ahric.--Rambla

do lea Flors, 33, prlmer.

- Una de les vint classes de
LLONGANU&S.A DE VICII que ela-

IfLogliEja

La nena,

OtiSER111170111 IMETIOROLOOIC DE 2.•
4.12211871317/47 111. BA8CRLONA
DA 20 d'oclubre de /022,

Avui, a les cine de la tarda,
s'inauguraran, a les Gaaerges
Laitanes, les exposicions
pin-

VOLCAR - CUPON8
C158 - CA1421 - ZANCA

/121/

Gaseta local

ßestions que s'estar: realil7ant,
les quals permeten esperar tina

tain: d'armes: anide Orclern quelcorn re

ECTRAtiCE1189

606.bl leer
Obertura Art

tieularlee que cont ingnin els preeepfea que. en opinir1 dr l s ro_
rnerriants detalliatea. s'han d'inelnure en la nova les nnale,
per tal que la Cambra abane de
fo e mular-les arnh rarkeler d e flnitiM pueni coneixer el erileri

43
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• Pee n r,d,,r erren
E.' A:Leraa CI'Llectric/lat.
DIVISES

FARUtlES
G-en Varee
Meelys
Manea extra
Corren:
67
Sepert na su perfor
61
eerrent
59
Vaooria aerebens: Nord.
10.
Alaeant, 3.
"

-11'25
74'75
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Mercat de Llotja

EE. UD.

741 9

Purt Barna. 4 1/2,

el eoneixement d'aquestes
lleis, s'encomanä a l'aesesoria
de la ramera redaccid d'uns
extractes que serveixin de pauta als r on:ere:a:11u: afectrets per
lea eitadee dieposicions els quals
seran publicats en el Eutllett
(MI tatat.
'Vista 'la
at que sig./ti aprovada abans ded 31 de
desembre propio'. una Ilei regu_
ladora dels contractos d'inquilinat, la Cambra Mercantil aeordh. sol.lieitar una nova prórroga
del Retal decret de juny de 1920;
per6 entenent que és conve._
nient tampoe la vi g encia indefinida de In referida diapnaievi,
aror g iä redactar unes bases arSners

C2(11/les &N/enterca, 40.111,
Exterior, 70.
Frute', 600'75.
Nova York, 446'87.
Espanya, 20'14.
Suissa, 24'50.
Holanda, 114'17.
Italia, 106'62
Suecia, 1673.
Funeral, 269.
Argentino, 44'31,
Noatevideu, 41'75.
Xele. 32'00.
Bert.n, 17'80C.
C o penhaguen, 223'95.
Yokohama, 21'81.
!letrica. 650'25.
Noruega, 250'75.

Di• 20 d'octubre de 1922
DEUTE3 DE L'EbTAT

P

rreres disposicions ntinisterials
referents a la coneessió d'un nou
Serme per formular reclamaeions
relatives al pagament del coefl_
cient per moneda depreciada i de
les gestione, que s'estan fent encaminades a la total desaparició
d'aquest gravamen que tant perjudica el comere, exposä la necessitat de fer un estudi dels pro
blemes que plantejará l'aplica..
ció de les noves Beis tributaries, i a l'efecte . do facilitar Os

Idem Dinamarca, 271,
ldem Berlin, 0'35.
'den] Viena, 0'09,
lit m Praga, 44'20.

Tinos

Mercantil

En la sessid darrerament celebrada per la Junta directiva de
la Cambra Mercautd, el president
don Josep Cabré, despees de donar compte als reunits de les da-

litem Breen, Inc.
leem Grecia, 27'00.
Mena Noruega, 241'50.

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

febrer '• S. A.
•
B.

Carnbra

Canvis sohre Londres, 60115.
Ideen Binglea, 99'60.
Idem Espanya, 206'75.
Ideen 1101anda, 528'50.
Ideal halla, 56'50.
Idem Nova York, 13'45.
Idem Portugal. Ine.
Mete Suecia, 261'50.
litem Salsera, 245'75.
Lient Argentina, Mg.

Oissabte, 21 d'octubre

l'Ora la Sucursal de Chicago SIi u: rival en qualitat
zu peeu, es la que expenen al
preu do 12'50 Pies. quilo les
cases: VICENS FERRER 1 GOMPANVIA, Plaça Catalunya, 12;
SIMO, S. en C., Salmerón, 57
SIMO, S. en C., Avinyó, 16
Tal cona s'anunciava en una
nota d'aquest diari, en l'Ateneu
Obrer del districte según, es no mena . la Comissid Pro-Anuari-

Catitlä.
Aquest Anuari té per principal
objecte:

Primer. Donar un mejor espandiment al sentit iniciat de collec Itvie me.
Regon. Comptar amb una estadística fldel de lotes les enti.
tata adietes a la causa do Cata-

lunya.

Tercer. Donar una major facilitat al treball de secretaria de
!-1

Immens assurtit en generes per a vestits i abrica
de senyora i seuyor. Vendes a l'engres i al
AVIN70, 7 .(Z&NTONADAPERNAND9 _

selecte i put

La Secció Permanent (rabea.'
cid de l'Institut de Cultura i Bie
blioteca Popular de la bona as,.
Sabmita les associades que dea
mä diumenge, a dos quarts de
cinc de la tarda, es donara la
e6 mensual de cuina escolar.
El dilluns 23, a lea V uit del,
mati, comenearä la elasae de cut.
na popular, a la qual pocha assis,
tir totes les que hi tinguin inte.
res sigutn o no anejes, satiefent,
en entrar 0'25.
Des del 23 queda eberta la ma,
bielda de deu a detze i cirio
a vuit (Jet vespre, a les classee
setmanals de Rebostaria i Cuina,
que comenearän els dies 6 i de

negre, 0'75 ilmp. lit. Cellers
Arrió
Maristany
I novembre, respeetivament.
Continúa oberta da inscripcid
La Secci5 Choral del Foment de sis a set de la tarda,
lins el
alartinene que dirigaix el meetre dia 25 inclusiu,
lea classes es'•
N'Emili Gaya, ha organazat per pecials que
tindi an aon comeue
al propvinent diumenge, a la tar- el 3 de novembre.

da, en el bonic teatre de la dita
entitat (Provenea, 587), un gran
concert amb motin de da presenLaeió oficial d.: la Senyera, que
sera apadrinada pel sud protector de la Sumió, En Juan B. Coll
ida seva distingida i xamosa filla

Berminia.
El concert anirä a carree dels
e/alistes senyors Batlle, Casernayor i Ribes, del pianista ,senyor
Sufn, , del guitarrista seuyor Juliana, de la llorojada Violeta de
Clavé que diripix el mestre Jorda, i de la Seceiö Choral del Fanv > nl, que estrenara d'hinine "A
la fiestea Senyera", Iletra d'En
Miguel Guinarti i música Mal
rucstre -Gaya.
Assistiraa a g a l'esta les autoritats tocata i nombroses deleami:Loas d'a:tres cutitats ehorals
amb les sesea senyeres.
El Centre i Unió Mutua de Cobradurs i Minyons del Comerç i
do la Indúetria col/Airara reunió
extraordinäria derná, essent de
primera eouvoetária a les deu del
mati i de segona a dues quarts
d'onze, en el Sdll local social, Mendizabal, 36. pral, pregant als socia del maleta seva asaistencia
a l'acte.
LA GARZA.-Exquisit cate pur.
E:5 colmados el venem

Demä, diumenge, a les cinc de
la tarda, tindrä lloc la quarta
conferencia de les que, organitzades per la Joventut Socialista,
venen celebrant-se al Centre
Obrer, carOer de San Simp4ix, 6,
principal.
El cornpany Rarnon Palomas
explicara el ten g a "El Retir
Obrer",
10fES

VILANOVA UNJO, 6

El Centre Comarcal Tortost
obre un curs d'idiomes angles i
n'anees per a la colónia tortosiun. Les classes comenearan el dux
primer de novembre.
Per a niatricular-se adrceu-vos
a l'estatge social, Aribau, 21, entressull, dreta, de set a vuit la

1

A l'Ateneu i Escotes Czatalant
la Riba, deinä, a les quas
tre de la tarda, tindrä lloc el res'
partiment de premio als alumaea
del cure 1921-22.
La resta revestirà impe.grlancia,
assistint-hi i pronuncian:. parla.
menta el tinent tfalcar.de del disa
telele dese En Llufs Massot,
aapresentant de I'lasociació Pro,
Lectora de l'Enseay-artea Catalant
president de les Eseolea., N'En+

Prat

ric Panades.
També parlarän N'Antoni
Constansa, de4 Consell directiu dI
l'Ateneu i el director de les Esco.
les En Caries Mag,rifiä.
El Trio Ballestee interpretará

eseollides composicions musicals
i allguns alumnes de tes Eseolee
Ilegiran selectos poeaies. Al finas
litzar la festa, l'Eabart de Dana
(mires Verdeguee executarä ala
guns ballets popular:,

Cordillera

Vi

Armó Za hlariatany
A la sessiö privada que l'Aea,4
arnia Calasäncia celebrara atui,

a les set de la tarda, donará una
conferencia En Joan A. Parpal,
sobre el tema: "La Corona d'Aras
gd i els Esteta B;rterise ea tenipa
de Jauraa I",

La Joventut Cultural Popular
organitzat p r a deme una ex.
cursió de migclia a Valldettra I
Font d'en Güell.
Els excursionistes es reunir»
a la parróquia de la Coneepeid,
per a oir la missa de dos quarta
de sis.
E/1 letima

sessit5 crdinäria de

Ilnstitut Médtc-Yarmaceutlas

doctor Comas Campe el,senrot.
Ila reducació ffsica, infantil i fea
menina, demostrant la necessitat
q ue 'la cultura fisica sia dectara.
da obligatória on totes les escoa
les, aportant eetatBstiques dell
resultats en hs e-seules franca,.
sea.

vetlla.

El Crup Excursionista -Meras

Abans d'ahir, segnint les corwnsadea visites paittológiques
temple de la Sagrada Familia, hi
feren cap dos seccions del Grop
Benelle de Protecció a la Infantesa i el Paro Infantil del Pobde

Dr.

blanc, 0'75 amp. lit. Odien:1

thom" demä fa.rä una excurs:d
de tot el dia a Gualba, Goreh !ve.

gre, Salt de Gualba, Vall de Sana
ta Fe, 'licita i retorta per Breo
da.
Reunió, a l'estació de Francas
a un quart de sis del matf,
,

de la seva narra estada
l'estranger ha establert el see
Lluís Carrasco D'enett

Consultori al carrer de Valäncia, núm. 278, pral-De 1 a 6.-Diell
festium, de 10 a 12.-Itaige X - Diatermia.

911

El doctor Dolo nRul ista
lt)

_12 i de .4 a

II

regréa de Parte i Beztin,
U "'
ha rePrlitl
fOrleiltee,
de
_
3. PrI2101Pikia
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ALEMANYA

La crisi anglesa

La

FRANÇA

qüestió d'Orient

estat signat el pri- En acabar ,e1 Congrés E1s_14 punts dels programa d'Ango.
mer acord práce,en- ;que celebrava l queda
Conferençta de la Pau
ra
eli."PartiriecW
tre Stinnes be `Lt12..
El Comissari turc de Trácia ha árribat a
berse,c
La premsa alemanya expressa la seva gran
Constantinoble
desolazió
• Paris,
Berlin, 20.—Ha estat signat

Lord 1'Curzon,-,0:ord Derby estan
eposats ä n äriar a Bonar Law
Londres, 20.—En els cerriles
polítics es creu que Mr. Bonar
Lee podrä arnb relativa facilitat constituir un Gabinet ton i
capee per a governar bastant
t temps. La disolució del Parlament es creu que tindrä lloc el
gerier. Segons noticies oficiosos,
eerä anomenat canciller dell Tchi
, quier, Mr. Stanley Baidwin.—
Bayas.
UNA CONFERENCIA

Londres, 20.—Aquest mati han
conferenciat extensament amb
Bonar Law els senyors Curzon i
lord Derby, els guate han promes el llur incondinional apoi
per a la formuló del nou Gabinet.—Ilayas.
Londres, 20.—S'anüncia
Cialment que lord Curzon i load
Derby estan disposats a apoiar
sonar Law i prestarli el seuelecidit concurs per a facilitar-li la
tasca do formar nnu Govern.—
Radio.

LI CONCEDED( POO TEMPS

SE

Londres, 20.—En els &retes
politice es crea que Bonar Law es
mantindrà poc temps en el Poder,
segurament fina la celebració de
les e:eccions generals —Radio.
Si

BONAR LAW FRACASSES

Londres, 20.—En el cas improbable que Sonar Law no acon
seguís formar ministeri, en els
centres conservadors s'assegura
que acceptaria tal missió lord
Derby.—Havas.
LES DARRERES ACLAMACION3

Londres, 20.—La sortida
Lloyd George cap a Leeds aquesta tarda ha donat ocasió a mantfestacions d'entussiasme per part
de nombrosissim ~He. que ella via estacionat en els malle de l'estaeió.
En arribar l'ex-primer ministre. i mentres pujava al coche saló del tren especial que hacia
de portar-lo a Leeds. fou objecte de grans aciamaciens.---11avas.

LLOYD GEOSGE, DE TOTES
MANERES, PARLARA
Londres, 20. — Aialgrat de la
seva dimisia, Lloyd Geurge parlarä avui en una reunió de Londres i ho fans demä a L.scls, segon eslava anunciat. — Hayas.
Londres, 20. — Lloyd George
ha sortjt avui en tren especial,
Cap a Leds.-1/avas.
LA CARRERA DE

GEORGE

LLOYD

...ondres, 20.—Heus-aqui algubes dades de la carrera jurídica
Mr. Lloyd G - orge, que acaba
de dimitir.
Nasqui: a Manchester l'any 1863
fou elegit diputat per
on el
el 1890. Ra estat constantMent reetegit per aquest
te; ha estat sucrssivament ministre de Finances, de 1908 a
1915; de Municione de 1915 a
1916, i de la Guerra aquest any;
i diesprés prrner ministre i primer lord de la Tresor'rta.—Dadio.

NOUS DEVILLS DE LA REUNID
DE CARLTON CLUB
Londres, 22.—De a Ireunió decisiva

dels conservdors que ha ocasional la crisi es timen eis segacnts detalts La multitud s'havia rcunit el dematí /reís voltalas de Carlton-Club. Els ministres i
els diputats conservadors que formaven
part de la coalició governamental s'bevian reunit a les IT. la multitud haría
arribat a esser tan compacte que la policia va tenir de fer-la retrreedir per a
permetre l'entrada dels conservadors conwxatx
Els senycrs Bonar Law Balfour en
arribar feren saludats amb aclamacions.
Chamberlain ho fan també, peró en les
aclamacions shi barrejaren crits de desaprovació, oint-sealguna vegada la ven

de: "traidor-.
Un diputas conservador indepenclent.
Mr. Erskine, el qual hi acudía amb al'res dos conservadors, no fou admés, declarant en retirar-J.: "itix6 no és una
reunió representativa, loza regada que
els conservad-irs senexclosel de la nia, teixa".—Radio.
AL

S1TUACIO AL PARLAMENT

Londres, 20.—Els conservadora
tenen assegurada la majada al
'Parlament. La Cambra .s'nbrirä
•el dia 14 de novembre. Lloyd
George formarà un nou parta
amb ale partidaria de la eaalició
serà el cap de roposiel(5.-11a-

i'OPINIO DE CLYNES
. Londres, 20.—El lider laborista Mr. Glynes La declarsat en
lana entrevista que el gest mes

elegant que ha tingut el Govern de Lloyd George en aquests
klarrers anys ha estat el de dimitir.
Els laboristes, ha afegit, comp.ten amb 400 candidata per a les
genere. eleccions.—Radio.

Londres, 20.—En els centres diplomatics aliats, en comentar-se la dimissió de
Lloyd Gorge, si no s'obliden els importants serveis prestats per aquest polític
durant, la guerra, pel que es refereix a
la causa del, aliats, s'estima que la seva
caiguda dan es conseqüencia legitima de
la sera recent actitut, i sobretot pel discurs recentment prontmciat a Man-

chester.
Com a restan pot afirmar-se que la
dimissió de Lloyd George ha pr(xluit tus
gran alivi en els centres diplomaLA PZEIESA ANGLESA 1 LA

CRISI

Ha

ala

primer acord pràctic entre da me
nyors De Lubersac i Stinnes. ES
tracta d'una remesa de mahons,
que s'eleva a alguna milions.
importància d'aquest afer no
la xifra, sino el fet que acava
definan en execució una inteligencia económica entre dos grupa
comercials constarme, trances i
alemany.—Radio.
EL GOVERN DE BAVIERA NO
ESTA PER A REPARACIONS
Berlin, 20.—El Clovern de Ba-

viera ha remes al Govern do
l'Imperi una memada sobre las
consegtiendes que segons ell
porta l'augment sempre creixent
del cost de la vida.
Dedlara la memória que 6s
precis miente-se a les paraules
(Iel Canceller: "9rimer pa i des_
ves reparacions"; propasa una
leerle de mesures encaminados
a Pelevacidi del meo i sobre la
importació i exportació a Alemanya i Mitres encaminadas a
combatre l'especulad() i acnbä
afirrnant que la c,atästrote financiera d'Alemanya ha estat orticada per l'obligada de pa ereparacians.—Radio.

Londres, 20. — La Premsa rs
felicita del final de la coalicids i
estima que an aquestes circumstäncies serä permäs d'empendre
una política mes vana, mes formal i conforme amb els toleressos d'Anglaterra i susceptible de
consolidar l'Entente.
.
Els orgues del partit conservador, encara que no dissimulen les
dificultats que haurà de vencer,
es mosteen convençuts que Donar Law aconseguirà formar Gabinet.
El-"Morning Post" declara que
/a sorlida de Lloyd George con- LA PRORROGA DELS PODERS
D'ECERT
tribuirá a tornar a Anglatarra la
Berlín, 20.—En la sessió d'a_
contlanea dels aliats.
VIli
del Reichstag serà discutida
La "Westminster Gazette" reclama una política mes lleial i la proposició de prorrogar lins
el
30
de juny de 1925 els poders
mes sincera.
El "Daily News" diu que quäsi del president Ehen. En tate els
tots els politice han donat un rasos es segura la n'Injerta de
gran sospir de satistarció en sa- des PIIIPA terceres parts requeriber la caiguda de Lloyd George. des per la Constituida', puix el
"Un altre Govern quillas-wat afe-, nombre de vote de l'oposició, es
a dir, d a is nacionalistes i els
geix, sera millor que el seu i
teres de Lloyd .George es rahan- munistes, no sumaran mes que
de 60 a 80 i eis diputats són
dcnar de moment tot papen en
480.—Radio.
politien."—Havas.
Londres, 20. — Din el "Daily ELS POPULISTES ALEMA NYS
News" que 2 1 resent atac de Lloyd ES -PREPAREN PER GOVERNAR
George contra Lord GlIadstone en
20.—Tan acial coro esel seu discurs de Mandiester, fou
una equivocació, puix no havia tiguin reglamentades bes usad!.
done
sola
les guate el partit poestat provocat ni poc ni masa, El
podrà entrar a formar
ministre ha repercut, dones, la pulista
it esposta , de Lord Gladstone. — part del Govern, s'afirma que sen
carregirä de la cartera d'Afr-s
- -dio.
Estrangl, s el senyo
• Londras, 20. — El Daily Express" diu que el primer deure
d'un Govern conservador es fer LA REPERCUSIO EN ELS CAPJV13
la pau arnh els turcs, retirar les
Londres, 20—Als medis finantropes britäniques de Constanti- m'es aixf que es litigue noticia (171
nulrle i, en fi, acavar amb lee «van resultat de Cantan Club la 'hure
tures beLliques.
esterlina, que havia nrribat fins
El "Times" asegura que l'es- a 6000. entre rnitjä ofical, i endrveniment d'ahir causà per tot cara a 6075 (su c ia • a 5080. Al
efecte salisfaetori.
nereat !hure de valors el fume
Finalment cl "Daily Mal!" din franees millorava a cernseqüentqus des da l'epoca deis Stuards cia,d'xri gaire buí d'un pude en
,jamai tingue Anglaterra un (lo- relaeió amb la Iliura.—Ilavats,
vern tan impopular com el presidit per Lloyd Georg e —Navas
LA

PKEIESA FRZ.NCESA 1 La
CRIS! ANGLESA

París, 20.—Els diaria, comentant la crisi anglesa, recorden els
eminents serveis prestats durant
la guerra per Mr. Lloyd Genege, encarda que lamenten que des
de la conmusia de la pan, el primer ministre . hagués aparentat
oblidar la necessitat d'arribar a
un bon acord amb França, de la
qual exigí ineessants i considerables sacrificis, .especialment
la qüestití de les reparacions.
Tate els periódica expressen la
sera confiança de que el nou Gabinet estera convençut (fe la intensitat d'una, coLlaboració franco-britänica.
El "Petit Paristeis" diu que As
sorprenent comprovar que el primer ministre que descuidà la ne.
cessitat d'una cooperació franco.
anglesa, es el mateix borne cosa
durant la guerra donä mostees
dc compendie el valent, resolt i
fiddl company que trobava Angla(erra en Franea.
• El "Journal" espera que els
nous ministres s'esforçaran a resoldre els problames pendents
amb un esperit de conciliació en
Iloc de buscar elements de continua discórdia.
L'"Oeuvre" declara que M.
Poincare fans el possible per d
facilitar la reconciliació francoInglesa, la qual cosa constancia
la maltn garantia contra els
rices de guerra.—Havas.
LA PREMI SA ALEIRA NYA EXPRESSA EL SEU DOL
Berlín, 20,—Els diaria de lo-

t es les tendencies en comentar la
dimissió de Lloyd George i ralaclonar-:a ande la 'política, deis
aliats respecte de Alemanya. expressen el sets profund sentiment
per la desaparició d'aquest pedí-tic, cd qual qualifiquen de figura
de primera Urda a Anglaterra
de trascendental importància a la
política mundial.
Tata la Premsa alemanya, tan
el "Lokal Anzeiger" coas el "Berliner Tageblatt", la "Gaseta
Voss", el "Worwaerts" i, el una
paraula, la representació d3 tala
els partits, es mostra consternada elevara la d:missió de Lloyd
George, per estimar que la polfti•
ea pel Govern que aquell polítio
preaidl, ere' materia de repara-

rista ha donat per acabades les
seves tasques.
Naillant-Conturier donä
sa a una proposició d'arbitratge
referent a Moscou.
Thomasi, en nom de Pesquet'y e, digné que .els seus partidaris
no acceptaven l'arbitratge. AixO
en realitat significa la ruptura
entre el comunisme francés i la
Internacional de Moscou.—Havas.
París, 20.—El Congrés comunista ha excluit del seu si tois els
membres de l'ala dreta del boIxevisme frances, poc disposada a
inclinar-se davant delearikassea
de Moscou. Deixen dc forman part
del partit comunista Verneuil, Senior, Baraband i Brizon, ex-diputat de l'Allier ilota els cus amics.
No pot dir-se encara amb precisió (piale seran les repercussions d'aquesta primera escissió
comunica, per() es probable que
la mejor parir 'd'aquests excluits
passin día:sainar part de la Federació Socialista autónoma del Jura, que te 1143 ''seva situació entre
el parta eomtinista i el partit socialista trances. En tot cas
aquesta primera escissió no ha
consolidat pas-el partit comunista. La snajorta, campaste de centristes a. carunats entorn de Erassard, eerretari general del partit
t de tendencia esquerrana, s'ha
greument i de tal manera
etue despres d'un discurs del diputat del Sera, Cachin, Souvarina i els 9CUS . amics han estat. excluits • del emite directiu, que estä eornpletarnent en mane deis
centristes. Aquesta situació es
pros/len-mal i serä definida en el
. Gongrós Internacional comunista
cue ha de celebrar-se aviat a
Rússia.— Ràdio.

REDACTORS QUE SURTEN DE
"L'HUMANITE"
París, 20.—L'orgue deis cornuaisles, "L'Humanas:" publica la
flotlC dcTt anunciant la dimissió
d'alguns recladors com a canses/tienda dels debate del Congrés
consto'
... ista.—Havas.

L'ONM DE NOVEIVISRE, FESTA
NACIONAL A FRANCA

París, 20.—El Senat ha aprovat une. proposició doclannt fcsla ae,snsal amb el nom de Fes_
ta de la Victória, 'la data de Pon So de novembre, dia en que els
alemanys demanaren Earmistiei.
—llevas.

ELS FERRO-CARRILS
PIRENAICS

TRA NS-

París, 20.—Ilna delegariá deis
ferrocarrils transpirenaics visità aquest mal í el cap del Gosenyur Poincare, donant-h
cions, sofrirà un greu contra- vern,
compte le la maria de les obres.
temos ansh enorme perjudici per
El passident els escolia amb
Alemanya. amb la retirada d I atencia,
mand'estant-los quan vigrinsen m'nistre ang'es.
Els charis esperen amb verda-• vament s'interessa per la marca
dora impaciAncia conèixer quina d'aquest rs obres.—Havas.
suris Its nicinció de la politice que
LFR RELACIONS FRANCO-ESnagi de seguir arnb respecte a
'
• :ES
EFUSIONS PA
les qüestions internaciouals, el
TERNALS
Govern que ha de suplir al de
Burdens, 20. — El rei d'EsLloyd George, així con] esperen panya sorti aquest matí de les
case es deserrotlii sor segarl a lis seves haleitacions a tres quarts
normes assenyalades pel G -oVern- d'onze.
prederessor.—Havas.
En el vestfbul l'epeBerlin, 20,—Comentant la di
ra ya el para Simón, el qual en
missid del Gabinet angles, el "La.
veureil II besä la ma tot cridant
kal Anzeiger" insisteix en fer raes- visques al Espanya en castellà.
sorbe la gran importància quo
En scusitr al carrer fou actapresenta per a Alemanya ia vi- mal bastant entussiasticament
gilia de decissions de la Conste- per una regular multitud a l'eLseció de Reparactions i de la Con- te.
ferenda de BrusseLles.
Acompanyat de rambaixador
Afegeix després que la retirad'Espanya senyor Quiñones, anä,da de Mr. Lloyd George sianift.a en entornad, a ceure al doctor
un nao triomf
sl Poincare.
per la
El diari "Germänia" estima que Monee i despees a passejar
Mr. Lloyd George ha caigut a con- població per a rebre sles afectuoseqüència de la divergencia de sas mostres de simpatia.—Havas.
mires existent entre Frenen i AnINCENDI D'UNA FABRICA DE
glaterra ende qüestió d'Orlen'.
FILATS
Les concessions, dio, que la
Lille, 20.— nU ineendi ha &spolítica anglesa s'ha sentir obligada a ter a liares Dominions per iena una fàbrica de filats a Toura que fos pnssible el treball coms1 coing, no poguent (Sesee dominat
dele aliats a Orient, ha fet que tos el foc malgrat els esforços dels
mes gran el malestar del Gavera bombees. Els danys materials es
valluen a tres milionsele franca.
anglès.
Es suposa que un obrer d 2 62
EI "Vorwaerts" aconsena que
es segueixi amb gran atencia la anys que no ha tornat a casa semanxa dels esdeveniments • que va ha mort entre les flamee.
Els registres efectuada entre
han de tenir enorme repercusa;
les desferres no han donat
a Alemanya.
El diari "La Bandera Roja" Mil
que PR probable que la futura polit lea anglesa e'apoiarä encara
LA SITUACIO A L'EXTREM
mes sobre França.
ORIENT
La "Gacela de Francfort" espeHonolulA, 20.—Segona un tera que Air. Lloyd George no desapareixerà de l'escena política i legrama de Tokio, les tropes soque cont inuarti laborant . per la vieticides s'Isan apoderat de Nicolaiev i marxaran sobre Vladireconstittieió
vostok. El general Dietrich, el
LES RELACIONS Aft1B RUSSIA
qua] mana les trapes anti-sovieVOLDR1EN ESSER ELS PRIMERS ligues, s'han refugiat a bord d'un
Limilres. 20, — Parlant
navili de guerra japonès. —Itädio.
viatge de M. Herriot a Rússia, el
"Manchestel Guardian" repro- LA CONFERENCIA DEC DESARMAMENT BALTIO AJORNADA
duela rumore regona eta (pala a
Helsingfors, 20.-1,a Conferän
Anglaterra e3 tem quo les preoeupacions causades per la crisi cia del desarmament que harta
de
reunir-se a Moscou, ha estat
interior angiesa dongnin ocasió
a França de mancar al davant en ajornada fina la conclusid de, la
tin cand que Anglaterra baria pirti d'brient a petició del Govern rus.—bIavr•preiarat..-11àdio.

• '

•

Constantinoble, 20. — lieu's
aquí els 14 punta del programa
del Govern d'Angora en la próxima Conferencia do la pau:
1, Els Dardanels i el Distar;
2, Constantinoble; 3, Les capitulaciones 4, El canvi de les minortes entre Grecia i Turquia; 5,
Els territoris kurdos de Irak; 6,
La independencia completa dels
Estats 6rabs; 7, Els ferrocarrils
de Bagdad; 8, L'autonomia de
Macedónia amb un port lliure per
a Servia i l'autonomia o anexiö
de la Träch occidental, amb Dedeagoti con, a port !linee bidgar; 9, La qüestió de Demotika i
de Dedeagatx considerats com
formant part de la Träcia oriental; 10, Les ales de la costa d'Aanatólia amb el Doelecanes; 11,
El control Gel deute públic otomis; 12, Les reparacions; 13, El
califat, i 11, La restitució a Tunq uita dels effirassats "Soldä Osman", "Brindisi", "Elshadieh" i
Tethi", construits a Atemanya i
Ineorporats a l'esquadra anglesa
abans que Turquia entres a la
guerra.—Rétlio.
EL PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

París, 30.—La Conferencia de
la Pau del Próxim Orient ha estest lixada pel dia 13 de,novembre
próxim.
En la primera fase d'aquesta
Conferencia serin oft e/s Estata que tenen interesses al Da_
rosbi, i, per consegilent, Bulgària.
En la part a que es recete-ui
la qüestió dels Estrets intervendran els Estats riberencs, i, per
Sant; podrà essen escoltada Rüsaka.. El protocal quedarà obert
per tal de qué puguin anar sig _
sant els Estala que no han estat reconeguts encara..—Radio.

cedeix amb gran energia
t'esta que ebltä disposat a pile.,
ticar deu mil deteneions si pre,
eis fos.
La comissió de reforma del
santqari sikh ha publicat un rija.
nifest demanant l'alliberaci6 le
tole els presos sikhs, inclós eht
condemnat., per campanyes se.
¡licioses. La comissió exigeit
aquesta concessió abans d'en,
trar en discussió sobre la situa,
ció futura del santuari.—Hasts.
DOS CERAMISTES ALEMAN13
ASSASSINEN A UN ANCLES

París, 20.—Telegrafien a "Le
»din" des de Nuremberg, que
Sos fabricante de cerämiea ha.
vent atret al tina taller amb me,
tiu de cloure un negoci, al ce.
mereiant angles Mr. Engelman,
el mataren a copa i cremuren
després el seu cadäver. Els des
ceramistes l'oren detinguts i coa
feren el crim.—}Javas,

ELS ASSASSINS DE RATHENAU
Berlín, 20.—Els assassins: de
Tia I henau . Werter Techow i
ter compliran la pena que ele ten
imposada, a la presó de Semi
burg; van Salomon i Niedrig, i
la de Brandeburg; Hans Tenme,
a la de Plotzere, i Killensen, a la
de Tegel, immediata a BertItn.-Radio,
CIVIL DE L'EX
KAISER

Doorn, 20.—Aquest !naif han
estat celebrats ele esponsals cieils de lea-kaiser Giuillern 11.--.
¡lavas.
LA ftECONSTITUC:0 DEL PM-

SUPOST AUSTRIAC

Viena, 20—El Goxern ha en•
tregat al representant de la Soeietat de Nae i one'un projecte de
seconstituzió del pressupost, que
EL cemsss er: : TUR7.1 DE TRACIA segons les normes en ell oreonitzades, normalitzarä räpidaa
A CONSTANTiNOELE
Constantinoble, 20—El general ment la situació anómala que traAustaia en l'actualitat—
Raffet Paixà, cqmissari extra - vessa
liaras.
ordinari de Träcia Oriental ha
aribat avui a Constantinoble.
LES DUANES AUSTRIAQUE3
L'esperaven, en non] del. Sahlä •
Viena, 20.—Ha estat publicat
Ah-Nun i -Bey 1 els oficials
un decret.del ministeri d.c Finandenana, en representació del g,ra.a ces segons de qual, des de demä
v,sir.
jassat, dia 23, sanan augmentaTambe l'esgera ycn els minis- nes L0.000 vogades les tarifes
tres
la Guerra, int-rinr i Ma- eduaneres que aelualment tiples] a l'Aranzel, per als pagar recent arriba) passä - e gui- mente que hagin d'efectuar-se en
clament a visitar a la seva rests corones auslriaques
ciencia el general angles Harring- vas.
ton. amb el qual confrrene - a exALCOHOL DE CONTABAN
tern-ament, pregant-li que flxi
data de la seva entrevista amb els
Anvers, 20, — En un registre
tres generals aliats.—Hayas.
practicat a bord del vapor ares
many "Elsa", procedent d'AleL'aSCIVICIO ItiaNUDTILMANSI
A LA
manya, han estat descoberts tres
mil litres d'alcohol.
29.—Malgrat l'acord de :di:daLa Companyia propietària del
rla, els dirigcnts musulmans i hindus que vapor ha estat condemnada a pa.
formen el Comité del Califat, declaren
gar una multa de 500.000 frailes
que l'agitació i l'efervescència continua- i, en cas de no pagar-la, se li
ran fins que els aralis de les regions confiscarä el vaixell,—Hayas.
en qué estan sivats els sant llocs musulmans es vegin lliures del control no
tousoíroà.—Radio.

ESCARAMUSSES A TRACIA
20.—Un comunicat de d'exercit de Tracia diu que a la nit del 16

(l'octubre tingué lloe un intent d'atac contra els Pees grecs a la linea férrea entre Alpukcuy i Pavlikeuy. A la mateixa data un grup de den turcs que intentava destruir un comboi de refugiats, fou
capturat en un bosc prop de PavlikenyMandra.—Radio.
Atentes. 20.—Un comunicat del comandant de l'exércit grec de Tracia diu que

els turcs han atacat un comboi de refugiats grecs prop dr. Hairipolu, matara
alguns d'ells.—Radio.
NO Hl

HAURA CONFERENCIA

PRELIMINAR
Londres, zoasEl "Tems" confirma eme
la idza d'una confcréncia de técnies per
un arrenjare la qiicstió relativa a la Pan
d'Orient pot considerar-se com definitivarinnt abandonada—Hayas.
ES PREPAREN GREUS DISTURSIS RELIGIOSOS A L'INDIA

Amritsar, 19 (India anglesP.
—Augmenten eis disturbis religiosos entre els sikhs-akalis.
Cada dia es practiquen noves
detencions. El nombre do detinguts s'eleva ja a mil cinc cents
i ha estat necessari internar-los
en presons de regions llunyanes.
S'observa una corta inquietud
sobre les tes‘ religioses que
han de celehrttilise demà, dia 20.
Amb moho d'aquestes :restes, diles de les Hurns, venen a Arnrit_
stur nombrases pelegrins. El sarerdot que té al seu eärrec el
farnás santuari anomenat "Temple d'Or" ha dirigit als sikes
una crida invitant - los a Resistir
en massa a aquesta festa se fl
de ter presió sobro el Govern
obligar. lo a practicar un r.ombre tan eran de detencions que
eiguin insuficiente les presons
de tela la regid.
Tut amb tot, el Govern prO•

ACCIDENT EN UN CIRC
Ton, 20.—A Milà en un fin)
senyoreta Dipinti es preparava per fer el seu darrer expreici
que consist ha en saltar d'un teapeci a l'altre des d'una gran ab,
tecla, quan en el moment de rasas:
clre embranz: la s'apagaren ele
'Jume i la senyoreta taigue.
Mentre el pOblic cridava alerroritzat els artistes del cire hi
corregueren emb fanals. La desgraciada acróbata, que baria topat amb la vora de la xaraa, ago•
nitzava.—Radio.

ACCIDENT DE CACA I

D'AUTO.

MOBIL

Sajda (Algar), 20.—Mr,
millon, prorietari, German, raOuer, i el capita Briet tornaren
d'una sortida de caga eh automebil i a coi' saiqütineia d'haver'-se
rebentat un neumätic l'entornóbil s'estimhä. :Mr. Mornillon resulta mort i el capita Bilet greua
inent ferit, havent-to portal
l'hospital FI vaquee Germen lea
sult ferit Ilextnent.—Havas.

ELS CAMINS DE
I LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

A. Rovira i Virgili
IPreu: 25 eintims

l

De venda, als quioscos, a

los

Oficines d"Acció Catalana.'
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LA QUESTIO DEL MARROC
SubUn acomiadament significatiu
Amar-Hamido
missions combats _
contra 'Abd-el-Krim *. EI port d Tanger
Avui ha mnrchat cap al Marro° tan d'aquest afer hagi estat abanel cap del 'l'ere estranger, tinent donada.
,Altramet.% el Govern xerifiä
coronel senyor Millan Astray.
deu iprocedir al 9- de novembre a
Vestía d'uniforme i recomoeyava el cornandant d'aviacie se- l'adjudicació dels treballs del
xyor Rueda, qui en tenir noticies port sobre les bases establertes
kle les próxirres operacions sol- Eany passat, atacó As, creara un
licitä el comandament de la guatee monopoli de treball a favor de
la bandera coneedint-se-li.
Eadjudicataro, resereantese el
'Eambe ha marzat en el match X Soldä dret ezelussiu de comGil
Terç
senyor
tren el capità del
pear la concessió dintre el terme
de 15 anys.
de Zärato
Flan acuoit a l'estacia a acoAra be, he espigue que tale conmiadar al rienyor Midan Astray dicione no t'oren acceptades pel
els generals Saco i Daban, ves- cos diplomàtic internacional i tes
tits de nalsä. i el comandant Vi- colónies angl e ses, tement que les
pon, en representacie del Rei.
altres potencies es trovin davant
Tambe han assistit a jacomia- d'un fet consumat i que Tänger
del
eament molla capa i oficials
es converteixi en territori franfiere, d'uniforme, cridant jaten- '.ees, protesta contra a edo.", en nota
rie que estiguessin a l'estació tramesa al re presentant britànic
tete els cans i oficials frenes de a Tänger que deu ésser comuniservei dels regiments de Saboya, cada a la Lliga de les Nacions. A
Covadonge i del Rei, uns d'uni- la nota es demana 11ml-1/adieta
forme i a l tres de paisà.
niö de les nacions interesades en
En arrencer .el tren s'han do- posar terme a una situació que
nat visquee al Rei, a Espanya i ocassiona perjudicis als interesa l'Exercie i un luce potent a la
sos de tole.
disciplina, que ha estat contestat
TROPES REPATRIADES
per tots els presente.
e sta tarda ha arribait a MaAqu
CCMUNICAT D'ANIT
drid, de pas per a Palencia, un
El telegrama de guerra d'atren militar que portava el regiquesta nit die alai: "L'Alt Co- ment de cavalleria de Talavera,
missari d'Esranya al Marroc par- repatriat de\ frica.
ticipa a aquest Ministerio el seNOVES DE TETUAN
giient:
TETUAN. - Es creu que molt
"Als territoris de Ceuta i Teaviat arribarän aquí els fills del
tiran sense novament. S'ha proßentat al Jalifa, en acta de sub- Raisuno per als <vals s'està preparant
estatge.
missió, les cabiles de Beni-Sel- Probablement avui sortirà
tan, Beni-Manceran i Beni-Nucap a Medilla. l'Alt comissari acom
cera, no havent-ho fet Lampee
panyat del general Gómez Jor/a de Beni-Selem per trobarse
ernb llurs artes als limite de les dana i els seus ajudants.
L'estada del general Burguete
dites cabiles, en provisió de que
a Melilla ser Ilarga ja que s'ha
es confirmM els rumore del proendut la familia.
bable avene cep a Gomana d'Am- Aviat marxarän a Naden,
bu i genet d'abd-el-Krim.
Larraix, Alcáner i Arcila els adArribà a Ceuta, desernbarcant,
ministribtors de les novas oficiel grite de regulare de Larraix
nes sub-alternes dllisenda, creaprocedente de Sevilla.
das
en n• n1 presupost de la zona.
En territori de Llaraix se celebrel el zoco, el Gemis de BeniVACANTS EN LA JUelTA
Aros. amb nombrosa concurrenD'ARANZELS
cia. feeurant entre ella ge nt del
abeeini i de totes les eabiles fronEn la Junta d'Aranzels i Velo_
Aereres.
racione hi ha 16 vacante de vo' Al de Melilla, tenint coneixe- cals, 15 d'elles per cessament retrent kaid-Drs-Ben-Rifi de que glamentari, i una per defunció.
Os trebeven a Tiffilan una parS'han celebrat lee eleccions per
tele de malfactors enviä la seva a cohrir • ti, ja que les Mires sis
erka i Gura recentment creat, han d'ésser proveides per deslizarribant fine les mateixes
nació del ministre de Finances.
tnies dele, rebe ls, fent-los-hi tres
L'escrutini està ara en' prepamorts i agafentelos'hi rZet preste- re-ció, i la Junta es reunirà a final
nene, quatre fusells Remington,
de mes per a portar-lo a cap.
5 camells, 300 cabres, 50 bens i
8 vaeuese
A Kassare poblat de Melar,
s'han trnbat guatee eseuts i ()irgues ralees d'artilleria de muntanya. En tornar a la plan ele
Ur•eti d'artillera 11PC Rey i
Franeeee Goicoechea, en una motorieleta, toren atropellats per un
reme', que havia perdut la diree-

Els ocupante de la moto foren
a Tistutin i trastladats al
campament de Drins."
ellP3I14

UNA DERROTA D'ABD-EL-KRINI
MELILLA, 20.-S'han robot noticas de que Amar-Amido. cap de
eterniza, al (lavara d'una nombroCi barka ha derrotat a les force'?

fent-li 80 baixes

I d.versoe presoners.

EL PORT DE TANGER
TANGEIL-La qiiestie del port
leing.er continua apassionant
repelió anglesa.
Als círcols ben informats hi ha
el temor de que la projecead
Conferencia e ntre la Gran Breteeyee le ranea i Espanya per trae-
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VISITES
visitat al ministre de Finances tua
comissió de l'Associació d'enginyers de
maitu, per a pregar-li que les sis places d'enbinyer de nova creáció en el
catastrc es proveixin per rigurosa antiguitat en l'escala chi cos a tenor de la
legislació vigent.
El senyor Lerroux ha visitat aquest
mati al ministre del Treball.
-El cap del Govern, com de costum,
ha passat tot el matí al ministeri de
lo Guerra.
Allí i'lem visita! aliens ministres.
El soto-secretari de la Presidencia ha
manifestat que no estenien noticies importants de provincies ni del Marroc.
1-la maniíestat el seu propósit de marxar a Almería.
ESQUIROLS 1 VAGUISTES
Les obreres vaguistes de la fábrica de
cartrons del carrer de Blasco de Garay,
esperaben que sortissin les que en l'actualitat treballan en la dita fabrica i r,rnençaren a tirar pedres contra elles cansant ferides d'importància a dues, anonenades Margarita Beltran, de 44 anys,
i María González, ee; 17.

FoHetin de LA PUBLICIDAD

Un article sobre la Conferencia d'En Rovira i
Virgili
i la catalanització de LA PUBLICITAT
L'impost del timbre Els carbons i la de- El diputat
a Corte per GandeCatalunya a recaptar i obtenir
sa publica a "Lajaileertat" un an- la sa y a Iliberlat nacional inde.
volució de primes
en els contractes
eendentment dels poiltulte ibp
tele titolat 141.-enitelonalització
Disposicions econòmiques

El tractat amb Anglaterra

Una comissió de banquers, formada pera senyors Alvarez Estrada, Cifuentes i Jiménez Arenas,
ha visitat al ministre de Finances per a donar-li compte deis
'treballa que han realitzat, referents a la interpretació de les disposicions vigente sobre el timbre en els contractes ,
e ministre té designada una
ponencia composta de dos funcionaris, 1, segons ha manifestat
el senyor Bergamtn, l'assumpte
està en vies de enlució amb el tl
de que desapareguin les dificultats que avui existeixen a totes
les places espanyoles amb el timbre dels xecs d c comptes corrents,
-La sotució-ha acabat dient
el ministre-vindrä al motete
temps que la d'altres coses interessades pel Consell superior

Els periodistes han preguntat
ad ministre de Finances quan es
designarla el tractat amb Anglaterra, i ha contestat que el Consell de mitres d'aprovä ehir
principi, pecó a reserva de duce
modi fi cacions que no afecten el
términi de vigencia, que serle
tres anys.
Es refereix una als carbone
aglomerats, Eassumpte dels guata
marxa per bon cami, i altea a la
forma de devolució de les 350
pessetes que s'llauran de tornar
als que justiflquin haver invertit
ee carleó a tenor de les condiciona
convingudes amb la representació
bullera espanyolla.
Es creo que aquesta última moditicació sera acceptada per Anglaterra perque ella te establerta
ameeixa mateixa modallitat,„

bancari.

LES CONTRIBUCIONS I ELS

RECARRECS
Havien circulat aquests dies noticies que suposen ajornat el cobrament de. les contribucions territorial i industrial que s'II t
d'efectuar despees de novembre

próxim.
Els periodistes han interrogat
al senyor Bergamin sobre l'exac-

titud del rumor.
Ha respost el ministre negantlo, i ha afegit que, solament,
per a salvar dificultats, s'haveu
pres t'acord de cobrar des d'ara
el rebut de dits !Ilesos, perú eh-

minant els recàrrecs, amb i'objecte de que en el trimestre seeetient
es rebin cela de semestre, aixó ésa
el del periode que ara es deixi de
cobrar i els del següent.
Sha adoptat aquesta fórmula
porque el ministre de Finances
no té temps material de consignar CO reelers de rebela la modificació introduída en ele reeä
rrecs del mes de julio!
EL PREU DE L'ELECTRICITIV
¡la eenfirmat avui el ministr.
del Treball que demà, a da tarda,
es reunirà al seindepartament el
Comité encarregat de donar, dietomen sobre la petició formulada
beer les companyies .elèctriques
perquè se Ira autoritzi
ea', del m'en de Raid e:ectric.
LA "GACETA"
El diari oficial publica:
Reial decrete de la Presiden (de disposant que a partir ilel
primer del corrent mes queda encomanada al ministre de Gräma
i Justicia, exclusivament, Eadministrarió económica de les presons provinciaes i de partit.
Mire referent a les expropiacions que es tramiten per tots els
departaments ministeriaie, eneaminat a posen termini a evidents
abusos pels guate l'Administració pública reroneix rom a välides i perfectes. segarla es traele
(le pagaments i cobraments, diverses declaracions d va . or retes
sota jurament pels posseidors del
que tia d'ésser obj-ete sIe l'expor.

tació.
Retal ordre del mieisteri de
nances resolent l'expedient
Easociació gremial de cultivadors
i exportadora de vins de Jerez de
la Frontera i la Cambra Oficial
de Comerç de la premia chulee
sobre fabricació de vi o vermut,
sotelicitant que es declari que 211
l'epigraf 27 de la tarifa tercera
de la contribireiö industrial estä
compresa la fahricaeió del dit vi.
sense que els industrials matriculats pel dit concepte hagin
figurar en l'epieraf 227 triplis

EL CAPITÁN LA CIIESNATIL
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"Sabed que el amor triunfó de das
obstinadas negativas de Blanca, y que
el rinde Enrique coluvie en aquella
frente pitlida por el pesar, la corona se,
final que le habían dejado sus mace

mandaba, y hasta que recibí un segun-,
do mensaje más apremiante aún quo
el primero. No me resolvi a dejar la Holanda y ponerme en camino para Pia

pastehis.
"Hubierase dicho entones que ernP e laba inia existencia nueva para la

"Entonces ignoraba completamente
en qué circunstancia se había verificado el casamiento th mi amigo y quién
era SII esposo,
El conde me recibió con las més via
vas demostraciones de amistad. Yo le
amaba sinceramente y también su via
sita me causó una titilee emoción.
"Haeta dos arios que el conde y yo
no nos hablamos visto.
"Me notificó el nacimiento de su hijo,
y ITIP presentó a su esposa.
"Solamente entonces fue cuando ree
conocí en la mujer que se habla casado
con mi amigo, a aquella cuyo recuerdo
no me abandonará un solo Instante, a
-aquella que había amado y arriaba to,

Joven y bella esposa.
"olvidando el cruel recuerdo de lo
pasado, ronsagrese con Indo el poder
de su alma y de su corazón a la Mide
dad d e en esposo.
Pconlo el cielo, queriendo sin duda
rec ompensar la generosa condeeta del
conde y do la santa pieda de la condesa,
bendijo , esta unión.
"Al ver un hijo al mundo, se estrea
charon más poderosamente aún los lea
s
Ze que untan ya a Blau -1 Y a Enria
que.
"Por esta époea fiad cuando supe en
H olanda, como os he dicho, la noticia
del casamientodel conde reeiberdo su
invitarión apremiante de ir al castillo.
"Volver a ver loa sitios donde habla
vivido la miica mujer que habla amado
Y que consideraba perdida por siempre
Para ml, me causaba una penosa impremien.
"Vacilé en reconocer como se mrreeft
..el recterdo amistoso que el conde me

1

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS

cardia.

davta.
"Blanca, que sólo me habla visto una
tarde y durante escasas horas, no se
acordó sin duda del ginete que la habla escoltado desde Amiens hasta sial
morada, pues, al verme , no manifest
indicio alguno de elln, y me acogió con
esa gracia encantadora que tanto me
pedujo dos afios antes.
Le:Mudo de emoción, de sorpresa y de

TREBALLS D'UNA PONENCIA

AVui han començat els ministres d'Estat i Finances els treballa que els encomanä el Consell celebrat atta paseada d'ultimar altres extreme relatius al
conveni comercial amb Anglaterra.
Aquest tractat quedarà demä,
dissabte, disposat per a la firma.
La data d'aquesta depen, naturalment, de la sodució de la crisi
politice anglesa.
DISTRIBUCIO DELS DIVUIT
LIONS
El Consell de ministres, a proposta del de Foment i d'acord
amb el dictamen del Consell
d'Obres públigries, ha rosolt Que
el ertslit de 18.000.000 de pesaos_
tes que Neura al pressupost vigent per aesubvencions a Juntes
d'Obres ere Port i Comissions
administradores dels mateixos,
es distribueixi en la forma se-

eent:
2000000 de pessetes;
.undaca, 311.000; Sane. nder,
10.000; Rivadesella, 80.001; Gijon, 1.100.000; Avilés, 400.000;
Ferro!, 150.000; Pontevedra,
150.000; Corunya, 500.000. ; Vi_
go, 1.100.000; Sevilla, 1.400.000;
Cádiz, 450.000; Almeria, 500.000;
Algeciras, 150.000; Málaga, 450
mil; Cartagena. 400.000; Atacant, 100.000; Valencia, 1.100000
Castellon, 300.000; Tarrragona,
300.000; Barcelona, 2.200.000;
Ciutal, de Mallorca, 200.000; San
la Cruz de Tenerife, 600.000: Dé
nia, 40.090; La Luz i Les Palmes, 250.000. i San Esteban de
Previa, 400.000.
El crèdit de 5.000.000 de peaset;s per a obres en caes dance_
eució per contracto o per administració, que figura tam•é
iI pressupost v , gent, es distribuirle en l'exercici actual en la
següent forma:
La Lutz i Les Palmes, 36.500
pessetes: Ciutat de Mallorca, 60
mil; Pontevedra, 170.000; Rivadesella, 168.000; Castellon, 250
mit; Tarragona, 250.000; Cierne
nya, 150.000; Ferrol, 100.000;
Málaga. 100.000: Santander, 100
mil ; Cádiz, 200000; Alacant, 250
mil; Almeria, 300.000; Bilbao,
200.000; Barcelona, 200.000; Gijon. 325,000; Vigo, 400.000; Sevilla, 250.000; Avilés, 150.000;
Algeciras, 200.000; Huelva, 200
mil; Vettencia, 200.000; Cartagena, 400.000; Tenerife, 300.000,
i Denia. 50.000.
DILLUNS Hl HAUFtA BORSA
El próxim dilluns se celebrarä
a Madrid reunió de Borsa, no obe.
t ara tractar-se d'un din que es
troba entre dos festius.
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de

Catalunya". Diu gue Catalunya

no solament és un cas d'iricomprensió pels polltics - de Madrid,
sino que lambe ho es pels catalana que vitten a Madrid i ärlhue
per ell, que quaranta dos anys
endarrera ja publicava un diari
en cetalä a Mora d'Ebre i que en
fa vint que va esser titllat do se -o

paratista.
Diu que a Madrid es creu que
l'actual moviment de resurrecció
nacionalista catalana s'Ira sus-.
cite d'acord amb la Lliga Regio-.
ralista,1 la realitat demostra amb
provee atuidores que a Catalunya
existeix aval un poderós corrent
que combat irebutja, per creurela perdiese A la sobirania de Catalunya, la fórmula autonomista
i la federalista.
Parla de la catalanització de
I.A PUBLICITAT i diu que tot ella
es un cant diari, una anrmació
eategórica del dret incondicional
UNA ESTADISTICA DE RECOM..
PENCES
Davant dels al.legats a favor de
l'escala lliure a l'e/cereal, ele partidaria de que sigu tancada han
fet pública una estadística fent
aseendiri el número de les recompenses concedides quan la
guerra de Cuba a 34,317, distri:mides en aquesta forma:
Ascensos en l'escala activa: de
inent general, 6; de general de
20; de ‚general de beigeJa, 44; de coronel, 94; de tinent
coronel, 141; de comandante 4l3;
dé capitans, 471; i de primera ti-

nets, 309.
Creus de Maria Cristina: Grans
ereus de segona classe, cape. 279;
creus de primera classe, oficials,
1,294.
Creus de Sant Fernando: Tinents generals, 2; generals de divisió, 1; generals de brigada, 1;
coronels, 1; tinents coronela, 2;
comandante, 2; capitans, 2; primera tinents, 8; segons tinents,
3; metges primers, 3; metges segons, 1; capellans primers, 2.
Creus de Mera Militare: Grans
creus pensionades. 50, ; creus de
tercera classe pensionades, 93;
creus de segona clases pensionaea 728; creus de primera classe
pensionades, 6.394; grane creus
Se/les pensió, 5 l; creus de tercera classe cense pensió, 150; creus
segona classe sense pensió,
11.238; creus de primera classe
cense pensió, 11,686.
Total d'ascens, 2,251; total de
creas pensionades, 8,880.
Val la pena-diiiien-de recordar tot aixió, no ja perquè encara
perduren els seas afectes en
i'Anuart Militar aisló perque aqut
radica la causa de cireumstäneies
que deplorem.
I ara, gire no s'obliidi nostre
dernitiu entert sobre les recompenses I consideren/ pertinent reeroduir a continuació dos paritTrefe de nostre article editorial
1
d'ahir;
No ene apaeona la idea de l'escala táneada, pene constituirla
veritable bog e ria desconeixer PI
instifcat rezel ami/ quia s'aristra
o n l'exercit i opinió penca la
i estilada les memorables i
eródiguee propostes d'ascens fiiles legitimes del nepotisme i de
influancia. NA, semblant ineiet ícia no noti restablir-se i com
.11es nasqueren al calor delcai arbitri ministerial, acu•
lir a la viciosa causa perque es
e eprodueixin els Viciosos efes-les
1() judiquem notóriament desetentat.
El Parlament, i amb garantice
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desorden, a las intrigas amorosas, a
los complots de la Corte.
"Pero las aventuras, los galanteos,
la politice no lograron extinguir en mi
pecho aquella pasión. Entonces recua
uf a la ciencia.
"Esta vez casi lo consegue Si el estu-,
dio y el trabajo no me consolaron, absorvieron al menos mis pensamientos
de tal modo, que pronto me volví indiferente a das otras pasiones humanas.
"Unieamente conocía que para no sufrir más, ins era necesario evitar para
siempre a aquellos que podían, sin querar, renovar mis dolores.
"Entregändonie por completo a la
ciencia, sacrifique a ella mi fortuna, mi
tiempo 3r las fuerzas de mi cuerpo y do
•
mi inteligencia.
"Estudié con Aluna Scaliger las lene
guas orientales, con Baronio la histoa
ria, con Teodoro de Beza la filosofía re ligiosa, con Bodin la magia y la alauiente.
"Pronto estuve en relaciones con todos dos sabios de Paris, Inglaterra, Alea
.
mafia e Italia.
"Trabajé sin descanso, con infatiger
ble ardor.
"Dos veces recibí mensajes dar conde
5Preinitted9tn2 vivamente para que fusd
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ruta 1 federalista.
.
,f,ornenta la magna gopiergnola
d'En Rovira i Virgili a l'Ateneu,
'Els camine de la Lliberlat de Catalunya", la qual diu que han de

llegir detingudament tots els
pensadora politice i intelectuala
d'Espanya, reconeixent que ha
produit gran sensació a Catatunya, i que les joventuts l'han rehuida arnb gran entusiasme.
Transcriu diversos passatges
de la conferencia d'En Revira i
Virgili, en els quals es recalca la
necessitat d'intensificar la labor
interna a Calelunya i es condemran severament totes les formes
d'intervencionisme i sobretot la
coelaboraeió Ministerial amb ele

governs d'espanya.
Acaba allrmant que els fets i

les conseqüències que han de derivar-se de Jacte d'En Rovira i
airg,ili tindran veritable trascendencia.
tal com per el nombre de vots que
hagin de concórrer, que allutiyi
tota sospita de possible influencia ministerial, es qui deu oferrr solució justiciera, evitant discórdes maese perilloses.
•
LA CANÇO DE LA DISCIPLINA
Diuen de Sevilla que el comandara d'enginyers Miguel Careta
de la Herranz, que /migué llegir
en Eäpet celebrat al Cireol de Paseaos, de Sevilla dedicat al tinent
coronel González Carrásco el telegrama d'En Millan Astray, ha
dirigit al cap dels legionaria un
de concebut en aquestos termes:
"Tota Espanya coneix avui el
teu formes cant a ella al seu
venerat Rei. iL'exereit, al que honores, te deu gratitut pel tribut
d'entusiasme que rendeixes a la
gloriosa infanteria. Així tambe
el Govern, perque veurä en tu el
ferm sostenidor de la disciplina.
Sevilla. plena de generositat, representada en el banquet en honor de l'inisigne sevillis González
Carrasco, reservarle per al teu
acte inesborrable record al cor
do Hura filia. Aquest sapador t'envia la respectuosa salutació
l'entusiasta subordinat i l'abrag
fraternal de l'antici company
d'armes, protestant indignat contra manifestacions i insinuacions
atribuides per la Premsa al presiden!, de la Junta Informativa
d'Infanteria que a més d'atacar
els teus prestigie pealen tacar la
neta executória del gloriós Terci
que vas crear i salvà a Espanya,
confiant en que no quedarle 00
sense la deguda sanció per qui
lot i (len fer-ho. El teu company i subordinat, Miguel Careta
de la Ilerranz."
Aquest telegrama ha estat moza

comentat.
DIVISSIO DE L'EXERCIT

Com fórmula perquè desaparei els dualismes en l'exereit, un
pece:elle proposa que se separin
en absolut l'exerxit d'Africa i el
de la península. Aauell formal sobre la base del voluntariat i del
reclutament indígena, tindeä
organització especial, les seres
escales 1/articulara 1 el seu règim que aquell es dongui.
Els caps i oficials q ue volgue5'e
sin canviar la vida de guarnició
per la de campament demanarien
[mesar a l'Arríele
UN QUE DEMANA PER PARLAR
El dia 28 el general Cavalcanti donará a Sevilla una conferencia sobre un tema relacionat aria,
les institucions militars
Per a tal acte ha estat releve..
dat pel Circo! Militar Sevilltie
amb posterioritat ala actes fa poo
ocorreguts en aquella cintra.

CAPITAN LA CHESNAYft

VI

Advertim als nostres Ilegidord
que en el fulletó d'avui tun c
quern el text d'una quartet-la que
corresponia al fulletó anterior, /

"Saltar a tierra, abandonar

911

caballa

gadura, desgarrar sus vestidos y somera
mirse en las aguas, fue para el conde
obra de un instante.
"Despues de una lucha encarnizada
y terrible con el raudo elemento. que
quería conservar su presa, el conde loe
grö sacar a tierra el . inanimado cuerpo'
de la perbre mujer.
"Los criados hablan acudido y, conA
forme a las órdenes de su amo, transportaron al castillo a la que su noble
señor acababa de salvar de una muerte
cierta con riesgo de su propia vida.
"Al volver en st la pobre mujer video
atacada de una espantosa calentura.
"Durante algunas semanas estuvo en,
tre la vida y la mueete; por fin triunfó
la vida en este combate barribie, y la
mujer quedó salvada.
-"Pronto entré, en convalecencia. 2.1
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ORQUESTRA CASALS. —
SEGON CONCERT

Sia qué el palio va arlonantle de l'admirable tasca del mestrae Casals al front de la seva
orquestra, Big que el programa

de la segona audició era format
-11a base d'obres d'autora clässics
O de sed prestigi, es el cert
tina la sala del "Palau" es vejé
molt mes animada la nit del pas-,
sat dijous, que en a vetllada
inaugural.
S'executaren en aquest roncad l'obertura "Oberon", de Weher; la "Quarta eimfonia", de
Brahms; l'"Egrnont", de Beathoven i el poema simfeinic "Don
Quixot", de Strauss.
Exceptuant l'obra de Brahms,
ja tot el reste del programa el
coneixtem interpretat per t'ora
questra Casals en auteriofs tem
porades.
Amb l'execució de la "Quarla
etmfonia", el mestre Casals ens
ha dat a coniderer tota la pro(nena sil-ni- Mica de Brahms. Entorn a la (Saura d'acres' compositor, igual que en altre tantas
a l'entorn de la figura de Mera_
delssohn, s'ha format una atmosfera hostil, no sempre nonada i justa. Nosaltres, malgrat
els seus repetits detectes, admirara al gran mestre alemany I
ens sorpren la extraordinaria ri_
guasa musical que el earacteritza. En remates de ereure'l compositor d'inspiració pobre o torçada, com cha dil. el creiem, pel
contrari, músic d'envejable po_
der creador. Brahms Iluita anib
ditleultat contra la próp1a abundor, peró, al mateix temas, contra la tradició que pesa sobre ell
enormement. Sole el. "liad" l'afranqueix de la seva cultura ex_
cesiva i afeshores brilla com
fil d'or amb encantadora sensibilitat. la seva inspiració tan debacles discutida.
En la "Quarta sirnfonia" patear assoleix l'autor una mes pro_
nunciada criginallitat que en les
anteriors. Amb la base d'una admirable riquesa d'idees, el mestre alemany construeix
lnent una obra de macisa bellesa ,
Wo obstant., aquesla simfonia es
rascan d'un cert aspenl de inca
langia rnalaltiea, malgrat rallagro giocoso de! tercer temps; esperit de melangia que cantrasta
amb aquell desig de gmandiosi,
tat a ultranna que sembla pre_
acopar a Brahms en les seves
'obres simfóniques.
La deliciosa obertura "Obeton", de Weber, obting,u4 la mas
teixa fàcil execució de la veaa
da passada. allí com la d'"Eg_
rnont". de BeeLhoven, la qtial
'Inestre Casals , interpreta amb
eerta n energía rítmica. suggerint millor la figura

dalena, fdem; La frita del mar_
u ni, ídem; En rentarme) d'un
nin, Pérez Moya; La dama d'Aragú, Millat; La cane6 nostra,
Morera.
La mare malalta, Sancho Maa
rraeo; Caneó (per la senyoreta
Na Roser Carulla), Sancho Marraco; Muntanyanca, Colmenas_
Ribó; El cant dele ilallaire.s (per
En Jo Nogués), Sancho Marraco; Trista, Cumellas Rib6; Les
aranyes (per la senyora Assumpció Pera), Sancho Marraco.
III
Vols dir-rae, amor (madrigal)
X. X.; Adéu, germà meu, Wsel-.
man; Santa Agnas, Pérez Moya;
A Santa Cecilia, ((teñir Cançó de
bressol, Sancho Marraco; Oceliada (primera audició), J'almea
quin; Salutació a la Pàtria, Pérez Moya.
A L'ORFE0 GRACIENC
Hru's ací elt programa del re_
cital de canoons que la notable
cantatrin Na Pilar Ruff donarà a
l'Orfeó Gracienc i dedicat als socis del mateix, demà, diumenge,
a las cinc de la tarda:
Primera part: Amor vella,
Brahms; El rin. Strawinsky: A
una nina i Caneó (primeras audicions), Mandyczeusky; "La invitactá al viatge". Thipara; Agnès
i Cançó del silfi, Wolf.
Segona part: Amor de mare,
(halada, primera audició) Bosch
Humet; Quan jo pa .seré mort,
M. Borgunyri: Gener, Cassadó;
Tardor, Montserrat Ayarbe; Can._
eó d'abril, Lamote de Grignon;
L'esposa parla, Cumellas !libó;
L'atenta enimma (primera audicid), Barberà; Caneó, Lambed.

,
ONFE0 ItIONTSERRAT
Reus :leí el programa de l'a_

launciat concert que en obsequi
delta seus socis protectors
brarit demà, diumenge, a les 5
de la tarda, l'Orfeó Montserrat,
del Centre Moral i Instructiu de
Draela:
El mint de la Senvera, afdlet;
La Sanea, Cumellas :Rib6; Mag-

AUDIENCIA PROVINCIAL
Davant del . jjarat ha comparegut a la Secaba primera el processal, Anton Balite Esplugas, acusa de delictes contra la moral.
La vista s'ha celebrat a porta
(aneada i ha tingut per resultat
la culpabilitat dictada pel jurat
Oil el seu veredictes. i la conde-mi/a de la Sala a quatre mesos
i un dia d'arrest major, mes la
penyora de mil pessetes per cada
un dels dos deliates comesos.
A la Seeció qiqrta ha comparegut Gregori Rubio Expósit, que
guiant un automóbil va atropellar al cerrar de Corts, junt a la
Monumental, a ' Manuel Rodríguez
Ramos. causant-li lesions de les
que Vo curar als 45 dies cIassistancia. El fiscal, senyor Caplin,
va demanar per al processat la
pena da dos mesos i un dia
d'arrest major i cent cinquanta
pessetes d'indemnització.
Per diferents motius varen suspendre's les vistes asssenyalades
per a les Seccions segona i tercera.
.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala primera—No té assenyae
lamenta
Sala segona—Jutjat de Falsea
Executiu. Josep Salvench, contra
Joan Escoda, Jutjat de Tarragoa
incident. Anton Mendaz contra Francesa Ferraras.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secoió primera.—,lutjat de les
Dressanes. Cine orals, per estafa.
Seeció segona. — Jutjat de
l'Oest. Malversado) de cabals.
Jaume Josa. Jurat.
Secció teaacra.—Juljat de la
Llotja. Dos orals, per estafa.

Universitat de Bar-

S'enojó quarta.—Jutjat dc Sant
Assassinat. Miguel Ventura. Jurat.

celona

DELS JUTJATS

IREUNIo CLANDESTINA

Han estat posat a disposició
del jutjat de l'Hospital, Pere
Iverns Vives, Salvador Oliver Canti i Josep Soler piase que tocan
atrapats a una casa del carrer
del Carme on estaven reunits
caandestinament.
Se'ls ocupa' camele d'unSindical i 'libreta de propaganda.
L'AFER DELS VAQUERS
En la delegació del Treball del
Govern civil es reuneix la Comise
sió mixta de vaquers per a tractor
de la solució de la vaga deis vaquera del Prat del Llobregat.
Després de 'larga diacuasió, no
s'ha arribat a cap acord, per negar-se patrona i obrers a fer les
concessions que es demanaven.
EL TANCAMENT DELS
ESTABLIMENTS

Una representació de la Lliga
de Defensa deis industrials t comerciants de la barriada de Sans
i Hastatranchs, ha visitat l'ata
calde per a interessar-li que sosa
pengui l'autorització del cobrament de multes imposades per
la Comissió mixta del Treball per
infracció de l'horari del (ancaraent d'establiments, tota vegada
que ja es compleix per lla dependencia la jornada mercantel de
vuit hores, i ademüs de no per.
metres Mis establiments de les baa
rriades obreres que siguin °hartes a les vuit del mati i Ilur tancament a les smit de la nit, car es
perjudica grenninnt Hura interesaos per ésser tot justament de
vuit a nou i de las mateixes llores del vespre les horas mas indicadas per a que aquell veinat
faci les compres.
Amb el matasix abjecte
Lambe a l'alcalde una emulase.)
d'industrials del marrad da !libres
vells de Santa Madrona, manitastant aquests lambe que no te,
ahnt dependenria no se'ls obligui a tfenear els diumenges.
e nn•nn•3•11,

Jutjat do guärdla
Rectorat
El de la Universilat, secretaris
El Rector ha nornenat a N'Antoni Sanara, i Oliver, mestre en del senyor Codeminiu, ha instruit
propietnt de l'Eseola de Bug,er vint - itres diligències, ingressant
:Baleara), com aspirant opositor ala calabossos quatre detinguts.
nota optim!sta da Sanitat
en espectació de destf.
Els caos de malaltia infeciosa
— Eta remas a la *Gaceta de
que s'ilavien r gistrat dies pasa.
Madrid" un arunci convocant als
Flordis
lAr- sala tenen tendencia francos desopositors aprohats en espectació
aparèixer
per no Mollar ambient
de destí En Joeep Franquet i Marbös
Penedés
apropóait per a propagar-se.
tí i En %mordí Sita i Esteban,
Sba publicat ii carien convacatória deis
El director de la Sanitát. del
nombres 61 i a2 de la nata, a fi
Piarais que tindran llar a auflesta Port, doctor Acosta, ha manitasde que es presentin al Rectorat loes
vila el 8 de desembre vinent. Ultra la
el prepvinent dia 4 de novembre, t t/dor natural" concedida per la camis- ,tat que en cap vaixell havia esa les onza del metí, per a elegtr ote. organnaadora r u Englantina", que ha devingut cap inalaltia infecciosa
entre les tres vacants registradas de cantar Pheroisme Ile Farbas el 1808 1 que es practiquen arnb lis major
la -Vida", que serä concedida a la
energia els serveis sannitaris.
el dia 1 d'octubre: Sa y a, Sant, 1gor
pocas religiesa , s'alargaran:
•
Avui, al mata an 01 räpid. Jara
Crist6ful de Baget i Granja d'Es4 imanas Ce 103 pessetes, 1 de 60 1
carpe.
de 50 pesantes, a la millar poesia do te- ?ion cap a Madrid el director gema
Mur,
1
copa
artistica,
a
una
puesta
neral
de Sanitat i l'inspector ga,
Semblantment són citats por
teina ihure: 1 objecte dadet, a la mial mateix dia, a la mateixa hora, Ce
llar rondalla pro ocells: un nitre al tema floral doctors Salazar i Murillo.
En Vicent Illa, En Climent Peral- , "Recuas 1 detalla histórico d'Albis » : un
ta, En Francesa Casademunt, altre, a la millar l'acoda (me canti el trede les tintes ile cOixi; dos °hi peN'Enric Plana. En Miguel Sola- i, Dall
d'art, a diles poesies de lenta PinEls creditors
da, nombres 63, 67, 63, 69 i 70, a les
te; und Jota ariletica, a la infllor coLicc-
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l'heroi capthiä que la inspira.
Acahä el concert ami) el "Don
Quixot", de Strauss, executat fi do que esculleixin entre les plama g istralmente En áquesta obra ces d'Ole-an. Olesa de Bonesvalls,
Sant Sadurní i (ìallinéa
mal.lahoiä el notable violoncel- Fontrubi,
-siitadmmuls), Vallmoll, La Filista Gaspar Cassadó, que estigu
ir'rladissirn. donant gran guara i Passanart.
A En Salornós Pijoan, qui duu
relleu a la seva dificultosa part,
especialment en l'emocionant el nombre 63, li correspondrà la
'rnort de l'haroi , pàgina admira_ placea no triada pela nombres 61
'tele de Rirard Strauss. També i 62, de les declaradas vacants
Lau celebrat justament el con- anib data de 1 d'octubre. I a N'Antelm Pujol i Alemany i a N'Emili
taras del seola solista senvor
Soler i Ortensi, perque els co: El mestre Casals va aseer ralee rresponen les places d'Algarn
aplanen, junt amb els profese Llanca fort. vacants respectivament d'ena dels dies 2 i 3 del
n Pors de l'orquestra.
mes (lile 8010.
E. M.
ere

DIssabte, 21 d'octubre de ts22

1ÌA IPUBILICITÄT

Els estudlante

Dama hi haurà eleccions genecale per a renovació del Consell
lirectiu a l'Associació Catalana
dEstudients.
Tenim entes que seran propo:atlas dugues candidaturas, eapitanejades l'unt per l'actual president En Manuel Thi6 i l'altre
per En Toirdos Roig i Sup.
Ambdues es proposen una tasca aoncient, i eficaç de catalanització universitària.

I

eld de tres censes per torante ¡llames
per a clames); un ',retal CII metaLlic
nüllor treball en vers o en prosa sobre el
lema '. 1.a comarea del Periedéo": un
/re ItunDe en inetallic, a una poesla
'terna !hure. A la vegada iii lis qualla premio extraordinaria contedita pnr
diVer3e5 personalltuts a poesies de tema lees.
Formen el Jurar: L. Nicolau TOIrrer,
president; Forme ran, vis-president; ¡osen p aradeda. Arevere; Lhils VIt, 11,
rinacll-Seuties, II. do Saavedra, vaedia,
,loan Amiguet, s rielar!,

ELS TEATRES
El lurat enearregat de l'examen
de las vuitanta set obres que
s'han presentat al concurs per a
optar al premi únic de mil pes_

setas està treballant en sa comesa.
E! nomb ae (le les produccions
que reclamen /a seva Mandó i
esttoli es tan initn n rtunt. que s'Ita
ajornat la data en qué es donar à
a coneixer el num de l'autor, haveril-se fixat el 31 d'octubre cono
terme de les deliberacions del jurat.
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BOXA
La vetllada de l'Iris Pank
La reaparició d'En Zaldivar féu que es
reuní% molta gent per a la vetilaa d'abans (Fallir, mes no en sorti pas tant
satisfeta cffle hom podia esperar.
El primer combat, entre Moreno ;García, hm de molta duresa; aquest darrer
s'asseguvil l'aventatge per punto. •
Herrero-Bertran: fou netament favorable al primer, que 'hernia en els quatre

rounds.
Barbens-Torelló: era esperada una fitdl victória d'aquest darrer, mes no sur.cei alai; En Barbees, per la seva constancia en l'aula s'adjudica la victória per
puras.
Moler° vence fíicilment a F. Alls, que
tingue d'abandonar al quart round. La
Iluita resulta emocionant, mes careixé .de
ciencia, per ambdues parts, que es prodigären cls cops amb una abonancia poc
corrent. El guanyador demostrà éste:
molt superior al Alls,
El match Zaktivar-Salvador Albert resulta poc amé; ambdós volgueren fer excessiva gala de técnica, lo que desmerei
xé l'interès. Zaldivar, sobre tot, per massa dmeontiant, boxeja amb molta lentitud; esttaliava el "cop de gracia" per)
els rounds passiven; el desitjat k. o.
tambe; sols en el darrer temps sr Ii vege
un net dornini. Un match nul, tot lo mes,
era el que podia fallar-se a favor del/.
Mes els jutges són molt complaents i
donaren la victoria; aixó me,tivä una xar•
dorosa protesta del palie que es desfeu
e,i improperis contra ürbitre i organitzadors.
Per a el vinent dijous s'anuncien combats entre Blind-H. Martínez i Paul Gabriel contra Gaston Anderson, a deu
rounds de tres minuts.

liare i Miss Bella Duthon de quin,
tuació se fan variats comentaris
Amb l'objecte d' evitar abusos es
present que s'exigtiä la presentaciG
Mol o carnet corresponent per a qz:xt
qualsevulga localitat.
En l'ordre del joc, que publiququ
continuació, put apreciar-se l'inteees(kit

començament d'aqueas concurs
A les to:
De Sucre contra Prat.
Martínez Sagi contra Henry.
A les it,15:
Caló contra Alentorn.
Clara contra Gonzülez.
Srta. Bufall-Sarró contra Srta.
Luna Tarruella,
Srtas. Duran-Maier contra Srtas.'.
M. Mas.
A !es z2.3o:
Sra. Duran contra Sra. Maier.
Srta. Torras contra Srta. Tarruellx
Leask contra De Sucre.
Filippi-Ges contra Sarró-Colomer,

A les 2,30:

Escardó contra Diez del Corral.
Ducasse contra Gonzalez.
Rodón contra Moriles.
Riera contra Villarrubia.

Noves religioses

AVI/i, Sants Hilarió, abati
Caló, màrtirs, i Santa Urauta.
La missa d'avui. De Santa lta,
rius en dissabte, color Mane.
Quaranta horas: Avui a res,
gdasia de Santa Clara, de Religio,
seo de Sant Benet , llores d'ele°.
aleló: de les vuit del ir.ati a lee
de la tarda.
Cort de Marta: Aval, Nostra
FlATACIO
Dona al pau de la Creu, a la Ca.
a
vela
Reg ates
tsdral, privilegiada.
El Coini:é de Vela del tlub Maritim
Adoració nocturna: Aval, Ten
ha fixat definitivate,ut els dies 12, 16
de Sant Miguel Areängetl.
19 del vinent novembre per a la cele— Demä diumenge predlna
bració de les grans rcgates a la vela.
a la catedral] basílica ei canonge
Degut a la importancia i significació doctor Vilaseca.
que adquireixen anyalment aquestes re— Ha estat elegit superior
gates, l'alcalde de Barcelona, el presiden general des Missioners del Cor
del Club Nantic de Tarregona, En Lluis de Maria, el P. Nicoläs Garras y
Bonet i el president del Club Maritim de Cuesta que era actualment proBarcelona. En Lluis Sedó. els quals, pos- vincial deAndalusia, Ademes haa
seits del bon desig de contribuir al fo- estat fets els següents nomena,
ment i desenrolllamca de l'esport nau- ments: subdirector general, M. re.
tic, han ofert valuosos trofeus perquè si- verend P. Francesa Nadal; con,
guin disputats entre els nombrosos iach:s sultors geuarals, MM. reverenda
inscrits.
e
PP. Joan Ponina, Felix A. ele.,
da i Antoni Nadal; secretare ei.
AUTOill031L!SMIE reveread
P. Manuell Arrandiaga;
El Campionat del Nioto ministre, 111. aaverend P. Ramon
Dueso, i procurador general el
Club de Catalunya
A les 22 inscripcinns pubiic.ades ante- reverendíssim P. Felip Moraló.
— A la Universitat Pontincia
riorment han d'afegir-s'hi les següents:
Motocicletes da sed c. c.: Lluis Arana de Tarragona ha obtingut el gran
de llicenciat en Dret Canónic, el
(Zenithl i tres Norton.
Tot quan existeix de notable en el mo- P. reverand Joan Malcasa, vira
ri
de la parróquia de la Santíssi.
tocielistue de la nostra terra reunit
en aquesta interessant inscripció que Iza ma Trinitat d'aquella poblada.
— Es troba a Barcelona el
de donar per resultat la mis formidable
canonge de Lleyda mossèn Angel
Huna.
La impressió produfda no pot jsser més Garriga.
—
Ifa tornat de Matara. 04
excel.leut 1 es d'esperar que el dia primer
de novembre novament es veurà Tarta- ha practicat la seva visita pasto:
ral,
el
nostre venerable prelae
gema envaida pels cm:bias/es de l'espora
desitjosos de contemplar les proeses del doctor GuMainet.
ases motoristes, fent del sea campionat

Convocat per un avis cenit a social la prova inéS brillant d'enguany.
maquina que es repudia dies enDe PAutódrom de SItges.
rara, ahir, a les deu del mata
Alret per la inaportlieia que per a
s havien de mune a la Plaça Retal
els acreedora del Lana de Barca- Barcelona i Catalunya te la constracció
de l'Autiklrenn, estigueren ahir a Sitgas
lona.
Des d'abans de les deu hi ha- En Francese (atisbó i nitres personalivia per sota les volles de la Plaça tats, cnterant-se detalladament del gran
gent passejant-ali plena da cu- projecte i tributant enturiastes clogis a
riositat per a saber com aeaba- l'obra que ens posa al nivell dels principals paíssos.
ria la reunió.
A un quart d'onze ja hi havien
LAWri-TENNIS
bota ls acreedors que pensaven
El XIX; Concurs Catalä
assistir-hi, que aren relativarnent
pocs, i acordaran fer una mania 1
comenearà a jugar-se a ks
festació. Per) la milicia sempre Ice del Taró el concurs que anyalincnt
amatent, baria llega l'avís que orgauitea l'A. de L. '1'. de Catalunya, i
es convocava "a tots eta interes- n que pronta revestir verdader succés,
sats en una rapida solució", i ; degut al crescut nombre d'inscrits i a la
veient que amb una manifestació qualitat deis euncursants. A rnés de les
no acabarían aviat cano aixd de- figures propiament nostres, s'assegura que
cidiren donar una ràpida dissulu- els germana Alonso entraran a la pista
ció,. fent circular a tothom i no tot seguit desembarquin; lacté N'Eduard
deixant formar grups.
Flaquer i el comte de Gomar hi pendran
Tot el matí la Plaça Reial es- part.
Sabem lamed la inscripció de dos extigué plena de guardes de acensa
tranjers; els senyors Vickerstaff i Waratet.
!!11

Parróquia de la Purissima
Coneopeó I Assumpció di
Nostra Senyora

Dominica XX després de Pailt
tecostes, 22 (l'octubre de 1922.Missas de dos quarts de sis a una
inciustu. A les sis, durant la mis
sa se recarà la primera part del
Rosari. A dos emanes de mil
pla.stica parroquial pel Rdo. sed.
nom. A les deu ofici. A iss ente,
la segona part dcl Rosari. A del
quarts de aotza visita de Nostra
Senyora de Montserrat. A tes
dotze, salutació Mariana i cara de
la Salve per les Filles de Maria.
A dos quarts d'una, plästeca betri.an ga ö,
l p;,1b rRod.o. doctor don Alead
Aragó,
Tarda, a dos quarta de alinea
ensenyalKa dal ealcei.sme. A let
Rosari cantal en procese.) per

l'amnesia i Claustros. exposieil
de S. D. 111., plätica doctrinal 154
Redsrv
Rdo.
r
a ira ecenm,
o ben edicei t5

4•11111~
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todos, la que queréis llamar vuestra esa
Pesa, pasará por haber sido la víctima
de la brutalidad de un bandido."
El conde comprendió todo lo que pa-.
Baba en el alma de la pobre niña.
—";Lo pasado no existe ya!—dijo lentamente—. La mano que 0.3 ofrezco ha
vengado el ultraje que habéis recibido..."
--sAht— interrumpió Marcos, que es¡l'atollaba son una emoción y un interés
creciente la narración del indio.
¿vuestro amigo había castigado al in,
lame? ¿Le mató sin duda?
—No le habla matado, pues el monstruo existía aún, como desgraeiadamen,
' te lo veréis pronto, pera debió vengar-.
se de un modo terrible por cierto.
—Qué especie de venganza tonni?-preguntó, como hombre demasiado acostumbrado a vivir entre los orientales.
cuya máxima es, tocante a reparación:
*diente por diente, ojo por ojo", para
• lo dar una gran importancia a la manee* como el conde habla castigado la in,
,famia de La Chesnaye.
—aQué veagnza tomó?—repitió el inA10--ade que manera castigó el conde al
miserable? He aqu1 lo que he ignorado
bieropre y lo que ignoro aún . Jamás me
hiao mi amigo una sola confidencia sitia
.bre este parücular, ni la misma Mana
1,0101 lo supo. Mi na s : P e ro, lo repito, gt

zL

CuiPITAN LA Cili.FSSAYO

3c7

rique vino a encontrarme y me refirió

la a circunstancias que habitan precedido a AU unión.
"Esta narración que acabo de hace,
ros me tranquilizó!, permitiendome
blat- y obrar juiciosamente.
"Una resolución `generosa y firme se
habla fijado en nii corazón al concluir
el conde.
"Quena partir al instante mismo, dejar el castillo y no volver a ver jamas
al conde ni a la condesa.
"Ambos deban siempre ignorar mi
funesta pasión: yo sólo, pues, rabia, su,
frir.
"Pretextando Mil proyeelma, de los
eirales no nie acuerdo ahora, declare
al conde que me era preciso partir
para París inmediatamente.
"Encerrándarne en una decisión irrevocable, no quise cedar »i a 5M instancias ni a sus ruegos, y. deje el castillo
aquella misma noche sin haber vuelto
a ver a Blanca.
"Corrí a Parts: trenta años cantaba
entonces, era joven y estaba en toda
la plenitud da mis facultades. Compren.
dl que para combatir la pasión que ina
habla desventurado, era preciso substi-.
tuirla por otra inda poderosa aun, mis
tar un amor Con otro amor.
L "bis lancé a la yida avcaturaKa.
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dolor, permanecí trémulo y anonadado
(Manta de la joven condesa que me mi,
raba con un asombro mal disimulado.
"Sorprendido también el conde de
mi perturbación, apresurüse a preguntarme la cauaa de ella, creyendo que
era una repentina indisposición.
"Por fin, recobrándome un poco, lo.:
gré balbutaar algunac palabras y .atr,buyendo rni postración al carmacio del
viaje, me retire al aposento que me
había hecho preparar mi amigo,
"Las horas que pasó solo fueron tasa
ti g res de todas las torturas de mi corazón.
"A la vista de Blanca, la pasión que
yo sentía por ella aumenta.
"Creyéndola muerta habas llorado
amargamente su pérdida, pero al encontraria viva, niás bella y más seduca
tora que nunca, al ver que nos separaba Un (obstáculo insuperable producirlo
en mi ausencia, sentí qua el mor que
• aralla en mi corazón se le añadía el
v e neno corrosivo (la anos celos sin l

f•21

"Estaba celoso de mi amigo, amabt
su mujer y sentía que la ira substiee
tufa rápidamente a la amistad que hass
ta entonces abrigara por él.
"Mil furiosas ideas so agitaban en ml
datiraulo °imbuya..
tuandg al *amo Ea.

EL CAPITÁN LA CHESNAYE
preciso que esta venganza fuese muy
terrible, pues hizo subir hasta el 1113 1
alto punto la rabia del que la había
sufrido, encendiendo en su pecho tat
deseo desenfrenado de sangrerila , re
presalias.
CO eso?
—Vais a saberlo.

VII
EL CONDE ENRIQUE
—40s interesa todavía lo que os cuell
to? — pragunta el narrador mirando
fijamente a su joven compañero.
--a Más que nunca! — respondió él'
te.
—Pues bien, escuchadme, joven, es'
cuchadme con profunda atención — pro
Siguió el indio con voz grave.
—"De que argumentos se valid el
conde para vencer la noche con nadie
tanda de la joven, con que dulces
tiernas palabras logró acallar eata
ciencia justamente alarmada, *dallo!
&oil que poca Psaportga,
' • ' •

""'" engli"gliffler
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Dentabte, 21 d'entube. de 1:"

. - 12r.rega general, cap a Palmad.
Velar espanyol 'Esperagra",
arnb càrrega general, cap a
lega.
Veler espanyol "Maria Bonmaernb cierrega general, cap a
CAINIPODIltON. — Malgrat det tr,
Macant.
temps sumament plujós, la f;ra
Feier espanyol "Porto Colón".
de Santa Teresa es veje força gran eiverega
general, cap a Car'
concorreguda. Els pagesos 1 ra- lagena.
modere de la contrada hi feren
Vapor esprmyel "lela de Pacap ami) bestiar de teta mena, ne nny",
aun) c3rrega general, cap
efectuant-se emires compres per a Manila
i escales.
tal coro eren elevats da preus.
Ha pres poasessie de l'es—
Valvelia *eruta
cola oficial de note de la nostra
Vapor eepanyel "Algorteao",
vila einteleigent. mestre En Joan
Capelia, a qui ciesitgent un bon umumb Ilast, cap a Sevilla,
Vapor belga "Garonne", de
encert, 1 una tasca ben profito!ransia, cap a Tarragona_
sa.
Vapor suec eSand% le", en l'arel.,
estat demanada la mit de
cap a Cartagena.
reneisera i gentil convilatana
Vapor eepringol "Cabo Roca",
Antónia Megret, per al joy o ami:
nostre j fervent nacionalista En amb eärrega general i trànsit,
cap a Bilbao i escales.
Joan Gelaheri i Crosa.
Tatch nord-americä "Espee— Ha tornat de Madrid, on
adquirit el tito' de doctor en Me- n'ene", emb el seu equip, cap a
dicena, l'inteleigent metge En .a mar,
Vapor espanyol "Polar", en
Juan Cualreeasas.
liase cap a Sant Feble
— Per al nostre bon amic
Vapor espanyol "Mahón', arnb
company En Josep Pujol ha e seärrega geoarcl, cap a Malle.
tal dernanada la xamosa campVapor espanyel "Rey Jaime I",
rodonina Na *aria Auli.
L'enllaç tindrà lloc a principis eanb càrrega general, cap a Palma.
de rally neu,
— Han començat a empedrar
Els catite
el carrer de Sant Roe.
La dieminnehe del tonatge dis— Diumengevinent tindrà lloc
al carnp d'esports un parta en- punible 1.a determinat una notatre els primer i segon "tearn" del ble millora que es deixa sentir
emb mejor intensitat en els nil"Crup Esportiu Carnprodoni".
lila anomenats de remeten. Des de
ESPUMA DE FRANCOLI- nue comeneä el corrent mes, es
En els examens efectuats el rima nota en general una tendencia
passat a l'Institut e neus, sor- mes ferina, (lene principalment
tiren bateillers ele joves En Jo- un repartiment Triét3 remilar del
sep allnguella i En Llufs Carulla. tonellatge en explotarl ó als dife— Mama d'aquesat vila el jut- rents mercas. Darrerainent l'age municipal, En Joan Garcia. El fluencia enorme de tonatge carsubstitiiirä segons se'ns diu, Ea Poner als Estats limita i la pleJoan Farre Garreen.
lora (le vaixelis al Rin de la Pla— S'estä acabant la reuma, ta preduiren un deplorable efecresultarte fins ara, de mea pure t e sobro la enunció general. Deserau. Dona el preu de 750 pes- apareguda ara aquella aglomerasetes Pis 100 quilos.
eie, p is tipus tendeixen a millorar
— El diunienge passat hi trai donen ue to mes ferm.
gue un interessant partit de NitDes del començament del irles
ro: entre els prirners equipe dei
ports canadencs i aniericane
"F. C. Juneda", de Juneda, i el del nord hen eoleleitat activa"F. C. Francoli", d'aquesta vila, ment vaixells per al transport
resultant vencedors els locals por grane. Moteeal-Mediterrani
un gol a zaen.
pagel a 18 i 20 cèntims per 100
— hla estet nornenat notare lliures; de la zuna nord a Geno-.
per loen d'ant i guitat, En Manuel Ntl, a 16 cent'ms; Montreal-AnerOsorio i d'Orado.
erre', 13 eimlirns.
El que fins ara ho ha estila En
Les fustes serrados del CaVelentf Salte, es traslladat a Se - nadä paguen 75 xilings.
:ós (LI‘yda.
Els pulla del Plata han pros
— EI diumenge vinent tindra gran nombre de veixells, pagantIlne al lecal de liesgleela Vella 'e el nól its pel transport de cearfe inittwurrl de la Cungregetala fine a 28 xílings.
eia Eucarística dels Sants AnEls rieles dele nitrats de Xile
gels, on es representaran el dra- eón menys ferms.
ma "Sant Tarcissi" i la comedia
Els inereats orientals experien un ade (l'En Manubens i e Vi- menten ceda calma, perú les co(Me "Dues ànimes de l'altre inón". titzueions sien ferinos. Bambay
Es diran, tamt"e, diversos diem-paga 20 'Bines per Regne Unit o
OS, i es cantarà la sertlaaa d'Ea
Continent, i Saigon 25. Els ports
Morera, "Les tulles seques?.
de la costa Oest d'Australia han
— Ha ee t at deinanada la mà
pres varis vaixells als tipus de
Im distingida senyerela Na Dolors 38 i preus inee alt: han estat paBosch i Teree, pel jove i distin- gats pels polis australians del
ga tneetre En Josep Malleu.—C, feud.
El mineral de/ Mediterrani i
Golf de Gaseunya experimenta
y erta calma, per() ele tipos aún
frmmrs Bilbao i Carda( paguen
e13. Hornillo-iletterdarn, 6/3.
Salitres vcirrat
El Danubi minora. S'Itan
Vapor espanyol "Eepafiedete", gat 22/.6 L'Unge per destinació
de. Villagarria i corales, amb cäAnvers-Rollerdam. A Alexandria
rregn general i tres passatgers. el gra de cola paga 11 i 11/6 fins
:erearrat null d'Espanya NE. Con- a Londres i hull.
sigeatari, Currpanyia Transmealterränea.
ItTOVINIVITS DE TetareVapor internliad "Dalia", Ce
8ATLANTICS
Calänia i escales, airb
Es espera', ave, procedent de
eärrega general. Amarrat moll
Larcetuna Sur. Consignatari, Buenos Aires, el transatläntie
"Reina e;etoria Eugenia", a:ní,
Bailas.
Vapor espanyol "flamon', de correspondencia, passalge i cerrega
general. Serls amarrat al
7.1älaga i eecele.e, amb eärrega
eeneral i 58 paesatgers. Amarrat nioll de Barcelona
uoll d'Espariya tv Consignatari,
Segons noticies facilitados per
liamos.
la ea-a Italia Ameritia, ligeras .le
Vapor espanyol "La Guardia", la Nav:gazione Geedale
Ir' Tarragona, arel, vi. Amarrat
is vipors "(lineo Cesare" i `P.e
mitt crlespanya E. Consignatari,
Vittue.o" suprimiran l'escala que
Gilabert.
huelen de fer a Barcelona. El
Pailebut espanyol "Villa do "Giulio Cesare" ira esperal el dla
Arenys", ele Cartagena, aneb rei- 26 procedent de Genova i sortire
ne:a!.
directament d'enueet eittim port
Vapor eepenyol "Mahón", da cap al Rni da la Plata. El "fee
Malló, amb rärrega general i sis Vitturio" era esperat el eta 23 a
passatgers. Arnarrat Juan de MuBarcelona. peocedent de Duenoe
ralla. Consignatari, Amengual.
Aires i escales; seguirä directo
Vapor espanyol "Lulio", de cap a Génova, sense deturar-se
Gamella i escales, anib càrrega a Barcelona. Xo decidit enecneral i 3e_pueseatgers. Aniarrat cara si en surtir altea v'gada de
mol' d'Espariva NE. Coneignatari, Genova cap a Sud Arnerica toreCompanyia Tratreinediterränea.
en a Barcelona el dia 2 de noVapor italià "Nicolaos",
vernbre vinent, cual eeteva anunharsella i escales, amb càrrega ciat.
venera!. Amarrat moll de BareePel que toca al "PrInetpe
lona Nord, Consignatari, Arturo
Udine", del Lloyd Sabaudo, que
le Luciano.
Vapor interalind "Rellena", de es esp rat el dia 31 del corlead,
rieete i escales, zimb earrega ge- procedent de l'Argentina i Brasil, la rasa Villavecchia, consigneral. Ainarrat moll de Sane Belnatäria del metete, no te noticie
tran. Consignatari, Bi ¡JI U/3 .
Vapor italiä "Sant Agustino", que hagi estat variat el seu itile Génova, ande cärrega gcneral. Jurare,
Amarrat moll de Barcelona Sud.
Coneignatari, Ligure.

C T ATTIS
ARENYS DE BAR.—No retete
th. ls desperfectos que l'aiguat del
umenge avant passat cause, a
postres carrera i hurtes, el dinmenge paesat altra tempestat
daigua caigué en aquest termo,
lord baixar la dorada i rials amh
extraordinäria impetuositat. Els
ce:sperfectes en la Riera són d'alFuria consideraciú, principalment
al rial del Barda on forraosee
borles han quedat convertides en
tristos sorrals.
— Selecta fou /a velllada amb
qué inatignrä el Centre Reg:ona1 s!a la temnoreda d'hivern. si es
le en cumplo la nombrosa i distingida concurrencia que s'hi
aelegä. El quadro dramätie, acuradament dirigit pel sanyor Xena, interprete amb gran justesa
les comedies "Flors i viales" i
ente bien", Es inlerprete, senyara Ortege. i senyoretas Maria
i Francosea Virgili, actrius, i els
elleionats senyoretes M. Ferrer.
G. A.. i M. Serra i els joves se-.
ryer Valls, Ballle, Miqncl, Nirehm. Gurt, Pertnlae, Nogueras,
lievate Pons i Graupera, foren
re . 11 npinudit felleitats per llar
erf felica tasca.
La presentatiö, molt cuidada,
'a cärree del prve M. Gurt, el qual
es revelä un artista veritable,
Per a la vinent vetllada s'estä
estudiant la comedia "Foc non".
— Els trehalls, que coro havi,m anuncia!, es venian fent per
a l'adquisició d'un camp d'esperts, han arribat a la reatilza• confirma t iva. Nostre ardida
jeventut Naelenalista, desitjosa
de que els mollíssims elements
pee a nostre vila senLen l'impuls
en:orille del fit bol tinguessin
.1a .e apropiat por a son esrandir Hit, no reparant en nitjans,ha
niat per un detertrinal nomb.•• danys al sen propietari, el
nacionalista senyor
,
tann, un rnmp situat al Riel
: Remey, torant a la finca dita
e• , ,an Nunguer, da‘ant de I'llosNitré, i a uns 150 inetres
e•
alma casa del noble.
I catup dimensions exdinänes, i llur ceesid rereper al propielari un sacreei es te en compte que ac!
han plantats, ademes
it
c ::ne cenlenars dat bres frute - una formosa vinya.
:giosos i adietes elements
ara van i d la calaeia fur • 'a han ofert Ilur concurs i
moral i material. Corn
¡ole
aplanament exigiaesmont d'uns tres a quatre
• • eas cebles de terra, 1.8.s
-.
IX la deeerció deri,xpert
•• ("`Illy Or Puiggres, ea• 1 an erial, a l'et r• ete que
a .ns d'any pugui fer-so la
- a naugual.
e
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cuent

ji

i:7: ,• a . la

breu erirmane'at, i a
edil .le 91 aeys, morl

• ea p, ala l'industrial
- ella don Josea Camps i
eaal,
ultra iereps, fou
Ie
e de la política
A. C. S.
G . netNea__Area roposició deis
ee -e"- de la Ce N. N., la Junte e e: eapel de vecails associats
'\ t, per IR mote contra
R. Yeanst eetraordinari do
lee. e . pessetes forma: per lAj. ai.emtt d'aeuesta dula t per
•
a er lzace:/ d'rnportants
- _ ntes 14 1 segilents de
rai tea :e, eo celebra:a:1 a la
el a ...a:1" d 't..rnt públieees ele
ea ,...ene per a preveir d;versea
p:
Calctfm,•Stis de camine.
— 1k Sareeat d*Drquestres
pro nn ,,e:a ha auerelat
.• a Le Pea Caeals, en la seva
p..• ;
1:iita a aquesta c'.utat,
•
i'ecepetó derna
deis seus
ereetiu' e , convidant a l'Aeneet, a l'ae.a.ciaohe de Me- l
5. a a l r1S agrepacions chorale
Ji e U con' r:Limixin a la gran
deailet. de Lliemenatge.
— LI propve.ent
d 22. jugaran un paren. de
,
L e l'Eetadi da la U. D. G., els
equips de la mateixa 1
de r e ll•»pital e nc E. C." Per a I
properes firee la U. D. G. ha
c e erraetat eIs primera equipa del
er: a -sa" i de l'Avenç. Tambd
ee probable ,jue vinguin l'Eapanya i el Sehadall.
— 1.a CO1I1/ Siiö prnvineinl
eelat convocada per als dies 25
,Paqueet mes.
— Eas Iniciadors de la creaa
ea': d'un Ateneu en aquesta cinta! esten rebent miles i molt
%.

1

Víti n Iwie.;

Promet esser un axit el
corrert que org anilzat per l'AssienaciA donarà el gn
real violinista belga Crickhoorn,
el dia 24 d'aquest mes, al teatre
Pral, in..1 d'aquest a ciut al.
— S'ha conetiluit la Unid Es _
portiva del Pont Major en la ceelient forma: rPesideut, dert
Luis Soler; viepresident, don Jo
sep Miguel; treacrer, don Pero
Iteadas; namptador, don Joma)
Fuste; vocals. don Alfons Frei:as i don Ani ni Bonacorna; secretare don Eduard ()errores.—
Corresponsal.
ISABADELL—Varis socia de
la "Jeventut" de la veterana
A c ademia Católica, varen empen_
drío a la formarió d'uns equips
de ffithol havent assollt Ilurs
tre halle l'exit mds faleguer.
•
club Aoven portarä e norn

de ? Jovenfut" i ha eseollit per a
distintin els colore groc I vera
mell de la bandera catalana.
El passat disselete tinglitt Ilne
la reunió de constitució, mere
presidida pee doctor Latís Carreras.
Despeas d'aprovar- se it regla_
ment s'elegí per aclamarle la
Junta dirreliv'a, la qual ha queda t eonstit a ida de la ¡estilen t manera:
President, Francese Pujadas;
vispreeident, Pera ForIch; seere-.
tari, C>triffl Lloneb; Vis-secretaRamon Pleuillenr; Tres:eres,
Fidol Balcell; l'ornas, Francesc
Costa, Miquel Sunyer, Tomàs
t'enalva i Salvador Codina.
A etentimeació el doctor Carreras dirigí la paraula als es..,
portistee. alentant-los a seguir
la via empresa.
Feu resaltar els aventatgee
la pràctica de l'eßport, que allunya a la leventut do locas tanrals i de caras. .
Rernareä que el futbol ha de
practiear se m'II a esport, no
com a otlei ni l'AM a finalitat:
aixd 4e, que el fulbol no privi
la präctlea de les virtuts.
Al.ludt la primorosa al.locurió que el Sent Pare actual,
Plus XI, dirigí a uns esporlistes
belgues. en lloança de l'espora
Finalment recomanä eerenitat
i noblesa en el jec i que mai
rapassionaruent ofusqui als esportistes.
Finf la reunió, 8 ortint els
oients immillorablement animats
dele majors entusiasme,.
Es Iba eran a dala probable
del debut deis equipe, el proper
diurnenge, rija 29,
LLEYDA.—A l'espectable que
dallaren els regidurs d'I T . M. N.
els radicals dril Rei en la durrera sesee.; consistorial, acatara
centra la proposició que contenia la declaració propusada pel
Centre de Depernente Comere, especiar: e que ilesdiu de
l'histöria be a dellnidament nadienalista de la Corporaeia 111U n liC! pul de Lleyda, repLearä anea
un altre spectavle dernosIratie
fins l'evi !Ancla, de que a Lleyda, a despit le toles les claudicacions, les traicione i les coneorxes amb qua esle. escrivint
seva histeria vergonyosa la coaheló monär q clieo-lerroaxista,
molt incomprens:blerwnt afavorida per eletnents bareellonine.
que's diuen eatalanistes, segueex
preponderael l'esperit catalanes-e
de que va donar proves (an paleses la Concentrada popular.
Avui o derrä serä enviada al
ConLre i.A.u l ettomista Dependents del Comerç i de la ladeetria, de Baredona, i'adhesies dels
regulare que defensaren la proposicie esmentada i que fou rebutjada a l'Ajuntanient per le
rojoria d'un vot. La firmaran
lambe inelts ex-reMdurs nac.onalielcs.
L'itlieia(iva d'obsequiar amb
àpat jomulae els regidora que %0taren la peueoe:ció ha tingut :non
faverab:e aeullida,
Sima tenstituit una coraissló
organitzadora d'aquest homenatge, composta per delegats del
Centre ele Dependents de Lleyda, m la seva comarca, Joventut
R e publicana, Joventut Catalana,
ti i L iga
geonalista.
Put ja ateneer se la seguretat
de l'exit i que l'acte d'homenate
ge als regidora nacionalistes cons
tituirä tina (leida (llena de la seva
importända i (leí pelle de Lleyda . els sentiments de catalanitat
del qual no pi 1.a, natursimene
apreeine la majoria consistorial
d'un vol. furiria la niljansant la
corrupei3 de. Cus electoral.
—Va venre's davant de la Junta administrativa de la "provincia" la denúneia que per defraudada va formula: el Lineal, de
Carabile..rs contra el magatzemiela de vi i primer tieent d'alcalde d'aquest Anuda:nene Joan
Recasens, a'gnilicat represe.tant de la nolltica d'Unte monärquiea al IiUi1!ci1,j,
La Junla va ipreciar els
eaments de la d. eeecia, i tenir'
eomnte que la quantía de la
defraudar:he denunemea era moli
considerable, va acordar pasear
I assumpte al Juejat.
Aquest Recasens fou qui c omençà p reeidint la sessie en que
foil rebutjaria la proposició nae.onalista del Centre de Dependents, enfila( a la qual l'alcalde,
senyor F.stadella, negä que tin
gues personalitat Por a &manar
dels Ajunlaineete una deelaraelö
en cap sentit.
El Club Cid:5de d'aquesta
ciulat projecta una curas de laeieletee pel Pa d'Urgell.
S'adjud:caran elles copes, una
Irr a corredora dril grua A i una
nitre per a l s del grop II, a mes
han nombre de premie en metäne
i °tejerles d'art oferts per enti
tats i particulars.—C.
F
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Saisella aespataate

Veler italiä "san Antonio", en
'test, cap a Citesitt.
, Velen italiä "Santa Filomeua",
en flan, cap a Niza.
Veler espanyol "Cazalla", alta)
carlee, cap a Palma.
Velen espanyol "Teresa", ala
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SANITAT

Aquests darrers dies snia pro
ordit a vacunar mis soldets d'algunes baterie.s de Barcelona en
previste) de qualsevol invasió
epidemica.
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PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. :: Telefent 3344-A
Fabrica a Sarriä

BARCELONA

DE MADRIDI
EN PIARES JA PARLA
Avui, contra l'ocorregut altren
dies, ha eetat exalten el miniatre
de la Governació quan ha rebui
als periodistea,
lea explicat el seo silenci dele
anteriors dies dient que no ~lava parque estaca &brumal de leeball; titules eren les Ceses en que
eslava laborant. a pan del despala dele assuniplee corrents.
Ha e.fegit que el Govern havia
decidut deixar en llibertat a l'Ajuntament de Valladolid
elegeixi el seu alcalde.
La convela-ea ha derivat envera
les gestione que Se cone.3ple de
representants a Corte feu el ministre de la Governació per a obtener el ciineurs dels seus come
anys de Gabinet amb l'objecte d'evitar el fingen de /a Ilagusta.
Ara— ha det el senyor Piniess'estä fent una campanya molt
diese per acabar amb aquest terrible mal, que tau enormes danys
produeix a l'agricultura i Govern es proposa activar encara
mes aquesta campanya, fent-la
per etapes enèrgique-s ea lotes
les provineiee.
lía parlat, linalment, el ministre del problema de les subsistències i de lee queixes que formulen els periódies perque no
s'exerceix pel Govern Fardó deguda per aconseguir l'abara temerit de les mateixes.
Deia el ministre que si no s'e)(recela la politice d'abast neceesiria no es colpa del Govern.
--Precesarreeat el meti recent
decret sobre subsisleneies pot
alondra aquesles queizee, i ha fa,
puta ja es l'acalla als Ajuntaments
per a obrar ainb lote ilibertat en
aquesta materia.
Jo tino noticies de que aquel
cremen ha començat a aplicar-se
en diferente capitals amb resultat satisfactori.
Respecte a Madrid ha comenval a apliear l'autoraeaeiö concedida Pol decret en rassumpla
de la caen; de manda quo Les
queixes sobre subeistencies han
da dirigir-se als Ajuataments, ja
que aquesIs tenen mitjans d'intervenir en el problema J'abaet
meut e.
PRe"..1.=Releig DELS
Te:3
I -a S,Ka.tat d'ularmnes m.amclistes
"Magister' 11,1 ceatrat una asserables
acov•tran rcalt.ear el svg: :vrt progratrra:
Reorennitra
. tie., del nugistcri
prienri: a) en p.:Le:5 arnb l'ingres eu
el drocix; b) ea rekei.5 al/lb eh ase:n..5 en l'escalaló; c) en relació an,5
els so.:s.
a. Acauseguir que el títol de zr.agisami biLui niciatit p,r a matricularse e', ka divo-bes iacuLlas de la Un:vtrsilat.
Ttre,r. Arribar a la creació dc la residencia per a ne.rnialist:s.
Quart. Assolir la creació del col-14,i
dariuns del mnistrri.

--

R. 0. S4?DRi LA t./AGOSTA
Coiuzldiat ame el miiiinee de la Go-

UNA

varía...cié, ha dit el luinis.tre di Foment
que, donada l'iír.partiuteia qae assolía el
ilageli de ia 11:gosta a les provincits enszed, a i Ca, ii i.tui cíucaç p'r a la seil
extinció, h díctat una Reial ordre intercesant deis Gurentadurs casis, sind'
dm :„:viardia civil i agents de rautoritat
que adoleta atub urgèn:ia les mesures
upar:unes p‘ r a c..rregir almisos intracd,es cl la Sri de cave, en el que es rePersia als aove:, la mesa circulaci5 i introduv.iú, nu.r.s o viuí, en Lt pJblaci6.
- sen,v
i la se.a venda en beis i
justiar eis requisits que determina la
Rial t.rdre, impasant als iairactors I, s
mulars i penes cororspcnents.
1.;..W1:1 11ü

COSES DE CORREOS
ten d'agrests dies eurerarä
everataf6 pruveeineal del ens
de Correas, en el qual senden
majoria dele onciais termes, eliminant 402 funcionares.
La revisie deis expediente d'aquesls empleate esta encomanada
a 40 caps del roe,
— El ministre de rientes en
rebre els periodistes, ha dit que
meiruies al nou director generell
de Cumunieacions, senyer Rodriguez Viguri, utareä alee el Corre',
miller que fa mig segle, ja que
s'havia rebut avui en da latamente:e genenal una carta procedeet
de eirona i cine fiel, depositada
ath en primer da felner de 1863.
Efectivat»ent, cml Fervor Bergainin exhibí als periodistes la
carta de refereucia.
El sobre te la segilent dirreció:
"Ilustrleinio seçur Director
neta! de Contabilided de la II. P."
La Direcció de Gurreus ha tenerla
les inicials posant en tinta "Hacienda Pública.— Madrid". eh ha
un timbre de franqueix que din:
Correo oficial. media onza" 1 tut
segell en linea violeta.
El sobre armava tancat ame ma
ce/g estee oblea i dintre contenta

Plagases d• 401. +O can.
Pie-v..5'35 ro,

documente de la comptaduria de
Piligenda mata an la previlicia
ile Girona que ainh data de pri.
roer de febrer de 1868, comunica
la dita depenttenete el aireeteir 4e
ecunplabilitat que la nota dele
roas que roan/ten a la exila de
la Tresoreria en el die. anterivr,
i Cis que queden en la data indirada, eš de 467,802.211ä..oals, de
la cual quantitat n'hi havia, par
cert, 30.000 en nr i plata a les are
'mes re.servades. La total existene
eia ascendia a 306,755.006 rahs,
delle 50.451100 en plata i or.
Firma el document "P. A.: Diego
di Ozuan',
El ministre no sabia on Sauna
estat detinguda la carta durara 3n
anys, i ha dil que dunaria conipte
de la treballa al ministre de la
Governació.
EL PLET DELS ENCIINYERS
QUEDA SOLUCIONAT EJ.. CONFLiCTE
El piel que mantenien
alu gines de l'Esoutla d'Enginyers
industrials, ha quedat satisface
liöriament solucionat.
Aquesta larda ha rebut el icenyor Sänehez Guerra la visita
d'una comissió d'aetillers, que
portava la reptes
. erfeci4 de lote
els seus companys d'Arma.
Aquesta ha deixat ta solució
del plet a l'arbitre i criteri del
cap del Govern, deelarant que
elle no tradeven ele que ele seise
titule fossin equiparats als dels
enginyers civils. sinó simpl e.
ment de que acabats els seus ese
tudis se'ls hi reconetzi la valldesa del titut.
Aviat serle modificat el Decret
que inotivä el cerflicte, con._
fiant el presiden! del Ccrnsell eri
que uns i altres ezelliran in solució satisfaderiament.

DE BARCELONA
TEATRES
GOYA.—"Cl honor de tos
acmt.. 8 ", drama en 3 ace
tes del seryor Tellaeche.
Aquesta nit, mil preguntar als
que semblaven estar-ne enterate,
si el senyor Telleeche havia fet
altres coreediee, ene 'iran contestat que aquest senyor havia
fet coses Ueugeretes, i que "El
honor de los dernäs" era la primera obra seria ene tela. 'Verdaderaruent, l'obra As seria de
deb6; regué encera que hi surte
un "niño bien" pneasolta i ein
aristócrata da carió, Ice rosee
que paseen 1 les coses tlUe es
dicten eón d'una serietat a oroya
de bomba.
L'obra representa un gran ban
quer al qual 11 va rugir la dona
arrh un as:Irrite: des de la fttgida de la ra y a nora, aquest han_
fuer sima terral una fera, Un
cavar 1 un con de roure. Els seus
germans lIi volen pesear l'herència i una challa molt trempada
que té, sembla que tarripser perd
el ~pe. moment surt a raea
iii iun rol que ha fet una esta-,
fada a la case de llanca del pro,
'tagen iota I arniest noi resulta
que es SIl de la seva dona i de
eamerieä.
Des de artneet fet paseen inri
pila de reses, per() ben wrirat,
no pasea res, perque el banquer
vol a la sera doma uaa anea
eeearla i pernera al nll de la 'ova denn, 4 per salvar l'honra deis
(Jemes,, o sigui dels sens erre
mane. el e Si deixa rels (martes 1
eent va a Ameriea eirti la Causan/ de les seres dregräries.
lnterve lin .tal "Padre Joee"
que sembla qtue ho ha d'arreglar
tal, pere que no arregla ree, 1
din unes coses que ro s'aveaen
ene el veeeit que porta. per,
qué hi /aren': le e/-dental de
l'autor fe ea que s'imposa en
acmesls aase s.
El senyor Tellerehe fin volcut
fer un drama fort i punvent, d'e,
quelle que en dicen d'obeerveriel
pe n rolegira 1 fearetlisel dr les
peseions i els seutienente. Nosaltres, modeetament, opinem que
ene hn senablet eme obra falsa
de van a pene, felea ate sjeseen
cions i falsa des d . 1 por/ de sieta heme de la cose. 111 ha rnelt
bona voilontnt per part de rau..
tor, peró no ens ha ronvenee
gens ni mira. Potser ciuqualita
liar; cerera batirla fet en gran
efecto; are, enenra que no s'es.
¡renta coses milktes pus ein.
quanta
encere, TinI1111 9 ene
fan p ferte ele ntle, le mane, els
rones i ela espesa-lee tel senyor
Morann, que ama edad del re.
risme i del teatre naturalista di
un !ninfo.
El senepr Morena neerssita
obres com neneetn; ohres en unih
ee pugui Iluir ell, i reprirlant a
la concurrencia, la faci aplaudir
1 galvI lee abres), enriara que si_
guin mes falsee que la cara de
Judos.
Maigrat ai ga. que nosallreg
erelena 1 diem eineerament,
püblie es porlä aznb l'obra corre
un verdader anyell; es deix li doe
mutar gel gest de gran actor del
senyor hferano I weekend id se.
ayor Tenaceo que sortf una pl.
la de vegades a 'aluda: iß ce
allyS
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DON JUAN TENORIO i EL NUEVO TENORIO
prolaglonistm:, Jaume Barrita i
Elvira Torrens. Pneus, baratis-
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.E Les joies de la Roser
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Teatre
el
3 Gran cempanyta dramilllea castc• llana FroJaa-Caperó. 05111, d1500bte,
73 tarda, a dos loaras de cinc, gran

matinée poptbor, LIttuta represen!: Icrld del perollir drama hisidrld
en S artes Dan Juan de Serrctlon- le
• ge. Butaca aire entrada, 1 p:a.;
• general, 0'40. Nit, a les neto en E
3 plum Colossal programa 2 drarnes.
a 14 artes- Primer, el pep. olar drama a
al en set ardes Don Juan Tenorio; se- a
a 8 0n, 13 Il o Ir e n0a lcarn'aiiea on Ost 3
• ales El nuevo Tanerio. Da:manga a
n tarda 1 n'u Don Juan Tenorio I Cl 3
▪ nuevo Tenorio. Eil esindi. un sonsa- O
a tetona' melodrama de cosa/rus bar- 10
colon:nes mojera:cs.
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Avui, tarda, pe?ular:
3 obres ti acIlideS, 3
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i selecte concert pols ortiste_s senvor ,; Vendrell,
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Quer i

Pineda

Nit, "a ,randiosa obra:

DON JOAN
DE SERRALLONGA
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Durnenge, tarda:

íi

P td
li

▪

DON JOAN
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Per senyora Callao i se-

r;

nyors Vendrell i Massailes.
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Teatres Triomf i Marina
Avui, dissahle, El nou Fanto...

mas, set capitol: Perdent es
guanya; L'art d'ésser actriu; La
Itegenda del sAlzer; Els tre u mas
queters, eapit.d lo,

EL LIBRE CAIR540
A les sis, i nit, Gral
Moda:
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Centre Autonomista

O: DEPENDENTS Lt:L CCRIER9
I DE LA INDUSTRIA
Dernir, diumengr, 22, o les 4

tarda. Festival ea obsequi de les
repro s. en t acions de l'Acte d'Alir-

inaCid Naoionalista:

•

Teatre Circ Earceiones
Dilluns, torda, a dos quarts
de cinc, èxit orelxent:
LA MONTOS
Nit, 14 actos, 1 ;:

Aristocrälic aal6
Palau de la C'nemategrafia
(Quintal, Suhe)
Ayo', dissahte,
verdatler

iii
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g..
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CHARLOT
sorollós de la sentimental ccuaununit
a
•
AMOR CE MARE
es
▪ Intrenrelaeld relessal cenit p e• Mama artista Mil,. alad3;s. Cm.- 11.
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Magolfie decorat deis escenhgrars Deshays I Arnold, Çastells I Fernandez, Morales
Co/rnenero
600 artisties vestlts de la casa MAX AVE I.DV, le l'avis.
Integren
revista, entro altres, dil a mareos
LE VITISAIL ENFLAME, LA MESSE NOIRE, LE BAISER DU DIABLE, LA PORTE DE
BRONZE I LA CONQUERANTE
de la revista del Folies /largare, de Paria, redil& CO exclusol g a per el sed autor
Mr. LOIllS Li.MARCBAND, a aguaita ErorreSa, I el salnet de cOaliniki rriadrilertys
(extraordinari riza al teatro Lara, de la Curt,
ARREA COCHERO/
re1C/uSiva del (vial p e r a Barcelona han redil lamba els suturo, srnyors Ramos de
Castro 1 López Marta, al Principal Palee.'

100 ARTISTES ESPANYOLES I ESTRAAGERE8
Wir. und Mra„ J. Mi. Jacket.»
-seis Folies Bürgere,
Porra, i
Polaco, de Londres
24 JACKSON GIRLS
MARGGER/TTE 001,011N
MANOLITA DEL RIO
VERA COOPER
PAULETTE AMY e MYR/A e ! VORNE AIMER
Arlandre Nolla — ESTNEP OLIVER — Enric de Ghery
Totes les hita, 3 les deu. 012008 diumene, ; Mes de testa, matinée a lee quatre de la

1,700 pesen«

gust d'assaben-

Ponent, 3 134, B

tar a sa distingida clientela d'
haver-se trasIladat al Carrer de

ami) la rooperacid de

Preus baratissims

Ottein; sopran;
Armard Gabbe, biiriton;
Vianda Landoteaka, etavicemlalista
patita orgeriatra. DIrecrió: MESPAU CASALS.
ExcluArament per als Soels.
Arfa: Estant Ja enbert el nombre re_
glarnentarl
casisi los rifi ranli a ii que desugln Ingressar a l'Assoclarül, cal que
s'imp;r1Plin dessegittda a la Ifista d'asAngola

PANYOS
Temporada Olmo
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xes.
ters, (Alteres per a
Abrics i articles blaus i
negres, Cannisses i gèneres per a vestits jaqueta.
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ASALTO, 12
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GNES. MARI-CHELO
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a

grames: Fora del che ;
Aventura de muslc-hall;
Fre scura de cuinera; Oh,! 3
aq u ells teroPsl, cómica; El a

•
•

•
2 nou Fantomas,
vuitè episo_ "
a di, i !libre 10 de Els tr e s El
▪ mosqueters.

•
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Place Cine

O

GRAN SALO DE MODA

1

ni

3
Avet, tarda i nit, programes ex- 3
p
a traorotnaris.
del chor, el gran- a
3 dieta A y a de Fora
broma Charlot papa,
• prr charlot. Earrena de E sposa
ii desdenyed% par Mildred
a
etarra, ..,,
ig la dona divorciada d'En Charlo,.
s"'
a
Den6i. dlumengo, d'onz e n una: a

u

Teldfon A. 5090

Retalls els dilluns
i divendres

Fabrica: Carrer Benavent (pra
xim a la Traves sera de Sana)

se

u
Monumental i Wdbria_
1.-.4
1 Astil dissabte Els tres mos- 12
a24 queters, capítol lit; Sornnl
1,'
„ 1 realitat, 1 .0r Mary Pmk- IC
ki rord; Diner contra dinar; 3
61 Un mi del Nord; La tragó- 4
1
' 2 dio dun e paWalens, per
31
IV Biscolin; Un descobriment TI

ExIt de Tereseta Pons
a

riacr ,:nes nocturnas, espermatorrea

(perdida.s seniiitalesl, cansancio mental, pérdida de

memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
e .-, eporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las nrufercs'y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
er,Snicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Alminuto.Cajlet

Aviat, inauguració del
E Tab..rin amerieä.

Asz1to-28 Fannaüa

Grageas potenciales del Dr. soivré

BUENA SOMB R A

farmaCias de Es iiaña.
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Portugal y Amenos*.

capaz d'esbrinar I corn-

Casa fundaCa

AL CONTADO
PLAZOSYALQUILER
Setüió juriJin

Reclarnac16 davant el n
TrIbunal melusanal. Con-

18,P12 CAliddij
dA.

lona-Terrassa; Espan ya_artiM

siosex.raeNo
c. , .mr, 93

DIVERSOS --

Pau

VENERI, IMPOTENCIA,

SIFILIS
Espacials tractaments per
al auariment rapid de les
MALALTIES SECRETES
tdATR1U, PE/L, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 I de
a O económica per a

empleats I obrers

sultas sobre accidenta

PIANOS
reous 1 OCAStO
1,500 p 1. s. i a OSO
pesSeles

a

del Dr. Gira/ad, Rambla
PM Bloqueos, 6, 1,er
(entre Hospital 1 Sant

provar tot

alió que us interessI, per
dificil que Ola, 1 a qualque part del rudo. Reterenales de primer ordre
provee la meva pericia
competencia demostrada -de molts anys. Consalta de 4 a 6.

Sublime marca

CAMPI C UT DE CATALUDITA
Diumenge, 22 d'octubre, a les
tres de la tarda: Español-Sabadell; Unió Esportiva de Sans_
Europa; Bare mlona-Avenc; Bada-

----

Clinica 'Vies
=Urinaries

Delectita

ROMERO, Plaza del
1A.
Teatre, 6. Barcelona.

DE CUERD.AS CRUZADAS
Cali MARCO DE HIERRO

Pil l ace
Avui, dissalde, 'da, a di,:
quarts de cinc, dos interessants
partits. Nil, a un quart d'unzo:
Dos grandiosos partas a cki.;i:
Verniells, Santi i Ichazo; biaus,
Front ä

Assumptes Judtmarts
general. Dirigiu-vos, AnLigues ortetnes A. ROMERO, Placa del Tealre,
6 Jurisconsults auto/liza:a en l'extuctel. Consulta de 4 a 8.

Mobles

Els millors mobles d'os-asid
tan els cple P3 venen al
Tarnarit, 191. Incarrer
tertbr (al costat de: Barato).

•
Plano

eMcbic

Mädini

alemany propl per a bar. Ca- Remtaglon, 7, venc per 50
p tor de la 11111eriltat, /111/11. duros. ,alú
San; Joan,
96, entresol.
131, unce, segona

NADAL,
(. Link a Espanya
• n un dia
d
Ist on
rvel pii3P aPa 0
• O i1 irlat. Talilbe (in gen ua to la clase de baria nroderns. SlYs .le So ares
practica ea la roes g ran s'ararais Cegcs
de la Boqueria, 2, eptresol, primera, J11111
que

p

•

farr t t101111P1'ea.

c5-7",•-•
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EN EL TALLER
EN

-ese

"MIRIA"
'

Rosselló, 200

üe

nerac ra [(Ansia y sana

pp
roorc onanclo en t odo el mundo
a

bARNE

El millar esor...ctacle per a
I a malnada

E-

Entrada 1 seient, UNA pta.
Es reserven iocalitats sonso augment de preu.

LÍQUIDA

GARC)A DE MONTEVIDEO

IONS LIS MtDRES PREVISORAS KFEM

A SUS HIJOS

De reina: ea tintas las Farmacias y Centres de
nn•n

—
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Los niiíos de ambos sexos la toleran bien desde su más
tierna edad. Los nutre poderosamente sin fatigar su es- 1
tömago siendo a :a vez un estimulante de su apetito.

r
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EL DR, VALDES

Demä, diumeng,e, a les

Catalana

.
54'
est

PUIXINEI

CONCERTS::

Dr. HADA

Espetifics.s4/

Mals de la pell. Vies urinäries. Raig X.
lanas, 612, de 2 a 4. Clínica de Sant Pan.

Corts Cata:
44 de 7 a

ELS CAMINS DE

Beethoven, "Siinfoula Heróica".

Desnata de localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de
"'Angel. De 3 a 7 tarda.
AVIS: Sima publica i
ja els
programes dels dos concerts de
tarda, que es troben a tots els
magatzerns de 11 . 1 .1t*Nt. Segueix

obert
esmentats.

pio de la edad.
Venta, 5 ptas. franco: Segali, Rambla de lu
Floren, la ?armad, lean, Princesa, 7 y gibe:palea

tinada.

u

ORQUESTRA PAU CASALS
III Conrort, dijous, 26 d'octubre, a dos quarts de 10 del ves_
pre: Programa: Mendelssohn,
obertura de "Ittly Blas"; Rieard
Strauss, colmad per a trompa
orquestra (Primera audició,);
Saint-Saens, "El Carnaval dels
altimals" (Primera audició);

Miradas especialmente ales agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el Organismo, el vigor sexual, pro-

PIANOS

Cifityd, 3.—Cabaret continu dv
les set a dos quarts de dril i de
les dotze a les quatre de la ma-

5 de la tarda,

:

BARCELONA
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vApApat
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irrissmsesseessuensussi;

isagus:azesznesa:zancessau!

Vinns

Ve'.', fis a l 'engrOs i al detall

.. matinée. Tarda, a les (lustre 1 a im C
.. ! nene; AllUic-Jiipiter. Camp dels
. 4. :Va, a lea den: 5 prana sesaiona.
nomenats en primer lloc. Eatraa Aviste e.itrena tia la ,t rosa pora Mula El vértig, par Harold Lloyd
des i locall:als solament es ven_
le (El.).
te Ii dran
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joo el dia del
a
V
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a
si

Casimir

Despalx: Tallare, 72
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• Cclaya i Salszinendi.
a
N
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3 Ariszoeritiques mariana art.:emplee 3

Rajoles de Valacia 1 atildes de construcció

1

a I tres importauts

LA

Fábrica da Productos Corarnics

•

PRIMEVERE
a
a

Exceldent dentifric de gran po-der antiseptic. El tau ús constan'
asegura una formosa i sana dentadura. 154 sigle d'èxits

be, 15

ronda e Sant

l'Irania, per a pasar a so r -re, a „Hila
glie hl hiela blues, I per leen rienda

LI

Licor del Polo

J. MIR VIVES, s. A.

Rl

a

CLARIS,21 i
CORTS, 648

ExpollOili I venda.—Tallers al
mateix local

LA SERVA PADRONA
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!Aria, 50 - Art - Economia
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Teatre de Ii Comedia
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programes.
Cornpanyia catalana Claramunt-Adrià: Aviii, nil, tres
quarts de deu: Primer. Duetto;
segon, do Ferrer i Cortina:
LA SURIPANTA
Entrada i butaca, 2 pessetes.
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a sensacional. --- IJeltiä, srs_ ti
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te
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,. . do i el sainet de grandissim
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3
1 na nenne
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s, en dos actos, de Car- a
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le aplailditS Delegas, Encime epaQ1ii . a o les Arniches i Alfred Tri_ a
L L'exit Gel dia Ele 3 toros braue, a • gueros, música dele mes- a
a preséntala per N .
:Irtur 31311U/10. Le a tres Calleja i Estrernera:
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contmu deis art. sois Feirea . a
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i quatre quadros
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a
, la 2ü , ria„,,, C, L
G ,,„,
„ANTi
,,,,,,. isis
basada en la novella d'En Masco a
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waeneaureassaannaural : tambre, deis germans Quintero, a
f niUsica del mrstre Serrano, bi . run n
° dturnenge, tarda, La niña de lea ile
Paessaucescanavaustsaeue a planchas, El contrabando I Pepe e
Ill Conde, Nit, Samire t Arena i La ola- a
• Gra9 eat:e F_spanval
13 la sombra.
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E
AtisUMPCoti CASALS
Avu: el: ...ab:e. 7: cl oi Libre. TorOs.: a dos guatas de eme, Vermut
F porolar A BENEriüt DE: pa pd i''
Entrada I Mita, a,
1 A t p issiit,
r 2 Obres, Primera, Un gall que no E
a
IR canta; Scoria, gran matar de ti: na Pielsk e nm'a Ma e arsocth. n .:,
IR a les (lee: El xari p', 5ii -iiirl 1 11 l^,i5
. 2 art a % Da pares a filla: trena mal11.1 i nge, tdi tia I .'1:
1
Colestale lun,
cieno. Avlal; Don Juan Tenorio 1
.', El nuevo T enerlo. En eattalli
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• IIE Vollster: irla) 1 Le 84740/11 (4 actas,
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IR

r4

F2
ell

•erausuenamannanienes:

Equesiee

o

AvENTURA DE M USTC-HALL
E1
ACTUALITATS GAUMONT
U DivendrPs 1 A las'ibbe , de sis a volt, asId
despatx de buta q tres Per a l a so,
10
• s:A de les sis del chotuna-e.
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Diumenge, titrAla, pr;roo_
ra secció:
3
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CAL1RiO

DIMECRES, 8 NOVEMBRE, per primera segada
a Barcelona, ropresentacid de la xamosa Opera
Carca
de
Pergolosl,
Joiell musical del se-

MU SIC-II
ALLS
u

Bori

EL UNIVERSO

ORQUESTRA PAU CASALS
amb la rooperaeld
reintnent vtolinlata belga

Awenm-a.m.22nnn•••
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Nit:

e;

,

Avui, dissahte, El nou Fantomas, vuit?; Oh, alualts temps;
Fora del chor; L'aventura del
music-hall; Frescura de cuinera.

•

Avui, dissabte, bula:

g DE SERRALLONGA

la

La Pelleteria de

CRICKBOOM

ces del Ata, 1/10.1" atii01111
EL rJoi
a
U Id mes gran crea,-;;',

Campar yia da comedia

EL LIBRE

cOneert extraordinarl per

Diana-Arzentina-Excelsior
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a
es

LLIINS, 93 D'OCTUBRE,
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r2 2

Dirmenge, 3 larda, La
r xr.et.lg preolcsa. A dos
Quarts de sis: EI princzp
13 'Nana, Nit: Les joies dz la
Rasar i fearxa nupcial.
rg

Insuguracide del
eurs
1949-23 amb dote solemnitats artIstlques. DI-

mosqueters.

El asombro de Damasco i La al-.
sacana, per Ortiz de Zärale i
Itosend Franco, respectivament.
A les den: No te cases, que peligras; Estrena de Al toro, que
es una mona, i l'estupend
OtiE ES GRAN BARCELONA!
Nandu, Pep Marques.
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MOBLES
ORANS REBAIXES
370 pessetai
Menjador,
Dormitori, 600
Despatz,
260
•
Rebedor,
170
-•
400
Baló,
•
1,700
TM.,' els mobles per un pla

Associació Musica Camera

Mili». Aviar, el mes gran riel Retal
Programa AJurla, L'admirable
Crichton. Se gnitiament, l'obra mostea lIs Doupla» Fairbankt: Ele tras

Companyia d'opereta
VICTORIA PINE00
LLUIS BALLESTER
Avui, dissabte, 21, a les cinc:

i

•

a

Teatre Nou

NI
4'
a
Avui. tarda, preus popu- p

Saló Catalunya

Notable sextet. Aval, dissabte,
•
• l'exls mes fran de la Onematograp na. suceda mal Igualas El nol, per
I Otarlot, triomf deflnitiu del rel do
tot Barcelona
veurd all
• la broma,
• aquesta magna peLlIcula. Exit:
Aventure temeraria, per Pudeta
Frederick; La capa de Poi (611551mis). Den" nit, estrena: La patita
periodista, per la monlasona Mary

Teatre Catalä Romea re
1111.

l'Unió Musical ir spanyola, 1 I 3,
Portal de l'Angel, de 4 a 7 tarda.
Programes a tota els magatzems de música.

itarwasaio•••••magsatrua
•
•

Dlaubta, P1 d'octubre de latir

LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

A. Rovira i Virgili

als

21211213.332231e=13310z=nmszsgmanumszA2112=213242•132203222Bsi

GRAN MAGATZEM DE

MOBLES

DORMITORIS

MENJADOP.S

•n••nnnn=a3,...ar.amosemaaa...

Palau Musica
Catalana
__—

Preu: 25 üntim

Tres grano coneerts
MUSICA ANTIGA
NiAtilA BARRIENTOS, eantatriu
WANDA LA riDOWSKA, clavicembalist a

De venda, als quloscos, a les
Oficinas d'"Acció Catalana"
(Trafalgar, número 14) 1 a
LA PUBLiCITAT

Dies 30 o 't ubre, 4 i 7 novembre

Gralacris i Casanovas, flaulistes,
I Tolra, violinista. Abonament a

1

Preus baratássims

Ja López
44,

CARME, 44
(Davant

de

l'Hospital)

