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EDITORIAL

voluntat de Catalunya

Cabalunya fiara avui, en l'acta organitzat pel Centre de Depenaenta del Camera i de la Indústria, de Barselona, la plena afirtosió de la say a pereonalitat nacional i del seu dret a governar-se
ella Mabeira. Revestirá aquest acta la triple autoritat del vot de
las corporaeions paliquee, de l'adhesió de les associacions de totes
elas.sea 1 de la preeancia individual d'una multitud de catalana.
No ea tracta d'un acta radial. No es tracta d'una afirmació
que ea l'atina a l'aire i es pera sense transcendència practica. Es
tracta„ sin veritat, d'una exteriorització clara i terminant de la
Volantat catalana, ea l'hora solemne del començament d'Un nou
periode do catalanisme.
S'aeoaten a Catalunya els esdeveniments histórica que la resietancia «lea de la raaa dominadora fa inesatables. No pot ésser
que enmig de Pascana a Estats lijares de tsee les liacionalitats
eurepeea les nacionaliaata enclosea dins l'Estat espanyol seguei4 elementals llibertats
sotmeses a un ragim que nega lesmes
'dala pobies.
Si Espanya vol aeaer una excepció dintre d'Europa mantenint
,la trapo:laical damunt els pobles diferents que ha satinas, Catalunya no vol ésser alta excepciG entre les nacienalitats triomfants.
¡ss compran que aquesta situada excepcional la vulguin mantenir
i alienar els dominadora. Pecó no es cOmpendria que s'hi avinau
. sisar els dominats.
Cada dia que passa cense posar esmena a l'excepció yergoyen, fa desaparèixer una probabilitat mas d'una solaceó de contórdia. No havem estat els catalans ala qui havem fet dificils o
imposaiblea les fórmulas transaccionals. Són els altres els qui,
gira llar actitud de resistència i amb Ilur esperit de rancúnia han
trencat les fórmulas, ja naturalment fravoles, d'harmanica conQui sap si al capdavall, els catalans haurem d'agrair
eateam trenaadissa. Cal recortaixer que, per a arribar a la situaste d'ara, ella hi han fet mas que nosaltres mateixos.
Dins la presó de l'actual régim arriba a Catalunya el cant
las de les patrias Mires. Les llengües ahir proscritos o postergadas parlen amb Ilauertat plena des de les alçàries de la ofieialita 1 havem d'asear nosaltrea els catalans una de les eacepcions
negrea vivint sota institucions que no són les nostres, amb la nostra adagua traetada cum un 'pateas", governats per ministres i
furtaenaris que ens són estranys i sovint hostils?
'rotes les vous de la terra, tatas les veus de la história s'alcen
Catalunya contra aquesta iniquitat. L'acta d'avui sera l'expresa() categórica de la voluntat catalana. 1 la voluntat d'un poble
no
etura davant els obstacles i lc negatives.
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propósit d'un llibre

litcraria de Franca a
i hi fa pensar amb
!amera. pul dir-se, aquaisa serenitat quo, sols a l'hoineasieable. En el floriment d'a- ra del migdia. dúna la contemriooasa intervenen la pro-, plad() de l'alzar. Aquest 'libre,
i
consum, una i altra per aquesta aondició, es fa estilcolis
Gràcies a la seva mar i lauda, per la seva hurniFranca exporta el seu
lilerärta. Ens referim a la
em e ::
arreu del nión. Mes- - Myrelide", d'En Pierre Milla.
ti en corta manera, l'esL'assumpLe consistoix en la trai,Pot donar-se una gèdia d'una eortisana pagana que
pel: '
;taibieiú, un mes no- te laanima exquisidament Teta
ble as
un mes noble del sonmiure deis seas l'unja i
•
,•it on país? Els qui, amb que, erróniament, perd per vende botiguers inculles, janea d'una patricia enamorada
n la literatura per in- del seu estinuit, da Cuildenillatla
AM.
mm el què es pesquen
al suplici eran a cristiana, en els
ni n
s'empesquen, car no primera martiris que lii hagueren
seuee ;a ( . 1anidable acció de pro- a Corint. Ei libre es llegeix amb
iag.c
que ella acompleja, cense aelectació creixent I antb aqueltt -rH,gada, generosa.
xa suan amoral que vol evitar, i
esas es, avum, la manifestada evita, les llàgrimes; la bailaba
ita
aaerística de la riquesa, rnés fina i mes pura hi és en
(s .1
reialme, mal g rat i tot cortes esratura? La noveLla;
9a e- s .but amb quin art refina -cenas de libertatge, escenas que
dt.., paró tot alhora senzill, mes aviat eón notes de color, no
is p ila conreuada pela escriptors de sensuali i at per a cervells esfr an,--a , . la formaran literaria claus, i mai mestres—ai lascas!
: deis e e nibla tenir quelcom —dele santas: cesadas subalde
iegi de rara, per no dir terna.
un
de nohlesa. Despres del
En Pierre Mille, que exereeix
estol de novel.listes el periodisroe', té un dó avui molt
• !, J .: rama ens dona durant el escassejant: ei d'ésser, a la ve• s ---punt a assenyalar als gada, un filásof escèptic i
Oil
it iHn sistematicanient pintor de costums; ell gusta d'ob' del
seguit el cami servar les animes antb amor aca: del 1
, • ci. n nanient, ha eisam- tonador d'artista i gusta de conpla n
d
dol SCU patri- rasar les id e es en el jardi de la
ra s, • II alpiPSIS úllinis anys, seva coneciéncia. Sota les -intriLili, natal la? Na; i la 'olun-gues psicolagique,s, coima, ferial ' i ' •
vellano.nt no ha fot vent, les pas, ions humanes. Tot
fallc
els P letal,. 1Pm volgut i tenint, per6 a la grega, i no
la s:. t icie7it ecipenta enearcarat, a Facadeinica, el sonCli- .;•unit. nreparació n • ;s pas-til de l'haamonia, sap prestar
8 ( n S 1 •t. n le la pintura, nra a tramay al/ea als episodis do que
iira a traves dol ens (lema e! reeont i sap coroia corporeilat escultóri- nar-los amb !es rosas de la irocs; a1 , e f;'.f . s 'lascadas cona a nia. Carde i patata: caseras
,odra l'impressianismo pecó ami) alada gra,ia, fina i tot
..sseat dutes a ultrança, quan s'endinsa en los qiiestions
l''tire eXtrelli: en Un
socials, en les Crisis religiosas.
da
i 6.
Amb aguda 'libre, Ileuger d'a it l t 3 que ara es
pariancia, En Morro Milla pervol ,(-1 sir 1 por arbitri de crea- segueix l'ambició do descobrir
naturalesa, en co- les causes par les quals trionifà
ses Ira rt: ara que la inteLligan- el oristianisme deis anees culto,,
tia v
haixa i fin e els sena que, (i0111 ell, es disputaven la
e ues iso la-estendards man- suceessia del voll 'm'ademe hala
q uen, na sois de pensament pro- lene-roma lat filosofia d'aquesta
ra,
di cultura filosófica. Per obra es coafon, i en arate ceta el
g (1')! ir !a:emplea del qua avara-. principal marit de l'autor, amh
esa, l eteriein taextendee'ns molla l'aceiú i afilie els personatges. Els
1
arp
CorPCSpOileliCia
personatges, alta funcionaria,
/:0 111 , 'M per tibiada assenyalar matronas, p sostautes, jueus, patullibr einteressant a l'atenció gana i cristiane', tenen asnal' de
de/
dmixarem per a una taeanna i i l e fesontia, tots ella;
Sil va e irculiastanda favorable, la i (Juntura d'ella impera, amb la
le lea sa traeuestee considera- gracia floral del sea coa, amb la
enni d'ordrO general.
salut dels seas sentiments pria
Veleta parlar d'un 'libre den, maius, alyrrhina,
fou maniejes, 01 qrad, aula la seva deli- ta/atta com a cristiana tot i escia, fa p ensar en ola problemas- sent delicioaament pagana: cap:.
:late s 'a tarearen i que revanen a Nospro d'un divina' souiriurel
»heaPerit d'ença de cantarles, com
J. PEREZ-JORBA
' 144rO Z alta 1 la matara bauza
8-10-22,

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, diumenge, 22 d'octubre de 1922
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DES D'ALILMANYA

lopez- Picó i

Deo dele lampa en qua la
histaria s'ha tonal, critica, que
podrfem dir que són els temps
que precedeixen i succeeixen a
la primera revolució francesa,
Italia s'ha anat tornant franca.
mea& arqueolagica; i ne em refereixo a la politica italiana, sin6 . a la pedra italiana; i lo mes
fort d'Italia, mas que la política
i el paisatge—que n'és moninas quo els tenors i els narras
de S. S., da la pedra. A Italia, enmig de lea onades de sang i nra._
vis i pinsamente, que s'apaguen
s'encanen a la bona de Beta
hi ha unes guantee coses que ja
són immutables 1 que ja no eón
d'Itàlia, sind que són de tothora.
I aqueates coses són les que pesan i les que fan que quan un
va a Italia per a veure el joo
de les passions es troba palplantat davant d'una harmonia
marbre i tant se li en dóna el qué
passa pel carrer.
Dones des de els rampa que
aquestee coses han estat pesadas
i memoradas i el color arqueoló_
gic italiä ha pujat sobre tata els
colors, sán molts i molla els esperits qua han anal a Roma no
precisament per a maure ei Papa, Aisló per a veure's ella matajaos, en aquell miran silbara
que no s'esborra ni as fa malb6.
Els bornes del Nord, corle (loe_
the, com Shelley, com Ibsen, con)
el famas Stendhal, anaren a
apenare la lliçó dIlAlia i hi varen trabar una pila d'alements
daurats, concreta i precisos, que
de cap manera els haurien pogut
ensenyar les batees.
Nosaltres, eta catalana, que
som fills de Roma i que tenim
tocata la mar aquel' camp de
Tarragona i aquell Empordà,
quan anam a Italia no aman pas
a descobrir el món nou, sind que
anent a aclarir, a precisar utia7
mica totes aquellas Coscas que
partem dins que Fón ben p ostres. Pesó el 1:Miga a Italia es per
a nosaltres també un viatge ne_
cessari. Tothom que tingui una
mica d'espera, tothoin que tingui conscincia dels seus antes,
i vulgui ser com Goethe, o sia
que vulgui anar de les tenebres
a la llum, es troba en un nipment de la seva vida, a la jovantut o a l'edat madura, en Qua
un desig impartas S'obl i ga a in_
flar les veles emití d'Itàlia.
Aquí, els nostres gratis roeles i hornos principals, han anal
miii dia cap el port de Gastosa o
han segun aquell
narrar que
pasea per da costa t'adiar; i
aquest viatge ha ocupat un lloo
vivIssim en la Ilur obra. En Verdeguea En Maraaall, En Costa 1
Llobera, En Carnea tots amb la
manera diversa de veure les coses han cercat el santa italiä
en els seus poemas.
Ara un gran poeta i estimat
amic, ala trenta cinc anys de da
so y a vida, ens oferoix un !libre
d'I•ana. Josep Maria López-Picó
acaba de donar-me un 'libre i
que és un comentad 'frie a una
escapada sena eee tersas italianes.
En López-PicO no ha anal. a
Italia corn aquel! que fa la malita i obre uns alta com unes
taronges decidit a empassar-s'ho
tot i a badar (lavara de rol; no
ha anat com a turista golafre del
color ni de la ierma. El riostra
poeta ha anat a Italia armat de
tot el seu bagatge moral i psi(aliaga; que es com una capsa
plena de finfssims estríe de eiruraia. En López-Picó no ha anat
a Italia a cercar l'arqueologia,
sind a cercar_ se a si mateix: no
hi ha anat amb l'immoral eclecti
eisme del que s'enamora de tot,
sine/ que ha anal amb el disciplinat p artidisme del que va darrera del que (S seu.
Dei tant en tant, el poeta s'en_
gresca amb Eabandonar-se 'Pes_
pectable, pecó de seguida li va-non al darrera la mesura i el
lana, aquella ascètics elements
de tata la saya puesta que el posen a l'aguait.
En els molla poemas d'En López-Picó que vonta aguan
hi llegar a cada motrent:
"acerar de tal casa: "latid" da
tal altea. "Ssecret" i "Lliçó', psi
cologia i moral, alza ae, Panana
de tot el 'libre, com es l'anima
de tata la poosia de LópezaPicei.
Per abra 01 'libre d'Italia no es
nun llibre non, sind que es una
fina, equilibrada i clara continua
cid. Es la difícil i amagada inspiració de la "Nova ()frena", pan
tejan nua i a ple sol, sense que
el paisatge sigui la co ya adoloa
rida del cor, porqué aquí el pais
catee eón uns palau rosats,
unas oúpules blavenques i un
turonet amb mitja dotzena de
alinees. JOSE M. ,DE SAGARRA

La formació dels preus
En els nostres articles ante- ja, el públic no la paga ya tota;
riors sobre aquest tema t'aviene Lote els intermediaria en satisexaminat les causes geirerrels que feien una part sacrifioant els prodeterminen la farmacia dels preus pia beneficie en honor de la conque no són altres que les Quo in- vieció que lee coses tarifen un
aue influeixen sobre la valoritza- Pneu natural,
aiö del mara. Avui voldríem exaAval, no. Avui tallarla ha expeminar com aquesta valoritzaci6 rimentat dolorosament que en el
del mara es reflecteix a cada mes sistema nitrara' de lat prollucoal
ment en els preus.
no hi tea preus naturals de lea
Es un tel constatat per tothom coses. A més, el preu natural as
que viu de tenme a Alemanya tant Ilunya que no pot exercir cap
que mentre abans una alteraran
influència •
del valor del mara no es aefleetia
I aixf passa que les variacions
coneretament als proas fins des- es desenrotllen a una mana raaras d'algait temps, avui l'adap- pidlssima, Els salaria que abano
tació dels - preus es fa rapidfssi- de la guerra restaven a un tipus
mainent .Tothom sap que durant durant anys i anys, despree s'alla baixa deadesprés de la guerra, teraren cada sis meses, mas tard
onaaf Aleneanya un estol d'ame- cada tres, despres cada mes. Avui
ricans que buidaren rnaterialment la variació de tela els salaria calea botigues aprofitant-se que els da mas de la cosa corrent i norpreus estaven encara baixos, man- mal; les corporacions oficials fitee el usare bavia sofert un gran xen els salarie pels seas funciodescans. Aquesta conjuntara du- naria j obrera segons els nombres
ra mesas. Durant totael 19f9 els Index mensuals. El mateix presipreus pujavem as cera paró molt dent de la República cobra aixf.
leutament, mentre baixava de fai- Penó no es rar trobar varlacions
só molt més ràpida el valor inter- de salaris cada quinze dies o canacional del masc. :Wat els des- da setmana. La publicació de
censos del valor de la moneda nombres aldea cada quinze dies
san moit mas ràpids (cal recor- que esta preparant el Govern sigdar que el darrer descens en que nifica evidentment que a lea corel canal del mara respecte a la poracions oficials es va a la depaseata ha anat a la Borsa de terminació de salaris quinzenals.
Berlín de 0'50 a 025 té el mateix
Aquesta as la dansa terrible
valor que el deseens de despeas dele preus on no hi ha res fix 1
de lia guerra de 100 a 50), pare
on es fan les fortunas més abl'adaptada dels preus esclava amb surdes i mes injustas. Hom critant velocitat que la conjun- tica la repartida normal dels intara apenes dura uns dies.
gresaos segons el sistema 'liberal.
Coma per Berna un cante que La renda de la tersa i Mataras
expressa no pas molt cara:ata- del capital semblen dues categorescarnent l'estat decoses actuals ries d'ingrossos injustas. Aval a
Lamo d'una botiga parla ardo el Alemanya eta rendistes estan
de la bo t iga del costal, a primara arruínala Paró els beneficis que
hora de la tarda i Ii diu: Ja sa- es fan gràcies a la mobilitat dels
beu que ‘1 timare ha baixaa Ja ha- preus en una pujada de Borsa,
atar apujat els proas?
•
en una compra afortunada, en
Ja ho crec —fa Peltre—. ss.x.f una operació qualsevol que per
que he (ibera la botiga.
alzar hagi sortit b6 representen
No--diu el primer—. Si jo
enriquiment dels no treballa-,
vull dir, ara, a migdial
dors, tan injust i segurament
Alai de l'aladar-neta segueixen en conjunt molt mas important,
avui dia a Alemanya els preus al i d'afectes pifiara per a Pacanocansa del ritarc. Per a justificar. mis nacional que el que les eaata& el comerciant alemany s'ha tegori,es filas de l'economia
enipescat una teoria que te una henal en temps normaLs determicarta tonada científica molt es- nen.
caient ett aquest pala de la "WisJOAN CREXELLS
s e nschaft" a tot preu.
Berlin, octubre de 1922.
Quan contra una puja de arena
s'objeeta que tant mateix al comerciant no li han costal ;mas els
g. kleres el Pro u que correspon a
l'estat actual det mate i que per
tant es Injust que els vulgui cobrar segons el canvi actual, les
associacions de comerciants resLa jove literatura
ponen que alzó as cert, paró que
A una nota d'Ilenri liaseis ad
els preus no s'han de regir pel
cost de producció, sin d pel cost número d'octubre de "La Revue
de reproduce-id. No el que han Universelle" hura parla de l'encostal eta géneros, sitió el que questa que han obert a la "Revue
costaria tornar-los a comprar Ilebdomadaire" els senyors Ramara es el que ha de determinar els baud i Marillon. La primera qüespreus.
lid qua posa Ilenri elassis as "si
Naturalment. amb aquest pre- pot parlar-se d'una nova generatexte es poden fer entrar en els da 'literaria" pel tal com els autext es poden fer entrar als aseas tors eonsultats passen ja dais
dala objectes les cotitzacions més trenta anys i alguna s'acosten a
la quarentena.
altas i Inés passatgeres.
Entre nosaltres tarja una mica
I alai passa com passà durant
d'estranyesa veure considerats
la baixa del marc de l'agost, quo
perquè un dia el dólar estigui a com a joyas a la la gent d'aquesta
2400 , alg uns productes, entre ells edat. Els 'prestigie, a Catalunya,
la margarina (substitutiu de la ho han estat molí d'hora; as rar
mantega) paja fina a un preu co- el cas d'un escriptor uotable que
rresponent a 'aquest canvi, pecó no hagi triomfat •en la sa ya prien arribar la reacció del mara, el mera javanesa. En López-Picó, En
preu de la margarina continua Cerner, En Sagarra han vençut
alt fins que una furia pressió del ala vint anys, i abates. La presoGovern i del públic obliga als co, citat literaria de les p ostres generacions es ja normal. Un homerciants a abaixar els preus.
Les causes de l'antiga relativa mo de l'estructura i de da densitat
fixesa, i de l'aotual mobilitat, cal del Carees Riba no ha arribat a
cercar-les ..:•n lnàhits i comissions la trentena.
Caldrà que ens expliquem
d'ordre extra-económic.
L'hàbit de tants anys de fixesa aquest fenómen? N'hi ha prou
de oanvi rala creare en la fixesa amb adonar-nos que sera a un
pais que Huila per una colla dadel valor del merc. El mere baideals; la so ya gent es mou ben
xava de valor i mentrestant
gent continuava obrant segons la d'hora amb una febre col.lectiva.
inlixima: "un marc compre es un Es da labra deis renaixements.
No teem de fer-nos la nasal
maro". Avui hom habitual al
contrata. Quatre anys de post- que a horas d'ara cap cosa seguerra han convermut a la gent riosa hagi estat aconseguida. Una
'oca flamea, pulsar: rnobilitzar
que un mara te un valor dient
cada hora. I obren en conseqüèn- les joventuts. No hem fet encara
una cultura, es veritat; pera niecia.
Per allra banda, la fixesa deis ga no mesara negar-nos qua som
preus de les cases abans de la un cantil dc ferala.
La mobilització, pera, patatar ha
guerra havia habituar la gant
a creare que hi havia un preu estat un sic, desorganitzada. L'hanatural dels objectes al qual ha- puls nacionalista Iro ha fet tot.
aten mitlesen venuts i que les va- En canal, no podria acusar-se els
riacions d'aquests preus aren in-, nostres joy as d'una nuesa de rejustificables. En lampa de !libe- flexió moral i estética?
En aquest sentit fora camineralismo econamic, el públic tenia la convicció com en ole perio- nicht una enquesta catre la 'tova
do gremial, que hi havia proas de promoció. No hem de deinanar
les coses justos 1 oreas injus- com a França quines infludendes
personals creuen mes indicadas.
tos.
I alai, quan un objecte que va- Itera ele demanar quina moral i
lia un mare es posava a un maro quina estètica diriassix la nostra
i rnig el pública protestava asna- joventut. 1 Paxemple (te Joaquim
madur, obert i
dalitzat i el comeroiant matear se Fesiguera, jove
podria asperonar-la.
sentia avergonyit de demanar tant
En al primar moment de la puSHIB-BOY
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LLETRES

L'odi de Rosalia

de Castro
—

En la seva lúcida conferencia
sobre 'Els camina de la Ilibertat
dc Catalunya" l'Antoni Rovira i
Virgili, considerant l'obra dels
poetas de la nostra Renaixenaa,
no hi troba un veritable santament d'odi a Espanya. I compara
aquesta fredor dels nostres amb
las paraules exaltados de Rosalia
de Castro.
.
Rosalia de Castro té, efectiva'
ment, poesies on el seu odi
Castella id es sisara d'una manara exceLlent, tot flama. Sobre
Castella ¡tenga els seas insults.
Els versos de "Castellanos de
Castilla" que retreta En Rovira,
erpressen amb tata la vehemencia d'una anima femenina i ami)
tota la ¡frica pessió de qua e ia
(apag Rosalia de Castro, el 991
menyspreu i el seu avorriment
per a la raaa opressora. Amo
quina malenconia piara la malvestal del :Amparo' que mor damunt els rostolls miserables! 1
l'exalta la supärbia de la terna
seca i reco -da l'herba dels camps
frescos de Galicia. Ea, en definitiva, el contrast del pafs
convertit per l'atzar i per la foraa en dominador d'una patria
bella dissortada, el que mou el
col' de Rosalia de Castro, Es leso
tlavitud, en la sena mes tangi,
ble forma, el que la revolta.
Eis versos de la Santa RosaLa, com l'anomenen els seus coma
patriotas, tenen una qualitat primaria que els fa molt vius. Quan
epareixien, entre els anys 1870 i
1880, hi havia una tragedia que
els inspirasa, una tragedia que
avui encara dura, poc o mala Era
l'emigraci ó gallega devés l'America o eleves Castella. La primera
provocava un plany melanglós,
inacabable, la tristesa desesperada del que dalia la tarea natal i
s'encara, c. m un enyoradfs pobret de Che:, amb l'aventura, i
suporta durament un paisatge estrany. Es la tendra lamentació
que Rosalia de Castro repeteix
tantas vegades:
•
aliña terra, mirla terra,
tarea donde m'eu criey,
ortifia que guaro tanto,
figueiriaas que prantey.
Amoririas das silveiras,
qu'en lle dat o mea amor.
camia i flos antro millo,
adios para sempeadiosl
Es la pro funda enyorança qu3
fa demanar als venta que la tosa
nin a la terra de mes aten del
mar, on la La tantas coses senziPes que Eatrauen: els ocells i les
herbes, les flors solvatanes i la
riera lenta. L'emigració a Cas'3..
Ila promou, en canvi, un movfmeut d'ira. S'ha trobat l'enema):
As aquest poble nú i pelat, seas
aigua que porti llevare,
nin arbres que che den sombra,
nin sombra que preste atento..
Es el poble cruel i eixut, que
es nodreix Je la sang i la suor
deis segada s s de Galicia. Aquest
odi, que ele versos do Rasaba de
Castro tradueixen amb tota puseea, as un sentiment instintiu i
elemental, sense cap mica dintendó polltica. Es veu quo as la
expressió clara d'una difusa cona,
ciar/ata popular. Si del seu odi
Castella i del seu amor a Galan'hagues Resalia de Cas -o
tret alguna cunseqüancia! Des,
aras de les anprecaeions subl:.ns
deis mots ardents d'oda no ve
una actitud de revolta. Ve, nomas,
el plany, la oueixa humil de ia
"provincia" inaltractada, el gest
ue la filia (me fa d'esearras. Des,
pres l te dir
Proba Galicia, non debes
chamada nunca española,
dóna les raons: Espanya samlida
dta
i "de la 'p are quo
menysprea un fill se'n diu Una
mare bausa cor". liou's aqul la
de la filla que fa d'escarrag. Des-,
gran familia espanyola".
No pot demanar-se nias•del que
determinedes eircurnalanc.ss
ot produir un pille, La Galicia
de la sapina meitat del XIX, itti
podía donar un poeta civil--tal
com entenem aquest mot—Prou
ida encomanant al verb cala'
llamit d'ara dona com ¡losaba de
Castro, el descontent i l'odi pos
pealare. Catalunya no va tenir
anuesta sola Potser perquas atan
nigua En Itavira, Catalunya no
lit ha un veritable sentiment d'odi
contra Castella, contra Espanya".
Si aquest odi no hl es, poc ens
cal un poeta que el canti, El que
vuldrfem, pera, as el poeta civil,
qué expressas en versos immortale el austro amor i la nostra fe
invencible en Catalunya.
TOMAS GAROES
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Aquest Parle a la seva Central i a la
!.•:ticursal nii mero 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Itenovacions, Conversions, C tnvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admet en di piJsit tota mena de valors
a. -",e• .

S. A.
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sún els 1111419
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ciiii.11Unent Lleis
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a son gibst.
Mixla . (inipleix a sati y facrii: del eibb,,ep,..
rubra de pau i jnsUcia qu3
c,,tä eileorminado.
Dependimicia Mercantil Bareetoda prega a V. E. no prrngti:
en consideració crileri relrúgad,
i inhuma patrona sango
rübe...11ria, (111e Voidrieu ?emir als
dependent, en les inateix P 3 con_
fa (FI''- l a jnys.
ditiüns
hienas., pre.s.ident."
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l'aristocrátic saló PALACE CINE el
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En Costa i Llobera CALA GENTIL
Mor cor estima un arbre mas vell que Colivera,
mes podarlas (tu el roure, mes verd que el taronger..."
Una era nova s'obria per les món glories de la cultura cläsIletres catalanes el dia que va [ir- sica.
Cläasie, en el més enlairat
ribar de Mallorca aquest cant
magnffic ungit del soll i la l'ibera general sentit de la paraula, restat d'aquelles riberas. El poeta La sempre mossèn Costa i labeque ei fau volar portava un nom- rar cuan canta en odas triomfals
arrangelic i era nal de prócer fa- • els espeetatales sublims de la nana/tia a la vila de Pollenaa, atina turalasa, i cuan es recull, com en
un dele mas bells esrenaris da la "La Vall", amb pensativa melanina mediterrània. Les serres de coma, o acorda amb l'estralla i
Formentor, amb el cap de Cata- anab la flor la intimitat delicada
lunya. "Adamastor formidable . ", del sentiment; aixt en las estroformaran part de l'heretat patera fas augustes i enyoroses de
na. S'astenia a sos peus, com un "L'Harpa", le mes romentira de
Ilaa transparente la blava badja de ses grans inspiracions primeras,
Pollenaa; a un rostat els cingles eorn en el savi acad e misme dele
heniles coronats de pins i d'ägui- última temps da sa madures ; i
l e s marines, l'agrest racenada de en les sa yas pulcras imitacions
"la Tosa", i les arenes virginals de la musa popular com en els
versicles meditatius i fondissims
de 'Cala nentil"; a l'altre el pro
d'Aleúdia i els ramas un de ses "Visions de Palestina".
Parqué paca escriptors han apsentä un jtrn, la eolónia roremia. I al fono, en la Ilunyania, riquit la nostra lea,ng-ua amb un
s atlas muntanyes de Lluch, tresor d'aportacions tan riquas i
ron cb, Mallorca, guaitant per en- diversas: la norma excelsa de "El
le , 'al Puig" i el murallal de roca ' Pi de Formentor" i de la sèrie
un alivell geganti senyala el d'odas que, agermanen En Costa
caen( dal Castell del Rei, penjat a amb els prínceps da la ¡frica unia'•,a•ta de núvols sobre les costes versal; P"agre de la terra" que
es sant an les eodolades i .2R els
da t earnunt arta.
Dins aouest escenari s'obriren cants de gesta da "La Tosa" misa la (mili, niploció amb una jöve- trallenea i del dramätie "Castell
ril s 1. ••• ii:at els una d'En Costa del Rei"; la torea suggestiva
D'aquesta conten/pia- d'aquellas inspiracions i d'aquella
i
metres noatrats da "Tradicions i
e . " direida, tela de religiös en
!aseasen^. i ,Iel gust del Seu 09, 0- leantre,cs":
"Escolta, oh caminant,
•• innatamant culta, en pcls eaqui passes endavant
mine recendits de In -"re eran
o
de l'ailzinar gegant
s nobles
iieleS a aflorar les
par respessura,
qualitats d'una ascendencia líala ven de l'avior,
liare, cts lilla tota la sPrie de ses
del hose en la remor
primeros inspiracions inoblidate conta un fet d'horror
qua encara dura..."
Mal s'ha reflPetit un món mes
1 a noldesa parnassiana d e
muts dilas un miran mes limpid.
In no sé que dinunaculat c,ui "La deixa dell geni grec" i de
quasi el deshurnanitza. alinenant- "L'Antic Profeta vivent" I Veaslo a tot quant "se susteMa del II m cntória de Matiz-Wat que són les
,i - aquesta terra" i depurant-ne "Horacianes", fruit d'un eelot quant toca amb les al,s de sa nativament romà i heLlania amura, saatella incofusiblement la cundat per una cultura eläsama
r eaduoció poética d'En Costa, res- completa i per una convivem,:a
pinint en sa mataixa figura i en d'anys amb la terra d'lloraci i
la dignitat romana de sos häbila. de darducce segona pàtria veriaembla que all sea csparit es Labte de n'as g an Costa.
A mida que es va acostant a la
baut sempre en lame transpaa
pasta — últimameni l'absorbien,
• rert de les alturas:
annb exclusió de tota altra tasca
"Damunt el front do la serra,
literäria. las versions de Prudenbi" pots, cor meu, reposar,
pren la s'va inspiració un
s'aspas entre cal i terra
selare l'abisme del mar."
t6 da gravetat colpidora, que eulI un ordenament admirable, minà en l'augusta desolació de
ara exquisida sobrietat, una tria "Vagant pel bosc";
dele: mots segons normes clässi- .11cmor del bosc, solemne salmólla
Acl gran u1nar Cesen,.,'
qn e que no aren en ell regles imParó la seva veu diu encara:
pe s adas, sanó llei interna de la
prapia inspiració, s'alien en la 'excelsior e ! i predica Rus a la
seva obra al mes pur entusiasme darrera hora
aportant vitale perfecciona "vigor i calma, caritat i esforç".
I 'la dignitat purissima, la bonserenors goethianes a la nostra
dat generosa, que conegué be el
que
eseriu aquestes ratIlas, la huFI seu vers, digne de Vietor
• i de Docente, canta amb una militat que era en ell modestia
plenitud de ritme fins a ell no co- patricia i que li havia fet retocar
t'aguda entre nosaltres i plana calladament l'honor d'una mitra,
amb una majestat incomparable. han acompanyat fins a la bamba
Mallorca deu a En Costa la el poeta sacerdot, glória de Mac
S'Va total revcilació poética en un
horca i Catalunya.
verla dietat directament 1)21 "geHonoren' per sempre sa mee
loci"; Catalunya, la incorpo- merla!
• .O del seu renascut idioma al
MIQUEL FERRA

Costa brava de Mallorca
trarrwratei
)
Mirau l'horda de Titans, q ui destrossada
sens defer-se, dins les ones va a tombar
i per segles romangué petrificada
en sa trägica actitud sobre la mar...
Be que ho sembla eixa fantástica ribera
de penyals qui, respirant horror sublim,
arnb la planta dins l'abisme prasoneraa tole redrecen a l'altura l'aspre eim.
grandesal Fulminante, mes impaseibles,
a la calma o la tormenta indiferents,
auf reben l'avalot d'ones horribles,
com canicies de sirenas indolents.
Aguaitant per algun cingle jo a vegadaa
an lo furt d'un temporal los eontemplt
Oh( grans eren entre camama i nuvolade
furnejant cola un profétie Sinai,
Mes Ilur vera majestat mai l'he sentid
com en dies de bonances estivals,
dins un bot fràgil i breu com nostra aeda
al vogar ran d'eixes formes colosals.
A flor d'aigua reaseguint-ne la figura,
he guaitat dins les cavernes en reptes,
que els penetren l'immort al musculatura
com ferides de temps vell qui mai han elre.
Jo corlee les eaurnaragdes i turquesas
que la ilum n'Iza en les ones allà dins,
dent-hi 'ieure d'una fada les riqueses
y ema ¡'antro on s'ajoquen vells-marins.
Com tapia oriental l'herba marina
per les fondas transparencias apareix;
sota el cap que a la fondària mes
'par que l'äigua tenebrosa s'hi espesseix.
Des de lluny cerquen aquf colores salvatges
dins lee aoves un refugi protector,
mentre amunt, en ple domini deis oratges,
s'hi repenja el rail' de ¡'àguila o voltor.
Allà dan sa dura rama el pi hi arrissa
com un geni escabellat d'etern espant,
i allä bala, dins la blavor bellugadissa,
la gran flota de delfins vaga saltant. •
Llum 1 fosca, vida 1 mort, foro mistare
grans abismes, calma eblendida i escasa.
Vet-aof el sImbol de l'Art, somniös imperi
que alas costa representa a nostres ulls.
Oh penyalsl sobre vosaltres s'agermana
amb sublim serenitat l'horrór potent...
Ah! parlau, que vos entera la vida humana,
perque Bou de la tragedia el monument.
Entre el càntic inefable de les once
i el somriure de la blava immensitat,
en vosaltres es revela per estones
l'alt aman' de Prometed encadenat.
MIQUEL COSTA 1 aoygm.

Sobre la cinta de blanca arena,
que . besa una nigua de eelic blau,
grano pins hi vessen a copa plena
olor de bälsem, ombra sjrana,
remor
Oh, dota estatge de bailen i pan!
Un aquí traba la Huna mes' clara,
les colora väries de to mes viu;
pura delicia de tot s'lli ampara,
i sol o Huna mostrant la cara,
tot hi somriu...
Oh, de mos càntics inefable niul
Per puigs i serres s'aearamulla
frondós boscatge de veril eteem
que eixa floresta de ebria fulla
la tardor trista mai la despulla
ni el fred hivern...
Oh, Parades que apar al món °stand
Si aquí s'acosta qualque mal dia
de nuvolades amb negra estol,
sols hi duu tendra melar/cona
cola una verga sense alegria
que en pau se dol...
callat consoll
Oh, bon refugi
Aquí, ben jove, pensi abrigar-hi
tija niu d'humanii felicital:
després la bamba vaig sorniar-hi
non tindria anee solitari
repós mes grat...
Ob, 'loe per vida i s'Ion fantasiatl
Es que en la °atina de tals paratges
tan dota es viure, veure i sentir,
i vora l'aigua de purs miratges,
al ritmo eólic d'aquestes platees
tan dolç dormir!
Mes jo tal sort jamai dee posseir.
Jue hi fa? D'aquesta cala opalina
eroo el misteri n'hauré gustat,
„entre ara, a l'hora que el sol declina,
sent confondre eins la divina
serenitat...
Oh dota moment. oh glop d'eternitat!
MIQUEL COSTA I LLODERA
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L'EIXAM

La plaça del poble es grane Ila era a manera d'un convent
nua d'arbres, batuda impiament d'ordre militar, tot brunziment
de sol. La presideix l'esglósia, to- nocturn i treball interior; batata on pedra viva, i la vollen de ¡laven de dia, 1 a la nit, encara
t'amor— les lavarnos. En mon po- tenien el preceptu'at salmeig, com
ble gairebé totes les tavernes són una mena de Templers ineansa-t
a la plaça. Els bornes vells, en Idea i invencibles.
aquests temps calamitosos que
Ara us diré corn una vegada
ha volgut que visquéssim la nos- 'vaig emitir de la barreja hostil
tra dissort, recorden encara amb amb dues horribles punyalades al
recterma la bondat d'uns altres ventre . Era una tarda, 1 jo Iluiteele P e , una edat d'or efímera, en lava heroicament i a peü ferro a
que tothom anava psi sola i 'tau- l'avantguarda; els altres aixfmaray a dret. En aquest bon temps toix atacaven amb mona «rapen-,
q ue die, el braç secular era un La i gran so metent. Jo m'era abofide l aliat del braa eclestästie. ca( a la !tulla, amb més entusiasClavernava un balite que ha del- me que cautela, amb els' dos
xat una mernória que no fácil- flanes descoberts. Per un petit
ment s'esvairä . Aquest baffle, tots badall entre els falders de la caels diurnenges de l'any i encara misa t dels ealcons guaitava una
totes les testes colendes, quan mira d'aquella carn groga dels
tocaven les sampanes per a m in- infants catnperols tan semblaut
Ciar el sermó. tela tancar les ta' a la rann del verderol plomotYerres. Els tavernejants forapiell dia st que el combat era
gi b s'havien de resoldre per una desigual. Era un dia boirós. Dins
d'aquestes dues coses: o roman- la .difusa . bolra eotonosa, les abedre, a peu dret, ala plaça, dar- Ile3 tenien un vol feixuc i s'hi
dellats de sol o batuts de pluja engameavan com en teixit päro Pacana/wats de vent; o entrar fid d'una terenyina; I quejen a
dins l'església, a escoltar el ser- terna, ion trobaven una inneble
rrice I se solien resobfre per la mor!. Ningú t'aguará eilt r -e .
segona, 1 vulguis no vulguis, te- aquelles abriles ala-caigudes el-en
nien d'esceltar la paraula de Déu. les mateixes dele dies de tsol:
Acaba( el serme, sortien. 1 re- agressives, ägils, llampeguejants
tornaven a les tavernes, on une- (line- l'armadura bronzfnea, exgata-en l'evangeli, qua sap hom halacions fgnees,- espumes pique es romparat a la llavor que cante 1 brunzents. Per aquells
sembra el sembrador, en una plu- angles badants que no he dit,
ja torrencial de vi. I, natural- a rada costat, o diem-ne, un a
ment, no fructificava per sobres cada flanc, sempre re cregut que
d'humitat.
nirinlasit, sigilös i subreptice
La piara, dones, era el meu m'entrà l'implarable anemia:
tHostis habet muras!
teatre, i la meva palestra, i el
Quan tela ja borra estora que
mau gimnasi i el meu pateue.
m'era
retirat de la Huila, vaig
Alés enllä de la plaga hi havia
l'ample neón? Oh, les tardes da sentir-me. ai dolor! una tremenmaig tébies i dauradesl L'esglé- da punyalada al ventre. Aquelt
sia valla, encesa de sol, flame- punyal furtiu (Imita estar impregjava rom un eanalobre d'or. Era nat en tot, els verins de la 061calenta i bategant com una gran qt/ida, can em -causé una intobestia viva: era dolça de tocar lerable coissor. Vaig dun-me la
CO7r un vorivell. Clivellada i fesa mit al (loa ferit. Encara la besd'anys antics. era tota alfa un re- Cola vibrava d'ira sobre el nafugi de vida ardent. En cada di- framant; i sobre el naframenf la
vina hi havia un din; hi lisa-ha vaig ese"afar i vaig tastar la saSalut, vells immortals! Amb les nevados testes,
un batee davall cada pedra. Tot el bor subtil de la divina venjança,
ad bullia dale i de viertes , Can' Mes d'aquest effmar consol me
anib l e s barbes de gel caient sobre les vastas
d'estam o de venial, ja us vaig, oh Mmeneusl
aceres dardells empennats es- n'arcabassä brutalment una se'
Formiguejant hunel sota l'atiesa costra.
queixaven l'aire de veletas , Del gona i més dolorosa punyalada.
cama arribava una olor grasos. Caneran dos els anemias minúama vida d'un rr oment corpresa ara se postra
una olor de plenitud. Les espi- aula que s'havien confabulat per
i adora a vostres peus.
gues aren flatosas i turgente i la temerària gesta qtie els costé
De son els pares forts de riostra gent i rata.
groguejaven d'or les arestes. En- la vida.
A vostres flanes arreu el viatger que hi passa
L'endemà jo tenia tot el ventee
tre ele restohles esetatava la vioveu temples i castells, cona nius de l'avior...
lenta sane de lea roselles. Els ci- inflat. Dissimulant heroicament
¡'escut deis quatre pals fitä les nostres tercas ae,
rerers rurnbejaven la polpa ear- sial mateas rnaits arma a esludi. Pe
amb sang d'igual honor.
rral del fruit, el rold lluent i su- r6 a l'hora de Regir, la veta se'm
Com brollen aquí els rius que alleten Catalunya,
culent . Era la ale en que tata trencé i vaig eselafir en sanglots.
la parla aquí brollà Gel mai del cor s'allunya
El mestre m'envià a raa.a descosa viu, ama i bull.
del palde qui la té pet signe dis"
Ara em plan de contar-vise en mat a d'haver-me repeat an un eases,
i els /rolas propis agui,de viles i 1
quina manera, dins la glória d'un tellä cómic i altissonant, per hacona a records pairals perduren ei. ...:ialges
Cap-al-toril del mes de maig va ver hostilitzat "los insectos útide mon Lernen nadiu.
arribar a la placa un inexpert i jo- les al hombrela
Després d'aguast episodl, sen- •
ya eiXam. Una brunzidissa alta i
Fill de Mallorca , jo no estrany aquesta terra
persistent ens féu alear el cap; i se minva de l'honor behligtaant,
i sent fundes arrels al cor de la gran serra,
per
una part i per alta taelatots els minyons deiaärem el Joc
talment com atraelius d'una sagrada ¡lar.
per la visió. Patita i daurada. glo- ment foren fetos pan i treves No
Em pasea com el nat criat Iluny de sos avis,
rificada de sol ponent, com un penqué aquel! compromís fos täque al veure'ls, espantat, mes canse por d'agravis
nuvolet d'or o com una flama eit, fou servat amb menys relies deixa agombolar.
sonora, arrihavr., alapeida i den- gió. Nosaltres tornärem als joas
Vells avis immortals! Contau-me'n de rondallas.
sa, ura legió d'abelles novas; acostumats i les abelles tornadicteu-me'n de cançons d'idil.lis i batalles,
arribava en so de pau i desarma- ren a la tasca usada: de estiu xude torres, monestirs, estanys i encantaments...
da, arribava joiosament amb claven l'or de les aromätIgles • •IiObriu-nie el fose tresor del temps i del mistar:
l'aguiló esr ea rlit. He dit que era vardes; d'Invada xuelaven la 1,
i ralmjau-me avui en el fresca! plaIxari
inaxpert, fItniquä poc salden on dele amalllers rosals. I cada Mea
da prals, fonts i torrents.
anavan les nobles bestioles paci- retornaren fidelment, al sol Posa
Dieren-me annmiar dins vostres fuadolades,
fiques: ele esperaven jornadas de al conegut llindar de la clivella
daixau- nie beure a pler a vostres fonts ge,madd.
¡huila heroica, tota una Hilada i amb una feixuga càrrega entra
que baixen de les neus saltant de joventut...
un salga qll n• , com el de Treta. ha- els pene subtils.
Un horabaixa, entre dues fose
Papellonar. dei x-alome en Iliris i ginestes
cia de consumar un alele heroie.
raspas de IIUM que sobre le„, pongnslps
o
En arribar a la plaça, sobre les ques, un amic mes ep'anden Tia
esfulla el sol eaigut.
nostres testes, la legió s'escam- jo, em digné en to 1r:t'emanes: Vipà i multiplieä la joiosa bruna na. I m'agafà per la nit; me'n
Brraau, rejovenia ma pobre poesia
zidera. El sol se n'enfasqui; ana- portis sola l'eixam. Poni l'orella
arnb eixos balls cantars de (tota l s'achulada
ven i canten, muntaven i dava- mault—Co \mita posar-la sobre la
ungits de boira i sol i aroma bosqurlä.
llaven aquella innombrables pon- pedra , La pedra servava enoara,
Entre paseat s 1 \Mis, aquí volt combregar-hi
tets vius; us fregaven per la ca- de la ¡larga diada de sol, una exen l'unitet de da u e que ensenya 'aqueix santue:
ra, s'enganxaven pele cabello... Ja tranya escalfar i donava la s endel geni catalä.
tot el veinalge era sortit a veure sació de la carn humana, enteDe ni!, quan el silenci enaeadra la paraula
brafela. —Sents?—Un remorelg
el mai vist espectucle de Padreque anda gran panyal amb sos veins eremita,
nirnent gloriós. I comenah, tothom confita, una bonior sorda, cona
formant cena un cansen de s'ibis gegantins,
a fer sonar testos amb tratos o fe- d'onades molt Ilunyanes, m'omp f
enlendre mem semblat qual a om de tal munnuri
rro amb ferro. A la fi, la vibrant ¡'finida (mella . —Has sentit?—Sen
sobre ha raça fent patriarcal auguri
dispersió es congregà i s'ajuniä les *bellas que passen el rosa.
de torea i nous destins.
l'alada escampadissa; i nosaltres, ni !Lentament tomhaven del aloMIQUEL COSTA 1 L'A) ',ERA amb els infantívols ulls estorats,
veiérem cona totes les aballes guer les eampanados que convi•
ó. Fosques,.drapn(laven
a l'oraci
s'aren aplegades en un sol raim,
viu i negrene, i com, unia darre- dos dilas un gran vel Lonest. anara ¡'ultra, totes anaven entrant en ven entrant les ve l les devotas pal
un-a clivella de ¡'església, no fan portal del templa aabatanat que
Per un re] matinal tot blau i rosa,
balsa que la poguessim abastar les engolia dintre sa negrura. Fas'
jo vela un temple de puníssim rnarbre
amb la mis, ni tan alta que fos gimes també les abelles toca-ta",'
blanquejar entre el verd de la ribera,
indemne de les nostres hostilitats danes, una darrera l'altra. amdien a la cherna, emmantelladra
damunt les dares ones.
i pedradas.
D'aquella elivella, l'eixam non amh llurs ales, i s'afegien a la
Ses eolumnades de gentils estríes,
vingut en fati la seva acrópolis. remor interna de l'oració.
al perfilar-se paraleales, feien
J. ITIsoLLArt
Del campanar datirat, lee abaneo
conjunt harmonies arrib el cordatgo
eclesiästiques en feren la Ilur inde la sagrada lira.
expugnable Torre de David.
Esculpit el frontó, damunt el Odie
I allä nosaltres, implacableserenitat irradiava augusta,
ment. els posàrem setge. I encom el fron t galeat i sereníssim
menaä una !luda aeerrima i ia tode Pallas Al enea,
' ta ultranca. Tota cosa que poguéssim Ranear, era aviada conEra alió, vist enfoca, el santuari
tra Pinderroaable bastle. Lee pede l'Art suprem. Com ne seria eapléndid
Continuar una cosa que baria estat ie
dres llançades amb la torva albl'interior! Quin càntic, quins oradas
vida dele vells foners, rebatiera terrompnda es diu, en català, rependre-la
alié ressonarien
contra nosaltres; paró el nos! re Rependre tradueix, aixi, el mot castellt
,
Co prou volgui pujar-hi; mes vaig perdre
ardimant era rot a prova de fa- reanudar. Els nostres publicistas, perN
Placed canal; nfabandonä el coratge;
en traduir reartudar, Ilau ltrjut 1111veg
llidas. La Puitte. comeneada al
i l'esglai me digné: "Perqua L'eaforces
mate interrompuda nomas per les d'inventar un mor, i l'han creat estrigent
somniador inútil?"
, horas de l'escota, durava fins al el mot castellä. Imitació de e:anudar, teDespart a el temple aquell perdí de vista,
vespre en que, al toc d'Animes, un nim asad, reanusar. Imiiació. paró, mal
1 ja mai mes he somniat munlar-hi.
i altre exèrcit bel.ligerant es m- feta: reanudar és un compost de re
Peró a volles, encara, per ma ruta
ehala a les tandas 1—vull dir- anudar; anudar és, en eatald., miar; per
girant-me el veig enfura.
ho amb paraules epiques—el mes qué, ricas, reenuser i no recriar! Reatar
sur ?ha propagat rapidament en la 11c*
amable dels done dels déus
El veig, 1 deturant-me a contemplar-lo,
gua escrita i ha donat i tot tm derivat9
la son, regara el cansament dele membres
ja per mi inassequible, en don 'm'id
reanusariót (LA' PUBLICITAT,
t amarara de upes els casos,
• l'esforçat jovent que canta i puja
d'octubre.) D'aqucst mot lamentable es
/,
Els nostras, nornea; ¡magua las té la culpa aquell super% i desgraciall
les costes de la vida.
' abolles remorejaven tota la san- rranusar. Deixem-nos d'una vegada di
Oh voaaltres que un jorn entren al temple,
ta nit. sEraeaven Watts biddies reo linear sessions, tasques, etc.: diguer
no U9 deman per a mi ni tina memória;
-par l'endemia? O ha rraontaven r,trendre-les. 4 llamares no se'ns ocorre
caes. ah. gnavau-hi lo que jo hi sena:
una a l'altra o a Ilur Reina, les rä mai de d ir reanusarió en lloc de.
al nona de nostra pàtria.
gestes aanmplides individualment represal,
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Als Pireneus catal ans
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Converses filològiques

LA PUBLICITAI -

plumeen/e, 22 d'octubre de 19=

on els estaba preparat un ermorzar, al qual lambe asistiren (4 0 n 1ronel del regiment de Trevifio,
jutge de primera instäncia, den
Ellas Jaume de Torres; el prestLa Companyia M. 7. A. habili- dent del Centre Agrícola, don
toril. 'rete; en les hores necessa. Jaume els senyors Cuyes,
rica per a que lothorn pugui en: l- Mascares, Güell i Escasany, del
eer al eiretet amb la anteriori • Subcomile de Penya Rhin en Vilafrancai altres personalitats de
tat al eornene de la cursa.
A Vi laf renca, el Subcomite dur- la vila.
DI senyor Ràfols, corn a proeanilzare) treballa lambe adtivament, eseent gran l'entusiasme ,sident del Comité organitzadur,
-que en ¡ola la comarca ha dit.e..• ,donà les gräeies a les autoritats
'per la visita al denla que ha
pertat la gran manifestació
turista "de les cine nacions" coni d'esser teatre de una gran Huila
internacional, afegint que lea.
alguns ja l'anoreenen.
Mentada visita linea d'eeeer conLa cdl fuina vinent e I
Ilestida la distrae/ció de contro.e, siderada com la primera maairestache d'un èxit al qual hauran
servei le.lefütlie, ambuiancies
se:teto-el de tots quants detalls ha contribuit les autoritats, els engi.
nyers i la Premsa. que tan elicaç
de pendre cura la Penya Rttin.
RUGBY apoit han donat a l'obra cal astas•
la de Penya Rhin.
Inauguració de temporada
Al final es cursaren telegrames
Les gil ions realitzades äquest
al ministre de Fonient, per me.
darrer 'cuma pele direetiars ( tel diacid del sepyor Martínez AniG. Ni Athletic per a celebrar do, que s'hi oferi guabas, perntlé
rinaugurack) de la temporada de presti luijut material per a comtugby a la nostra ciutat. han tin- pletar alguns detalle del eiretnt.
gut finalment un resultat favo- per a la reparació total de la earable.
velera que des de Dedal roces al
fieni, dones, es farà el primer mateix i un altre, per mediariO
parta oficial ¡le temporada at del capita general, al cap del Gacamp eetaidert al Ilimedrom de binet Militar de S. M. el Rei. retliean Tunie, entre el Rugby de
terant-li el desig dala
PreSant Andreu i el Natariú Athletle. sente de veure honorada la f.s.± Mes que un match en si, els jii- la arrib la seva sobirana presengaaore CC proposen ter una exhi - cia.
beee) per la que puguM apreciar- •
Acallar el banquet es vislta e'
se en tots els seus detalls les iloc on esteran establertes les tri
nomhroses combinacions que burles, tornant a Eaaree l oila en el
conté el rugby.
tren de les guatee.
'retina en compte afea darme,
—•—•••• Os—
rentrada serä enterament gratuita.
Illai.esdiverees
Ila sorlit p o r a Italia of nostee
PRINCIPAL PALACE.-"maexacler" Lluis Meléndee per
ELS AAiGS"ZRIpendi e pan a la fairiosa prova
CRII"
inlernadonal "Giro di Milano".
1.i dese gen) un forinós exit pe')
A Barcelona amb aixa •te 101
Pon msm de la Catalunea espor • revistes del "Palmee." la gen( SePS
tea.
aficiona a l'inlereacional que es
• s•
un gust, i éš un lean gu,!. ¡YerEl Club infantil de nedadors gue, le s revistes, enea que de"CataIunt-a" es queixa de que vegades semblin m'a tiasula
malgrat faci dies que els ärbitres d'aniós sense espina lit a 5.
liegin falliat . respecte als veme- d'aquell que es fa per l e s IPPles,
llora en la prova dc salta deis majors, vénen a (isser rúnie esEampionals celebrats el 24 se- peetacle. fora del luce" tuis ese&
tembre. no s'hagin pubecal
.l'lla de la greed: 1 :
11
Ira CL norne. tineLlen a la F. E. por t ancia de Bar,..e.una .
• N. A. cobre aluet cas.
•
al Principal UN n 1
•
t.' 3 de revi. i au.• t • •• (1.7:1
Gran Premi Penya Rtnn r1.
C. Cri", i s'engeg v. () a :alelain% Vals pel Comile urganiiza- ini e;1! n• t.t.t
tia
semb q
dor de la curca Gran Prelatt Peuya ••
e. e,
o•., a nu's
1111:11, lem celat a Vi la franca el
capeà general, senyar marques
Ele fe.::ajes d'aquesta gran red'Estelia; governador civil, se- vista, ja venen a es:ser un capeenyor Martínez Anide; eadealde
taele divertit i Unie. Els ecio teBareelona, senyor marques d'Ale- nen la sort o la desgrävie d'esdireetor d'Obres públiquee criure eomeclies i troben un dnde n a provincia de Barcelona, don presari que els hi post en eseena,
Dlai Sorrihas; l'inginyer-cap de ja em sabran dir si es tiust
la Maneumunitat, don Frederic dels as saigs, arnb -apee:emir
l'urell; el diputa', don Rosen Pieh, embolicat dins dura bufeedr.
en repreeentaciú de la Mancoinu- amb la tomatal i li fosca •le lesretal i la Diputar-id; renginyer de cenan cense pintores ni trainla rl mareaj q de la Malicomuni- pes, que es una le les coses mes
lat, don Joan Moreno; el presi.raquest inen; i aquella
dein de la Penya Rhin, don Jeta- tristes
tire; Ilumets. i ele
,. quim Molins; el presid?ut del Ce- taula, i aquells hraiallen i les cemil erganiteador de la cursa, 001. comediante que
Enric Itafo:s, i els senyors doctor Bilis que fan maja! L'assaig
Juli Saulacana, don Manuel Tru- les revieles, quan eón grane renels, don Francesc Molina i don vistes, es una cosa ben diferent:
Manuel Garcia de Perez del In, del mis, II a la mativada, si anca
• al "Palsee"• trobareu que leeeeToles aquestes personalitats nari i la platea bullen com una
visitaren la tinca que el gentil- , olla de grills.
110M dc S, M.. don Emili Vidal Iti- . No hi mancaran mai una
Las Güell poseeix a La AluMnia, quante-na de darnes intertradonals, vestides de le.s maneres més
ott l'oren obsequiats amb
lunch". Acte segun recorregue- • absurdes, amb "tnaillots" vesron el eireuit. detenent-ee este). tits te oarrer, vestits de ball o
eialment ale viratees dc Vilafrati- "deehabillee" fantäetie.e. que ne
ea i de La Alnonlia, aixj born 11 , paren un moment do riure, ealter
"Pont de la Brujea", escolealó 1 i bailar.
Ui trehareu uns profeeeore de
llore aulorila!s de llavis dels en. i
ginyers leä explicacions de les re- densa infatigables que parlen ioformes introduides i del que ha ta mena de !le/miles i 150 s'enfad'eseer en definitiva el circuit que den mai. Ui (rehacen un senvoamb lant de punt i interés he pre- I nis, atol) una bomba i un monoparant Penya. Ithin, i en el quat ' cle que cegare:4i. que sputpre
deu celebrar-se una de les proees pren te i compre dona convelSa a
internado/mes d'auton ebils lees I les senvo yes: i sembla que no t'ad
res i (cebolla con' un una:kminteresantes.
Despees es dirigiren a Y na fra - ' nat.
"Palace• és una "nama get
I ea, on, t'estires de visitar l'Ajuntament, foren al Centre Agrícola. rie" humana. Com a la fenmea

ELS ESPORTS
eicusrtm
Les grana proves d'ene'
al Volódrom de Badalona

Avui, mett i larda, lindran Ilee
en la %reina cititat les grane dieses eh: listes. organitzades e cl
Sindieat de Periudistes Esporleue
i que la phi> del dia 8 feu ajornar.
; Al matf es feran les curses de
neöflis, d'eliminacid i serles (bel
Campionat de Barcelona. Conaten inscrita cla següents curr y dors:
Ianreaa, Gil, Oliver, Asencio,
Nada:, Pu: geMuãuz, Santaolalla,
Murcia, Nogueras, Castelltort,
Maree!, Arimon, Casas, Carpí,
rre, Casas, Regale, Lloren, Alegre, Saura, T yeaeerras, Arreell-•
gol, Illue, Cabrera i Pral.
En el letal del SiLIdICUt, i
preseucia dele coneursauts, varen d.:mil:flor-se les berie-( 4likiinatúries diLeampiunat, resulte:a.
• les següeuts:
Primera, 1_?eren3, Tresserrae
Prat: segona, Ittignier, Arinengol
i !Bus; ietrera, Saura, Alegro i
Cabrera.
La bella iteiled dcs corredora
en la dificil tae..a de emabinar les
serme, dcmä Mea de l'oil eaperit
espurliu de çue tote catan ani,
mate.
A la tarda hi hatirä una cure,.
a leenerivaea. per a la que consten ¡necees: Oilver-Duran. N e
t eiltort, Canudas-Nadal-euvraC
•
Mutiger-Duren.
119111 reeorda as coneureaels
que es donare romene a les provee a lee deu i tres larda,
punlualmene eseent imiiSpeneable acabar la cursa per a tenle
opció a preee.
lexcepte per les d'equips., no
hateä marga.. de neutralitzacie a
coneditiaacia daerie ii eao
pléS prova.

EL S TEATRFS
ELS

Fu-reoe.
Els partits d'avui
Si la pluja no hu itipideix,
les tres er, punt es jugarau els
scgrlentS parlels eliminaturi3 del
Calentona) de Cata:tunea:
Barre/orla -A% ene.
t . :Mi repon i t a -Eurt-pa.
Eepanyee-Sabadell.
Ba.talern et errassa,
Espanya -Mari lacea.
Athlietie-Japiter.
Si bé tole els encontres prometen revestir gran litera.
de rentare :a . el qm, es jugara a
Sans, per ti-actar-ee de dues j'orees bastalt igualades; hi In tiei
presea una v.etúrie eels te Geäe : mee e" tel 1•• n • "tir . -maraTi,. celan disvisai.a a e:vi:ala-In
Iii ulunHU qu.. a l'ANetl y 00
l'Esporl Ii correspon
d'esser taimer tet Calles de la
terra 54 fl,.11igrria en. ‘ . 1 110 , 1 1.•re
reny del
e: Cenvell direcNu traqueet ha 17. n :..lot
referir-ti m placa de plata. (-01umernot-a liii
miortelee.
went.
AUTOI1CB11-1.3MZ.
El Premi Penya Rhin

L'iiiteree de-perla( per agitesta gran eure; que es farà Eit
nent da 5 e 1,0vcinbre al eireutt
ds Veafranra, queda demostrat
p e r les montes demandes ¡le Yucalit:1 n 6 que aquesta dies sian afluint
a la sce . i. eliel de l'entitat w.ea-.
nitzadora.
Segons el que anticipärem fa
&gens dice, lee toealitate són re servades a mesura que van rebent-ee ele eimarrees, i com que
el nombre es moll crescia, so-.
bre 1.(el per a les llotges, ce 115
prega fer aviaent que ele tardanere s'expesen a quedar-se erase lloc pueeible.
Des de la t mente set/nana a la
venta de loca/itats clii unirä Ti
de "t i ckets" del dinar; per a inajon comoditat deis concorrents, hi
haure lambe establer/ un servel
de bar.
,

ce-

r.tkl•-•

• -f•e,:it.se.ioisee.p..,,,,-

1 ACCIÓ CATALANA
II Aplec Comarcal
a Balaguer
el diumenge vinent, dia 29 d'octubre.

Matí.--A les deu: SARDANES a la plaga del Sant Cri-st.
A les onze: DESCOBRIMENT D'UNA LAPIDA al Casta,
en commemoraciú d2 la caiguila de Balaguzr el 31 d'Oztabre de 1413, amb piraments al . lusius a l'actc.
Tarda.--A la una; APAT POPULAR, d'hmenat-ge a "Acció
Catalana".
A les tres: MITING ai Teatre Principal. Ni parlaran els senyors:

Vidal de Llobatera

Rovira i Virgili
Martí Esteve

E. Duran Reynals

Ventura Gassol

Disabte a/ vespre, hi hauran lambe sardanes a la plaga.

torre de Babel, s'hi parlen totes
les ilengees, perú niel com a la
famosa torre de Babel ninget s'entenia, al "Pelare" tothom s'hi enten i tothom fa la fettee i veorfeu unes angleses blanquee i primes que es posen a brillar flamene
i a cantar gitano Com ei fosein
la "Noia de les pieles'.
I mireu si s'entenen, que en
conmtes de tirar-se els plats pel
cap, arriva que ve un dia que s'en
oetien les Burile i la revista romenea, i aquest dia serä ben aviat
i aleshores un s'admirarä i diré
a n'En eyes—que es ramo
(aquestes coses—aquella faino% frase que canten que digue el cardenal d'Este al poeta Ariosto, després d'haver Ilegil les trampee, facècies, meraN'elles. farsee i mentides sublime
de! set' poema.

5.
TERTrIE NOU
La represa en aquest teatro de
l'obra "Que es eran Barcelona"
la cons'itnit un
- veritable exit.
El popular actor Pep Marques eaea tia es ovacionat pel públic,
que admira la gentilesa de Vicleerla Pinedo, tan einmätica i celebra la labor de teta els artises que prenen part a l'obra. Avui
ditimenge. tarda i nit, es repreeentara "Que és gran Barcelona", completant el programa "El
esombro > de Damasco" i l'obra
aova "Al tubo que es una mona"
. a la nit, amb "L'Alsaciana", canLada pelnov,11 banton catalä Rosend Cuila dia es repre>I•liraril "Que ek gran Barcelona".
Sitmcnct a narcelzna
L'empi-esa del ter-lee Romea.
runtinuuat !a sera hable taeca
de donur a ceneiser al púbic cawile les personalitats culn.inants
hei teatre eatrianger, ha contraetal per a dunar un curt nombre de
luneions. al famüs autor parle-ene
fabriel Signocel.
No cal dublar que l'actuació
, Eaquest actor entinent, de una
aixceLlent bol.rietat escénica i
d un
.le la tecnica teatral,
ritahlernent
formidable, ha
1 excitar l • in'erés del ilustre peI.:ie que lata s'inieressa per les
1..Lniftistac1one arlstiques, culo
110 ha provat a bastainent amb
;Pa recents actuaciones dels ocN,rs De Sant lis i Ltegne-loe.
Sigin,rel e; conegut pet !metro
1.1 • S caves creacions cinematog,ridiimnis rl foren popular
entre noaaltres, per la seva
relació innemable. que el feien
; reditor del
;loe en la pantalla francesa. Nu ()batan), no pul
eir-ee d'e n el que de molla anteles einematogräfies que perden
eitensital quan apareixen a les5!Ì0, Signuret anà a la pantalla
Idol pel seu norn fam la, guaayat arel) ks seres tiepreJentadona en teatres parisencs, aepreseailacione (rae rh an fet un
cele luotz dcl pnblie de París.
Actoneanyen a Signuret excellente anteles, quo formen t in
conjunt adnimable. Entre aquests
.1,M:eles, cal esmentar 1 actriu
tAerataiitie liaron, que fa magniat;ttee ere-tu:lene dela sena /7.21'M)Nag ge5, principalment en
Entre les ubres que donarà a
coutitikee Signoret a Barcelona, és
Po d'esimeninr, pe! seu
una seaeió Moliere, a la qual secan repeeseidades "El malalt
imaginan" "Les precieeee ti•ocule.a".

DE SANITAT
Lastet senitaeiileil.'arcelona s.s noernal
Contra los iusidiee
per algú que seiabla iutereeeel
Frovin-ar tina atarma absolutanieta tujustaicarla respecte Vestal eaulteri ihi Lianiejona, hein
tropueär-bi les Itual.rtto informaluna partictiliti•e, les quale ene
dealteirell que la norma:din ehnitäria de leareeloua no ella al¡eral pue ni n)ult, i les següents
ilifortnaciottb aparegudes en dos
diaria de Madrid bu confirmen
"El Sol", unib ruutiu dein teleerna eteiCatigt1C, ea el quitt es

niu que les auturitate sanitäries
de Barttlolla ea neguen a donar
patent neta als Naixells proceitents (raquee( port, a causa d'una
epideinia de glänula, diu que no
La 1 n11.niU beritis d'alarma, ja que
tele pues casos que han ocurreCut foren iseiats immediatament;
penó cal que lec autoritats saniladee i el tiapiern pusin en joc
tota l'aelieiiat i diligencia, per
tal ere‘ilar e! contagi.
"La Libertat" publica una inf.:remete sobre els casos de pesla, i aiireta que no es tracia bind
de Evitern incident de lote eis
;n'ene purts i que no te cap mena
tritnpunancia,
-.n-•nnn•nnnn••

DEL MUNICIPI
La construcció de cloaques
Per la Di-eceiti general dadre/Mete/eche elia aesenyalat el dia
11 del %frien' rifes, a lee unce del
mal( per a la colebraciú de la
sublmela doble ioiniuttänea velatniä o lit C011*trlit 'cié de cla n eguei ea, albellome i tlesguabeadore,
correeemient a l'interior i publee
apelante, per la quantitat de
11.37e.e95'01 peeeetee, ami) cà rrec al prpoitipust 4e la daciale.

L'Autonomia Uni. Primer Congres d'Higiene i Sanejament de
versitäria
Assemblea a la

Universitat

S'està circulant a Iota ells catedràtic, professors auxiliars
doctors matriculats que formen
Pan del Claustre extraordinari
la Univesitat de Barcelona la següera convocatária:
"Distinga senyor:
A darrers de setembre passat
fou reta a Mans de l'exceldentiasim senyor rector de la Universi tal, marqués de Carnita, la se.güent instancia, signada pels
mateixos que ara tenim l'honor
de subscriure isI present document-convocatória:
"lixem. Sr.:
Els sota c crits, catedràtics
doctora matriculats de la Universitat de Barcelona, sol.liciten respectuosament de I'. E, es deeni
eonvocar Claustre Extraordinere
dintre el ternps més curt possiMei per a sotinetre a la seca
aprovació les següente proposieions:
A) Adhesió ale acords i (tetes
realitzats per la Comisió Executive i el Rectorat en defensa de
l'Autonomia universitària.
Soleicaer del Govern l'immediata derogació del Reial decret de suspensió de la Autonomia universitària per a aquelles
Universitats que, igualment que
!a de Barcelona, demoatrin eetar
en condretans i deSilgin regir-sa
autonómicament.
C) Sens perjudiel l'exlrem
anterior, danar °sial legal a l'Autonomia ualversitäriasmitjaneaut
aprovació ini(ltediata da les llei
ieecessäries, suelten-al:4 el concurs de tthe els parlamentaria atta
districto universitari.
D) Establir estreta relucid
amb les leniversitate del Regne
que desitgin regir-se autoraimicaMent.
E) Alargar un anude vol de
ronfiança a l'exteMentissim senyor rector de la leaiversitat per
a l'execució dels ac,ords presos I
qualserdes mesures necessàries
¡m'Y a la millar defensa de d'Aatonomia universitaria.
Deu guardi a V. E. inee,
anys.
Barcelena, 18 de setembre de
1922.
ExceLteulfssirn senvor rector
de la Universitat de Barcelona." •
Ilavent sorgit diticultats legais
per a convocar el sueliceat
Claustre Extraordinari entenguer e rn els signats, ireterpretant
u.• generad dele elaustra,s,
eue no dtwierti desistir del nostre propósit, i cue el aus proeedia era donar al mateix forma
lone, cense perdre son caräeter
essencialment universitari.
A aquest eterte, els instants,
constit oil,: en Cornissió orgamilzaaora, harem sollieitat i obtmgut de rexceLlentissim senyor
redor la resAid del Paranimf a
robjecte de eeleh yar tula Aseernblea universiteria. a la q ual Po
-guesina.tr-hbi,:elscatdrälies. profesenre auxiears 1
doetors mittrteelais ene formeiT
part del Clanst re EKtriunelinari
de Ja linitereilat de Barcelona,
per tal de autnietre a lltir deliberad() els maldices eeireuis 'lammt tramaren s referente a leu.
tunomia unieereitäria.
La dala de celebra:Ud de l'Aesezoblea tot sigut ilsada per al
prop einent dia 20 d'oetubre, a
dos quede denze del /naif.
Al tenir l'honor d'a•lreear-nos
a V. S., esperem que, feut-se eäred) de l'extrelna geavetat .11
reetual situadó creada pel Rial
deeret de eueoeneiú de l'Autointmia universitària. Co illgnarä
s'edil: a l'Aseemblea, contribuint
a l'ad de la mateixa ami) la seta
preeiéncia persunal i l'aportad./
de toles aquelles observacietie
que II suggereixi
de
Miestiens referentes a fl'Aut.mo...
inia univerciraria i Cl sea a.m.,: a
la n'ostra Universitat.
Barcelona. 15 d'oeetibre ee 1922.
C.ornte . de Lasern. docto.. ea
Cienciee; Josep
leartrina,
tedrätie de la Facultat de Medwi.
na: Joaquini NI,' Peres Casarla.,
doctor en Dret; Guillem (le Peinavent, doctor en Eannäcia; Eurm
Sänehez-Cumendador, doctor en
Medicina; EntUe Soler i
caledrätie de la Facultat de liaernlicia; Caries Saidleliv. duche- en
Filosofia i Lletree; Antuni García
Banes, catedrätic de la Facultat
(le Ciències; Jusep AL' Tries de
Bes, ratcdrätie ele la Faculla: de
Dret: .Inaquint F.aleetls eatedrjtDe de la Faca:tal. de Filoselia
1.1e Irte."

S'ha posat a la
venda el núm. 12
del setmanari

Ació

[ffilalli

Fr: 25 chtims
De venda a tots
es quioscos
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l'Habitació

Ola 20 :: %coló primera
Es remaren las seccions primera segona, seta la presidencia
del doctor Guillem López, i fent
de secretari el doctor Vila Cuñete
Es discute la ponencia del
senyor López, essent aprovada
amb alguna estnena. Despeé& s'ao
probaren les ponències dels doctors Vila Cuiler Pedrals t'unendez.
Secció primera. — Ponencia
del doctor Salvat Navarro sobre
el tema "La dinämica de l'habita.
cié".
Despres s'aixecli la acedé d1nauguradó de l'Expoeiciú".
Al migdia s'inaugurà l'exposicid del primer Congres
al Palee de la Fira d Mostres,
ass ietietehi distinguieres personalitats.
Parlaren el doctor Soley, el
marques de Cartilla, i el dirmtor
gentral de Sanitat, senyor Sala.
zart; lloant la tasca del Cangres.
Tols ells eigueren aloa aplaudas.
Despres es seguiren les tare- •
rente seccions de l'Exposició. Cal
cementar la del arquitecte Joan
Planas i Escudóe, Creu nota.
Hospital Militar, Inslitut d'Iligiene i leemografia, Calza d'Estalvi
i la de le Cooperativa de Periodistes per a Li construcció de cases
baratea.
Sessió de clausura
A tas set de !a tarea es celebra
a la Facultat de Medicina la seasie de dlausura del Coegres. El
secretan doctor Juri i Biscainps
Regí un resu nide les tasques realitzades. i acabi dient que el e
.es celebrarla a Va--gén
lencia l'any 1925, nonihrant-se
preshrent i secretare reepectivameta, als doctore Palafoix i MoDI marques de Garulla elogue
lacte arab un Aoqeent discurs,
Iluant robra del Emigres i pelesant la importäncia de la higiene.
eonfceene:a del senyor fitotich
A 1.1 Retal Academia de Ciencies
i Arts de Barcelona. el tinent coronel d'
en-invers, don Josep Maria Bosch'd'Atienza, desentrotIlant el tema: "Concepte higiene)
de l'aigua potable".
A la nit s'oferl un äpat a ¡'Hateil Ritz Oil honor d'e les autoritals, aesistintebi una trentena de
eumensals. A l'hora del brindis.
prengueren la paraula el doctor
López, el regle« senyor Palau I",
el doctor Ocampo. iii doctor Gui- f.
Ilem López proposi la creació
d'una Lliga Nacional en mensa de
la higiene de l'habitació, essentl'
aprobada.
.11.1117.131.

Crònica ludiciária
l'"rmENciA ptIOVINCI sr,

Davant de la Recicló primera
h.in compareseut ek prIll`eSSa [S
j Oau Mareleanunt neeauum, ja
condenmat anteriorment, i Anteinia Ilernämlet Rodrieuez. els
qui juut amb mitres dos subiera
tes. que 5 ant a esenear se, 51191tenien el dis I 1 Cabra peesal,
un aldarull sil carlee de eUedia,
lettitit dintervenir el s ¡ruin-die«,
Al volguer-los apaciguar, s'insoleetaren, tornant-ee. (romea
d'ella, Rus que per
tres eornnanvs nogneren els
guärdies reduir als avaleladors.
El fiscal. senyor /a sollicitar la nena de dos meses i
un erba d'arr' -t junior, inh.s la
nìritlui tiP 12:i presides per a Pene Monteys. tonsiderant
hileoont ¡te reeislencia i per a
res Ores dos. Joan leasdemunt
i Anlónia fiernändee, autors de
raternpl al. la pena de treS fines,
q i l a l re mese, i sud diem de nre
se c(,rreccional, n ...es la multa de
docentes pessetes.
l'oren sospeses les vetes
senvalades per g le, seccione ea.
gona i quanta.
itS3ENYALAIIIENTC PER X cztu
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala prim e ra.—No le assenya
lainent.
Sala serrona.—Senla retoma rle
Faenes. Ineldeet. I). Alfons leen
sa contra D. Pene Subirana.
Seo dTreell.—Menor
Antoni Cesduetia, con t ra toil
Amadeu Sales.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secrid primera. Dressaiira.
Robantent. Josep Mendoza i al.
tres. Jurel.
Sala se gona. Ilnlversilel.
hament fimetrat. Linea Maten.
Toril i un oral per disnar.
Receló terrera. Sed. Tintinea
d'explosius. Llu.ise i eeelee e. aUre.
Jurel.
(at-ta
-Sp ee i d Quarta.— Tiareoloneta.
Hornieidi per imprudencia. 1.1uciä Salillas. Jurel.
DELS JUTJATS

Exhort
El ititiat de la Barceloneta,
secretaria del senyor Simarro,
ha rebut un exhort d'Orense per
it one prengui (lees/antele al dtputat a Corts N'Emilift Iglesias,
por un artiele aparegut en "La
Zarpa". periódlc d'aquella rete
tat gallega, en el (Pie hi ha in.
aul9Otalfe
Jeieä

LA PUBLICITAT

AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO

F

LES REPARACIONS

Diumenge, 22 d'ootubre do via
aaaat

-

Ci

INA E --:

LA CRISI ANGLESA

El memoränduin francs presentat enfront del progecte Bonar Law parla del seu programa de govern per l'in,
de Sir John Bradbury:
tenor i per l'exterior
La penuria de l'estat i la riquesa de la indústria
inutilitat de les La política d'unió arnb els aliats .•. S'assegura que les,eleccions se e,
mozatóries .•. Les proposicions franceses per a sancjar les finances ale- lebraran el 18 de noverntre
El que es diu del neu ministeri .•.
inanyes i aconseguir les reparacions
George pronunciarà el seu discurs de Leeds
Paris, 21. — lla estat remes circumstàncies económiques ho raracia I acceptar la data i lloe
Londres, 21 — Malgrat de Versalles tendeix a malcasar lee 1 que serà feral esbargir els r

a la Comisaba de Re paracions el
memorändum fran jas. Contrariament a les suggestions de sir
John Bradbury el delegat francés no pot consentir que s'intanti concedir una moratória a Alemanya pels anys de 1923 i 192.5,
moratória que per altra part no
podria ésser concedida sense l'adopció de severos garanties.
Demes de lea reparacions i la
.1a reconstrucció i sanejament de
les finances dels paissoa que un
dia foren bel.ligerants estän
garlas entre elles i amb la qiieslió dels Deutes interaliats i cap
d'aquests problemes put ésser
resolt ailladament i d'una manera satisfactória i definitiva.
Pertany solsament a la Comissió de Reparacions de proseguir
i realitzar Faxecuci6 de les seves
prepies decaeions -examina/11 la
situació financiera d'Alemanya la
qual apareix molt greu a consegilencia de la continua destrucció del cread governamental i
del terrible descens dol marc.
El memorändunafrances fa reSortir el contras existent entre el
desastre flnancier del Reich i la
prosperitat indualrial d'Aiamanya.
Alemanya esta preservada Je
l'atur i fa passar ells seus beneficia a l'estranger, agreujant Vena
pobriment de l'Estat.
Per altra part Alemanya, apeolitant-ae da la baixa del mere
desenrotlla la seva activitat industrial.
El memoràndum fa igualment
constar que en aquests darrers
temps s'ha aecentuat d'una manera alarmant el déficit dele presuposts trugrneritant en canvi sen
'sa mida les desposes, amb la
qual cosa, sin() s'hi aplica prornp
te remei siarribarh a un moment
en que Alemanya tindré de procdamar la seva ruina al davant
del nula.
Franea, no podia de cap manera aceeptar la decisió relativa
a una incapacitat total i absoluta de pagament per part d'Alerranya . No podia França acceptar
aguaste incapacitat, des del inoni,mt que Alrmanya conserva la
seva riquesa i posseeix poderoeo s demis de producció i de vital:tea
Mexperiancies dais terminis
conceaits per als paganinis, resulta lambe negativa,. havent
quedat d e mostrat d'una manera
eara i evident que As impossibl
templar amb la bona volante',
d'Alemanya per a realitzar el sanejament indispensable.
La delegada' francesa proposa
per tant els extremo sagüents:
Primer: Que el Comité de garantía pugui imposar o prohibir
al Govern alemana certes i determinades mesures.
Segon: Que al Comitè traslladi
a Berlín i pugui immediatament
pendre les mides necessàries per
qué la seva acció resullti eficacia
Tercer: Seran aplicabl•es cense nou ajornament, les disposi-,
! done relatives al control als ingresos de les desposes.
Quart: L'organisme de control
tindrà l'obligació i el dret de conètxcr constantment tots ele d e talls de 'la gestió, alai del Reich
com de l'Estat alemany, en ço
que es refereix a les finances.
Podrà aixi mateix emprar tots
ras rnitjans d'investigacia que
Stimi opeietuns; posara tizar el
mlnim deis ingressos i realitzar
els méxime de les desposes autoritzades i podr à per últim prohibir totes les desposes i conste
deri inoportunos.
Si el GOV2111 alemany no es
conforma amb aquestes atribucions de l'organisme de control
Ja seva falta serà assenyalada
mediatament a les potencies.
Quint: Els empréstits del Reich
i de l'Estat alemany hauran d'esser autoritzats per l'organismo
de control i es donaran a ceniaxer públicament.
L'emissió de Bons dal Tresor
per part del Banc del1mperi, se-•
rä rigurosament prohibida.
, La delegació francesa fa remarcar que les potancies acreedores disposen d'altres media,
diferents dels apuntate per a ohtenle cl pagament de les reparaaions.
eiq 000
Tot seguit que s'hagin produit
les reformes del pressupost i a
fa supr2ssi6 de la inflació monetaria, els capitals enararan en
els balansos deis pagaments, que
serän restablerts, essent aleshores possibtle procedir a la reforma monetäria,
lfls necessaris recursos amb
or s'obtindran comptant amb
.rnetälic dele banca de l'Impera
• Per a pagar els Bons del Tee'flor i liquidar elle llurs comptescorrents, els Banes de l'Imperi
podran emetre 160.000 milions.
Postariorament guara lee aeves

pernielin, Alemanya emeterä emprestits exteriors, el producte
dais quals sera emprat per a
amortitzar el capital del seu deute de reparacions, de manera que
pugui ésser sustituit el seu Deute politic per un (lente purament
comercial.
El millorament de la situada/
financiara d'Ademanya i la solucid de la qüestió de les reparacions dependran dones mes que
d'altra cosa de la Ilealtat 1 voluntat peeseveran t i ferina dell Govern alemany.
La delegació trancase en vista
de totes aquestes raons proposat
PriMer: Que siguin col.locades
immedialament les finances públiques alemanyes sota el control deis creditors r'Atleamanya en
les condicions precedentment assenyalades i establertes.
Segon.--Piendre les mides que
caldran per a restablir
oe, pressupcst, introduint-hi en
ell les despeses necessàries per a
les reparacions i per als serveis
d'emprestits que seran precisos,
a fi d'arnortatzar el capital del
denle de reparacions.
Tercer. — Prohibir al Tresor
que faci declarar cap Bon pel
Banc de l'Imperi i sotmetre teta
emissió dOblig,acions del Tresor
al control inter-aliat.
Quart.—CoLlocar al Banc de
l'Imperi tanand sota el control inter-aliat.
Cinqua —Reforçar les mides
adoptados ja contra l'evasió de
capital.
•Sise.—Tot seguit que les eircumstänries no permetin, comencar d'emetrc Obligacions del Tresor, arnb or, mercas a les aventatges liscals, de manera quia es
reforsin les existències metalip ues del Baile de l'imperi, que es
realitzi l'exit de la reforma monetaria i eontribueixi al pagament
de les renaracions.
I sete.—E 1 Govern alemany
continuara extraient dels capitals amb er a divises estrangeres
quan menys el vinticinc per cent
lle la välea total de .les exportacions. Aquests productos seran
portants a un compte especial
obert al Bane de l'Iniperi, a noni
del Goinae de garantia.
Si la Comisaid estimes que el
Reich no ha complert degudament
les seves obligacions, el Comitè
prendrà possessió de les sumes
que existeixin, així com del procuete dels drets darrerament assenyalats.—Havas.
LA COMISSIO ESTUDIA EL PRO-

JECTE BRADBURY
Parts, 21.—La Comissió de Reparacions. reunida aquest mata
començà l'estudi del proyecte de
memorämlum presentat, per lord
Bradbury.--Hayas.
ALEMANYA PAGA ALS SEUS
Londres, 21.—El "Times" registra una nova prova de la prodigalitat de l'Imperi alemany
l'interior, en el moment en que el
inane baxa arnh una rapidesa vera
tiginosa. El Goveen alemany va
a pagar al trust de eonstruccions
navaas una suma de 18.000 milicias de mares corte a compensacid pels vaixells requisats durant
la guerra. Aquesta suma, encara
ami/ la depreciada) del mere, va.
75 milions dcc france.—Radlo.
ELS PAGAMENTS QUE 144 Di
'
FER ALENIANYA
Berlín, 21—Continúen les negociacions sobre dels pagaments
Per coneentracions.
S'han original divergències
el total dele pagaments. Mentres
els aliats calculen les desposes
en 35 milions de !Pu yes esterlt.
nos, el Govern alemany sois reconcia 25.—Havas.
LA CONFERENC!A DEL TREBALL
UNA DELEGAD«) DE MEXI°

Ginebra, 21.—Ifa arriba( a Gl.
nebra i ha entrar en contacte amh
els grupo n ihrers representants
la Conferènitia del Trehall, una
delegarió obrera de Méxiit, pato
Ocie no forma part de la Societat
de Nacions.
Aquesta gestió es inde,pendent
no eompromet en res la politice dal Chiven rneliak respecte
xle la Societat de Nacions i roaganitzacid del treball.—Radio.
LA QUESTIO D'ORIENT
LA RESPCSTA DE NI. POINCARE A LORD CURZON SOBRE LA
CONFERENCIA DE LA PAU

Parto; 21.—M. Poineare ha envial a lord Curzon la resposfa
la carta que robe abans (rabie
del ministre d'Afees Estrangers
britànic sobre Porganització
la Conferencia de la Pau amb
Turquía. El president del COI1s o n franees expressa
que
és urgent reunir aquesta Confe-

proposats a Londres, o sigui ei
13 de novembre a Lausana, .ja
que a causa de la crisi eligiese
no pugui ralebrar-se abans.—Radio.
OHICHERIN DEMANA PAR71:31-

PAR a LA CONFERENCIA CE L1;

PAU
París, 21.—Segons la Premaa,
Chicherin ha enviat una nota ele
Governs de Londres i Roma demanant la participació Rassia
a la Conferencia de la Pan
.d'Orient en les mateixes condicions d'igualtat concedides a les
denles potencies.—liavas.
°SITUAR'
Menes, 21.--Ila traspassat el
,s -e ii y o r Psiearis, ex-ministro
d'Afers Estratiers de Grecia.-Hayas.
L'EVACUAC:0 DE TRAt-:4 E3
PORTA A CAP ACT1VAME1'JT

Atenes, 21.—Per expressa re
comanació de l'alt comissari frac,
ces, els ferrocarrils orientals han
dedicat al transport do l'exéreii
grec a Tracia tot el material ro
dat necessarl.
Continúa sense interrupcia
l'exode de la població cristiana.
—Hayas.
Constantinoble, 21.—En un
comunicat del quarter genera.
aliat s'anúncia que la evacuada
de Träcia continúa amb perfecto
ordre.
El tràfic ferroviari ha esta
conipletament normalitzat.
Les autoritata truques han de
nat tota classe de seguretats algenerals aiiats de que seran res •
pectades les persones i les propietats.—Havas.
ANGLATERRA I EL DOOLECANES

Roma, 21.—L 5 Premsa anan
cia que la nota anglesa sobre . de
Doolecanès ha arribat ja al ministeri d'Afcrs Estrangers. —Ha
vas.
ALEMAIVYA
EL RE1014STAG PERLLONGA EL
MANDAT DEL PRES n DENT
EBERT
Berlín, 21.—En la sessió cele brade pel Relatan es discutí la
movió presentada pels partits
coalicionista i populista per a que
fossin prurrogats els portees presidencials al senyor Ebert
el dia 30 de juny de 1925.
El senyor Marx, del centre
apoiant aquesta moda, digné -que
s'inspirava en fiarme económiques
i politiquea, elogiant despees al
senyor Ebert, del qual digué -que
ha sabut conquialar-se les simradies de la gran majoria del poble alemany.
Parla despres PI nacionalista
Ilergt, el (mal impugna, pel centrara la moda, atacant vienentament al senyor Ebert i acusant-lo d'ésser solament un heme partidista, que no representa dignament AleManya, les aradicions de la qual es precie mantenir.
Seguidarnent feu lis de la parenta PI eaneeller, refulant• lote
PIS argumente presenlats per
Ilergt i fent una calurosa defensa
del Presiden/.
El Reichstag aprobé la meció
ajornant les elercions presidenmals, lían votat en contra els y a •
cionalistes i els c o munistes. —
Hayas.

rapare sale s'a .tribueix a Peras potajes, que la lasca de Mr. Penar
Law serä relativament fäcil, els
diaria subratllen en general les dificultats -a les quals tindrà
fer cara.
Alguns opinen que no podria
marilenir-se en el cauce amb
Uactual Cintilara de Comuns i que
s'imposa ami) urg.ancia una consulta al pata per mitjà de les ele e'edens generals, donada la importància dels problemes del Proper Orient i d'Irlanda.
Per altea banda, alguns drgans
daten en substancia: Si la coaaria hagués continuat essent l'expressió de la mes ampla mida de
la unitat nacional, li harfern conlinuat prestant el nostre ,apoi;
pera com que en objecte do rezels
(le elesaprobació, havia de desaparaixer i si alzó no hagues oco eregut ahir li hauriem vist en un
nasdevenidor /non proper.
Or an Pan de la Premsa estit
eonveneuda que mediara per formar-se un (le yere/ que representi la part essencial I le' l'esperit
eoneervador. Molls diario passen revista a la mate obra de la
coalició i preconitzen el retorn
rd una politice mes sana, mes
merma mes en relació amb els
uiteryasos de l'Imperi.
Consideren arribat el temps de
euanyar la pau.
En gran nombre d'artieles
-'expresos el desig de consolidar
imlutat amb Erane a.—Rado.
7*.L QUE S'OPINA ALS CERCLES
CONSERVADORS
Londres, 2 t.—Ais cerdes ofiilosos del partit conservador
: opina que l'interès de la necia
lemana la convocatória d'un mea
Parlament.
Si Donar Law es elegit el dihuno president del parlit con•ervador, es probable que els es_
'eveniments es dese/madi/u eäiidarnnt.
Bonar Law podrà pavores cohete els principals llocs uni Ga'dnet i aconsellar ta disolució del
'arlament. En tot cas, la prolama convorant a noves clecMona generals es pulilicara el
la 30 del corrent i It designaeia
le candidato es Pasea pel II de
ros-cumbre i les elceci(cne pel lo.
—llevas.

LES FROSABILITATS
Londres, 21—En eis (orales
Londres. 21.—En ele rereles
:m'Unte s'assegura que al nou
nisteri toril Curzon conservar à
a eartera d'Afers estrangers i
ord Derhy s'encarregara de !a de.
tes Colónies o b it de la de Guerra,
En canvi, el "Daily Telograph"
liu que Bonar Law es reservarla
amb la Presidencia la cartera
.l'Afers estrangers.—alavas.
Londres. 21.--Als c e reles po:dice es creu que el Gabinet quelora definitivament constitui,_ el
ailtuns.—Radio.
LES EXSEL.LENCIES DEL TRAC
TAT DE VERSALLES :: LLOYD
GEORGE RENUNCIA AL SEU
DISCURS DE LEEDS
Leeds, 21. — Eloyd 1l mrge
nrontinciat sil seu anunciat dio-une en un miting que s'ha celeiirat en el Magestie Cinema.
Hen's-ari nIl que en síntesi ha
,tit l'ex-primer ministre intcrrom
put freqiieentment per aplaudiment i calurosament ovacionat
e n acabar,
"Molt de sentir es que la conaNU COMPLOT CONTRA EL CANainacia que ens port la victaria
CELLER WIRTH
• lurant la guerra, i mercas a la
Berlín, 21.—Durant la S'essiú qual pegué Anglaterra venear locelebrada pel Reichstag, el pre- tes les dificultats que se li president del !tutela declara que el sentaren, hagi deixat d'ésser perGavera s'havia vist obligat a re- - que una de les parte estimava
torear la vigilancia al voltant
que no treia d'aquella suficients
la persona del canceller en el avantatges. lii poble anglas ha
Reichstag, rar tenia noticia que de decidir-se, be per un parta o
s'havia rombinat una conjura be pel palla" Despees pasea a.
contra d'ell.
defensar la seva notifica dienti
Es eren saber que el complot Els meus eid.legues hem tet tot
del qual parlä ei preside/el del I que podl ia fer un Govern per
Reiehslag fou conegut de la se, guanyar la guerra.
güent manera:
En el Trartat s'estipula enndUn individu que havia Pst
titueló de la Societat de Naeions:
earregat de eornetre un afro-tiri- dones be, les basses d'aquesta
ta' contra el senyor Wirl h es pre- constitució, hm la delegada elisenté. espontitniament a a po- giese la que les formula.
líela facilitan! tota (alisar do an/rectal de Versalles ha resdes sobre l'agressió prnjeetada• tito« l'Al s ävia i Lorena a Prima
Per altea banda, s'ha comproi a Itälia les provincies irrevat que agitest complot id el ecu demptes del Nord. Ha emancipat
origen, el matrix que l'anterior. erices i poldre oprimits de l'Eurolora do Berlín.
pa Central i
El Govern ha publicad una nohan queda' dcslruils eh; grano
ta ()Briosa Informant (-rimare armaments de l'Europa Central
retal descobert el complot ven- que t'oren Ila causa de la guerra;
tea el senyor Wirth I anuneinnt en aquests paíssos ja no existeix
haver romeneat una informaría el servei militar obligatori i anti
i pres mesure per a garantir la Mar', han desaparegut tota mena
vida dearanreller.—Ilavaa.
d'amenaces i de perills.
Desarmarles Alernanya I /tausLES RELACIONS ANI2 FRANÇA
tela pel Trnetat de Versalles. aiParia, 21, — Segons "Le Jour- xa ti•ndrä per conseqüència tamnal Bailar Law s'esforçaré en be el desarmament d'altres napracticar una política de franca cions.
cordialitat. amb Eranca„—Ilavass
A mes a nade .el Tractat de

,condidnins del treball, millar.Per tant i malgrat de les in/pesa,
feccions que tingui aqaest Treta
tat en el seu conjunt, constitueix
un gran document humii, del que
pot trence aventatges no tan sois
Europa, sind clx humanitat entera.
Lloyd George explica despres
el progressos realitzats per la
Gran Brctanya en am que es refereix al restabliment (lel seu eredit nacional, posant de manifest
que avui dia es la tinira nació
d'Europa que aconsegueix equilibrar el seu pressupost.
Un dele actos de,I Govern coalieionista que mes ha contribuit
la caiguda d'amiest es el d'haver
aconseguit el restabliment de la
pral a Irlanda.
El restabliment de la pau
Orient ha de portar mes alt el
prestigi britanie per Imane sahut
garantir la llibertat dels Estrets
! c ale tanta sang ha costal.
Recorda continuació la labor
de pau reelitzadda la Conferencia
de Washington.
Tornä deapres sobre la política
interior, din que l'única cosa que
lamenta es que els interesaos del
reís pudran sofrir perjudici per
la situació actual.
Lloyd George acaba dient: Prometo al noble britànic no fer res
inesqui o bata. No desempenyare
cap paper maligne del poble que
m'ha confie t la sebe represenLLOYD GEORGES PRESIDENT
DEL PARTIT
Londres, 21 ---fpris del discurs de
Lloyd Georges a Lccds, es procedí a la
votació per a anomenar el cap del partit
nactiona liberal, essent elegit Lloyd
Georgei preside.ct i Chunchitl yieepresident.---Radio.

LA PREMSA ANGLESA
Londres, 21.—aL Premsa continua comentant en termes
amargs o causties, segons el color politic de cada diari, la caiguda de Lloyd aleo' ge.
La majoria dele diaris estimen
que la situació política no es podré. normalitzar a Anglaterra si
no es amb les eleccions generals.
—Hayas.
Londres, 21. — M, Bonar Lnw
ha deolarat qua l'objecte del mur
rninisteri es sanejar l'administració, reallitzar totes les economies compatibles amb les neceasitats nacionals abans de preparar noves Reis.
Desitgem—ha dit—dcsenrotllar la nos/me política exterior'
de in rfecte acord amb els nostres aliats.
Mr. Bonar Law recomenarä
dilluns al Rei la disolueiö próxima del Parlament.—Radie.
LA POLITICA EXTERIOR DEL

NOU GOVERN
París, 21.—Comunican de Lanares a "Le l'etit Journal" el
sen eurresponsai, que una alta
aersonalitat del partit conservador ha &riera que en eo que
respecta a la eontinuació d'una
unlítiea exterior normal, la concorta dcl partit conservador sera
oeterminada al moment (le les
alecciono generals. El partit conservador—he. afegit la dita personalitat--dedieara. tot el sen estime a dee enrotIlat les seves rTlacions politiques i económiques
amb els seus Dominions i a cubrir
rous ineirtataa enmercials ami}
Itassia, ExtremOrient
i Amarle:1
del Sial.- -Ha yas. .
Londres, 21.—Segons el "Daily Telegraph", poden fer-se dos
pronóstico: Que no s'adoptar à
cap etinvi d'orientacia en el que
s refereix als assumptes caten/as i els rrittes de Lloyd eeorge
a Franea, que ha nbasat les seces esperances en tal canvi, su
'dl une decepció; i que el
Trartat irlandés subsistiré, puix
'cc hi hati eä govern que l'abando-'
L'OPINIO BELGA
BrusseLles, 21.—A les esteres
t,overnamentals s'observa la mes
absoluta discreció sobre ibis esdeveniments de Londres. Tat
runb tot, no es dissimula que ha
crisi política anglesa compromet
la reunió mes o menys próxima
de la Conferència de Brussel.les,
que sera, a causa d'alma ajornada provisionalment, i es lamenta
aquest ajornament toreas.
A la major part de cerdos peMies belenes es judica que la cripolitice interior actual preve
direetament dele errors de política exterior de Mr. Lloyd George
i deis reseerits successos
rient I es ven en abra una confirmarla de l'axit de la politice pacifista de M. Poincare.
S'espera que les relacione entre Anglaterra i França minoras
anda la >retirada de Lloyd George

vols d'aquesta darrera setrnana.
La crisi anglesa repercutid
potser a Bélgica, indirecternea
sobre la notifica exterior del aa,
Linea Coin no s'ignora, influiea
membres del Govern tenen usa
cedes simpaties per Anglaterra
Inés esnecielment per LAR
George.--Itadin.
TOPADA DE TRENS -:-

MOSTS I DEU FEHITS
Moulhouse, 21.—A conseqúül,
eta d'un erre» en el canvi d'aas
Iles, l'exprés Estrasburg-Lia
Bordeus ha topat amb un leude
inercaderies a l'estada de Rota,
lach, entre Moulhouse i Colmar,
La topada ha estat a les 231t.
ha que lamentar set moral
deu ferits.—Havas.
LA SITUACIO A MARSELLA
Marsella, 21.—Els marines
reg,res reclutats a Saint Nazaire
, portats a Marsella per a armar
/in vapor, s nan negat a anar a
bord i han entregat al sindical
Ochs inserits en vaga una deela.
rada protestant contra les cola
dicions en que havien estat enea
lats.—Itäaio.
EL NOU COMITE DEL PARTI?
COMUNISTA
DIARI QUE DESAPAREIX

Paris, 21.—E1 nou Comité ld
partit comunista ha nornenat EN
secretan i .general del partit a
Frossard i director de "Ialluma:
nit" a Cochin.
El diari comunista "L'Humana
té" anúncia que el diari comuna.
ta (le la nit "L'Internationale',
deixarä de publicar-se.—Ilavas.
París, nou Comité director del partit comunista ha
nomenat secretan i general i inter.
nacional a 31. Frossard, 1 seere.
t ari-administrador j tresorer a
)1. Soutif.—Radio.
LA CONFERENCIA INTERNACIO,
NAL FERROVIARIA

París, 21.-11a aratat els seia
treballs la Conferanaia interese
camal ferroviaria.
En la seva darrera SO3Siö fou
aprobat uri projecte d'eatatuta, ea
el qual s' e stipula la crearle d'un
organisme p e rmanent, que es tla
tularä Unía Internacional de Ca. n
mino de Ferro.
L'objecte d'aqueat nou oreanis
nie es ter un estudi profund de
toles lea qüestiome que es retereixin als f e rrocarrila, especial.
me/1f la represa del leerle inte/a
nacional.
La gerencia en sera confiadas
un Contita compost per &ara
inembre, presidit pel
francés. senyor Menge. Les trei
vicepresidencies han estat
dicades a Anglaterra. Italia i Alas
manya.—Ilavas.
ELS VOLTANTS DE ROMA INUNDATS
Roma, 21 conseqüancia de
les abundants i continuados ple.
jos d'aquests dies han experimentat una gran crescuda el Tifer i
els seus afleents.
La circulació ferroviäria entre
Roma i Pisa està interrompnala a
causa de les inundacions.--Ilas
vas.
ESPANTA I L'EMPRESTIT AUS'

TRIAC
Viena, 21.—E1 ministre d'Es.
aanya ha visitat al ministre d'Afers Est e angers participant-li la
("Pelele, del Govern espaeyel de
resenttic a les Corlo 'unpregerle de llei segons els termes de
qual Espanya es con/verme a
garantir el cinc per cent del piéotee que la Sorietat de Naciers ha
resolt de e a ncedir a Austria.—
Lavas
EL CASAMENT CIVIL DE L'EX.
KAISER

La ¡laja, 21.—La cerimenia
q els espons p le civils de l'ex-lutiser ha esmt verificada segons los
Reis i coatums holandeses, revestint Facie alguna soler/mil:a.
Donaren fa del mateix
de i el secretari de l'Anuda/neta
i li' Boom —Rayas.
KRASSIN TA LLtCENCIA, pER3
NO HA DIMITIT
Riga, 2ta—S'ha desmonta ea,
tegöricament que Krassin hagi
presentat la dimissió de oomissa,
i del poble. &alam p e dernana
auatre mesas de Inca/Ida, elä
quals li foren concedas pel Goa
vern deis Saviets.—Ilavas.
PROCESSA7S CONDEPANATS
Munich, 21.—El processat, Fe*
chembach que, coi% es se/n.1a ese
fa y a acusat del delicte d'alta tnaie
doria, ha estat condemnat a en°
me anys de treballs foreats. Els dos Periodistes complicatS
en el mateix preces, Ganga I Len°
dra ha han estat a dotze i
luya respectivament,--Havaa,

lettereer

11-
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Dlumenge, 22 d'octubre de 1922

CONFERENCIES
LA QUESTIO DEL MARROC
Cornençaran
Una expedició naval
Verles operacions de desembarc?
Berd'En
i
sions del general Barrera
gatnin L'expedient Picasso Una altra
Sinchez Guerra a Melilla
derrota?
"La Epoca" contra en Carnbó

res de protecció del cornhoi de
Midan trobaren pele vallaras de
la pista restes humane, al semblar, pertanyenls a quatre sol_
date i un tinent de la brigada
diseiplinäria. Les deepull ne han
estat sepultarles en el cementirt
de

Drius."

PROXIMES OPERACION8
Melilla.—Se sah que AbdeelKrbm ha concentrat cap a 1...un..
ta Pescadores ele principals con
tingents de la seva barka.
peina voltaran sobre dit punt,
diversos avions.
Vielilla.—Amb direceiri a Po- mél ele soldats del grup d'ira Aquí slian rebut noticies le
trucció d'artilleria fi ns que s'Alar que d'Alt Comissari le el prnpd-,
nen( marxa. a les noa de la nit,
senyi el maneig de les peros ale sit dh fer una exhibirid de fo n l'esquadra I lo l'almirall
1 ces durant Cacle de la sotmissi6
composta del cuita esal "Alfon- nous reclutes.
UNA DEcLANAct o D. EN EER,.. oficial del Raisum. que es veriso XIII". destro.o.:a "V:11al L'ara al zoco de Beni-Araie.
mitl" i "Ca . larso", el eontralorGAM1N
A l'acte do la sotmissid assis_
pediner "Audaz" i els guartiacosAl entrar ci ministre de
tira ed general Burguete..
tes "Algeciras" i "Tetun".
de
la
Guerra
al ministeri
Segons acaben de dir Obs pi.AI davant ha eortit el (123.- narices
per a emsersar amb el Pre s iden , lots dels avions que volea Sotroter -Bosta:mude", al qua l sebre
la cesta do penent , eis val_
lu
pregunta
que
ria
periodista
h
garla el vapor porta-avio:.s "Déhavia de cerl en lo qua es deia xells sordas d'aqui anit, han
dalo".
1.hres liare s aliare lamba ein_ ' sobro el trasllat de trepes do arribat a Ceuta.
Melilla a Ceuta.
,
Han dosemharcat a la m'isla
barraren, a bord del "Läzare - i
El senyor Bergamln respon, dues companyies de 'la mnhalla
el "Espanya 5", tres cota/bar:y:de
jalifmna.
gue:
de la meliallit jaliflana. que e i' gepl!OiNen circulan!, amif els
--No hi ha més que ura rosa
manda el ran g a V.11:bba, una
u
i
que s'llan empenyat en que mes fanlästies rumore.
seeció do la .11ta mehalla i ros i
no
hi
ancin.
Aititioetn..s
i
anea] a
Millurn.—Es din que el val..
forres que estan a les ordres II Tof
t axA del
de fore08 xell "Läzaro" ha esta t requisat
':•!'ailn. 1 UP esquallri4
ü6 CI , CP!
que
no
te
importancia.
és
eosa
per
a transportar (copes a Meto-au:ars de Te! um.
eapi5 del "Lazar," porta- LA certnesio PARLAISENTARIA lilla, ignoran! on.
vn 115 .o•p• uieirä 43 alta mar.
TROPES REPATRIALES
1
DE RESPONSAZILITATS
1:1s to o il , han estat conrerre_
El dia 22, a les deu del watt,
En els eorredors dol Congres
de geut que acudí a
reacapsfes f l an oo f ,ve f .sa t arridarh, proceilent de Ceuta, la
preeeno:ar 1'0mM:re:unen; de los
amh En Sala. prment de la Co.. primera expediciö del batalló de
!orces.
pardnientitr:a dc respon- Szivo:a.
Ele perindistes ban visita; ele
1
Araran a rehrels a l',.stac55
sabilitals.
emires oilHals, guard t
_Ates pue ihr_ los _hi—vn res_ emnissions de caps i ofie.als dele
gran ro•4, raa, ir.drear:: solatnent
pondr.,.._, pera des dal ,.a fingain Cossos de da guarniel() i una
que les Urtnes end raroarie9 anabandera i múla eertesa do que cumphrem amb ennpanyla arob
ven a Ceuta.
sica del regiment de Savoia.
deure.
s P 1'1' ,' persones que es (Unen
—Es parla tle greus acusahesabet . f...1es gire la
LA "CACIETA"
cions—digue un periodista..
columna eoroboiada per PeerdiaEl diari oficial publica:
-- Res hzoria de sorp e ndre, I
dra far ul
fleta' ordre de Einanees .aprodespres de lo molt que s'Iba (lit.
davm t la pi: tj'a
convoeatdria per als m.4
ponlineja OIL vant
E it rart iitat,
d'Iris, si el temps permet I
del consten del tabac a Esdeixarä a!..,...es torees de la roe. carregarla de les responsabilr- ' saigs
Pa n Ya a l'any 1923.
domar tin ion
halla a les pos 'in- erst ere de tats politiques
iteial ordre del ministeri de
averie a les S eVe S t4STIe'; ja
Ra s 317er. no eont:nuant a Ceus'enema que són tres els ex mi- Foment disposant que co publiqui
ta.
aquest periadie ofic;a1 la reTvrb., .2111rrna m...e es tracia nistres que apareixen melosos en
lacia deis establiments i serveis
en responsabilitat.
d'un wnvdnetd amh
ha
agríenles
als quala s•encornana
T'arribe s'assegura que hi
el do la harl:a rif e iy . a ip:r va endiferenciee dint re la Gornissna. l'em, enyament agrícola ambulan!.
de
mi de !e . últinie .,
Odniar , . Es e(.^'.1 n ri ri'.x .4 una Els plernent's Wberals, desitjoden: r tren nota energiea, i LA CAMPANYA CONTRA LA
m^,tra d • . pre y ‘f-i,S II eoman- sos
LLAGOSTA
apressar la inarxa dele esdeve_
ele
clam e n! por a. en el ^le
La Direcció d'Obres Päbliques
aleer a pesi., nitu e uls.
r.ro • rs
Els elements eorservadors re- ha ordenat telegràficament e les
•
de GaTara, poder reforear"jefatures" de provincies envalla ininiedir ame', ir Cigint fort presenten un ! lastre .
A Inés , a la c" litissiö Irr lla des per la Ilagosta, quep rocerleirebels.
Ii rv,-v ;.reeet de fer-re d'ayo' algú que procrdir i a dc. mes bo- xin d'acord arnb la "jefatura" i
y a gana, reposadan:ent.
serveis .agrobómies, a esclarifiel ida 17 1,P liav i a prer .1 (lar els lerrenys propietat de l'Esereient
para! ii
UN RUMOR GREU
se'nitrar,'
Durant
d'avni s'han tal. torsants amb les carreteree
,a•1a!..
?deat pls rumor, d • h a t,. /oc es _ per a la destrució del canut Ilaare
EL QUE Elif EL SCITS-SEEREa
devingut un contrateMps a la gosta.
zona oeridental.
TARI DE LA GUERRA
L'ACCIO OFICIAL CONTRA
En els rentuero, Mur
In .Pr.•...2,1! ;1,111(. 6-1 a larda pe'.53
L'ANALFADETISME
dit
d'alxó.
r . 'r
• •-‘ el sots—,.eretari
El minietre.l . I .,trueció ha mamanif e st il que no
EL CAP DEL GeVER71 Er! AVIO
nifestar que s'havia reunit sota
!..e-or
sobre les
r yi
El senvtir Sariehez Guerra es la so y a presideneia, la CO:W,,Sili
S/.
operaeires militar,,
osa ier un ,viatge en aeriplä dur '0 l'analfabetismo.
n
Pro
Conds_
Nn o'i'r ni avui.
M e hlla. tan aviat com acabin
Ill assistiren tots els vocals, el
despatxos les operavions. per a judiet,r
sr7i 71'.!i p 5-7z en
.. • !T"-1-1 rrilit:r . . els mutis, personalment l'a9 n ete que ofe- sots- secretan le/ director de pm-.
n:era
ensenyança.
ahtzar-se, tindrien una es- reix la zona del !e, - . en r ,aa t t esO
Possessionals ele vocals. co ..
•
-ora importitnein,
panyol. • menearen l'estubli del reglarnent
prr . vn de • qtif no pasea reo
es!b. rr ani, continua la CAMERO 1 EL Pr.3BLErt7I11 MA- perque es regirà.
El ministre confia en que seRRGQ1.31
rep tr'.amó de tro t es cense no_
rà profilosa la lasca que realitVeat. i denla arribarä a Madrid
"I.a Epoca" torna a parlar en zailb
la dila ecbmissió.
el ba'all.". do Cov:dloega.
el seu edittbrial dele acholes que
Parlan el senyor Monteln de
Tampoc sún exart e s els ru- publica En Camba sobre el Mamaternals, ha dit QUO
mor sobre difleirlt ate en les norroc, argurnerilant rontra deis les escobes
funcionant adinirablenient,
gbi • jar
arr.h el RaiSUIli.
judicis ellieSOS 19'1 ex ministro eslan
excés d'alumnes.
da ` f . S6IP la lenidad que ernrezionalisla i estima que alguas tenint
Estan dotados de malerial
vis moros en ltors
ple .. :1
dele argumente p^r ell exposals
complet
amb bressol de nene que
•
pt1 .. x. no tenen ¡roció del són equivoes quo perjudiquen .el
serveixen per a l'aprerfeAtalg de
temlbs.
problema.
les alumnes.
D'olla el senyor
A 3 1 leid
Igual rb• sullat eren que donen
EL COMUNICAT D'ANIT
Zugasti i res fa ',tipos:ir
"No hi ni novela l en ein) te_ els cursos complementaris creats
tes difieultals, sinel tot el ce"1rari. S'anime de 'Poluan l'art.:- rritori de la zona dl Prole p to- a les Peroles d'Art s i Oficie,
estan delate d c tot el materat.
bala del 66, 11 1111.
E:1 el territori de metin3, tor- rIal necessari.
A .31i .doldi rottimiddan une die:.
LES

El Tractat amb Anglaterra

Una entrevista de diplornätics
L'ambaixador d'Anglaterra ha
visitat avui a primera hora al ministro d'Estat.
Inútil ea dir que la conversa
s'ha referit al conveni comercial
concertat i ale extreme que han
d'ultimar-se aquests dies per
arribar a la arma definitiva I execució del tractat.
Es creia als centres o fi cials
quen el conveni podrà Orinar-se
en un termini de sis o viiit. dies.
U51 ALTEE Arda ALEMÄNYA
"A B. C.", tlespres de congratular-se de que el Govern hagi
aconsogu l t vencer les dificultats
que s'oposaven a la flema del
tractat comercial amb Anglaterra, dennna que es reprenguin
les negociar %Iris andi Alemanya,
arnb el .propósit d'arribar al a ra eix bon fi, ja que aquest mercat
ccnstituelx, arnb els d'Anglaterra
I n'uni a, la base del nostre comer: exterior.

DEMANDES A ANGLATERRA
El ministre d'ilisenda ha eslat aquest /mili al ministeri d•Es,

per a canviar impressions sobre les peticione que detien formular-se a, Anglaterra abans de
l'aprovació definitiva del Tractat
comercial, les quals foren comutat

nicados a I ambaizador brit3nio

en l'entrevista que ha celebrat
avui amb el ministre d'Estat.
Després En flergarpin s'Iba
traslladat ab miniteri de la Gue-

rra, per a donar comple al presiden del Consell del traetat en
la seva conversa amb el ministre

Estat.

POLITICA DE REGADIU
El ministre de Fonient ha confina/al la noticia relariva a haver estat aprovat l'ava'nt-projeete de eanalitzar',6 del riu Guadalquivir, entre Córdova i
afcgit que com a tràmit ese

seneial reglairientari, s'obrirà immediatament una Mari-nació púserà molt breu, per a
l'exeeneió de la, hei general
d'Obres públiques.
Creta el ministre que donat el
benerie:ós projacte i el gran
Interes que tenen
va i restante comarques que Iravessa aquest rin, en aquesta obra,
la ieformarid no solo sera ritp401, sial beneficiosa, (record
anib el projeele.
Iba rebut el senyor Arg.iiellos
una !umbrosa comissió dele "Regaditia"he l'Alt Aragó" que l'ha
invitat que recorri el ramo breeció d'aquest gran projeole, demanant-li al mateix teams que
s'auginenti la consignar:id d'aguce

blica, que

Llista de7s números prern:ats
en el sorteig eelebrnt a atabirat
21 11'66'.11)1,1.1, 1922.
Premia: amb 150,000 pessetes

el

ata,trol
13 r,
Premiat amb 70,000 pcssetes.
Barcelona, 1:::1,ao.

S ' ''. 1,,

Promiat amb 30,000 pcssetes
tidil

Barna.

Premiats amb 2,500 pessetes
23.971 Madrid, tr, • a. Barcelona
i3 PORipliella, Barna., alalaza
16.1158 Madrid.
13.810 Madrid.
15.119 Vale:min. aladiabl.
12.1117 Coronil, Madrid.
H. 36 5 Pm . rto Real. La Linea
1.701 Allbadele,
17.839 Set illa, Almeria, Mora
Oviedo.
0.127 Torrevella.
14.630 Sevilla, Ribadesella, Cartagena.

11.092 Madrid, lela Cristina, Cartadena
Premlats ornb 503 pessetes
42

DEZENA
CENTENA

122 146 155 169 178 190 243 317
322 338 340 356 364 397 416 12)
454 525 552 579 581 612 650 112
741 753 760 773 793 828 901 962
979 990

MIL

007 018 049 069 III 139 149 153
192 230 231 233 250 294 329 346
349 331 382 446 4 79 502 506 529
727 601 650 651 654 690 694 705
748 803 831 845 858 901 923
8
910 941 934 976
DOS MIL
070 079 099 100 117 201 210 220
8
275
425
143 526 327 537 571
2n
7,88 595 672 699 798 889 910 911
920 927 932 952 9 14 3 90 1
TRES MIL
966 071 077 125 155 201 20 1 226
211 250 362 361 374 392 395 417

158 478 498 503 512 533 579 592

603 609 626 650 037 668 661 672

709 711 819 842 893 908 019 945
930 955 965
QUATRE MIL
011 015 019 028 054 057 086 097
148 233 264 270 273 322 331, 310
387 391 401 414 152 456 485 493
512 523 523 534 613 630 633 692
706 713 746 781 799 837 857 869
905 914

CINC MIL

013 013 015 088 070 122 125 lit
202 206 220 222 220 205 321 329
385 403 474 496 511 543 555 582
597 611 633 636 697 776 817 831
819 895 904 956 966 992 993
SIS MIL

002 021 027 051 063 109 168 171
180 214 223 242 321 340 4t0 428

nginyer honorar', Je que havia
e sial fundador de l'Escola d'Enginyers Industrials, 1 que, per
(Izó, pregava al Govern que cerques una fórmula que armonises
( le Interesaos dc tots.
El senyor Sünchez Guerra conesta Otnt: QUO s'ortlyáva en
cercar auuesta 161'mula i que ja
quasi es corsiderava orno de la
fórmula, ja que el (multe de Ronanones tenia els seus mateixos

El Comerç ami, Andorra

ministeri d'Hisenda

Un R. O. del

La "Gaceta" publica un Acial deeret
de Finances, la part diapositva del qual
diu alai:
"Anide primer.— Totes les eroduecinns d'Andorra a la iinportaóó a E;-

cstaran excmptes del pagameat

cesttios.
,Xtegt que je havia parlat amb

raras

cione.

com a condiciá indispensable que els produeles d'Andorra virguin arempannts
d'un certificat expedit pel Sindie de la
all i legalitzat pel bisbe d'Urge ll , o deIr eat o representant seu, i en el Citil particularment cs refereix al bestiar sayallar, miar, asnal, Covi, !lanar i cahiu, i
a les hules i fustes, serà necetwtri, derits. . que les quantitat; que s'empc.rtin cstieuin dins del cupo que per any natural
fixará el ministre de Finances, previ
forme de la Direcció general de Duarte%
i a instincia de la Mitra d'Urgen.
Els bestiers de les classes dites i lis
II; nes i fustes que s'emportin despres
c ob-art el cupu satisfaran els drets
ranzel que respectivament els corresp‘a-

els estmliants d'industrial, els
Gneis li havben fet algunos petisenyor Velayos promineiä
algunes paratiles que no agradaren al cap del Govern, promoaent-se anal aquest motiu un
molestós inerdent.
També parlaren altres deis senyors que formaven la Cornissió,
cine era nombroea.
El

Acabada l'entrevista, el presiden! del Consell convide al com-,
te de 'lona:iliones a que estigués

amb ell mgens minuts, quedant
amhdds nersonatges reunas.
La conversa durä una estona
'larga, i en la mateixa no es parla del piel dels enginyers,
creient-se per tant que fou per a
tractar d'afers política.
ANANTS 1 VINENTS
En el rapa' d'aquest matf surt
cap a Almeria el sots-seeretari
(re la Presidencia, senyor Marfil.
— La reina Victöria tornara
de la tima "T.a Ventosilla" el diIluns per la tarda.
— El Rei arribara a Madrid,
vonint de Burdeus, e4 dimarts pel
rliati.

— En el ràpid d'Irtin han arribat aquest mal( la infanta Pan,
el seu marit Erute Eerran de Baviera i Ilur filla Pilar.

EL TIFUS A MADRID

Quarr han estat rebuts pel ministre de la Governació els peModistos, l'han interroga t sobre
la suposada reaparició del tifus
a Madrid.
El ministre ha contestat que
no tenia noticies de l'existència
de l'epidèmia.
— En aquest assumpte—ha dit
el senyar Pinies—s'adoplaran lote classe do mesures per a evitar
la propagació dcl terrible mal; si
és precie, s'empleara la violencia
per aconseguir que la gent es netegi, per6 no sempre les Diputadone, els Ajuntaments i el propi
Estat tenen mitjans per a combahre amb eficaria la manca d'hlTan aviat ron' apareg.ues un
cas començaria la campanya, perque estem arma al braç preparats
per ixó.
EIs periodistes lardee han preguntat al ministre de la Governaeló sobre les quinzenes que s'im-

deis drets d'aranzel.
Anide segon.—Per aplicar

Eer.rrnpc'6
emeedida per l'article primer s'exigiri

ruin.
No s'admeträ cap ecrtificat de tabac,
per estar estancat a Espanya, ni de cot..4,
prr no prodoir-se a Andorra.
Anide tcrcer.—La sortida de bestiz,•s
espanyols de qualsevol classc, que el dirigti.zin a pasturar al territori d'Andarra. o alce- yerra, sen ä dtterament }Mur;
sempre que les autoritats de la Van pr2sentir! obl?gació avalada per la Mi...0
d'Uigell que assegeri en la deguda forma
intv-essos del Tresor.
El termini de les guies de pasturatge
que rAdmipistració espanyola exigeix en
aquests casos será prudencial, segons

posa l'ata:tele ti, cas cinqui, de les Ors

&narices de Duanes.
Anide quart.—Els anides d'expertacid prohibida o condicionada podran exportar-se lliurement a Andorra, dintre del
cupu anyal que es fixari en la Rama
determinada per l'article scgon.
Anide cinque.—La comunicació d'Addorra amb la res% de la diácesi d'Urr1;,
i alce-venia, serä absolutament lliure en
tot el referent a administraciú eclesiàstica. bastant per a la Iliure entrada i sortida de qualsevol article que l'expediaá
vagi acompanyada d'un certificat de le Secretaria de Catabre de la dikesi, en qae
constin la classe i ninnt:ro - dels objectes
que la componen i els llocs d'origen i

destinació.
Anide sise.—E1 ministre de Finances
dictará les regles que exigtixi
d'aquest Dcerat, del qual donará cuna; te
a les Corts.
Donat aL Palau, a 18 d'octubre de 191-2.
—Alfons.—E1 ministre da Fran
cese Bergarnin."

ELS LLIBERALS CONCENTRA-73
Al domicili del senyor marque&

d'Alhucemas s'han reunit els senyors Alvarez • (don Melquiades).
tes obres.
posen en con-milpeen de l'article Alba, Villanueva, Gasset i Alca-•
El ministre ha promès fer uno 22 de la Ilei provincial, i el senyor ta Zamora. per a' canviar ira visita quan les seves atenerons, Pinies ha conlestat que seguía pressions sobre l'actual moment
ho permetin i amh respete estudian Vassumpte I que en el
a la consignacid ha manifestat
seo d. a li donara colorió.
Acordaren que Cante rie pro-i
, que eslava impossibilitat d'angpaganda que ha de celebrar la
I menbar-la per no trabar mitjans UN HOSPITAL ANGLO-AMER/CA coneentrarid 'liberal a Saragos-.
hàbils a l'actual pressupost.
sa, s'efectui a la primera .dezeEl (limarle, a la tarda, se celebrarà a l'Ambaixada anglesa na del vinent mes de novembre.
El snyor Aleala Zamora, prsUNA ENTREVISTA ACCIDENuna reunió, a la (pral concorreran els ambaixadors de Nord- suden de la ponencia enearregada
TADA
redactar el dictamen relatio
Aquest mili, acompanyats pel Amèrica i Anglaterra i altres per- del'expedient
del general Picascomle de nomanones, estigueren sonalitats d'ambrb4s Kssoe, amb a
so. dona comete als reunits cht
els enginyers eivile al Illiniste- l'objecte d'establir a Madrid un que
la ponencia je s'ha Irambs a
' ri de la Guerra visitan el pre- hospital anglo-amerieä,
informe, i que l'ha lliurat el preredifici ja esta comprat.
siden( de , Consell. Amb els vier.,
sident de la Comissió ParlamenLa pre sidencia del patronal
tants hi ansven lambe els dipu•
d'aquest hospital serä oferta a la taria.
Ints i senaders enginyers.
reina Victdria.
El firmen ele senyors Alcalä
: El eornte de Romanones expo
Zamora, Aemiiian i Sala.
sä al president els desiljos deis
Els vocals conservadors senynrs
enginyers civils en defensa dele CINQUANTA ANYS DE DIPUTAT
Al 4 de novembre se celebrara
Marin Lazara i Alvarez Arranz
seus dele menaeats pel darrer
degà
s'han abstingut de firtnar-lo, per
Crol que at rga igual capacitat el banquet per a festejar al
dels diputats. senyor Aura Boro- discrepar del criteri dels senj,
vis enginyers militare.
ell
es
considerava
companys de ponencia.
Va dir que
L.

•

La rifa espan yola

IPREMSA ASSOCIAD4
: CORRESPONSALS ;

6n111•1911111IW
.._,

•

416 449 459 483 499 500 511 575
386 625 088 689 695 609 103 181
876 902 940 985 990

690756 762 768 770 791 814 833
937 945 963 988

SET MIL
048 074 113 141 150 244 246 255

041

258 303 328 317 310 378 396 403
423 429 437 457 498 500 507 514
519 533 538 642 654 676 689 729
791 813 910 911 917 914 950 951
972 999
VUIT MIL

TRETZE MIL
233 245 247 277 345 319 359
361 411 476 493 513 514 575 600
652 669 680 764 767 779 880 911
994
CATORZE MIL
010 011 026 037 075 086 142 148
172 240 247 252 295 340 314 422
426 480 493 522 523 599 600 621
659-665 687 712 740 751 759 817

004 016 033 035 043 053 075 078
081 118 124 126 262 327 342 363 •821 834 836 846 858 889 911 926
366 373 382 399 413 431 450 532 961 977
533 565 602 621 632 635 650 633
QUINZE MIL
666 683 710 741 754 893 848 873
021 022 047 054 063 092 101 223
971 990
252 257 266 286 327 348 36! 376
NOU MIL
417 447 457 460 462 488 321 534
016 060 099.140 190 217 251 281 541.576 580 610 624 730 757 772
284 331 368 376 394 396 403 409 814 818 83 .1 840 814 855 894 928
418 429 452 461 469 477 523 584 938 968
614 627 628 631 774 806 821 862
SETZE MIL
879 938 963
016 061 079 o80 083 0 (4ti 1 1 95 186
217 225 257 258 267 2 .71 320 411
DEu MIL
005 018 0 .111)7)) 035 154 246 254 442 443 488 573 594 613 641) 679
274 298 309 473 483 511 522 581 718 -;a3 *772 830 832 872 94t 952
600 647 672 678 685 703 752 7,56 979 986 987
758 812 823 857 885 952 948 950
DISSET MIL
ONZE MIL
016 056 090 125 147 183 3116 308
007 035 051 041 113 129 174 180 340 341 414 493 550 552 590 591
201 213 269 356 391 398 403 405 601 611 63 8 648 708 733 783 777
411 422 423 433 411 553 613 640 796 828 835 859 881 886 905 930
652 665 680 682 731 750 762 782 957 0114
801 805 848 870 908 948
DIVUIT MIL
E1OTZE MIL

029 048052 076 084 110 137 145
193 196 198 209 230 233 210 274
367 379 391 403 423 433 455 4 0 1
497 520 564 p3.! 588 634 841642

025 032 124 131 131 147 186 19')
207 226 234 252 253 260 266 277
280 302 319 322 360 375 383 481
549 558 572 573 581 566 712 712
743 an J324 851 994 939 991 .

DINOU MIL.
ere 641051 217 276 279 291
313 330 :386 390 421 462 466 500
1,17 523 529 521 659 661 683 687
706 723 729 733 735 741 747 754

noi

786 846 848 872 927 953 961 974
988
005 010
297 312
380 389
544 595
752 762
849 897
959

VINT MIL
039 043 09:: 120 252 277
3(3 321 34 .1 346 .367 370
419 443 451 464 507 521
625 648 696 700 735 744
778 802 811 825 846 847
901 902 927 928 946 953
VINTIUN MIL

018 020 026 051 074 114 128 131
197 236 304 754 376 472 510 545
686 681 715 773 781 799 863 874
883 911 924 925 939

VINTIDDS MIL

027 075 081 211 223 231 236 260
277 300 316 102 418 441 446 472
484 549 594 601 603 619 638 681
729 736 795 79 17 807 812 823 967

907 931 987

VINT1TRE3 MIL
041 069 088 001 203 222 214 303
331 3713 400 407 418 191 521 536

541 543 570 590 597 613 857 695
712 751 785 803 808 838 869 972
VINTIQUATRE MIL
006 009 1( 50 056 063 11 i 145 179
184 201 236 234 278 310 320 321
313 386 305 399 408 126 442 447
451 520 529 605 625 631 714 726
791 812 828 860 930 936 957

VINTICINC MIL

037 078 095 lot 110 219 313 318
332 338 362 389 432 409 538 1 87

617 621 624 348 652 702 743 751
758 784 811 860 868 883 918 9-i:
976

VINTISIS MIL
065 069 081 093 097 165 205 254
269 275 408 409 455 482 523 5 1 2
546 553 558 584 605 610 674 69 'I
756 772 775 815 820 836 891 989

VINTISET MIL •
001 020 072 078 083 107 162 221
232 286 297 305 338 402 426 448
489 509 510 525 540 555 564 570
623 657 670 682 686 703 757 707.
785 805 831 851 899 933 940 973
977

99 aproximacions de 500 pes.
hetes cada una per als 90 números restante de la centena de,

premi primer.
99 aproximacions de 500 pesSPIeS cada 1111a per als 99 números
restants de la centena del pretil!
segon.
09 aproximacIntii ' A 5 00 pes.
PeiOS cada una per ale 99 números
restante de la eentena del prernt
lereer.
.2 aproximneions de 2.000 pessoles cada una per ale números an
tenor i posterior al del premi
primer.
• 2 aproximarions de 1.800 ve-

se1P s

cada una p o r rils números

anterior y posterior sil del preml
aegon.
2 aproximaelons de 4.020 pea.
Beles cada una. per als números
enterior y posterior al del krein'
tercer,.

8

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL
018SERVATOR1 METEOROLOG/C DE LA
UNIVERC/TAT DE BARCELONA
Dla 91 d'octubre de 1999.
llores d'odervaciel: 7, 18, 18
al nivel de la mar,
0*
ess's; 7510; 7489.
Tonn~:i.re lee, 190; 195; 19'3.
Termilmetre humit, 156; 190; 190.
' • IlumUtt (sentesimes de eaturactr,), 73;
95/ 97.
Dtreeeld del vent, ENE.; ENE.; Calma.
Veloeltat del vent en metres pes Se/ron, 3; 6; 0.
Hstat Col rel, quitei sere; plan; taPat
Classe
mima—u/sus-su/Luis, cirros-

Bernmetre

edmultis; nimbos; nimbus.

Ten.peraturcs extremn e evenbra
Minima, 206.
141nIme, 160.
241nitna erran de i erra, 148 •
tetmnnee/rica, 41. Temperatura milla, 180,
Precipitara% aseinsa, des de les 7
ees del die anterior a les 7 llores del
tia de la date, 00 milimetres.
liesorregut 455 amnt en igual tedios,

quilömeires.

Mesen/g ri p as partieulars, bvire.

esse r

a mesurar la percepció de velo_
Mate,
S. Aleobe.—Els iactismes dels
infusoris i el camp magnetie.
L. Cervera i C. 11, Danés Casaboseli.—La ictericia hemoglobintirica equina. Caracterfstiques
simptomätica i etiológiques.
L. Cervera.—Sobre formada
de les plagues difteriquea en les
PUS.

Per a despeas tra fe it a r-vos
AMERICAN MASAGE FLORIAN.

lis el millor desinfectant i el mes
agradable.
Crida poderosament l'atenció
l'anunci que consisteix .an un fanal elèctric que per la seva originalitat acrtdita el bou gust de
Cantiga casa de maquines ur a
cosir Werthelm, Avinyó, 9.
PARAIGUES CARDUS

Portareerisa, 10

•

PREUS DE SUOSCRIPCIO

Barcelona: Duce pessetas al
Mes. Provbecies, 750 pessetes
tres meses; 15 els sjs idein; 39 un
any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 20 ces Sis; ti) un any.

Galera Layelanes
CORI'S CATALANES, 613
MOBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoració, pro-

jectes per eminente enlates
aklIZI.Mersf

1

--

El Consalst (lela Estala Units
ha tingut la bondat de trametro'ns cópia del següent telegrama rebut del seu Covern:
"Les disposicioes de la Llei
nacioaal prohibir' la senda de
begudes alcohóliques als Eslats
Units que parteixin de porte es..
trangers de 21 d'octubre 1922 i
als vaixells estratigers després
de la data esmentada en entrar
en aigües terrid.orirds deis Estats Units, es prohibida la venda de begudes alcohölicaues
'bord de aaixells deis Estala
.Units; Ua venda es ilegal a partir del 7 d'octubre. La prohibi_
Cid explicada no afecta als valpzells estrangere que travessin
el canal de Panamà i no facin
escala en un altre port que estä
isleta !a jurisdieriO dels Estala
rnits."

SÄNTASUSAIM
agulles peces . CARME,
j

'Eviten els refredats: N'hi tia
prou amb una tricchI al pit i esquena amb AMERICAN ISASAGE
rLOR1AN.

S'estä confeccionant l'Anuari
Espanyol de la Banca, sota la
direcció do N'Albert Albert To' arenas, cap d'infóreracions i re_
lacions del Banc de Catalunya.
El rontIngtit es molt interessant i útil per a el seivei de la
• Banca i de l'ea comen en geperal.
• L'edici6 de l'obra ea a càrrec
de la casa Inform.
• Un trehall de recopilació i ordenada, com el que suposa
, aquest Anuari, es obra molt apre
cable, deblement quant ve a om_
;plir un buit i quant es fa en
:un pala eorn el nostre, al miel
"hl da tan abandonada l'obra d'es-.
itadfstica i cIassificació.

'cotim

En los sucursals TUPINA1118A
es y enen parthapacions dais. 20
entera de Nadal que aquesta caa
sa juga ami.) els seus dienta.

t d sileil

re2 1

ActualTent exposició
DE MEl.S 1 nAnnE.
FES N .:. ETATS
t3ENE11.! S P:-..11 A LA
TARDOR 1 L'HIVERN

Seccions e3 p ecials a mida
a càrrec (12 reno.
menats professors
de tail Etegantssims models exclusius d'aquesta
casa
Espladit assorit en Vestits, Cal aays, Gabzirdines, lmp e rmeab:es i peces d'etiqueta confeccio-

nades
Czpelleria. Coz-batea
12:11.stias, eta ..terta

ti2

112,11

Avui, a les cinc de la tarda, se
celebrarà al carrer Ample, dayant la Casa de Curreus, una ba_
liada de sentarles, anant a carrete de la Cobla Callialóztia la
part musical. Aquesta bailada Es
organitzada pel Foment de la
Sardana de Barcelona.

XAEOVA GARCIA

REUS

La Seeeiú Pictórica dol Crup
Excursionista "Barceluneti", farà avui una excuriö # Molina
de Rei, Cervelló i Vallirana.

CAPES
IMPERMEABLES
SUPERIORS

(112
Ronda St. Pere, 7
Plaça Sta. Anna, 9

I

BARCELONA

em rebut una salutació del
senyor Junquitu i Vilardell, nou
secrelari de! Govern civil de la
"Provincia" Hl correaponern.
Joyeria, Argentada 1 Rellotgria

LA ISLA DE CUBA
PLAÇA REIAL, 12

Gran varietat en joies
Modera a tots ',Pena i articles
d'argent per a col.legials. Rellotges de marea garantida.—PREU
FIX..
•

La Societat de Biologia de Bar-

~lona celebraré sessi6 ordine._
na demà, dilluns, a la Sala de
la &cene de Ciencies de l'Instirtut d'Estudia Catalana, a dos
'quena de set de la tarda. Les
,comunicacions anunciades san:
i R. Carrasco Formiguera. i P.
.0onsalee.—Primora nota sobre
efectes thaiolóeacs d'extractes
I pancreättes, contenint
preparats amb una modificació
de la técnica de laanting-Bestraollip.
L g.

R9U. APAT9.11 pg r.

COLA EN FRED

Lut.rmeaLl.
al'aJg,La

PEn A CONSTRUCCION EN FUSTA

VA et I C A

regltrat
tiarquti del Cuero, 135 , T. A.1575
Noca comercial

Una johnit costarricense que
tialja per 1:,panya la tastat el
cure LA GARZA y afirma que es
caíd mós gustas que lia pres
ea vida. Es y en ala cadinadus.

I Tapioques i

parar, ele dies 7 a! 11 le Itil'c
darrer, havent visitat les instadlacions de Tremp, Pobla de Segur i Capde/la, i en els dies 1
i 2 de no yertibre vinent, la dita
secció inaugurar ä el cura arnb
una excursió a les riberes del
Segre, visitant les ciutats
Lleida 1 Balaguer i le instalda
dons següents: Presa móbil de
Lleida; canal de Saris; Central
d'Astona; eslany i central do Ca
mansa de la companyia "Riegos
y Fuerza del Ebro, S. A."
La sortida serä el 31 d'octubre
a la tarda. Les inscripcions es
reberan al local del Centre per
tot el dia 27, facilitant-se tots
aquella detalla que sigu i, i ne - 'seria.

CAMISER11
SANS
Boqueria; 321
Gran a3soriit ai corbar

les dus paperelea segellades —
afirmativa una i negativa PalIra — que es proporcionaran a
cada. un dels interessats; en Valuolia entre.
ELS EMPLEATS DE DAN. emetre NI vot ele serè recollida a
Vapor espanyol *Reina VieMrli
cada votant la respectiva cre- Eugenia", de Buenos
CA I CORSA
Aires, bias,
dencial.
El governadur ha (llenen a
tevidao, Las Palmas i Cädiz , are,
votació
serloobli
'Parcela
—
La
Lots els Banca d'aqueala ciutat
eérrega general
Passatger,,
gatória per a tots 018 dependenta Amarrat moll dei 388
la següent comunicació:
la Darceloeela
"Havent arribat a coneixament i ernpleats, en forma que aquells Consignatari, Ripoll.
de la me y a autoritat per un °lid que sense justifleació bastant. no
Pailebot espanyol "Solnebe,
sotaserit del president d'una As- Bur vot incorreran -an multa (me de Mälaga, ami) ehy rega genital,
sels aplicaré per desobediencia,
sociacid d'Empleats de Banca
Veler RIMA *Cornellio", de 0a,
galmitf inaeripta en agteat 00- en quantitat prOporeionadal. aj darla, amb carbó.
vern -el-vil del propasa que ha- sou de que altafeutin i fins al milVapor espanyol "Mallorca*, al
y ien formal de racórrer a l' ex- xim autoritzat de 500 pessetes.
Palma, amb earrega genera l i 91
resultat
de
la
I
quart.
—
L1
lema determinació de deialarar
passatgers. Amarrat mull do laa
una y aga parcial a rana tan im- votació, que per la canflanea que Drassanes. Consignatari,
portant cono en el que serveix, m'inspiren la sansatesa i equani- Marítima.
vaig a haver d'actuar amb la di- mitat que a tots recomano i de
Vapor espanyol "Juan Manuel
ligencia que requeria la possible loto espero, confio sigui favora- Urqui,jo", de Gijón, amb carbn,
transcendental gra u-alat del con- ble al manteniment absolut de la Arnarrat moll de Ponent N. Ces,
normalitat en NI treball, sera pu- signatari, Murnbrú.
flicte en aclareció de lea el
que eoriginessin i de riman .t blica". a la "Fulla Oficial" del diVapor espanyol *Isledo",
Iluns próxim per a general co- Eivissa.
remei que pogues
amb carrega ga.nerat I
cridats per mi ele firmante de tiatixement
10 passatgers. Amarat mili de
vostè
als
El
qual
comunico
a
PotIci, vaig sentir de Hura lavis
las Drassanes. Consignatari,
quaixes per la passiva inaceió efectes oportuno, esperant que Companyia Transmediterränea
amb qué durant molla mesos ella se serviré contribuir al fidel com
Velen espanyol 'Comercie'. d.!
alements patronals de Banca ha- pliment del que deixo ordenat.
Edita amb närrega gene-at,
Den guardi a voste molla anys. San
vier retardat l'adopció de bases
espanyol -Ccrgonie r,
Barcelona 21 d'octubre 1922." deVapor
de treball que substituissin les
Veéricia, amb cärrega
N
L'AYER DE LES MUES
denunciarles fa mes d'un any,
Vapor japonés "Belga( Martí',
FIGOLS
havent arribat per tal mot in
de Jakuhama i escales, amb co.
a produir-sa impaciencies i apasEi director da les mines de Fipro. Amarrat moll de Sant Bel.
sionaments; rei n ; eri 1 s a son lorn g n el ha fe t. remes d'unes bases trän. Consignatari. J. Herrero.
els representants dels Danos i ah, obrero per a la solució de la
Vapor espanyol "Cabo Prior`,
flanquees, vaig poder-me con- vaga.
de Sevilla i escales, amb cärrens
vencer que la lentitud en S reEla obrera es reunirän demä, general i dues passatgars. Amar.
soluciorts pelle dependents desit- per a pendre acord sobre atines-- rat moll del flebaix. Gonsignatajades, hatea naseut de causes
tes bases.
ri, Ibarra i Companyia.
eircurnstäneics que, per fortuna,
ELS VAQUES Vaisells elt.WatUlt•
hateen ja aval desaparegut, tina
De la reunió que celebraren
Tap )r espanyol "Franciän
a/ punt que tenien adoptada en ahir demaLf en la Delegació go- LTravain", amb cärrega general,
tramil el fide' i lleial compliment recreativa dett Treball, els ubrera cap a Avilés.
d'unes ba , es ordenadores de SOUS valuara del Pral. del Llobregat,
Vapor espanyol 'lleva', en hast
i hores d'oficina que irr certi- han acordat que per part dels pa- cap a Huelva.
ficacid era remeteren. I en vista trona els sigui reconeguda l'acVapor espanyol "Cabo Cercaque davant aquesta realitat po- aeció al Sindical lliuro.
ra", arnb elarrega general, cap a
dia i calla considerar-se dasapaBilbao i escales.
reguda tota possible justificació
. 4 •- n .
Vetee italià "Itosa", en Pasa
de mesures extremes, no yolent.
cap a Niza.
Ir altra banda, decidir-ho aja'
Velar
italiä "Andrea Padre", en
pe' sol imperi 412 la nueva autorihast, cap a Ajaccio.
tat, tractant-se , co:n en • aquest
Vapor italiä "Dalia", de t-äasit,
R3CATOR1 DCELE
cas es tracto., d'un nombre retacap a Valencia.
L'as !ladres entraren al inagatzein de
li y ament reduit de directors inVapor Rana "Detiene". en-114 eteressato que . .Js presta a la for- Teriti. i.S 1. Molina, obrint Un forat a r.- rrega general i tramad, ca p a Cetmatitzacid d'un "referentium" cola del caircr Baix de Sant Pere, núque evidencii la Ilion i conscient in.za 30, tanporuatt - se n santa doteencs te. Vapor italià "Sant Agastine,
raacadors de butxaca, vint peces de
vaeluntat dets mateixos i els por.
amb cärre ga general I tränsit,
citiinze da.lEna i quinar pessetes en
ti a la resulució dels 8 • 21.18 ['ar- •
ticulara interessos per la via del matiLic de dins d'un calaix que violen- rap a Oporto i asestes.
El total del robat puja unes zoueo
vaizalls semita
pimpi convenciment, vine a or- tar.,t.
ressetes.
Vapor suec "Ostan y ik", en Ilast
donar el segilent:
Ela
mateixos Iladregots, emprant els
cap a València.
Primer. — Per a g^neral co- mateixos procediments,
entraren
també
a
Vapor espanyol "Tito", amb el
reixement de tolo els empiezas i
te.nda dl Man. 2.8 del inateix carrer, ECU equip, cap a la mar.
dapendents do Banca d'aquesta L
.L• .-iat al magatzem del senyor
Vapor espanyul "La Guardia",
ciutat, es publicaran en forma to
pr,pietat d'Ea
on robaren
amb cärrega general i tränsit,
que arribi a notfria de tots e Ils taL pcsietes nEmili
metallic, una maquina cap a Marsella i Niza.
les bases que degudamant carti- d cc bare i una pistola
amorm'uica.
Vapor ilaliä "Niel:ataos", amb,
(leales. Une en poder meu i ea
Per
performança hom su- càrrega general i trànsit, cap a
les quals es precisen els aeords
pora que el; aulors d'acmcsts robatoris Nueva Orleans 1 escales...
neloid.als e/1 ferm i en tränatt de
•
cla mateixos que dies passats robaVaya' espanyol "Isla da Panay"
hIel .comptlimont pels elements ra::
al Lazar, Espaliol, de la piara Rcial. amb cärre ga general, cap a M a.
director; de la prápia Banca.
DESGRACIA nila i escales.
Segon. — El dia (te denté es
A conseqüencia d'una caiguda
amb
Vapor espanyol
procedirä per part dels dita de- dc casa am-a, el noi Jaume Cubellsdatara
Man- càrrega general. cap a Eivisa.
p,ndents i empleats a la votació
co, e d (malle anys, resulta amb la cama
Vapor espanyol "Mallorca",
individual i secreta de si amb les c,merra fracturada.
amb cärrega general, cap a Pat.
basas referidas creuen desapareì,im ;I:si,tit al dispensad de Sant
ma.
gudes o no les causes origen de Me
Vapor dallé., "Tove", amb
l'anunciat conflicte; havent-se
ATROPELLS mega general, cap a Pomarün.
de tenle en cumple pi' al bon
El carrei.er Joscp Gibernat fou atropeVapor .3spanyol "Ramdl", amb
ordre de la votación le; segtimits
pel scu carro a la Ronda de Sant
Màlaga i
prescripcions.
- Fan, resultant amb fractura de les coste- cärrega general, cap a
a) Els s.myors direetors de Iles argolla i Quarta i amb erosions a di- escales.
Vapor espanyol "Deva", en hast
tots els establiments hanaaris ferents nats del cos, de pronóstic recap a Huelva.
d'aquesta ciutat hauran de ruma- su.rvat.
t rem aban. de les vint hores del
dia d'avui eertifleació per duplical de les hieles del - su raspeen assignatit a rada un
iii p ersoal
ile NU1'› individus un rultn,ro per
numeració correlativa que liaarä
de coincidir amb el que figuri en
/a credencial qua a cada un d.ells
mitregarä conforme [...ere
st paräuraf següent. Les dites
El general Berenguer
rtilica,.ions l'atu s an de vonir
Sóil cIs rrillcrs
amb ci segell i firma
processat?
Ichs respeetins establiments.
per a autoraöbil
b) En la tarda del dia davui
Per informadora autoritzades
proe, , irn a tots i cada un dels
AGENCIA EXCLUSIVA
se sah que el Cons-ell Suprem de
e mplea:o i dependeuts de banca
Guerra i Marina dirigirä al Sed'una eradenoitel individual nunat el suplicatori per a poder
merada estesa al set' nten en
processar al general Eterengue,r
el('es aularitzats amb .el sezell
per cousiderar-lo inelus en res,.nleurtai Govern que es faeilitaponsabilitat reds esdeN enimenta
Moyá,
8
ran a les oflein e s del mateix, i
del :`,1arl'oc.
hauran (Faxpedir-se mítjancant
(Anbau i Diagonal)
al peu el segell i firma
UN DESEMDAI/C
El millor taller de reparacions
dels respeetins estabtlimcnts en
Melilla.--Corre
el rumor que
que prestin Ilurs servois. La dita elactriques d'autontabil.
en utt punt _de la costa e; tara
credencial - els s'aré exigida per
un simulacre ' do desenigir.
a poder depositar llar vol en la
Es diu que lea forces tornaran
y atació de que es !recta.
La Pellzteria de
a Menina d'aquí pues dies.
e) A les deu del dia de denla,
diumenge, 22 del coreana es proTOPAXIENT DE SUC2JAR1NS
J. Vilä Do r
medicó a la votació, tenint saSANLEC.Alt DE BARRAMEDA.
teixa 110e, hiel que es refereix als
—Al arribar al port de Bonanza
depandents que es lrubin inscrito
del carrer (12 Mal'esquadra de subinarins, sa haal sindical Professionall de Banhorca, 236, té el
o er bi un abt.mdatge entre dos
ca i Borsa, en el local di niateix,
Avinyó, 27, principal, i pel que
d'ells, resultant toas dos amb
gust d'assabenes refereix als dependents i emgrulla avenes.
tar a sa disting)nivela no adscrita a resmantada
Associació, al correr de CweanoEL PREU CE L'ELECTRICITAT
da clientela d'
vas, número 2. Andithies votaAvui s'ha reunit al ministeri
eions s'efectuarän en forma sehaver—se trasliadel Treball el Comité enearregat
creta, sota la presidència d'un
(l'estudiar l'expedient sobre el
dat al Carrer de
delegat de la me y a auluritat
preu del fluir electrie.
devant de notari públic, el qual
CLAR1S,21 i
L'informe que dich i el Coma
aixecarä acta da la votacita i de
sera eie y at al ministre pergue el
CORTS, 6 43
l'escrulini. No potträn votar ainó
resolgui.
els que es trobin provistos de la
Semilla que la pontneia eneacredencial abans referida, i per
Preus baratissirns
negada de dictaminar sobre l'etea expressar el vol luniran els voWeiö del fluid eléetric ha infora
valdres d'una o anca de
tants
niat a favor de que s'autoritzi.

Crónica

Secció Marítima

Social

19

Es posa a coneixement dels
proveidors de l'HOTEL ESPANTA
que totes leo mereaderies destinades al mateix hauran d'esser
aery ides pe: amere/. Unió. número 12, un ha estat inataldat un
t'omitís bar en comunicació diresta amb el dit hotel i regit pel
mateix.
PARAIGÜES
l'erran, 1-1, casa

11. e

iL. •

Pc.S

La Secció d'Excnraiutis dol
Ateneu Enciclopedia Popular,
ha organitzat per a dirnecrea,
dia 25, a les deu de la vetlla, una
festa d'obertura del Cure 1922.
1923. Parlarà en dita festa
Conseller Ponent tilnsirneeió
pública de la Maneonninitat, En
Romä Sol, qui presidirä l'acte.
"•••••nn••nelile.

furteria,

gg üili

Llänties per a cementirl

Ramon Roca MA22r6
Argentario,

40 i

51

Tele:s '.L.s 2 .-.)47
IZCIMIMIMácl!E=iyiMim«neIMIMIMMII6fflliad•W

La Cambra Oficial it la Pro_
pieLt Urbana avisa as propietaria que tener' a Hur
les Ilistes referents a la comprovació del Registre fiscal dels
carrera de Sarrià, Forn, Torre
ei En Darnians, Mória, Blai,
Sant Nicolau, Callao, Vidrinl, libo
bet, Etmengarda, Creu dels Cantera i placa d'Erennio. El ter_
niMii per a reclamar acaba el tila
31 de l'actual, advertint que eals
que no reclamin dintre d'aquest
temnini, s'entén que estan conformes amb l'augntent fiaat pela
arquitectes

JOB VILANOVA UNIO, C

LA RHu ziRM ‘.ü0RA
Gírela o-estilo i abrics al revés
Gran perfeczió i puntuLlitat.
Trafalgar, 9, primer.
Misil. C011r011irdeS eS veue2
les vetllades que la Comissió de
Festes del "lamiera AL110/1011118la Catalä", Escota Catalana Morasen Cinto, organilsa a la Sala
d'actea del Casal d'aquesla ins_
titució, Passeig di San'. Joan,
113, toles les festes.
Per a la temporada suara
hi la en preparitc16 una
munió de represenlaciants, en les
guata intervindran, ainh Eencert
habitual, ultra el L11121111'0 esceMe, del Eoment q ue dtriaeix En
Rafe' Masaot, l'Orfati Mossèn
Cinto, Chor infantilaitlossen Cinto, i anees elements de recena_.
pala oàiva.
`42.01nn••••nn..1

Purés

Fi GUERES
sant els minen del món
Per tal de facilitar als Concuraants al XII Concurs de la
faecoiú d'Enginyeria del Centre
Excursionista de Catalunya, el
tema del qual es "Gula Itineräria per a visitar les principals
hidro_electriques de Catalunya",
Iles bases del qual han estat publicades anteriorment, mal cola
per a donar una idea del conjunt
de ¡'avenç de les dites instal.lacions, s'ha organitzat mea' aerie
d'excursions que permetin visitar_les.
La primera exeursiö tingue
Iloe ami) tot l'Zxit que era des- I

Diumenge, 22 d'oetubee de le

JA HA VIST
ELS MOBILIARIS
COMPOSTOS IM

RUEDOS,.

e SALA. MIMADOR I COA.
DM

3.000 a 6.000 Ptet
:.1'121°C.% REIG 17.1tee
UN» mur.

Wruue
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11 ---

NOVES

EIS ACUMULABORS Darrera hora

Ie

GEralge EkifiC
61

.stampar

RIMn
11n•••'

ma1111110231e.

osep Fors

DE MADRID

LES OBLIGACIONS DEL TRESOR

Fábrica de géneres I
de punt
Canet di Mar

í

(Barcelona)

lit dilh . fis contenvarä el Baile
d'Espanvit a turnar als subsertpLoes d'Obligaeinns del Tresor la
(plantitat que els hi resulto so.
beata a consegüencia del proreateig acordat per tices de
subscripetö,
ESCRIPTOR IRA LA LT

Esté gravIssim d'un ata e cara
chao reecriptor i att_toi ae.w¿k

nesj

plumeada, 22 d'odubro 'do 1922

cies

Els Es.

11.

Gran

Teatre

del

N:t.,

Liceo

« TEMPORADA D'HIVERAI
cerapenyla d'emera de "prindsel...
mo cartello"
Queda obert l'abono.

41

Avui, diumenge, Programes variats. Tarda, a
Os 3. última de

a;.;

LA XINEJ...LA PRECIOSA
t9 o GALDRIC 1 ouloAa
dos quarts de sis:
A ELAMENUT
DEL SAO
in
i el maravel l ds espeelaele
1 EL PR1NCEP BLAI110
t

Espanya •

CO? per
per primera vegada a
original novetat,lateresaut lar-oble-

a

Nit, grandiós earlell:

le

la

Les jales de la ROM

fila crac sonrió La dona censa coa.
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11

MAREA NUPCIAL

e ELS RETRUCA DE

111
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Ileta,:mes a l 0'63 pies.
Nit a dos quarts n le dial:
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AnSilkIPCZO crVALS .
21
N
Aval, diurn e nae, 2? d'oatubis,
rat-.
pa tarda, a les cnl y re:
it mi, 2 obres.--Prirner, Gran maten e
de basa: Pinyak contra filas-Tcerath.
gi Can da railes; 9 ,t1, el xard's v.,, devi/ en 3 artes 1a pares a fina!
lOe 1, a les den: Qua rta rpr~rgami cid De pares 4 fills:
91
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Avui, d:arneng^, tarda: al
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;I LA CARA TOT 110 TAPA •
Ea
e
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u
DON JOAN
Fj
3
Z
u DE SEERALLONGA e
iii
12
l2 :•, la senyors
Vendrell i 'n
az 7.!:n .,san,,s i seryora Ca- 1C
2
17:: .re. Nit:
E

EL INFIERNO

Tea!. CU nic

V

ri

Eran rompa/es-la drreitiäti e l räst•••
dliiinen•
ge, grinddis,-, ....re/granees. itar. n• n 1
munstre. O (Inicua, ti aeles. Tara da, a i/n turtrt
miatre. Nit, a lea la
L. non: Primer, el popular drama ea ,21
P set art. -a Dan Juan Tsner1e;
Le
lkprlida dIralhattra en 7 mates Ei fie
te
.„ nucas Tenorio. rdihttia, tarda, el- 3
Huta Irremlasel e rnent a pi en% popilars de Dan Juan da Sorra/tonga.. u
/ Butaca anda entrada. 1 pesarla; r e..ral. d'id. Hit. a les nou. reno_
d/1 programa rnunstre. 2 de a 13I,.?, ti artes: Don Juan Tscorio 1
fal

!,
!tau
ttamtrd,
111 Nana Rojzs-

M

.2111111aglii.133;1511721SD113/

Comeanyla de rans espectazies
vadevil
aetni: Jaume LtorrIls
Pr
art e-. Elvira Torr3na

Teatre N oi
Cotr.panvia d'opereta
VICTORIA Int;iEDO

Serlann

LLUIS BALLESTER

Den ä, dilluns, larda, a dos
qlair:s da CHO',
oreixeot:
LA moNics

Avui, d:mr.enge, 22, a dos
quarts de quatre: Ei aaombro

•

re

i.ba

Nao del Teltra, 2 i 4

J.:

Te:äfCillS, 5125

¡4736 A

Ud-dures vineut, 23 d'octubre. A /es den ile la vetlla

itr4.

i•ustudia :1, tic-Id/11s
tt:31.tii• e VNIl. 4 12,/esla 0011-er sa. E el saln o t
s n trourlin.irl 0:11 al t atre Lira, de la e'ort,

.

ARREA COC.HERDI

-1 (leal por a Barcelona nan redil tanba els
Ion ialtTi- tu; -1 .t y m 10- 1 LSVIIANCEILES
T,:., les atta, a lea_dru: 1),;ous,

eli •

lit, Ce
0.

i 0 11

feata, matinee a 1,3 IIlla&re

Follada de LA PUBLICIDAr:
_

d,nle que el tampoco había podido
Vernin.

arlelantti , asombrado de enenn-,
lrar en aquella ti,ra el puente levadizo
Echado y la puerta dr . 1 castillo entreabl e rl a.
"Al penetrar en la bóveda s, mi caballo
se echó bruscamente a un lado, y se
n ezo a dar un pso mäs.
"S.f,rprendido, hay. y miró al suelo.
"Atravesado en el camino habla hl
rad :iver de un criado anciano. enear.
gado de vigilar el guarda-puertas.
"e a pecho estaba abierto por una
ancha herida.
'Cita terrible agulacit'm se apoderó de
ml , y abandonando mi cabalgadura, me
P r C f ipilA en el patio.
"Estaba desierto.
"Entre en las habitaciones; alll reinaba un espantoso desorden; tos Mue-.
t 'es estaban roten, saqueados, el suelo
c ubierto de destrinos y los cofres vio..
lentados.
"Una partida devastadora había debido pasar pur altf,,
"Mi terror iba en aumento; llamó al
Conde con todas mis fuerzas.
"A mis gritos, tuno contestaron 5o?des gemidos que saltan del aposento del
con de. Corrt hacia la puerta, la empirj4
Yiolentajnentg ,y iqe encoutrd delante

II

LI,C,

diumcege, tarda, a Ice quaLa niii a de los planchas; el sal -

a

co,,trabanio I representacht
eltraOrdillarll del grandiós emas:

101 El

RJPE CONDE

St

N'U. a les deu: La ni la fa a, rittn- D
cnas. la preciosa sarsucla en un ca
ate I difaIro quaelroS

Cl

SAfcGRE Y ARL'AL1

N bassla en la noveLla d'Ea Piaste 31
r 1L z, I el Âatal,ia sa/net La irala

2

deis perlin1119 (2111illerl,
niestre Serrano. Deml,
L-1
,illurs,
El número 15. Nlt:
r Sanar. y arena
E
'
•

Cenlre
Autonomista
-

Portentosa catana da =mea
EVA

Orsllelt,tc

le la

SeInIllienlal

Palace Cine

el-

Teatre de IJ Comedia
Companyia catalana Claramunt-Adriä. Avui, tarda, a tres
quarts de eh:e; nit, a treS quarts
de deu: Primer, Duetto; segun,
de Ferrer i Codioa;
LA SURIPANTA
Entrada i butaca, 2 pessetes.

"
r

Nozat!e sotOl.

Pralliall3Sal

.1v ui diumenge,

matinal; Tarda, per era-

aions, l'esa acuse carece:Loas. tsetes, el mas gran de la cinenaalccitra• 0 1: El r.oi, per Charle!, healt ines ;;;;;
gi
de/ l'el de la bruma. Un ma1cn
accidentat. N/!, grau esurena: La
el patita cariolista, per la formusissinia Mary Milar 1 Ido.: del cha: El
ne, ; er Cl,rtot. Denia, I0Icutcs. esEa trena: Lica pagina hzre:za. Hime_
19 Crea, Pu:carece-a Küria: Pwi.c135 I pea r afe.,' er Charica Rey. Aoat, e1
ta mes grad 1 esdevendateat del Ruial
Fraarania
11/2riai
L'admirable A

e

E

Cr.cIllca.

•

AMOR DE Mane

El

laterpretarlel per la beillssima ester la illte. Madys. Desul, dil/uns, es-

cembalista
l'Unió Musical Espanyola, 1 i 3,
Portal de l'Angel, de 4 a 7 tarda. 4.
Programes a tots elß magatzems(de música.

Associació Musica Camera
D E:

m r.A

DIlluns, sessId Inaugural

1522-2 ): erm,-ert
eziraordinarl de la
del ruca

• ORQUESTRA PAU CASALS
cesib la cooperaeld de

reilaMent violinista beige

M.

CRICKBOOM
Programa: SR:tenla
ter, MOZART. Concert
re (v oll 1 orquestra)
BEETHOVEN. "El catador
Inaielf", CESAR FR.MciL
`Oberon", obertura, \VE-

i

grandiosa

El

Divendres, dia 27, solem-

--ESPORTS--

nitat einematogräflca

Frontó Principal Palace

Don Juan Tenorio
del immortall Zorrilla

Cran Teatre Comtal
Clnema Bohemia

MUSIC-HALLS

.1

II•Vinn. -.

1:1 Aval, diumenee, de II a I, m
n gran matinal. Tarda i
O Aventura de music-hell;
ee Frescura de cuinera; 0:1,1
eaurPs tomes', cómica; El a
nOtt rentoms, novee

I. di, i 111r,' II do Els tres 11;
raosqueters, i Ccim sonsa n
culpable,

P !liace C:oe

i
[llill E fiii[ ..ii .

7

ASALTO, 12

131

.

Ahitar/t :Aletee*

IS Attd, Alumenge, d'onze a un e
,..; "raza inaluiue". l'arda, de quatre a ,,,,
1- sis 1 tl- A,S a vuit (lit, a les ded, 7;

iot '
° el grauilins ealt ele broma
V pepe, per Gbarlot. Exitis Chi.r
de
Es- 1
posa desdenynda, per Mildred H-eres, hl dona diverciada d'En Charlot
dillune, estrena Cl vartljen, 7,

/a

u cleatat1 d'ilareld Lioyd, corrrgul per 15'
!I E/ ,0. les iieres. Segun/anota, CON

bi

iirsZman2BNIZINcesai2lial

La tr, , !crra !res celet.re

•••n•••nn••••••n

de teta els tcmps
contra l'rança
En 1431, França travessava
pet Inés gran dels seus mfortunis: la guerra civil i la inv.istit.
an ;lesa empl.en de consternació
els dominis de Caries VII, el rei
seuse voluntat i quasi sense
exereit, el T'al anava de cierro
la en derrota i de desastre ea
dssastre, quan una donzella anoincitada Joana aconsegui eeser
presentada al Rel 1 convence'l
que li fos concedit el comanda,:
ment suprem 5115 ahl15 delniats
exi. reits. Portada pel seu fervent
patriolisme i amb la fe cega en
Ir, veus caale-stiale que havia es .
cuitat,

An9atürra

JOAN,4 D'ARC
porta les trep e s franceses a la
victória i aconseguí fer coronar
rei a Carles VII, a Reims. Poc •
despres, la ilauminada és feta
presortera a Compiegne, i acusada de heretgia, és cremada viva
per bruixa.
Aquesta sublim visió histórica ha estat portada a la pantalla
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ica.•i de Teresete Pinos

Aviat, i liaturacid del
E Tab..rin america.

Lueulea2sesanin

Mili P. a

riuif

LA
—BUENA SOMMA
Gfrij ,)1, 3.—Cab4ret continu de
les set a das auarts de den i do
les dotze a les quatre do la tilatinada..

: : CONCERTS::
Palau Masica Catalana
OEFZIESTRA PAU CASALS

nl Curecrt, rI:jous, 20 d'eetu-

bre, a dos quarta de 10 del ves
pre: Prograhla: Mendelssohn,
obertura de -Ituy Mas"; Rieard
Strauss, concert per a trompa i
orquestra (Primera audició.);
Saiut-Saens, -El Carnaval deis
(Primera audició);
aniinale"
BeeilD n ven, "Simfonia liorliica".
DesT13/3 de localitats: Unió Mu-

sical Espanyola, 1 i 3, Portal de

;l'Angel. De 3 a 7 tarda.

AVIS: Slian publicat ja Os
programes dels dos concerto de
tarda, que es troben a iota ele
inagatztuns de música. Segueix
obert l'abonament als c n-ea•o!'s
esmentats,

Folletín de LA PUBLIC.IDAD ;

del más lúgubre y desolador espee-,
Lúculo,
"Era mi suctio realizado con todo su
horror.
"Sobre la cama yacía, exánime, el
cuerpo medio desnudo del conde.
"Corea de la cama, a la cabecera, es-,
taba la joven condesa, (inri los cabellos
esparcidos, sin vida y sia movimiento,
y illfl una ancha herida en el cuello.
"A algunos paso .; de allí yacía un
joven criado, con el pecho pasado do
parte a parte, y en dar tampoco saimles de existencia.
"Después, pur todas partes, en la ea,
ma, en el suelo, en los muebles, había
manchas de sangre.
"Creyendo todavía ser juguete de una
fatal ilusión, me giteclA de pronto estupefacto; pero convencido de que era
una realidad terrible lo que hería mis
ojos, corrí hacia Blanca, la levanté en
mis brazos, apliqué la, mano a su curad
zön... habla de jado de latir.
"El cuerpo del conde estaba ya frío
y tenia Inda la rigidez cadavdrica.
"S.10 el joven criado, que reconod
por haberle visto de niño a) servicio
del conde, respiraba aún.
"El pobrecito contaba apene, doee
afina, y adivine que había sido herido
queriendo defender a gua tunde,

"Peru de repente una de las mujeres tarad cm grite.: •quú bullía sido de/
nio hereee_ro del conde?
"La j'abre criatura había desaparea
eido.
"Este nuevo crimen, del que no pode
albur duda, puesto que no se encurta
traba eh e/ castillo, registrado rninu-•
canal:acule, ninguna huella del hijo
del conde, roe Lizo pensar que au habla
sido Ir mano de un bandido Nulg,ar
que lialeia dirigebt el horribdi atentado,
y que ctra idea iba unida al deseo de
robo.
"Solamente una persona podía darme
•10 p hiefaate2 que me permitiesen CODO-,
[el /I los asesinos: el joven criado que
encontré herido al lado del conde,
CID ." supe, per los testigos de loe otros
criados, no habla dejado a su seftor
desde el instante en que este fue mor,
talmente herido.
`Pero el nif4o estaba en tal estado
que no podía drtiradar una sola pala-.
bra.
"Apresa/rime a prodigarle mis cuis',
dados, y mandé a toda prisa en busca
del preboste y del teniente criminal dii;'
Ja provincia.
"Tenla el corazón quebrantado y loa(
remordimientoa eestrozaban mi Oons'
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Avui, diumenge, tarda, a dos
quarts de cine, das extraordinaris pirtils de pilota a cistell:
Primer partit. Onderrés i Garagarzo, contra Santi i Ichazo.
gro! partit, Mazo i Palau, contra
Birrenochea i
no hi tea parta.. Des d'avui, queden anul.lats els "pases" de la
temporada anterior.— Demà, dilluns, larda i nit, grane partits.

LlattE311/3 13232.3'Sa13ertrall

373

EL CAPITAN LA CIIESNAYS

raucieg ANTIGA
MAMA BARRIENTOS, caalatrfil
WANDA LANDOMMIUI, clavi,

hace tases

elL.L.ta Gamonita,

13

P
o

Dies 30 octubre, 4 i 7 novembre
Tres grane conceits de

R

r¿l
n

sombra,

DE 3521----r.:NDENTs DL CO:712E9
1 DE La IN13U3T13111
Avui, ditirnenge, 22, a les 4
tarda. Festival en obseqni dr tes
represei.tacions de l'Aete d'Atirreacia Nee,ionalisla:
corcert per FDRFE.0 DE sares
Cardan e s per la cobla "DamIno"
Scleetes programes.

Palau Musica Catalana

EER.
Excluflittment per als Socia.
ImpartaaL--Regons precepte reclamenInri. les reefamaclons respecte al res"ttment d'inallaetons han d'esser fetes, per
tau de • n a , dillnas, al migdia P ECISA
BliNT PCP, E, C.RIT al Passatge de Sant
Jearp, iletra E. En altra forma no podran

01
fe

.....nMnMOMM

1211511aD5171.121/1D2P11/113Slai)
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Muumental tWalkyria_
Avui, diumenge, sessió
matinal, d'or.ze a una: Els
tres mosquoters, capítol •
in; Somni I realitat, per
Mary Pickford; Gaietä, e al
passant audaç; Actualltata •
a Caumont.—Tarda, Un 1111
del Nord. — Nit, Els tres ei
mosqueters, capltol 11; La
model, per Antoni Moreno,
•
•

111

LI

ça:zsitutya

/eco:a& deis eseersigraIs Der•itiiiys I .tirs,:a. Cr.s1tils 1 Fi'rnaildeZ, Murales
Lo:manero
le l'arfa,
ttAX WC
Can artiseies vestits de la
!Medren aquesta revista, en'eta altrus., el t quadres
LE 1./IRA- ENFLANIE, LA OVOS/E fiDIRE, LE BAISER DU IRAULE, LA POR-ro DE
BRCRIE e LA ce:‘,:zuc.tir.srrE
1,, la revis1a d e ! 1 - ,-.M/s E. (leer, de Paria, ccitie en Caeltl>aiVa per el sea autor

2
1111

d(a,

E ELDORADO
er Companyia de 9ti'cla
Ortss - Leonls -Cartago

"Vra.:15/ElelaarieitglIaNUIVZiniR

Cg ‘,1#

(Quintat

Ave, chimenea, c/ mes eran StiCeta

assurnte sentimental, creacld de Mar
SIl Mac-Aday,

ESTREM1
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z.zueleuzaaallealegilaluel

CLiMill.1117-11121/31.122M127D11Z7

a fastuosa revista ele grao espera:ele en 9 actes

7,
rerA 17
r_
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WALLACE REID
i perlany a la Orie EXCLUSIVA
ESPECIAL GAUMONT.
PROXIMA ESTRENA
A BARCELONA
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El nuera Tenorio.

Aval, Els tres nvosquetsrs; La
llegenda del sätzer; L'art d'ésser
actrlia; setä espitad de Fantomas.
Kit, estret, il••1 capítol II de Els
tres mosqueters.

3

t

Cli c

dci muslo-hall; Frescura de la

ga

Divendres, estrella de rl
l'humorada en 3 4.e1es i 6
quadros,
LI
SI fue don Juan andaluz! &I

El

,....imanumas23Z2eInnt-1.
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u 7 e ls senyors Sagf-E,rba i a
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N
i senyora Fugatto. e
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1i:d.: e

dar '. - r -e e El G9 cuenta,- N't I eada nit, Da parea a final Me,: avidi

D)n Juan Tee:Ori0 ! El M'evo Te• norim
En eatudli L'orriera la elantL Juioll, de el t, Vallfialalia, I La se- U
vcra, de Job Dantas.
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H
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A les G i nit, gran moda:

a
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Demà, dillurs, tarda, programade tr 'an broma:

EL LIBRE CAMBIO

•

Seguelten essent aplanen!, D4Wyne
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do Dartlaan0; Al toro, que es una
mona 1 Que 6s gran Barcelona.
Exit grandidsl Nandu, Pep Mar_
qua. A tres quarts de 10: La
alsaciana; Al toro, quo es una

IS actos, 14:
DON JUAN Turimaio i EL NUEVO TENORIO
peotagionistes, Jaume g orrita i
Elvira Torrens. Preus. baratisSIMS.
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Diumenge, 22 d'octubre, a les
tr. s de .ha tarda: Español-Sabadell; Unf6 Esportiva de Sans_
Europa; Carcelona-Avenc; Dadalona -Terressa; Espanya_Martlnene; Alti.-tic-Júpiter. Camp dels
noznenats en primer lloc. Entrades i localitats solament es ven_
dran al camp de joc el dia del
partit.
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Primer: MI DRAPAIRE
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Segon: GCNT DE MAR
Tenme; RAU-EAU.
Ball DINIONI 1 -:URUFILIT
Entrada i seient, UNA°
pessela.
1

Verurs S or e. - Pl q ce Ball
S. Artani, 02 a 4 i Tigre, 27
Avui, diumenge, grano halle
tarda i nit, amenitzats per la
sens rival Panda Sport, exeetus, , g0ents Imitables; Vais
Gosinepolit ; ();1;,--Ster Stendarta
dirigits
Foxtrott
simpàtic i popular mestre Doinimee Vonsa.

TURÓ- P AR Li
Parc de moda
Magnifiee i deliciosos jardins. Marnifiques atrae_
cions. Obert d:arialitent
fIrs el capvespre. Avtri, t.,rda, Sardanes Cobla Barcino; PutainelAis i dentes
atraveions. Entrada de pas
eng, Una po344t3.
continuen väHdes les invilacions a l'Envelat Mona_
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ra a su lado; las dos rehusó bajo pre-i
textos tlaboriosamente encontrados.
bacco: éste hi"Al fin lb gel:tac
zo vacilar mi firmo resolucVoi, pero
desgraeiadamente apele a mi volunlad
"El conde inc decía que estaba triete, inquito, preocupado, que le agita!~ Ingubr2.4 presentimientos, ein que
podi -se dfrinir la causa de ellos, que
totila le en ina amistad, y flOStraba verme; que no sab!ti 1 e tOl1ti.5. pero que estaba cierto que mi presmeia en ei Caetill
fa
l ao telse. preservarla de acontecimientos
"Insistfa tanto en nombre de sil pre'
pia LedicitLad, que, OS lo repito, sentí
vacilar an resolución.
"Desgraciadarimee, :lilaila en su car
ta, que Blanca y ¿ r ae amaban mas que
'maca y que da cenit-sa estaba bella e
lnleresanle como siempre.
"Esta frase me destrozó el corazdn
y me indujo a hae..2r trizas el mensaje.
"Tambidn esta vez rehuse obstinadamente y permanecí en París, entregandome por completo al trabajo.
"Porque aquella epoca, ortmilbame,
ton el alemn Goc1enio y el ingles Ruda,
en una ciencia que habla desconocida
en nuestros dlas, pero destinada e el
P Or Ya lli1 a

eePreINUar un papel poda.
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Gran liquidación por TRASPASO del 20
60 por 100
desde Ptas. 14'50
Ideal Señora, varios modelos
idem
875
Idem Niños, del 23 al 32
Mena
450
REGALO, zapatos terciopetlo, cosidos, señora, Pts. 6,00
Compre usted hoy, no aguarde mañana, si quiere aprovechar esta ganga.
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Sucursal de Barcelona
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Valencia, 295-Barcelon 2
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Cachets del
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A R !Vi E
(Davant
l'ilospital)
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Neuteetires
acordonado..

Fonógrafos

Soivré
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Ciot, Stirn . 93.

Doctor
ea° depuren la ganen/ y le , homorez, e...ionicen
la orina s'ir prrpiedisde anteneu y mferabicilani
aus adml rahla. resclu4e. tia experimentan o las pie,
mera. toman. in maleea protarts• beata el completo
y perfecto raetalloalasienta da todo ol aparato ga•
. nitomrinario, mandase eh paciente per al »Km,.
inecreinnea ni la y ad. en que haya de intervenir el
medico, y nadie so etter• de Pu enfermedad. Daita
tomar una ea/s para convencerse de ello.

Tisis-Tos

Curecie radical de la Mi
1 otee pet Ilencamenr. rurament de la tisl, brumiudis,
cuna, elebIlitat Del sistema
a-tr;ent. com.rt . nr1 grolitt. Ronda Sant Palt. II, de
2 quarls nie tres a 2 quarts
Ce 4 1 de 7 a 8. FP9II`e,
de 10 a 11. Visitar osencolar, Pelayo, 7, primer, de
quarts de 1 2 quarts
de 9. 1 de 4 li 5. Pestes,
de 12 a t.

Agente exclusivo:. llsto
100 VIDuf. Y Rin es,
S. an 0.. Ahincada, 21.- Venta, 5 pta.. fraseo:
SHGALA, Kombla de las Flores, 14, Feites.m.
tue, Princesa, 7, y principal°. farmacias de España, Portugal y AnIrericaa.

IZENjA01:5

J. López

red 33 8113 manlf09tualonceur•rifir, roen/
gota timitima& esa., por ereniea. y rabel.
neme ponto y radicalmente con la

do. que sean,.,

1- retts aratissims
-
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Unció jurídica
Reelameeld davant el
Tribunal InClusfrfal. COnsidras sobre armeldents.
Assumptes Jlidielar/s en
general. DI:m isto-vos: Ant iso l e s ofielnes A. ROMERO, Placa d e l Teet-e.
6. llimaeonsuita amorftzats en reitere/el. Consulta de 4 a 8.

Mil===1:rd

ntaoatisturatir'

—9

E

lea

F14
in
•

Mineras

FronuG!Es riui1cs
FerE—aliacls

Mobles

Els millors 111We « d'neasfill
seda eta min en yen, el
correr ele Tamartt, 1 0 1. Interior (al mata! del Barato/.
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Forns de. !Lniició
Cresos de flembagla

GriZret.3 re
ixes
Menjador. 370 pesse'les
Dor-mitori. 500
Despatx . . 260
Rebedor. 1 7 0
Saló. a . 400
1700
Tcts els mobles per a un pis 1700 pts.
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Ceiective espanyil
A. ROMERO, Placa del
TeaMee, 6 , Barcelona.
Capar d'esbrinar I corraprovae Ini
airé que 1.151 )nteressi, per
imicti que Ola, I a dualen e Part riel Itero.
reneirs de primer 01-dre
proven la mera peal eta
1 compettnela demostrada de molts anys. ConSalta de 4 a 8.
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dZSEP ESTEVA i Cia,
IBARCZLONA

Acad'ernia

370

Plano

eitctric

alemany propl per a bar. Ca.
emir <1 . ir Il niversttat. nara.
96, entresol.

/4 Angina Co pclho. • Vejez prematura y
demas enfermedades Orizinadas por 13 Arterioesclerosis e Hipertensión
fle curan de un modo perfecto y radical y 33
evitan por completo tornando

--> RUOL

DE CUERDAS CRUZADAS

Los síntomas precursores de cenas enfermedades: dolores de cabeza, rampa o calambres, zureo
bulos de oidos, falla de tacto. hormigueos, vellidos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de
.carácter, cong,esliones, hemorragias, varices,

CON NARCO DE HIERRO

Sublime marca

R.MARISTNIY

dolores en la espalda, debilidad, etc., ciesaazrzcen con rapidez usando Ituol. Es recomendado

por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser uiciima de uno muerte repentina:
no perjudica nunca por prolonged0 que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, continuando la memoria hasta el
total restablecimiento'y lOgrándose con el mismo
una exiilencia larga con una salud envidiable.
a VENTA: Segala, Rambla Flores. 14, Barcelona,
y principales farmacias de l'Apena, Portugal y
Amerieas.

Casa funuada en
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AL CONTADO
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Co;legi i Pensionat
1

No se olviden que algunos
corapriraidos de gioDiNE
tomados en un pece dc alia libraran
• ä Vds de Idas esas indisposicitnes.

PIÁRÜS

Mcfcriais trnints ab aidant exclusivarnent
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arriendo la causa de Jaquecas. Neuralgias
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pour l'Etranger
et les
claree
superior;

Zapatos AUTOMOVILES
Caballerd,
Por su calidad, uniformemente superior,
y por su precio, extremadamente moderado, el - 1.3ght-Six" se conoce como el
"mejor automóvil de peso liviano en
el raundo"K,"
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r oso indAnible, esa ciencia particular
a cual Paracelso había dado el nombre
de magnetismo y presentido el desea-.
.brimiento.
"Una noche que habla trabajado con
. más ardor aunque da costumbre, impresionado por tos descubrimientos Que
hacia cada día en la senda tenebrosa
que seguía sin, descanso, me adormecí
'en mi laboratorio.
"Una horrible pesadilla vino a atormentar mi sueño,
"VI al conde Enrique muriendo en las
ccoo,u1siones de una atroz agonfa.
"ju lechstaba inundado de san.4

gra,

crea de de, Blanca, postrada, con el
pecho atravesado por un puñal; alargaba las manos corno e ara implorar
socorro, y mi nombre, que yo ola perfectamente, se escapaba de sus labios
desaoloridos.
"Me desperté con la frente bañada
en sudor, y at persuadirme que era sóflo un sueño el que me habla hacho su-.
frir aquellas angustias, lance un grito,
de satisfacción.
"Me adormecí n_uevamente y vino ei
asaltarme la más horrible pesadilla:
"Por dos veces luché al recobrar mis
sentidos contra esta espantosa visión

EL CAPITÁN LA CHESNAYR
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parado por una mano desconocida.
"Los criados del conde corrieron a
el, no habiendo podido ver al asesino,
quo indudablemenre se había fugado
después do perpetrar su crimen.
'El conde fué transportado moribundo al Astillo, en donde su mujer, anegada en llanto, le r ecibió con todas las
señales de un indecible dolor.
"La alarma, el desorden consiguien-.
tes a un accidente semejante reinaron
en el castillo.
"Entonces, siguiendo un plan premeditado, y del que el asesino del conde
nu era sino el prólogo, una partida numerosa de hombres armados so precipitó en el castillo, en cuya entrada sólo
halda un criarlo anciano.
"los demás criados, sorprendidos do
Improviso, fueron atados, y después de
ponerles mordazas. se los metió en la
sala baja.
"Durante una hora estuvieron oyendo el estrépito dre • los muebles quo so
rompían, el rumor de los pasos, e; ruido
de las puertas, 1(43 gritos, las blasfemias, las risas... Luego, a una señal
dada sin duda, lodo quedó en el más
profundo silencia.
"Los criados no sabfrin nada más. Yo
les noticie la pulirle del cunde y de >SU

274
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"Desesperado, recorri el castillo, llamando a mi auxilai y asombrado de no
recibir ninguna respuesta.
"¡Que se hablan hecho de los criados del conde?
"Por fM, al pasar por delante de una
sala baja, creí oir un vago rumor. Quise abrir la puerta, pero estaba cerrada
y no había la llave en la cerradura.
"Cogiendo una hacha que encontré
a mano, hice astillas ID puerta y logró
entrar en el aposento.
"Una antorcha eme había encendido
para orientarme en mis pesquisas
alumbró la pieza, y entonces me fuá'
explicada una palto del lúgubre istorio,
"Diez o doce e l indos y dos mujeres
que pertenecían al servicio particular
tie la condesa, estrechamente atarlos y
con fuertes mortiazas, estaban amontonarlos unos sato otros, imposibilitados de hacer no movimiento, ni articular una queja
"Algunos instantes después estaban
libres, y me daban las aclaraciones quo
yo pedía.
"El conde había pasado todo el dia
cazando.
"Ea el momente de atacar un jaball
fui, herido, poro no por el .furioso
mal, bitio por una baba de arcabuz die-.

CANTAN LA CIIESNAYis
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y por dos veces se me apareció hosti,
nada in e irte.
"Al amanecer del día siguiente me
hallaba de tal modo bajo el imperio de
O.le sueño, que nie parecía resonar a
¡pie oídos la desgarradora voz de (la
condesa que me llamaba.
"Sin detenerme un momento a refle..ì
xionar, rrsolvt ir al Castillo, conven,
Cirio de un poder sobrenatural me em.
Puj aba on el camino.
"Nlonté a caballo y devore el espacio;
dia siguiente por la noche, He,
gué a las puertas de la antigua mansión, que tan a menudo se habían abiera
lo para nif.
"La noche era sombría y tempesi
tuosa.
"Gruesas nubes corrtan, estrecho..,
m'indos% bajo el impulso de un terrible
hornean y el ruido formidable del trueno seguía de cerca a la deslumbradora
luz del rayo.
"En el momento de llegar al puente
levadizo, un hombre saltaba del interior
del castillo, lanzAndose sobre un caba-t
llo, que desapareció al galope.
"Esta aparición habla sido tan sii-1
bita, que no tuve tiempo para poder distinguir las formas del que acababa de
pasar delante de mis ojos, y era evii
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Fruits del país
Olis d'oliva
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no lo heim e
momentos felices.

GRAN FABRICA DE

DZTALL procsdent
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mels nostres mostruaris quo ranc y cm con ;.Muament I ea)çats amb
petit' dereeteu de fabriezaló

g a,dern rnc,Tt barat ex:stZenc:es do

adnnirables ocasiones de perpetuar 3 t15

Las excurniones, el veranel, los Gepoi's. y, en Gna a!abra, toda la
Al aire lib -e proporciona motivos para uszr ei Kodak y aprisio,•ri tu pelicu!a e...:r.enas y recuerdes ç ce en aricç kturcs sern
clir-- -- :• ton dc napreciGble valor.
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MIS SON FORITALMENTE LITINADAS CITiN?

podeu é-inar comprar

Al

pesque se cor.tralucen todas las grar..e es marees. De este modo
Asegurase
obtendra mejorar:e las aguas minerales, alcalinas, litinadas, cieno íicamen”
duzificadas, y aderuks acdvas que /a:, aguas minerales las mis caras. Lea

rrizixirri del bona qualitat
A! minirn cio preneu

Extenso.; assorffis en toles l l'25 LuveTats de pany-aia propias per a senyors.
ALTES NOVETAT en Carnusu, Abrics, Gabar- iiles i dens article3 esecial . ;itçats per a ver,Lts de snyera

1 14::

r

p.treti:ten de prcpanr una agua ligeramenta gasecsa, digestiva, deliciosa que
tic bebe pura o mezclada ä todas /as bebidas á que dan un gusto exquisito.
P«a todas la:: afccciones RiENMICS. Higado. Vet a . tabla:ato. Intettintm-

Preu fix

Vendes exclusivainent vi detall i comptat

le), 1::
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PELLETERIA
RAMBLA DE

CATALUNVA, 15
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CORTS CATALANES. (124

Giandies assortit de confnciens d e . gran novetal
esnecialment

1

ea

cienin

Coutinuament articles de gran recle.:.

NOTA: Primera fabrica d't.- spanya de curtits i tintorería de tota classe de pells fines.

lailiNIMINZPRICIAIMaINIV..533Zre.MMEINEIHRJNEINgialliEUrier4

213

5D

Preus reduits en totes les Seccions.
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Dturnenie, 22 d'octubre de 1922

ES INDISCUTIBLEMENT EL MILLOR
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EL INPRICRiTO thiGICD ClaUjANO
RESIDENTE EN ESTA 'ILLA
CEIITIFICA: Que ha pre5crii o el liew
titulado ZNIS DELTIGPena dispepzia
atónicas y f latuleritz lo rnil.cno que en
todos los vLda de aronw deit.:41to

r

c !jesrtvo L'hiendo alise(
taciot

uadu buer.2i resul

Are.nys de thonle A brilde 1815
RAMONPTIATYÍONV

Aren y s de Munt
DIPOSITS: Emill Giut, Ronda de Sant Pare i P17.z.a Urquinaona 3, dolceria i coli»n:o; J'u ne Sala, Ronda de Sant Pul!, I, cebado;

LL;;CS DE VINDA: Jaciot odas, Saala Anri2, 8, cahado; Grans Mazatzems L1 Sito;

Hoins, ',-,ant Pm, 21, conNeria; J. (iastems, Escuiellers, 33; Joan Gibert,
Comptatie l'.43a1t3, 6),bar; C. Ca,Lbra, IZado:a (hl CelLte, 2 1, Cafè Brasjt; Juaqaim Pa1uma, hmbla Ce: i Pla Boquari2, 2, Lunch Bar; JAHIle Terradellas, Placa
Cr..ialunya,9, Bar i Rest5urant La Lune; Andreu mix, Carders, 64, Bar; Eric Giert, Passeig Nades, Sportswan Park; Stat. Cooperativa La Fraternidad, Sant Caries,
9, Bta.; ELt. Co3peiaiit, a La Mudeslia,
:tiaciu2aI: niCat1 i C. P:aca de
LZiau. Bar; Juan Maruny, Gi5,r uns, óÜ i 32, Hostal del Sol, Bar Maruny; Joaa
Ferre, Amplc, 53. CJImado.
J.

