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EDITORIAL

CARNET DE LES

LLETRES

a reconquesta de Tarragona
Entre els senyals més clars de l'acceleració del nostre movit nacional, havem ße f er esment del bell ezelat catalanista que
produit a la ciutat de Tarragona. Allí on tots els corcs de la
acionalització han rosegat lesnima del nostre poble, avui neix
neu tany de vigorosa catalanitat. Entremig de la gent oficial
havia fet de Tarragona una petita ciutat provinciana, apareix
amb una audàcia de joventut, el mateix sentiment radical
sende el jovent de Catalunya.
I es una alegría el sentir parlar als patriotes tarragonins de
próxima fundació d'una gran escota catalana en aquella ciutat
lissima. Ha bastat l'acció d'uns quants homes exemplars per
eefitar, com un saltant d'äigua, el corrent impetuós de l'actual
'vetilament eatalanesc. I trencant-se el vernis de la castellase:e espiritual de Tarragona, emergeix la profunda catalanitat
tarragonins, tal com un tresor colgat que torna a sortir a la
. del sol.
Que sigui aviat un fet aquest projecte coratjós de crear a
eliquiseima ciutat una espléndida eecold cata'anal Després de
les d'humiliació provincial, Tarragona sent de nou les veus de
aitöria i de la mea, sent de nou el prestigi de la seva granmorta. Unint-se en misteriosa solidaritat, l'ahir el domä de
erag.ona treballen ensems per a reconstituir, damunt la triste
rital provinciana, la Tarragona imperial.
La bandera catalana que es desplegarä a l'escola de Terrera. teldrä tota la valor d'un signe de reconquesta. Una de les
.eale , es de la influencia espanyola a Catalunya ha estat, en el
la histeria, la ciutat de Tarragona. Ara aquesta es redíex, es reincorpora a la pàtria própia i es prepara a esborrar
b un agosarat gest d'entusiasme catalanesc els records ingrats
passades èpoques.
Aqueixa etapa de castellanització que Tarragona, com algunitres poblacions catalanes, formava en el mapa espiritual de
nosIra pàtria, va reduint-se, i no trigarä gaire a desaparèixer
teto ._ Vindrà el dia de la reconquesta total de Tarragona, perquè
gjovent que porta a la sang i al cor catet à treballa per a
eisfer l'obra d'una serie de generacions porugues i encongides. El
ea c:11.. l'escola catalana de Tarragona s'inauguri, podran ja comptar-se amb els dits de la mà el nombre d'anyades que caldran per
'arribar a aquesta reconquesta total de la ciutat deis Escipions,
de César, d'August i d'Hadriä, reconquesta que anuncià la plena
Etertat catalana.

LA CRISI ANGLESA

Els aspectes exteriors
En /a dimissió del Govern
Oyó LIeorge hi han influit, iniiitilement, els fels de la pon interior briteniea. Fa
fe: lus en la reunió cid "Carl. aub", ells conservadora tintreein en compte la situació in>721 do la Gran Bretanya i dis
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Un diletant o un apassionat?

POLITICA
Al.TRES "PONS
RI-KilONALISTES"

Li in: a " Remiren,
de Monistrol
de Montserrat, que "els senyors regidas que van assistir a ltip ei ai • ls 8.000
la Lliao Regionalista, de Barcelona,
varen v o tar en contra de l'afirmariii nacionalista que va fer 1%4 juu : 31liali, adliirint-se el plebiscit del C. zl. de D."
La sinceritat d.-I "bou regionalista'',
escota.
regidor de Palofrugell, va
CONFERENCIA AL VENDRELL
El doctor Riera i Punti—a causa de la
mort de la seva maie, q. a. e. s.—no p
gui donar la conferencia, que anunciarem, a l'Agrupocid Democratice Nacionalista del Vended'.
Fou substitztít per En Ji 'n Ferret, el
qual desenroille el tema "Patria i esport", fent-ho molt documentadament i
amb l'acules n'ssanis de catalenitat.
La concurrencia, molt nombrase, l'aplaudí critusitisiirament.

EN JOAN CAMPRUBI 1 SOLER
Dissabte morí a Caidetes el diputa'
la Mancomunilet En Joan Campruld i
Soler.
Era (unir Personal del senyor Alba, rer6, amb tot i aquesta relució, en ingressar a la Manemminitaf, declara que no
M'inri en contra Catalunya, havent-ho

complert.
E. P. D.

CENTRE CATALA

Ilavern rebut el primer ntimero de !o
revista parlar';; del Centre Catola de
ralada, bellamint presentada i atnb
un interessrmt stituari.
Del millar grat corresponem a la soIntaeió que endreça a la premsa catalana
i 11 desit.rem moles anys de vida per a

tramitar per la Patria.

Lluny de beta bunior multitudinäria, dins l'aire quiet i dens

'Pura +Sala do conferéneies, ni
Diuen alguna, ha dit Josep
Carta r, per exemple, que Joa- tan pródiga d'espai que no per_
quim Folguera es el mas perfet rneti el to cordial de la mitja
dels ditletantsi Altres, J. M. L6- veu, ni tan esquifida que recordi
paz-Picó, singularment el sitúen l'egoisme del (Tímele o el secret
,ntre ei5 morals apassionats sernidelittues de la elandestiniEls qui no hem conegut al Fol- lat—una discretee ben catalana
guera hem d'acollir-nos, per for- de mosora —dins un ambient es_
ça, al judici dele qui amb ell piritual sadoll do records i gràconvisqueren. A qui ereureme als vid de promeses, vaig presenciar
qui ene el presenten com un ho- ei divendres passat un arte que,
mo àgil, divers, Poet preocupat, o tot servant un pregon parentiu
d'esierit amb filtres fels ainif
als qui afirmen l'unitat i consisconin)emorats dies enrera. pretencia moral dol poeta
Qui esguardi A panorama de sentava un caient de fesomia
la joventut de Joaquim Folgue- completan-len! distint.
Val eminent professor estranra, esmerçada entre la poesia,
avni ja gairehé nacienalit_
la críCica, la neveLla, la traduczee a Catalun ya. tres o guatee
eie, i en mil projectes, es ciarantarä potser a creure en un Fol- salis de rasa nostra (tres o guaguera diletant. Ili ha peró, fels tee literalment) i després un esque no enganyen: per damunt test distingit de professors, mesdele salts i de les divarsions del t;, religiosos, sacerdote. estu _
s i altre gent afalderaaa al,
jove desaparegut hi ha una pura
flama de passie. La seva crítica, estudis, celebraven la inauguració
d'una
rosa tan inofensiva
eis cenyida i apassionada. La soaparenea com un Laboratori de
y a lírica és apassionadament pura i nua. Tota la seva activitat Psicologia experimental. Cap esfera de govern no va tremolar,
múltiple cr o ma de passió.
cap previ ni posterior entusiasDiversitat por que vol diletan- me popular no es va extremir,
tismo. Una obra molt eseampada cap dret assolit o assívlidor no
en vahee direccions pot ésser salalhirlt el gerMA d'un perill o
vada i unida p-r un sol afany: DI Iliic d'ema esperança. 1 tan_
aquests és el cas del Folguera. mateix, fot ala() hi era, ni era
El seu afany, el seu n e guit, no re e dndit s o la els modestos capeón síniptomes de diletantis- teniments de l'esperit i l'esperit
in e.
sempre es filtra finament, sense
lli ha qui podria ofarir als qui (cesen, sortee gesticulació exierno han conegut al Folguera, una na de solemnitat, per tal eme la
mica de reflexe fidel. Un re/t.:se so y a solemnitat i la seva efleäque oscil.laria entre la nota bioeta rallen en el fet tan simple
grafiea i el reoull de converses.
le la seva existencia mateixa.
Ens oferiria un mita apte per a
ha inadvertencia pública d'un
la joventut d • ara: Joaquim Fil- vicie aixf pot hrollor de duce
güera, l'home deis neguits fe- causes moltetliverses. A París, a
cunds.
Lovaina. a Friburg, seria un
fet consuetudinari, perfertament
primer número d'una avingut amb les sàvies habituds
vist
eiutadarres, com aquf un eon_
moya publicada literararia,"L'Esiol",

construcció de l'Enteca cordial.
Ert la tivantor de relacione que
s'anava .agreujant cada dia mes,
hi havia una part deguda a la
divergencia die interessos respactius. Peró fit havia una altra
Part deguda a les aspreses
caràcter i als greuges d'amor
propi. 1 els ens demostren que aquest n'Una factor
és sovin t mes
i raes fatal que no pas els anees.
Mr. Donar Law deia abans du
la crisi que Anglaterra ne podria
ajudar a n'anea an l'arranjament
de la qiiestió d'Alemanya, si Pis
franceses no ajudaven els anglesos en la qüestió d'Ori e nt. Perú
si el nou cap del Gew.3rn
es mostra rru i s cl:soosat que
MI% Lloyd George a la tesi francesa sobre el plet de les roparacione, no serh impassitile el
trobar una Uirmula d'amara' pel
que fa al prob! , ma oriental. Al
capdavall, l'actitud francesa davant Turquia lis estat una resposta a l'actitud anglosa davant
Alem.o n ya,
A. BOVITIA I VIRGILI

LA

LA OCULTA ELABORAC10 LA PREMSA ES-

Vieh, correctissima i agradable.
A lartick de fons hom declara:
"Solament robjectivitat pura i desinterescada ens Quia; solament la venial
i la bellesa ens dicta ron la norma."
—L'escriplor Preszedini ha publical a
la revista de Mili "II Convdino" ten estudi sobre els últims l'..bres de J. M. Ldpes-Piej.
—Missen Peines prepara la publicada d'un llibre d'Egiagites.
—El poeta Roma; l'inyes esta ordinent eta recull de freses seta el tito! de
"llores".

—En el valen: tI podrir: de loan ..11rever que lea iner,..t.1 le Editoriol Cervantes, hi han col-labarat. Irecluint, els senyera Ciilvez, J. L. Estelrich, J. Llorente,
Maristany i Meseras. Les versions d'aquest tiarrcr san particularment remarcables.

Full de, dictan
El

Circ eqüestre

Cirr egiiestre estil en deendinciat
Fe': ad una pr,1;1f11!a que cm prinioso de
i;::i arribo a contestar.
tan( en 1,1 111 i
Tm( d'emetre un judiri no suggerit
pil Cire eqüestre, siruí per la ',leva infanCesa, Ciltitl hora m js Hunyana. Tinc
de cr y ff ondee la decadencia de l'espectacle aji, una prdpia decadincia.

I no gue el Circ no m'agradi. Oh,
no. Els cavalls d'esquimcs planes, les frägils crintures que hi dancen a sobre; els
barristes; els pallassos; els jorgleurs,
etcHera, cm diverteixen encara i espero
que •rei divertiran sempre. Crec que sor
un bin tostador de l'arrobada i de la
pallasseda. Cree, sobre tot, que por (robar excellent aluest espectacle no ein
cal barrejar-lo amb le literatura, con; han
fet tants i tants escriplors illustres en el
praners anys del :col( present. No, no.
El clown is el clown. I les ecuyéres
san les ecuyeres. Na tracto de ¡ligar
aquests dos personotges amb el fil d'una
febula lamentable. Els ¡'nene tal com surten i els deiro airi que han desaparean,
darrera la cortina del fons.
Per airó ensucie, cada cap que per atoar vaig al Cinc em scmble que no hi va
tanta gent com abans o que la gent que
hi me no experimenta quin, entustaseuEs ben bi aixi!
Recorder aquells dijous, a la tarda, al
quan el era una barraca,
perd també quan el Tívoli era un vericine,
amb pista al bel/ mig del pati.
table
Ah, quina atmosf era tan ribrant que
respiraval Amb quina ansia eren seguits
els satis 1 els equilibris perillosos! Amb
quin estripit aconsolaelor s'engegava l'orquestra airi que ci peral era vencutt
I ara, les coses van igual que aleslwres? La vibrada, l'emoció, les amables
angt'inies, són con% eren fa :rin g anyst
A mi em sembla que no. Pera cal reservar als meus fills el d'u: d'opinar d'u-

la ultra manera

.ÇARLES OLDE VILA

cert. de l'Orfe6. En alinee cienlat, el nom de les quals el lector pronunciara, seria un embolcall buit de rentingue un ritus
e xtern deje d'espere, una jt1.9_

tillenci6 legal, i res ras que legal, de la satisfaecid d'unes cohejanees metäliliqUes. A Barrelona, no era res (raerá. L'espe_
rit, en certes manifestacione se'ces, errara ene As estraty.:er
la soca aparició entre nosaltres
raturalment tímida. 'u una
clandestinitat espontania. El tumiOI r:ular'la no hi ha fet ,».7-n^i-

XerIC-1. ni tampoc Out! soljadr-r

eta positivistes atribulen, tot.
blasmant_la, a la Metafísica tra
clioi•nal) havia substituit l'holuce real per un -fantasma ¿'home i la humil i fecunda realitat
deis pobiles por la baluerna vaniteel i enfarfegadora dels grans
Imperis que el torb de la guerra
cuida esfondear de segle en se_
gle, mentre n'orne i el poble, les
dues gran realitats humanes, sobreviuen a tole els daltabaixos
de la Histeria.
El doctor Turró, amb savicsa
patriarcal, i el P. Rupert amb
una sapiencia gairebé bíblica,
arreentida interiorment pel flam
de les idealitats ciernes, ere el
respost que Catalunya do/W6a
en aquell acte a la veu de l'Europa sàvia que en havia saludat
rearanadorament per boca, de
e- -eme filesof belga.
1 hom pensava que Catalunya
follaren definitivament el ben cami envers robejat de la
cultura, el canal del sena', -canon
del seu esperit immortal, el ca_
rol de la realitat humil i quo1 idiana que aelareix ele ulls amb
la Ilum suavfssima de les Seistencies concretes, alliberant-les
del perfiles enlluernament de les
enormes concepcions cientffiques
elatinrades per l'enteniment so_
litari, tancat en la presó interior, a finestres closes, cense
treure per via dele sentits les lliçons de la realitat forana.
I hom pensava, enoara, que
iail vegada batirá estat un be
aquella malauranea de q.ue justament es planyia en el mag.nf_
flr discurs final el President de
Catalunya. Si, es ben red que
l'Estat geles dels nostres avençoss, ene té -tancats a contracor
en la Tírese de la igneräneia. que
entrebanca els nostres anhels de
alliberació, que ens deixa peques i estretes escletxes por en
poder treure la ilum que d'Europa ens arriba. Perú un exercita
Inri de medesiia, un cilici de
l'esperit. ensams que arborar la
nestra set, ens pot alliberar dele
arruixaments del novencä i de
la suggestió do les >peine ileusions cientffiques que han malmenat l'Eurnpa contemp•ränia 1
ens pot retardar la llibertat de
moviment just, fino aquell instant en que el seny atiquirit
la perllongada tortura s'escalen'
bellamont amb la rectifleacie del
desviament científic que ja s'ini_
cia en el pensament fllosédie
d'Europa.
Mentre tant no perdern el
temes. Obres grans elan creat
diPire les presons que despres
han assolit una glória mes pura.
Reclosos en le'mboloall transitori on s'elabora la nostra definitiva transfi g uració, anem filant
amh suc de les nostres entranyes , corrí l'inserte labories, la

(Me esMa tris els ronces moviroen' s: Na fa ni por ni goig.
Per6 l'organisine viu de Calalunya posseeox uns orgu
percepe l a seDs.li,tissiins que, si
‚nies rr,, tener, en mil, eral: les
censutrten de a sei i de la fam.
Otee els Ores orgues no se
n'adanin no vol dir que no lio
perc , lo: re , n r ril j. 3 leerestr ri. ES
i-,, il y eilt .onle ' la xardor ele la
set que a traaits do la Penema
tortura l'esperit de Phome.
Cridal per aquesta set catalana d'alfa cultura, vinizmi
anys
homo procedent d'a(Incita savia i heroirti
que els eotalans admirarom fa
vuit anys a Lieja, pe y ó que admirona encara mes i des de mes
ant ir a les Universitats de Brussoldes i do Iinvaina.
aladotos de nosaltres, ens
Item d'enorgullir—de mes caquisits orgulls apenes dignes—que
M. Georges Divelshauwers
gi agradiit de i la eonvivencia amb
nosaltres, que lingi trobat aquí
coLlatioradors inteLligents en les
seves tasques, i per obra d'ells
hagi fet enneixenca íntima amb
l'esperlt do la Catalunya rena_
diva que ele que el traeten saben com ha captivat la seva anima selretíssima.
Aquest heme ens deia en eatalà--oh, l'enefs nou de Ka
gua ;n'Avda parlada correetament
emb fonetiea estrangera i sävia 1—i ene , dele en traeres (Me
el nostre naixeril Lahoratori ens
posaria en col.laboració cient 1tlea arnb la Sorbonne de París,
mercès als trelialls que ja te
fets i als que ara empendrä amb
rifles volada. 1 nosaltres vejete
per un esdevenidor proper l'esryerit. dB Catalunya reincorporat
a l'Europa investigadora. Prei
no amh l'Europa de les abstrae_
chane eient'flqus del Renaixement
envh, comentavon despres sapientment el doctor Turr6 I el
Pare Rupert, do Manresa. La veritable ciencia filia de l'observacid sincera de la reallitat, venien
a dir els dos, empalmarà el se_
gle XIII amb el XX. En l'entremig; la bejísr de la rae desenteca dele fete i posada a crea_
dora de fantisies que reeultaven
melafisiques en el mal sentit
la paraula (en liquen sentit que

suavIssima soda que ha de ro_
vestir un dia amb drappries

retal. et- ces gentiliseim de la
Pätria Iliure,
R. VESPELLA.
LA SITUACIO ES GREU A L'EXTREIVI ORIENT
ELS RUSSOS AVANCEN CAP A
VLADIVOSTOK
Tok.o. 23.-12evaquiació completa de Siberia per les trepes

japoneses ha oca,ssionat greus
dificultats, el ressi de les quals
arriba fins a Tokio. Telegrames
rebuts per paisans japoneses, i
russos residente -en aquellos reglotis diuen que sisan proclive
ja nornbrosos deeordres. Molle
demanen esser proteges pels vaixells de guerra i un grup de roscos arriba holline a demanar la
internacionalització del port de
Viadivostok.
El Govern del general Dietriek
lea ordenat a tots els paisana
evacuar Vladivostok per a penetrar a Xina i els vaixells russos
que ius trobaven en aquel l port
han estat tamhe enviats a aigües
unieses per a impedir llur ineautació pels boixevistes, que
probablement no tardaran a triom
Pur de Dietrich.
Per la seva part, el Govern xines envia a Vladivostok vaixells
de guerra per a protegir llurs interesses. Han desembareat merimes britänies i nordamericans
per a prolegir als riacionals
d'andeles paises. Ila arribat a
circular el rumor de que alguns
japoneses han estat ja assassiunte i que ele bobuivistes han
ocupat Nikalsk, L'entrarla, dels
roiga a Vlatlivostok no es mes
que qüestió de poca dies.
Por (leen el meteix general
Dietrik, el qual tornà a aledivostok el 15 d'octubre, es disposa a abandonar la riutat, on
hi regna gran temer a les represälies bolsovistes.—Radie-

TRANGERA
LA HISTERIA TURCOFILA

Tot i la quast unanimitat de la premsa
francesa, en referir-se als afers orientals,
reman una rninoria per la qual la turcofilia governamental no slatisfari del tot.
Aixi, per exemple, ¡'Echo National
blies eis Parierais més importants de
dues Iletres que ha rebut de dos franceses residents a Constantinoble. La primera diu aixi:

"Tets els franceses de Constantinolde
i, sobre tot, els antics combatents, estem
descoratjats i disgustats que cl Govern
francés hagi tramès aci un borne com el
senyor Franklin-Bouillon. Malfardat, jurant, parlant fort, aquest personatge ha
obtingut un exit facil en arribar a Esmirna dos dies desprès que els aliara basien remé; als kemalistes la nota en la
qual s'atcnia a tetes les reivindicacions •
Ilurs. Després d'aix.ó, Franklin-Douillon
ha arribat triomfant a Constantinoble. El
Gobern de la República havia posat a la
seva disposició ten creuer, transformat en
yacht. Aqucst viatge cns haura costat
cosa de 600.000 francs. A la cegada hatraslladat l'"Ernest-Renan" de Coastantinoble a Mersina, per a poguer
clec l'Orient-Exprès un dia mas aviat.
(Cost: zoorao francs).
"El senyor Francklin-Bouillon sha
comportat com un agent dels kemalistes.
Tethom se n'ha estranyat, així com de les
maneres d'aquest malfardat que s'ha fct
fotografiar de bracet amb tofo els turcs .
que trobava pel carrer. Tanmateix en
aquest país tots som francófils, peró amb
moderació. Recordem perfectament que
cns han fet la guerra i que, encara no
fa dos anys, occien compatriotes nostres
a Cilicia. Sé caldria una mica de dignitat, sobretot per part del Govern.
"InstaLlat a l'"Edgard Quinet", desembarcava, perorara i negociava amb cls
turcs, en el mateix moment que els representants oficials aliats sksforcaven
per a moderar els turcs."
La segona lletra diu així:
"Hi ha una turcofilia mal compresa?
El Ministeri de Marina, per exemple, lia
propagat que un Iloc- tinent francés havia
cstat ferit pchs grecs. En canvi, els mil

han estat testimonis d'aquest accident, saben que aquest oficial de Marina La:
simplement ferit per un coi) de fusell accidental. Es escandalós que, deliberadament, es culpi els grecs de fcts que els
són estranys, fent-se'n co. la premsa ofi-'
cid, la qual, en canvi, cura molt bé
no dir un mot de les atrocitats turques.•
LES

MINORIES NACIONALS A

LITUANIA DE KOWNO

Des de Varsóvia comuniquen al Jourmal dis Debato el requeriment fet a la
Societat de les Nacions pels polenesos
residents a Lituania. Sembla que per part
del Govern de Kowno san victimes
persecucions i de violència eue tendeixen
a l'exicrmini complet de l'element polones. Dad la requesta presentada pel delegat del Govern de Varsóvia a la Societat de ics Nacions, Entre els fets relatats són remarcables les visites efectuades eni cert nombre de cases poloneses,
perquisicions brutals i cmpresonaments
sense motiu. S'han decretat expulsiorn
contra propietaris. polonesos que administraven Ilurs domiais; s'ha perseguit el
ele] gat polonés. Han cstat expulsats sacerdots dignissims. Sha arrihat a fusellar, com per exernple és el cas dels germans Dominikowski. sense raó palesa.
autoritats de Kowno han donat ordre als telefonistes dhiterrompre tota
conversa telefónica en polonés. L'Administrada dels ferro-carrils ha acomiadat
els empleats i els obrers polonesos.
Aquesta protesta polonesa, adreçada al
Censen de la Societat de les Nacion%•
compara els procediments empleats pe,
Kowno al dels haketistes prussians.

Converses filo-

lògiques
raer Hetts's alud una expressió
actualment hm en yoga en la llengua escrita. No ens sembla, per6, que sigui digna

d'ésser definitivament acceptada.

Obir és un substantiu verbal de (d'ira?.
Ara be, l'admissió d'aquest verb en la
!lengua literaria es ja molt discutible,
essent com es una mera variant dialectal
del verb albirar. Per una tendincia dels
parlera nord-orientals a canviar la len
dar-mi una labial, albirar es esdevingut
aukirar, i de aubirar és sortit obirar. AuGirar reemplaçant -albirar és com auba,
auberroc, auberginia, aufals, etc., rectaplacant alba, albercar, albergin ,a, alfals,
etc. Si la Rellana literaria, rebutjant
raó el coced de I en u, prefereix alba, etc.
a aula, etc., ha de preferir alai matriz
albirar a aubirar o a °bino.
Peró, iidlieec suposant que admetéssim
obirar, ¡per que inventar un obir per
substituir punt d'ohir a punt de vista?
z Es que ona de riSta no és perfectament
admissible? Es una expressi6 que retrobem en totes les stures Ilengiies Satines.
No és solament l'espanyol que diu P1411i0
de vista: el francés diu Pobst de me;
l'italil punto di viga,

PASRA

Dimarts, 24 d'octubine tis
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FINANCES COMERÇ G'AS'ETA 1 OCAL
SESSIO DE BORSA
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1006 Ser. 5
1908 Ser. 6
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1007 Ser. D
1110 Ser.
110111 Ser.
1912 Ser, E
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77'25
1416 Ser. 11
1917 Ser. B
77'25
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c
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55'27
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C. Gral. Trarovies I 0%0

Ferreearrds de Gatalanya
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Corrniancra general fereols. Gafabas 95 30
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de Barcelona 4 6/4
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" P.
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'26'76

Corones, 00150.
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Obertura AM
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87'25
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:Anal d'un,'
lg spanya industria/
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Stat. Gral, Tekefoos.
90
" Per'id.re
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COREA DE MADRID
Irtsr:ui r mar, t, 73)
4 per Ion. 9 5 95.
Ideal f. pie 100, 9000.
Esterad', 5490.
Pene O E,pacja, 58000.
Ideal Riu de /a Plz:a. 102 9 00.
!deal Hispano Araeric0„, 10 7 co.
Tabr.ce, 955 6 0.
Suererre, preferents, 0000.
Ccdaiss, set").
P00)', 341'50
Alaeaw.S. r OteO
Francs. 4750,
LLores, 1900.

Colonia/a 67•15

Jer g a

TAIMA
Canela sohre Londres, 6 1 6'55.
idem 1121grea, 112 9 0
/Malo Espanya, 211SO.
Idiini Peleada, 543.
idem 112.110,
Idear Nova-Tork, 170.15.
Iden Portugal, Me.
hiena SlleCia, 369.
litem SIIIFS3, 952 • 79.
Ideen Argentara. ene.
Idean Brasil. Inc
litem Grecia, inc.
Llena Noruega, 246'30.
Idem Dinamarca, 17695.
Ideo Berlín, 0'35.
Mera Viena, 002.
ldem Praga, 4460.
DESPNES TANICA
Llinre-e. 61'45 dcm.
remeter. 811'69 dern.
leres. 570 0) dent.
Dalars, 11711 ebeut
Frenes SUISS06, 22 *un.
Marre, 0'34 dem.
Corones. 00105 den:
LONDRES - TAIMA
Gedules areentmes, 40'25.
PARIS

"

54
149
122
118
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89

O,

•
.
Pelats,

MäI11113, 159.

SOLER 1 TORRA GERMANS

Minima, 154.

Mneina erran de terra, 142.
Osetl.lació terrnometrica, 43 . Tempe-

Zanquees

BITLLETS

177.
aplin2a, des de les 7 borro
anterior a les 7 llores
del Ola
del
rreicalpaaeió
d
la data. 00 nuarnetres.
Recorremit del vent en Igual tenias, 132

(111 n 1órnetres.

Oblervations partieulars, bolos.

SULIS0111PCIO
PrIEUS
Barcelona: Duzs peseetes al
mes. PrUvIncies, 7'50 pessetes
(res mesos; 15 els sis ídem; 30 DE
any.
Unió Postal: 25 pessates tres
mesos; 50 els sis; 00 un any.

1' anedn, 6 p,sseteS.
A rrenlinS, 029 prceptry.

Argelino, /e per 100.
Egipte, 2990 pessetes.
l'Illaces, 29u peeseles.

OR
1 2570 per 100.
Onzes, 12454 Pe r 100.
4 I 2 duros, 12450 per 144.
1 duro, 10450 Per 100.
Il r(0b,

FrantA, 61655.
Nova Nolk, 44598
gispanya, 29'00.
Sotssa, 24'30.
liolar.da. 11392
Itälia, 10781.
01i6cia, 16'70.
Portural. 300.
Argentina. 4425.
Mor.teviden, 4200

Mares, 150 per 1110.
Isabel, 120 per 1)0
Frase s, 1:7 per 100,
'Dures, 7140 pessetes
Ddlars, 107 litem.
Cuba, 645 Pesselea.
cou, 127 per 100.
VeneStwla, 124 por 1GO.
Marco, 150 per 100.

81,fie
5..rtin. OSO'
C.openbag-uen. 29'20.

Vokonama. 2191
Malea, 9 )0 6 9 5.
Nortiegt, 950 0 5

Festa a Borsa

(130111dt.
1,64,121

Rinr el p rimer jom de setmana
Os mognent d'espeetacid per a veure ve'
1,0' ols ae0)u000 deLs dies succesius.
FARINES
Ptem
90
Gran lorçe
78
Menos
es
Blanca eatra
I '63
COrrent
G2
el
I 69
Superfina superior
55
I 60
ecrrent
21.
Vagnna arribos: Nora,
"
.610000t, 10.
CCELALS
2970
25
EH, ala groc
Comptat T0rire
2950
filat de moro (PM% ve/11,
000 2950 30
Pto..
Girada Extremadura.
31
"
reja
33
,pedt
3550
3VC5
Pral
47
"
Valentta
47
Favons Marroes
49
Jerez flag
"
49
Veces
de Sevilla
58

Ami!, per eSSer el compliment d'anys
do la reino no se celebrare sessió
°Codal de lior s a 1 per tant, la sessló ele 3
a 4 se celebrara al local del Mercal 1.Eure do Valors, P1‘0:3 de /a Verdillra,
Ineabouael

CANC LE M'ALMA
CENTRAL: Rambla dolo Estudio, 4
AGENCIES: Nümero 1, tren Coberta.
2 ,030.1
Andreu,
246.
N':nif• ITI
Número 3, Salmerdn, 111.

DESPULLES
Ptes.
1
20
19
16

Florines número
Sebeael

Ter Mea

Quitrias

fireus per 13 ,2 de 02 0901109.

Ralo
16
/5 u..?
14

Menut,

Serene.
Smirl

norl, 17 de LI.21.
&lacanl, 41

CATALONSABANK

metccer 57 Enn.,24manc-.2nrcrat
CALCATS e57,2113D
ra 3], E4211, 33 Ut2.2Un
Segueixen les

Graos rehaixrrs
fins el dia 31 d'aquest mes

ri Trk--3tj
CAL) tr,
t

12

et

uNicA ()CASI°

111
El`

°ri CAES filiS 'EL DIA 31

O'

Dr. MASSOT

BRUCH, 34, DE 11 a 12 1 do 3 a 5
Curació 02 le. sordeere 1 supuraramas de les oides
TrartiillIteltä 1082 0'3 1 quirúraus de
tülen' les malaltie. del COLL,

rias

I AL PELLES
Operaci.ene e pretil: :radies
6,2ENNZigegies-v-fE'69-vve-.26.470-57NMet.

Valors- Cupons Girs ° Canvis-Cotons-Viatges

Canaletes, 2 i 4

Oueck obe-rta la negociaciä
de tots eis cupons
D/RECCIO TELEGRAFICA ze.p3 rtat de Camus, 1
4530 A.
MA RSANS BANK Telèfons números 4531 A.A.
4532

Montera, '7.-IMADR1D
1116diques pansioni per a vialjants i
vinent dijous, a les deu de
la vet/la i a l'estatge del Patronat Ohrer ele g ant Miguel del
Port, Marques de la Q uadra , 1,
Grup Excursionista Minerva,
de la Barrelonela, donará comerte
a la tercera tanda de conferenCie3 de carácter cultural, anant
:a primera a caucc del presLigiös i . antusiasta excursionista

deseues Venuls
l'antiga i acreditada Administra,
ció de Loteries número 2 que
Na Maria Galilea te instaldada e
le Placa Nava, rrániero 6, d'aguasta Mulata La dita Adminiatrati6
te a la venata el premi mejor de
15.000,000 per al sorteig de NI
dosi.

Ill121GiOlia 1

niES VILANOVA 010,6

F.I Pugnen do „Toventut "Renal,
xament", de Sans, prepara ha.
portante actes d'beinenalge
sertarä. sobre: "La Vall d'Aran, fundador de la Institució, Ea loa
La Renehisa i Aneto", ithistrant sep Maria I'olett i Torres, eli
la conferencia amb boa nombre quals tindran lloc a la dita pa,
ole prclieceions.
pulosa barriada el dia 5 del pros
L'acte sera públic.
per novembre.
Reyes-tiran aran solemnitat,
LA C.a.n7.A.--Café selecte i pur puix en aquest,. di-a seran
Sol Mestre els difereuts volums
Avui, a les sis de la tarda, que contenen les signatures
el doctur J. A. Wennbarg, dona- tots els momellistes de Catalas
rá a l'Academia i Laboratori laya, l'ofrena del qual li sera teta
de C]encies Módiques de Cata- rota a acole dadliesiú i afecte per
lunya (Portaferrissa, número 6, la benemerita tasca que reedito,
profit de la joventut catalana,
principal), la primera conferencia d'un "Curs sobre orientacions cientffiquea per a preetrinra el recim alimentici en la in- Don Juan de Serrallonga
fancia". Aquest Curs constara d' el gran exit del mestre Morera,
Els fragments culminante es
oran conferencies, que seran donades els dimarts i dissabtee. venen a la Unid Musical Espanyo,
la, magatze_ra de música, 6 i 3,
L'aasistencia será pública.
En la secretaria de dila Aca- Portal de, l'Angel.
dAnifa queda oberta l.ì matrícula
al Coro dllistutiogia i patologia, LA GARZA.-Exquisit eafe pur,
que donara el doctor Fraxanat.
Ela colmados el venen.
En Lluts Magivalls, el qua dis-

CAPES
INIFERMEABLES
supEinoRs

K:anda St. Pero, 7
Piafa Sta. Arana, 9

panyo per a la confecció o tot al:
set) vestit o abric.--Rambla iii G,-3212:/17.-MZMomsrenasmimamemearzasaam
de les Flors, 33, primer.
Ell el local (12 fAssociació d'Ois...........,.....,,......,
brrrs i Empleas de EAjuntaimuit
celebraran reunid les seccfnas
La Eederaeló de Patrono pe- segiients:
rrulm rs do . tarcelona ha convoDimarts, dia 24, a les guaira
ca l als seas aSsocialS per a una de la tarda, Motosos de Mercal;
reunló g extraordil:irM
a
les
deu de 'la lid, Guardia Urque tiudià lIc avui, dimartss a
a la mateixa hura, Bomles d...0 del vespre, al local de ola bana;
bers; dialecres 25, a leo quatre
Fed n rac/ö . Patronal, Itaru'S.:.‘ de
de la larda, ALfer119 d'Arbari.s;
Cataluia)a, 123.
a les ‘1.1.1 d,i; la lid . Bumbers; diogabte, 28, a Ie:s dulce del migdia,
PAF..elIGÜES
E SC‘-d e S d2 C2cs Sords - inuts i De-

En el darrer Coosell directiu de
l'Associació Protectora de ras
senyament Catalaana es Ilegl
l'acta de constitució de la Cos
missió delegada de Vendrell, qual
contingut fou vist amb satisfacció, i segans la mateixa, la seva
Junta ha guadal eoin segueix:
President, ' .Amadeu Martorell;
tresorer, 1-Adre Marturell; vorab:
Maria .111.fl 6 çrt, Francesc Arb6s,

aecrelart, Jautue Ele& esserd ras
tifieada.
La Comissio delegada de Rewl
ellViä l'acta del seu darrer con,
soll general, segons la qual la
seva nora Junta es fornia com
segueix: Presidenta Antoni Poro
ta Pellicer; tresorer, Ramon Joro
dana; secretar, Antoni Piunies
1.]altells, .quai namenanients sea
- El d:a 29 hom celebrará
missid a Sant Pere de Viiama.
jor, baix Lo d.:recetó dele PP.T14
cens Queralt i Roe Barseh.

1

FOrFail, 1 . 1, ed-La

CL/PE3

F4 Eumeat Sarolaaislic 66 ant
alarii donario una aud:ciú de surdaties a carro 'c de la ednia Barcino, uls carrero Muntanya-aldl'urea, el diumenge dia 22, a les
unze 1.121 mati.
En eas de mal temps al C. Nacionalista.
",e(91W-at

AnlEJE.9..SARI
eounplir-se avui rally dal
llançament de !a imstra marca (1.3
rafe empaquetat LA G.IT7.,a, VOleal expresar públieantent les
noStres sentides gracias a tota
els Ilustres amies i elienls, ja
que a llar favorable acolltda de.vem l'extraordinari èxit que la ja
famosa marca h /. .assolit en tan
pue
ALCINA 1 p cn.z-nt rit.etaTuu
Al

Dtputacié, 41.-garcelcna

novembre vinent
(mentre el acta 12npor1 líqui5 ens sigui conotetin
de

SUCURSAL A MADRID: AVINGUDA ZZLCOBITE DE PENALVER,18

Premi major el número 13593

BARCELONA
Serl Y or: Iii.`ci p"rtaít:iv "e1; 21 H•

REBAIXES YERITAT

"'

venciment 1'1

ama 150.000 nessetes. wad) ami.

SORTEIG 21 OCTUBRE 19 22

Cacau

Heno reiad el programa de les
testes gua es col,l n raraa a!
luari de santa Maria dl L'i(loll
que
els IL s 24. 25 i 26 del
som.

11

SAN„,

BARCELONA. - Rambla

de alta qualitat

Larab o ns Xacatata

" -!,~~e'renf,-.?"2re=r,,J;-rirnerrvrmgra
drzz=7Läälffl
T

LA U.nZil.-CaUn

El Centre Excursionista Itadamon . afectuarà el prOpvinent
ulla visita a la Seu de
la ilustra eiutat.

12233112BEUDMIB11312D01:12121

0)0 01).

NOU CATALUNYA

LOTERIA NACIONAL

Es indisculiblement el millor

Apartat de Ceerese, 081
Direcció Telegritfica

II
u

l'Ateneti Empordar.es, una ea,
posició de vint folografies, eaa
tingudes en l'excursió a Sant Pe,
re de Roda, Castelló d'Empúriee
Roses i Garriguella, efectuad
darrerament, amb motiu de C.
lebrar_se ets TV Joca Florete gi)
l'Empordit A9uosta intr-tasint
exposició pot vis/Lar-se teta di
dies, de 10 a 1, i de 4 a 8.

ANIS DEL TIGRE

VALCRS CUPONS
CANVI - BANCA

CORO

43

Estrarigeg
Mill
•
Comarca
iierts
Tima
Tete encesta ',reos sdr. per 100 malo,
j por mercaderia sobre carro.
26
Garrera nona
30
Matafera
Terti1e0/2
•
32
Ocia
20)
Ibiza
29
"
0:el
5 d'ordi 1 1 de
numns ern6ats: Nord,
bee..s.
Alacant 2 de atoada I 1
"

El diumege darrer s'ha r'unit
la Junta de l'Associació de Mestres de Centres de Cultura de Catalunya per a coneixer les contestacions rabudzs a les noves bases
Lreball presentads a líes
entitals que sostenen escoles
d'ensnyament primar], L'Ateneu
Obrer i el Centre de CUllura popular les han acceptades
nIellt i es tenen refarlmci . s que
les altres entitats °posen neus
resistencies, fac:ts de vencar.
La dita Junta diu larnboS que
ha rebut la visita de delegacions
obr e ros oferint-les ajuda perquè
oblinguin èxit les seves aspiracions,

El Tome]] de Jovantut de MoIlern.a celebrara el cap d'any ,le
LI s r. va eonstitució. amb na coneurs Lloran i que tiu . lrà iloc el
Jiu 17 de d,sernbre.

FARCE1 ONA

Ven;

Esralola Feellia

obra han estat orldats distingas
enain)'ers, els guata han acunencal ja l'estudi per a qua la dila
obra sia realitat dintre do poc.
Per altra pul., la Unió 66 el
propósit d'oferir tots els aventatgeS que naturalment reportaran als adherits, a la clame
la qual podrä ugar el
Pluid fine peis usos dome-sitas
com són la cuina, el planxat, el
bany, etc., puix que el preu sumament baix a que es podrá donar l'electricitat ho pormetra.

ratura in: ti a,

Franesos, 47 per 100.
Inglesas, 29 pessetes.
Itaiians, 2675 per 100..
Pe/mies, 4330 per 100.
SuIssos, 11890 per 180.
Alernanys, 020 per 100.
SuCcia, 163 pessetes.
Noruega, 105 pessetes.
Dinamarca, 120 peSseles,
hit. ai r e. 4'10 per toll
Estala Pults, 644 pessetes.

E1.1.811e.

a..• 0115 arriLlts

405
48

Benlloch 0,
TanGa Selecte,
695 ' Matlsat,
6815
CIGRONS
58-So
()Ti , 001(10 adm. 31,

Andaluecis 18 So

•

More. d'oeeraecle0 7,13,18
Ilar0inetre a 0 . 1 al nivall de la mar,
7496; 7403; 7515.
TermAinelre ser, 162; 182; 17'8
Terindmetre IllililIl, 154; 170; 16'4.
Humttat (centesimal de aaturacid), 90;
97; 87.
InreCcIó del vent, SE.; E.: NE.
VelocItat del ;Tal en metres per segamo, 1; 5; 9.
Batel del cel, tonal; cuasi taDed.
tapat.
Cla_ase de rúvols, clrrus-cilmulus-s tr a4rus; m'anulas-nimbos; cilinOlue-nimiuls.
Ten.perateree extrernm a Pcmbra

114
103

Bomba Floret,
natia 12,
"
"
" 10,

73'23

013145. Port Barna. 4 1:9,

89
75
ARROS

D n51ars, 6'535.
Mares, 025.

Mercat de Llotja

7e 2r.

07

tonel ValAneta.

impressid.-E1 its,at,e pa5311t arrice ea
nostre port el valiell -Rema Vilorta Eaesema", que porta 1,500 ten. de Dial de
moro. Mur va romencar la descarrega, ess . ait el Wat do toOre que porto de, bona

1 3.002.009

•

a

Illancommatat Catalsca E.

AMonquIlte•
Coco palo,
Pral novel,
Mallorca.

1.1'61

9.e99.003

"

OaSERVATOR1 tv:Evzonoaonsc DE LA
t • PIVEFtSiTAT 1:0L BARCELONA
Dla 23 octubre de 1929.

MONGETES

DIVISES ESTRAfilgERES
Franca, 4745.
litem sulssos, 11930.
Ideal belgees, 4490.
!Alares esterPnes, 201450.
Llres, 2729.

En els centres de reuniú i entitats de la barriada del Pohle
Nou, Fön motiu de conversa i de
comentaris els grano projestes
que porta a cap la Unió de Propietaris i Industrials del sPoble
Nota Es tracta de la construcció
d'una Central d'electricitat i per
a la realització de tan gegantina
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El notible artista Erl Josep
Escayola, ha °ball als Salons
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Negociem tots els cupons venciment
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Dr. Montatigt
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El doctor Boicot, oculista (1', e. rreegprrt
10 a 12 i le 4 a 6. - Pelai, 3, principal.

Par a evitar i guarir
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D'enett de la seva Ilanaa estadas
l'estranger ha establert el 11.8
Consultori al carrer de 'Vale:Lela, witn. 278,
itAil gtl5 1

Dr. LIffis Carrasco
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LA PUBLICITAT
actualment os suoceeixen a Catalunya no sen sine la repetició d'atruenes cadenes de teta
históries desastrosos.
Cree que es paree de lot el
Consell el continuar encara demanant arnb la dignitat i amb serenitat , Fan una gran honor pels
cataaans aconseguir la solueia
dels nostres greuges actuals i resoldre el problema de la nostra
llibertat seguint una histeria
honrosa del nostre nassat. A Catalunya per primera vegada en
la histeria es va reeoldre un problema polític I encara que contrate a nosaltres es va trabar solució, per gent que parla, no per
gent que combat. Catalunya va
donar readapte de reunir una
primera conferencia de la pan
resolent no per les armes sinó
per parlament. Nosaltres role
drfem, de la mateixa faisó, resoldre el nostre problema.
Si la sort no ene acompanse
cap responsabilitat lindrem de
les tristeses venideros. !laurel/e
sacrificat a la pàtria mes que
la. vida les engúnies i desenganys
de l'esforç pacient i resignat;
una vida domada per la volient.
Visca Catalunya
Les paraules del President no
varen tenir la virtud de despertar l'entusiasme deis reunits.
Tot seguit els emnissionats
semomiadaren del President i ele
nitres dipulals, abandonan( la
sala.

'El diumenge al mate va cele- sense repara ni aclariments i emoció que no sabrfern ponderarbrar- se antb un entusiasme volem fereonstar han 'en que a la—la voluntat d'aquest poble,
geandioseasan udete de fe necio- nosaltree no ens contrariaren, nosaltres
Prooiamem el fet de Catalunya
'malista organitzat pel Centre Au- ben al contrari, ans complague'tonorniste de Dependents del Co- ren les explicacions i els comen- Nació i
Reclamem per a la Nació camere i il la Indústria. Malgrat taris i les riegessis; que nosaltotes les disposicions governati- tres trucàrem a la consciencia talana el dret de regir-se per un
vos proltíhint tole mena de mani- dele catalans i no preteniem pas Govern propl
¡niel afortunar. istelt1rids del que!,
;ie.staeiú a la via pública, foren fer camine renals.
Consti, dones, ben alar, que sou vosaltres, sensors, que meinolts els nacionalistes que van
traslladar-se a la Plaça de Sant nosaltres agraim !l'honrada ese reixeu sempre be de la Pàtria per
aeaume per a ter acte de presen- plica ció que alguns sectors po- hacer ensenyat a aquesta, amb
ca i adhesia a la Comissid que lities s'han cregut obligats a do- les vostres múltiples i nobles achavia de remetre, al president de nar de la posició que prenen din- tivitats els prestigie desconeguts
tre les rengleres de l'exercit pa- i l'eficàcia exemplar i J'encelaJi Mancednunitat, la carpeta que
ancloia ele resultats del plebis- triótic, perque, senyors, els uns dora d'un veritable Govern, al
el inici1 pel Centre Autonomis- a rarantguärtria, en la luna de qual saludem respectuosos i
ta de Deptndents del Comerç i de foc, els altres a reraguärdia ser- eeatem lleials. Ile dit.
vint 1 aprovisionant i encora.le/ Indústria.
En acabar la lectura del disDes d'ebaas de les deu es vela jant i alternant-se i suplint-se i curs el senyor Caeals va posar
uns i als altre, en mans del president de la Mangran nombre de forces de policia ajudant-se
da peu i a caven pels voltants del tots plegats som alee: l'Exèrcit comunilat de Catalunya la carpeCentre i en llocs estratègics de que Huila per la Dlibertat de Ca- ta que eontenia les adhesions rela PlacaSant Jaume. Ele nom- talunya.
budes fins aleshores.
Tenim, pera la satisfacció de
brosos aacitnalistes que ana.ven
El senyor Puig i Cadafalch
erribant a La Playa de Sant Jau- poder-vos dir, que aquesta de- despees d'haver rebut la carpeta
me, pron de !es oliva foren obli- clareció neta i crua d'Afirmada va contestar amh les segiients
pats a ei-cuiar, no permetent-se Patriótica, que tant •csborronä a paraules:
formar rimes. Amb tot i airó, la- aquella que no havien sentit enJo cebo amb plaer aquesta aonimacia t ea arme ereixent fine a cara ea xerital, a aquells .que en
les dotze menys cine minuta, que compte d'aeo:star-se-rì amorasa- va ma nife s t ada que fa una part
arribe la conueeie del Centre. Al mant i ajudar-la a viure i • a res- del poble de Catalunya. Porteu
aeetibui del Palau de la Genera- pirar, ja gosävem atormentar el aquí dues afirmacions. Cree que
cos dorrait de Catalunya, pre- els posau una aureola a aqueil i tat lit t'asea una guàrdia de
rlesquadra i un aplec nent-la per muela, aquella far- xes paraules si dic que no san
rnossos
mula clara, humil, senzilla de ju- noves. Jo Une l'honor amb altres
deentusiastes.
En arieber els comissionats, remeta ha esta( contestada fer- companys nieu', En Pral de la
foren ele:date amb picaments de vorosament i total i integrament l' iba i En Duran. haver sigut dele
inane i visquee per tots els que Ar un nombre considerable de primers en fer sonar en les AsCa treba%en a la Plaça i Zis que corporacions municipals de Ca- semblees de la Unió Caleta:dehi haría al veetibul del Palau. talunya, a les quals com a re- le el mot de Nacionalitat CataTot .sege at, precedas dels mas- presentada col.lectiva de la vo- lana. En les .Assemblees aqueacre i dl mestre de ceriniónies luntat dels seus respectius ha- lles, fins en la de Manresta, la
do la Marcomuailat, senyor Utri- hílenle, ens adrceärem en pri- conciencia de que Catalunya telbe, pujaren a !a Sala del Consell, mor terme i per un infinit nom- nia ele caräeters d'una Nació, no
eesent rebue: pel president de la bre «associacions i organismos eslava pas en ras enhile de tots.
alai:comen:lee Ea Josep Pui g i de tota mena en als quals S ' eti- Ara aixó ho admet tothom; randiscuteix el fet de que Catatructura i proa feinosa activitat
Cadafaleh; el presídell de la Dieunya es una meció- D'aixd en
putear& En Joun Valles i Pujals; el cos social de yealalunya.
Oferim portar-Vea en el seo deriva lambe una ennsegeeneia
la diau.ate a Corte En Pere IlaIota, En Pi 1 Sunyer i En Macià; dia. quan el recull sigui acabat, admesa j re lote. El dret de deel; diptieae proeinclals En Gas- puix ovni mateix seran de segur, terminad() de la torda de GoNeuer i Comet, mollee les veas fervoroses que ce rri.
per Ileeea
Despeas comencen a (lataEn Beell 1 Matas, eeeeetape, En arreu eepetiran la 'lastra oració
aedal C L. aalera. En Marques, patriótica, ele resultals dcfmi- lunya les clieparitats. La volunNa-aniai. Geafie. Masa i Une de la nosira iniciativa, pe- lat ha de delermitar quina ha
/lord:e. el eeeeetari Eu Latís 1, 6 ja us poden/ avenyar — i la desser la forma dequeixa 11er/erSi regidor En confirmad(*) la trabareu eu aquest ial; perqae la llibertat Ces en
eares
He' ve. a . x-regelue En Jo- voten-anee plee eal qual us pre- els paiso g independents te una
prosiMml dc guem, senyor President, volgueu gredaciú. Herden aquella frase
ste, elle
la e . ..a eea: eieta En Viceas A. rebre de les nostre e mans — que ilisenialia que din que es mes
ea
es
multe
que no la Deelaració de catalanitat ha lliure liquen que este mes sol
Lee ee
sigut aprovada numencenjent i cap [trae pot ventar-se'n ni de, 7•:1 del Centre per una rnajeria molt gruesa de sitjar le soleta'. Acinesia Iliber‘;lS
ere ele e., eyers Francesa. Na- catalans. d'habitante d'aquesta tat pot tenir fórmules diverses
,ident del Centre; lerra atinada, la qual voluntat es i pot aconsegiarle per sistemee
lee:Ce-a:a
,e Fe Francese Flo i mandestada • ben espontaniament diversos,
el ,o‘
pe, -'d-nt: de les allr ,2s sec- sense encubrtment i soase reserFos el que fi), el meu paree
Centre, senyes Dome- vas.
'C:u:•
eobre aquest problema polilee,
Vallejo,
JuAincelt
G.27
Co és lo que ene interessara haig de sostente aquí el que . va
eep reen-..1 aele, Jesep Maria Ar- a nosaltres sapiguer, i yo que votar l'Asee/y/Idea en montera
Loeantos, Josep Mar- ha d'interessar a lote, a rosal- solemne rcforeada anda la repretínez, Co3lem Roig i els vocals tres, senyors, perquè mconeixeu senfacid dels diputats a Corta i
llar:m/s Itefels, Landre l'autoritat no pi-tiple, einó dele- eenadors de tot Catalunya i avasem n
'Jeacp Doru- gada, alfil) que VCIIi111 a pactar
lada ind vol de lote eis Aliarte14L
ro, i als demee, o.ls altres" mente. En aquell moment värern
E! pr2eideni del Centee Auto- perque respectin aquesta
definir quince erra les nostres
Depeadents del Co- tat. sense necessitat de que, pel aspiracions. Mentre l'Aseden/lea
LIGL—stu
e. lok_M>lria, En XUNier be de tots ene ea tinguem, un no eanvii aquell programa d'Aumere i
te-a.r cl esgient
Cc
dia, de fer respectar.
tonornia la Mere-amena at l'ha de
Er poble de Barcelona ens hau- mantenir.
eenyor Preet- ria acompanyat lambe, en una
Noealires el redeet.
de les emes nianifestacions
. 1..leetree eeayors consellers i ponente, que leven tot el caire i sultat craquest nou plebiscit nos•dme . ,:e tie Cetatunya.
tota la grandesa d'una mobilit- Ire que ve no a contradir, sine
S e nei. aara aelorant que la que apeló civil, fine equí, fine a a reforces, acerntrar aquell al/pelee done" -li la ee va obra ca- aquest Palma arca sagrada de tre plebiseit unänim.
Jo el comprenc be el fet que
laenieelalera de vint anys, albee
.les trafticions gloriosos de la
ItiyaJa eempre de tot afany i de Pàtria, a no haver-ho impedit la esdeve a Catalunya. Es neceseeliaereclicie partidista, pot disposició conträria de les au- ri &ser rec vivint-Iii per a 110
d,.4., ,%* ame l'audäcia, ben perdo- toritats provincianes, encarrega- compendre aqueet fenomen que
desenroilla. Una part de Caneble en la joventut que aplega des de demostrar repetir-lamer/1,
represeeta, el Centre Autono- amb els seus actea, la cega in- talunya sent el desengany de pomista de Dependents del Corriere comprensiú i la dispcsició ad- der asentir els emes desigs per
de la 1udmsIrra, prengué la ini- versa d'aquell poder a ge, eae re- medie leerme/tics dintre una soeimiva de demanar ale catalans presenten, envere la Pätria rios- lució de federad& La causa
d'aquest desengany es la e011flljetua arlimacie de voluntat en n'o- tra.
la seguida que racortla miden
mente en ‘ pie atuida aquesta voMaigrat lo mancança d'aquest temps de Felip IV . Basta un desluntat per deloroses eireumstän- aspecto apoteesie que li hauria
ciee aete rece' remeta en una pa- doeat el imble de Barcelona, nos- cartat basta un funcionari que faBivitat lamentable, que no era altres, (lavant d'aquest resultat ci una denuncia, per despit. permes que un montent de relaje en explendit, harem de dir que ens que la eeva ven sigui escoltada.
el cami ascereeional, ja es pre- sentini intensament joioeos, no 'IchS saheu com la torea pública
gonava per algú vantant-se'n per a efalagar-nos personalraent va disoldre un mit lag de pacífia
oelusa i turpitlanieut — celen un ni tal sols per les infinites cor- bestiar. Jo desitjo en ränima que
retrocés enexacle a) una renún- dialíssimes mostres de simpatia els que sentin aquesta definitiva
. eia, la qual seria inadmisiblei i afecte . a la 1,ostra aimadfssana desesperarme, que tinguin present que la politice en ele poimperdcaable.
enta pa q-ue lacren de Catre/my-a
La Ilustra vea no clamà ami el harem rebut i que egraim pro- bles no es solament an ideal: la
política es condiciona per la readeeert, sind que ha arribat a to
fondament i sincera, sind perque Wat. es condiciono per la força
te les cuntrades de la Pàtria,
Catalunya s'ha dignat escoltar la i per la responsabelitat i fine- per
que sea viva, i ben ilgil es senyors, nostra ce-a fent rafinnació més
la conveniencia i pel comú senper a reclamar YI lloc que li perrotunda i categórica, fine ara
toca entre els pobies i que li fou del ecu valer i de la seca exis- tir. Ele sense esperanea que s'enforteixin, perque cal que la forarrebassat amb procediments tencia.
talesa varonil i serena arbori la
Pele guille no hi pot hacer oblit
Mari que per tothort, fine pels bandera. A aquests nonada els
ni preecripeió.
poderosos que conducixen els prego que no ciar/l e er la seva
Malgrat tole lavamilitat de la destine de la huniaaitat, es proVen nuetra, malgral tota la in- clama com a única norma accep- força contra els qui Iluiten per
experiencia iii Fan tan cumpet- I ablo per a regir i fins per a de- la pàtria per altre; camine. Vosea t, dc fer moure els pelas en- limitar els pobles, la voluntat altres peuseu anal; jo haig de
granalges administratius, mal- dels serio filie o componente, suberallar aquell hernies pensamera del que ha portat en nom
grat una munió de circumstàn
aquesta voluniat del poble de Cacies obstaeulitzadores, les quals talunya, mantee segados mani- de tots la paraula, ile que bata,
des
del mes radical, fins a aquell
ja ens feren retrassar una vega- festada, suara confirmada ineda la data fixada com a termo de quivocament, eepleadormeament, que dedica a Catalunya la part
la consulta, pedem die-vos ami) en aquest sufragi, del qual [me- mes minea de la seca vo/untat,
toba tionradeea que la iniciativa lares en som mers escrutadora. els que eón a l'avantguarda i a
dol Caletre, ha reeixit esplendo- n leuria veure's reconeguda i res- la tinta de foc i els de la reraguarda que els eoceratgen, lote
rosanient.
perlada per tots aquells que
de la lliberNo cereävem ras nosaltres ni :iirain el dret, la pau i la iustf- plegats aún l'exèrcit
ta t.
preteran' ame unanannar en la cia.
Jo no Une dret a rebutjar per
re.-posta. Ja desceemptävem ele
Mentre aixd no esdevingui—i
ponlas, el eadormits o incons- tan de bo senyors, que anal l'es- la pàtria, només que els traidor!,
ciente i fina els adversos... que fore de tota, podeseirn assolir- i no es traidor aquell qui restiPeou sabun que no a lotes les lo aquest moment glorias de la ina a la seca faisó. Aqueixa torterres de la Pätria s'hi ha fet resurreeció de la Pàtria Catala- ça que jo vos conjuro a cercar
bona feina i que encara Id ha na—tic/saltees, forts amb aquest no la empreu mai contra els
qui no sal) °virar resplendida resultat, el quals era assegura la catalans soldats de Catalunya.
Lacte d'avui, si Espanya tinmetal i bellesa d Catalunya per voluntat invariable i serena deis
Sobre de Ilurs minumeule- campa- catalana, dele homes conecients ques política vidente, l'era un dia
l/are...
i dignes d'aquest petit territori históric. Ele que tenen ulls haubemes,.la fórmula per 'loset- que voniddem veure resplendir raen de veure-hl i ele que tenen
a.. a proposada pel jurament a amb tutea les virtuts i toles les orelles escoltar. Els poUtica d'ESla Phtria, que deruanävem als ca- grandeses, nosaltres que, rec0rpanya que té una histária destalcos per la seva crua sinceritat, dant i usant la nostra *ternilla graciada, une t'Arte d'esperiónJa teniao la certesa de que no fórmula, representem—ho diem eles plenas de tristesa, haurien
Pella asees- admesa per tothora seise. orgull pecó arab atenta de eo ga p e_nd.111_90_41Z el!! tete .qme

INCIDENTS : : CANREGUE9 DE LA POLICIA
Com havent dit abans, la policia de peu i a cavall no permet ia que ea detures ningú a la
Placa de Sant Jaume ni pele voltants del Palau de la Generalitat.
'lt thom han. le cit . miar i e: que
seamt err par se_
nr ho feia
gilt i alropele t. per la pol:em
Ii en rnä.
é In111ral, donà motiu a crits de protesta i eitilets per part del ptiblie,
Alguns repre.eentants j condssionats, hagueren d'esperar per
a sortir le l'edifica a que rectaltat, perfectament inbeeessäria,
la policia cessés
Prop de maja hora duraren les
rL gros que e € eee muele. fine
a la Pinta de l'Angel, Pinça Noca i fins al carea. d'EscialeItera.
No es va prartiear cap detened.
n1

: LA
A LA
VETLLADA DEL CN -

En obsequi ale representats
que prengueren pan a reate del
'metí va celebrar-se a la grau sala d'actes tiel Centre una vetllae
da, que es l'ep t /ball come . . guda.
El programa de cancons cauladee per l'Orfeó Caleta fou el
scgüent: "El raid. de la ser/vera", Millet; --Sota de rolin", Morera; a rel:ele-u Riera", Cuniellas
Itibe; e aluntlanyes regalados",
Sancho Marracho; "Emporilä i
Rosselló", Morera: "La sardana
de les monees". Morera. i "La
sardana de la Pàtria". Morera.
En acabar I mentre duraven
encara els aplaudiments, va terso ofrena d'una bonica %oda
de les guatee barres per a la senyera de rOrfete de Sans. Ea renovaren els aplaudiments i l'Orfeó va entonar "Els segadors",
que foren ovacionats.
Tot seguit la cobla "Barcelona" va locar un borde programa
de cardanes, que ,foren ballade3
pel jo yera, acabala la festa prop
da les vuit.

La bandera del Casal PALAU DE LA
Catalá de Sant Joan
GENERALITAT
de les Abadesses
El diumenge dia 22 tingue 'loe
a Sant Joan de les Abadesses una
gran feste nacionalista, aria) el
motiu d'Idesar la bandera de les
guatee barres al Casal Catalä.
Vingueren dele pobles del vollaut i especialment de la vila
Ripoll, una gernació de fervenls
nacionalistes, i a Sant Joan regnà
curant tot el dio gran entusiaerne.
A les l ees de la tarda se celebrä a reapalosa sala del cinema
Santjoani un acto d'afirmació pa1 reitica,
Presid i en la festa En Ramon Ca
pell, president del Casal Catalä de
Sant Joan; el senyor Girardote
presadent del Casal Catete de Ripoll; el secretari del Casal de
lent N'Enric Salé i Rit13;
la senyoreta Carme Girardot, i el
senyor Josep Moreno, deis pomells de Ripoll, i el poeta Josep
elaria de Sagarra, d'"Aeció Catalana".
• El senyor Capen obra la resta, i
eanä la paralela rs l'Enric Sufí&
el qual, en admirable dicció i intel.ligent cop d'ull polftic, palesà
a la concurrenria, Vestal de Vexació i d'ultratges en que viu la
riostra terra davanttle la incomprensió i la imanta deis Governs
centrals; cautä la nostra bandera, i feu vibrar en el noble de.
Sant Joan de les Abadesses
e.quest roe nou de sä nacionalisme, que ja comença a propagare(' a t'eta els indrets de Caloluna-a. El sensor Surie fon molt
aplaudit.•
El poeta Jeep Merla de Sagarra va fer un brillant pariament, en el qual cantà els reoments gloriosos i els moments
trägies de la nostra bandera. Parlä del passat dc Catalunya, i
;'estat actual del nostre sentiment nacionalista, i del regim
opresor que vivim.
Precise els ideals ir e Aceie Catalana", reclainant la fe i la voluntat de tols als catalans perque la ilustra bandera In/Indiada
ecui torni a volar neme, i tingui
t ot el prestigi dels temes dc glória.
El the.mre (l'En Sagarra - tau
interromput una pila de vegades
pels entuelasles-aplaudiments
la coneurrencia, i fou coronat
amb una °vacile.
El president del Casal, sensor
Capen, aferra I assistència i devoció dels presents i elogià
paraula deis oradors que rhavien
preceda, i en paraula familiar i
llena he seny, exposä els punta
principals de la política a seguir,
i exaltà els sentiments /raciona,
listes. Fou oracional.
En Josep Moreno, dels Pomells
de Ripoll, digui guatee paraules
latones tle foc i joventut, denlanant a la ella de Sant Joan de
les Abadesses la seca coLlaboracid en l'obra uels Poraells.
Fou mea aplauda.

Visites al Peesident
Va visitar al senyor '?residente
l'ex ministre de Xile don J. RaL
mond e1 Rio, acompanya (Id
Cd 'set general d'reuella Repda
blica a Barcelona, don -Aeselna
de la Cruz. •
També marea visitar, acompae
nyatat del secretar/ general del
departament d'Ensenyament
nie i pretteseional, lea ditereetes
Escotes i dependències del recina
te de la Universitat Industrial.
Visita do compliment
Ahir fen une' visith de cornpli.
ment al presídela d'aquesta
pillad& :mayor Valles, i al se.
cretari de la mateixa, senyor Ta.. ,
rruella, el nou secretan i del Co_
vern civil, don Goneat de Jun.
quito.
El doctor illoPner
DespOs d'havcr passat
dies a Barcelona visitant les il/stitucions de cultura i bendicen_
cia de la alanconmnitat, hi sortit cap a Valencia el diputat pro-.
sandial d'aquella Diputaci
ó, doce
tor Moliner.
El senyor Valles i Pujals ha
esiat a donar-li comiat a l'estacita oferint un ram, de flore a la
distingida esposa del dedeo- Mo...
linee.
Necro!ógica
ha mort Caldetes el diputat
de la Mancomunitat don Juan
Camprula i Soler, el qual retiresentava el districte Matare-.
Arenes.
Demà es farà el sen enterra_
ment, al qual assisliran representacions de la Diputadó de
Barcelona i de la Mancomunitat
de Catalunya.
El senyer ieoséa
ha torna( a Barcelona, arompanyet de les seres distingida es_
posa i Ella, el diputat de la Manconeunilat don Gaspar Roses,
després d'haver reelitzat un Itera
viatge per França i Belgica.

ELS TEATRES
TEATRO NUEVO, — Avui, dimane, per a. primera vegada en
función de tarda i a. les deu de la
nit, es pondrä en escena ea revista ile elaneorós exit "Qu'es
Gran Barcelona!", que ha constituit un veritable trionif per al
graciosfesim Pep Marques, per
a Victória Pinedo, la bella i suggestiva tiple, i per a teta la notable cornpanyia del Nou. Tarnbe
es represcntarä a la tarda i a
la nit robra nova, "Al toro, que
es una mona", que ha estat un
dale exits de rialles Inés grossos
de l'any teatral.

TEATRE CATALA

Un procediment inad-

missible
Mai havern cregut que les autoritats haain de creuar-se de braene davant les qüestions socials
que sovinteeen en la nostra ciu
tat. Tanrnateix, les intervencions
que presenciem ens fan anyorar
cada Itere mes la impassibilitat
de les estàtues.
III ha hapert a Barcelona nombre de divergencies que elan
convertit en problemes greus i
italme en corftictes sagnants, per
obra i greda de les intervencions
puvernative.e. Per, ara com ara,
cro volem fer histeria.
Ara com ara, nomas volem fer
constar que el procediment que
Ira posat en pràctica el senyor
Martínez Anido per resoldre el
plet dels dependeras de Banca i
Darse das del triple punt de vista
constitucional, jurídic i etio, es
ebsolutarnent inadmissible.
Un governador civil no te atribucions—ni cal que les tingui—
per impozar refferendurns danord amb
amb reglamenta de la seca
invenció exclusiva.
•• De mes a mes, el procediment
improvisat pel senyor Martínez
Anido no es cap panacea. La rotació del diumenge al sindical
professional de Banca i Borsa ial
Cinema Bohemia, ho demostra
perfeetaMent.
I consti que no prejutgem el
tuna de la qüestió. Censurem nomas el procediment guvernatiu
pcteat'en paella& per ä reeoldree

JOSEP RlaellA DE CIAGARRA
Avui ah vesprc s'estrenarà al
teatre català Romea la farsa cemira en tres actea i en nene del
nostre compaily deeredaccie En
Josep Maria de Segarra que té
per tito! "El matrinioni secret".
'rant per la gràcia de la fäbula, com per ea verba savorosa,
amb que està escrita, augurem
que aquesta darrera producció
ascenica dEn Segarra, constituirä un hit decissiu pel muestre
CoMpany que enriquir el leeetre

se.
nrub una obra d'un alt valor h.
terari.
L'obra serä interpretada da.
cord amb aquest repat Mirra:
Teresa, eenyora Illoasta; Care
mota, senyora Ortiz; se. eora Ro.
salía, senyora Natal; Luieeta.
senyoreta Ceßeolla (E.la Aguan.
neta, senyoreta Casas; don Itaq
mon, senyor Montero; Miguel.
monyor Grases; Bornee senyor
Daroqui; Mallas, senyor Martí;
Sigrany, senyer Aymerich,„
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La qiiestió d'Orient

Bonar Law ha estat elegit cap del El francs Maneyrolle El Govern dels So- r La Conferencia de la Pau se
bat el . record sense viets cap al restabli12rarà definitivament
• partit conservador
motor volant 3 hores ment . del comerç i la
el 13 de novembre
i formara Govern
23 minuts
propietat

La data de les eleceions es tixar:\. pel 15 de novembre; el dijous es dissoldrà el Parlament : Un

Londres, 23.—L'aviador franRiga, 23.. — S'assegura que el
cas Maneyrolle ha batan en el Sus Govern dels Soviatsautoritzarä
sex Una els records de duració de als establiments cornercials devol cense motor, mantenint-se en pendents da l'Estat a comerciar
discurs de Lord Derby
t'aire durant tres llores i 23 ni:- arnb . els estrangers, cense necealentes
critiques
alele
.canditlats
note.
• Londres, 23.—El senyor Borlas
sita( de la mediació de l'Oficina
alaneyrolle sortí del camp d'Ill- da comerse exterior.—Ilavas.
Law ra estat elegit lider del par.. lliberals i laboristes.
Es no olastant molt , possible
ford-Ilill amb un vent quasi terna
tit conservador, la qual cosa imRiga, 23. Comuniquen de
pestuas. davant d'una multitud Kliaskov que han cabal tomades
plica-la farmacia de Govern. — que s'efectui la votada el dia 15
per ésser impossible de fer-ho el d'unes 4.000 persones, que creleh al Hura propietaria mas de 2.500
Hayas.
cases.—Havas.
Londres, 23.—Aquesti tarda, a dia 11, i si s'esperas al dia 18 no desatinada la seva marxa,
Id hauria temps per a discutir i
alaneyrolle es mantent a '11P.3
dos quarta de tres es reuniran
rprovar
el
tractat
referent
a
Iraltura de 100 'a 150 metres, atizaLES RELACICNS FRANCOmembres conservadors d'ambse allunyaia se mas de 600 metres
dues Cambres amb l'objecte la ola —hayas.
RUSSES
del
punt
de
partida.
ld'eleg:r el nou cap del partit, asELS OFERIMENTS A BONA1N
l'
•
tal
com
el
sol
declinava.
Riga,
23.
—
Els diaria russos
sistint lord Curzon i lord Derby,
UN./
tothom crea que es (binaria per publiquen una aleclaració de Lepera notant-se Eabsencia de tote
Londres, 23.—Mr. Bonar Law terminina/. el vol, pera 'Paparen oß nin afirmant la necessitat da miels ministres conservadora que ha
Manayrolla continué volant de nit, norar les relaciona russo-francevien arcazit al senyariuvi Geor- ha robot mas uferiments de cooperació de la que li as necessaamb gran sorpresa de la concu- sas a titel de reacció contra da
ge.
ria. Entre els eue aspiren a car - rre/ida.
la palitica anglesa en el Próxim
En entrar a la sala el senyori tires euren lord Derby, lord
comunicó a l'aviador que /m- °radia—Radio.
Borrar Law fou acullo ania araras Salisbury, alr. Stanley Baldwin i alaEsbatut
el record anales, pera
ap.audiments.
niolts d'aleres. Lord Curzon es lan t raaid aerinauta continua voCONTRA EL BANDIDATCE
Lord Coreen proposà que ros nioatra desitaas de continuar des- lan t fina a batre el record ale..
Riga. 23. — Per a posar fi al
anomenat cap del partit conser- empenyant la de Negocie estran- many.
bandidatge el Gomita executiu
vador el seeyor Bonar Law.
•
gers.
En aterrisar fou portal, a pes rus ha autoritzat a la Tarara per
El senyor Baldwin, presiniars
Es considera probable el nemede braços per la muititud, que a fusellar als bandits agafats
que ha estat del Board of Tra- riament de lord Selborn per a pri- Paelarnava amb entussiasme. .
de . declara en nom del partit que mer lord de l'Almirallat i el de
Manoyrolle, avui campió de! flagrant delicte.—Radio.
acceptava la proposició, la goal Sir Samuel Honra per a la cartecarón del volt sense motor, era
fou aprovada per unanimitat.
ra de l'Interior.— Ràdio.
abans un pastor brotó, desprea LA ACTIVITAT JUDICIAL SOEl senyor Donar Law pronun.
Londres, 23.--Bonar Law ha as de la guerra i en 1919 tricans VIETICA I LA PROXIMITAT DE
LA FESTA DELS NIORTS
ciä algunas frases, dient que riel indicat a Mr. Cave per al lloc de fa en el raid ParfO-Roma.
moment no trae:aria de ,paríafi- Canceller.—Radio.
L'aparen que usa Maneyrol es
Paga,
23. — ola els tribunals
ear la_seva política, sinó que
Londres, 23.—El ministre d'A- decanta, bastant de la forma deis revolucionaria russos han rebut
reservara fer-ho en el diacurs que aricultura, Mr.Boscawen, ha proda la say a alasse. Té les dues Pordrad'acavar
. el mes aviat pospronunciarà el dijous próxiro.
mes el sao concurs a Donar Lawa ales inferiors col.locades molt sible es processos, el fall &as
Acabà expressant la seva ron - —Hayas.
mes enrera que les superiora, yo quals por ésser la pena de mort.
fiança en que els conservadora
qua dona el pla anterior gran sen Les execucions han d'efactuar-se
coaliei4istes que flauraven a la LA TACTICA DE SONAR LAW I sibilitat, que permet maniobrar abans de novembre, lo qual
minoria quan s'eh:dala la valla- LA DE LLOYD GEORGE DINTRE abans que la influencia atmosfa- suposar que les autoritats sor
DEL MINISTERI
ció de Carlton-Club, s'uniren a
rica auctui sobre el pla postevial:mies no pansen exercir el
!tara col.legues ronservadara, par
Londres, 23. — Es creu saber rior. ,En d'aire l'aparell ofereix dret d'amnistía el dia de Paniverque el parta conservador putatii qua un dels principada progectes en molts moments l'apariencia sari de la revolució bolxevista.—
presentar- s e a les eleccions osten de Mr. Borrar Law es el de tor- de la Iletra 11.—Radio.
Radio.
tant un front únic.—Havas.
nar a cada un dills seus coLlegues l'autoritat en el llur dopar lament, sanee la (mal no hi ha res de que es dediaara maule- presidencia
a
SONAR LAW A PALAU
del Cansen, a Dowresponsabilitat Ilegitima, autoLendree. 23.—EI Rei ha rebut ritat que Lloyd George havia nur i consolidar la inteligencia fing Straet. Malgrat dlaver coantre
França
i
Anglaterra.—
municat
el
dissabte
a Lloyd Georal senyar Bonar Law. el qual ha escatimat sempre als seria mige que podio prendre's tot el
cernera:al de ter gestione per a la nistres. S'esementa el cas que
EL PROGRAMA DE SONAR
tenme necessari per a (Laxar narconstitucia de non Govern.
alta funcionaria havien obtingut
LAW
res les seves habitacions. Lloyd
de Lloyd Claorge deeisions conLondres, 23 . — Segarle el George Ii contesté que no neceeLA DISOLUCID DEL PARLAtràries a la voluntat expressada
MENT
pela sena ministres. Aixó no suc- "Dailly Telegraph" el programa mitaya més que tres dies, no obsque Bonar Law exposarà avui • en tant els molla afectes, !libres i
Landes. 23.—Naticies de pro- ceirà ja sota Cautoritat de Becar la
reunió del partit conservadlar, clacuments acumulats durant
cedencia oficiosa afamen que la Law. Cada ministre prendrà les compran
el manteniment de la sis arias de residencia a l'edifica
data de les aleccione es fixarà per decisions amb tota la seva res- Entente. cl foment de la indas—nactio.
al 15 de novembre praxim, fent- ponsabilitat en les coses dal seu tria i el comerç i una rigorosa ELS LABORISTES ES 'PREPAREN
se la designada , de candidats el deparlament.
Londres, 22.—El cap laborisdissabte 4 d'aquest mes.
Pel que afecta a la política ex- administrada encaminada a fer
ta Itagges, parlant en una reunió
En quant a la disolució del tarior no ha fet encara Bonar. eren ruin les .-1-lavas.
obrera,
expressä la creença que
LA INSTAL.LAf_1 10 DE SONAR
Parlament, s'anunciarà dijous Law cap indicada) sobre les sela milicia tornara a renàixer per'
LAW A DOWNING STREET
que e.
ves intencions, peral la savia acLendras,
Mr. Bonaa I.aw a combatre al partir, obrer, el
Es creu que la fixació de les titud en el passat, la presencia
s'inst al.larit probablement el di- cauta en aquest cas, Ilis:tarà vieleccions per qualsevol dio que de Lord Derby i Lord Curzon
no sigui dissnbte provocare vio- ecu costal, són garantfes segu- /necees a la histórica casa do la gorosament.—Havas.
a l'A juntament.
No ha t'irgue cap importancia.
S'Ira reduit al despatx d'assurriptes extraordinari per a l'aalicacia del emprestit que es delator au Ii Mancomunitat.—C.

Eesiö

CATALUNYA
OLOT.—El dissabte, a lea deu
vespre, en el teatre Principal,
organitzada per la Comissió
Cultura de nostre Ajuntament,
tingué lloc l'anunciada conferenc ia a càrrec del professor de
cola d'Infermeres de la Mancornunitat, el doctor En Baltasar
Pijoan.
El metge d'aquesta, En Eveli
Barnadas, ffhl la presentada clat
conferenciant, glosan l'objecte de
la disertació i lloant l'obra cultural que es ä reahazant arreu
P os t ra Pàtria la Mancemunitaa
Catalana.
Seguidament el doctor Pijoan,
'en forma sencilla, clara i asequible a la concorrencia, desenrotllä
el tema "Coro deuen intervenir
les dones en ele problemes sani' exris de Catalunya", fent pri.
mer atinades consideracions
dre potaje i patrietie; establint
comparances entre l'obra negativa del poder centrad i l'estora
cultural que en nostra terra tia
portant a cap, amb tot i la falta
de mitjants económica, la Mata.
•

tomunitat.

Digua que el moment actual era
de fleta tracendiencia i que cal
estar preparats per a que al resoldres el nostre plet, el poble estiguas preparat, ja que no son els
directora dele moviments qui han
de fer viable la solució gue'a preeenti.
Recordant la conferenc'a d'En
Roviaa i Virgili, quina vissiö clara de la situada) aplaudeix, diu
que cal, treballar Catalunya endins, incorporan a nosfre movínuent l'esfore de nostres dones.
Reeordä que la dona ens debia
tota a la llar, sima que en ella i
fera de la inateixa debia intervenir principalment en ele probleiries que afecten a l'educada i
a sanitat.
Afirmà, en forma quelcom dura,
que les mares devien ¡Ilustrar a
Hure filias, i amb fornaa adecuada, en els misteris de la vida maa
trionial i no mantenir-las en una
maletesa ignorada, resultant
Voltee contraproduent.
Prenguent peu de com la dona
baria intervingut en els afers
. la vida social durant da guerra eu-

copeo en les naciera; aliades, persistí en recomenar l'iLlulració de
la dona per a que aquesta s'incoaporés en la vida de relació gene.
ral,
El doctor Pijoan ilustra la conferencia amb multitut de projeccions fotogràfiques de mierabis
contagiosos.—C.
LLEYDA.—A la Joveutut Catalanista donà anit passada la seva
anunciada. conferencia el doctor
NBumbert Torres, desenroIllarit
ei tema: "La inteLligencia i el
cervell".
Fou aquesta conferencia de caräcter pu rament científica a la
eue, a base del coneixement d'experiencies tetes a l'Institut d'inaestigacions psicológiques de París i, en general, de les modernes
eanquestes del psiquisme, va sentar la concluesió que el cervell,
ai be es l'orgue de la inteLligeneta, no al esta aquesta absolutament supeditada, venint a refermar la Itipótesi de l'existencia
dun principi bale! ligent indepeneent de la faneió fisiológica, essent aquesta sólament
nient de que el principi intelligent se serverx per a manifestar-se.
L'amenitat que doné a la conversa el doctor Torres i la clanedat ama) qua s'expressà, dona:en un al arida) especial a aqueslaalconferencia de divulgació científica, que, ea la primera d'una Si>

*— S'ha retina aquasta nit la
comissia que té al seu carne Porannitzae ç a. del homenatge que es
reira ala regidors nacionalistes
que votaren la declaració del Centre de Dependents del Comere i de
la Indústria, de Barcelona.
Se celebrara un mfting al Saló
Catalunya, al que pendran part
oradora que es designaran de la
Joventut Catalanista, Lliga Regionalista, Joventut Republidana
r Centre de Dependents.
Les' conclusions d'aquest mfI ing seran librados a l'alcalde.
Els regidora nacionalistes seran obsequiats ami) un banquet
popular.
— Aquesta nit ala celebrat

ELS MASOS (Mora la Noca)._

A mesura qua s'atanea la data
de ra 'lebrada) de les fires d'aquesta pintoresca vila que tenen
lloc anualment els dies 26 i 27
del mes que som, llo mobsarva
gran animada), trobant-se ,praa,
ses les cambres dc toles les fondea i llogades lles corta per allotjament de cavallerfas.
Itero espera anda gran interés
etls partits que es celebraran al
camp del Centre d'Esports, per
a disputar-se una magnifica copa dargent, l'equip aaleccionat
del E. C. Barcelona, capea de Catalunya i d'Espanya i el primer
equip del Reus Deportiu.
A l'Ateneu Obrer es celebraran
duas funcions teatrals per una
notable companyia carnico-dramarica i un ball amb orquestra
dirigida per P. Vicent Ciurana.
REUS.--Avui han Ungid lloc
les festes organitzades pele Po-'
mells de Joventut amb motiu
la traineaa que els hi han fet
d'una preciosa bandera d'una
gran valer moral per ella representada.
Anda anal motiu hi hagut
audicions de cardanes, concert
tel Orfeó Reusene,, i a l'ermita de
Misericardia hi ha pronunciatarn
sermó de tons patriótica un delegat del Cardenal-arquebisbe de
Tarragona.
— Al camp del Reus Deportiu
ha tingut lloc aquesta tarda un
partit furbo) entre la Unir)
Esportiva Vilanova i el primer
equip dii Reus Deportiu, actuant
d'arbit l'entimsiasta futbolista
N'Antoni Pàmies, quedan 8 a 0
a favor del Reus Deportiu.
Al camp del E. C. Catalunya hi
ha lingut un encontre entre el
terç equip del mateix i el primer
del Ercules F. C., quedant 2 a 1
a favor del primer.
A la veina vila d'Alcover han
jugat el reserva del Deportiu de
Reus contra el reserva de l'Euroropa, de Barcelona, quedant 4 a
1 a favor del primer.
— A la ;mina platja do Salou
e'ha notat una ereeeeda en lea

aigues del mar, que es calcula en
uns deu Fierres el que ha aveneal
el mar.
— Proaerament donara una
conferencia al Centre de Lectura el diputat a Corte En Lltus
Companys,

Els turcs insisteixen perquä sigui a Turquia per6
els aliats opten per Lausana :: Els Estats que Iii
pendran part
ParTg, 22. — Els Governs de i en el mar camf empres. Declara
Londres, Pans i Roma, han arri- ' que es partidari d'una cooperabat a un complert acord per a ció entre lliberals i conservadors,
que la Conferencia d'Orient es pera no 'pas d'una coalició:
reprengui a Laussana, el dia 13 coalició esté ben monta, peró la
de novembre próxim.
cooperació ha de subsistir. Afes
La qüestió dels Estrets seré gi lord Derby que no s'ha de fer
tractada per separat, essent con als 'liberals partidaria de la coa,
vocadee per aquesta part de inC4 lició objecte de venjances pollas
Conferencia, Rússia, Geórgia, ques, i tau grans elogia de Lleva
Ucrania i Bulgària, a més de George. Acaba dient lord Den./
França, Anglaterra, Itàlia, Jama que mai ha buscat una cartera da
Rumania, Iugo-Eslavia, Grecia i ministre, peró que aquesta veTurquia.—Ilavas.
goda si li es oferta Pacceptere.--.
Hayas.
LA INSISTENCIA DE TURQUIA

Constant innoble, 23.—El 5 turca
persisteixen en &Allanar que la
Conferencia del Próxim Orient
es cedebri Pll territo e i turc.--ftaa
dio.
UNA NIANIFESTACir PÁTRIO.
TICA A ATENES

Menee, 23.—Allir se celebrä
una reunió importantissima,
la (mal prengueren part les corporacions obreres, associacions,
'ligues i aatietats. sense distinció do partits politice, per a manifestar la llar adhesió als fins
deis revolucionaria i significar ea
llur
sentiment d'amistat a
lea paf' cies de l'Entente.—Ha_
vas.
UN ALTRE RESPONSABLE OREO

Menee, 23.—La Comissió d'investigació de les responsabilitats
pel deaatre militar d'Assia Manee ha ordenat la presa del se.
gen cap de l'Estat Major, general
Stra n ges, considerat com a principal responsab'e d'aquest desas.
tre.—tiaras.
L'EVACUACIO DE TRACA
Atenas, 23.—L'evacuació de Tia
caa prossegueix en mig d'eseenes
de trägica desolada.
Malgrat tots el seeforeos de lee
autoritat, gran part denla habitans
grecs es maguen a pernio- , -er a
UN utscznes DE LORD DERBY
ES PARTIDARI D'UNA COOPEF.A.CIG PENO NO PAS DUNA

COALICIO
Loridres, 22.—En un discurs
pronunciat a Bosten (Ariglaterra per lord Derby, digné aquest
su e seguiria al partit unionista

denle del Comerç i de la IndasCrin, Grop p . atrietic "Constància"
i el setinanari " Renovació", ala
guata organismes pertanyia el
fama i una nombrosa i selecta
conc urrenci a.

DECLARACIONS DE MISTER
•CHURCHILL
Londres, 23.—La salut de lord
Churchill ha millorat notable-.
manta Es possible que migra peadre part a les fases decIssives
la carapanya electoral. Contess
tant a diverses preguntes ha decloral alr." Churchill que contl.
nuarà essent Iliberal i
vista; tara una crida al g Pibes
rata i conservadors contra eta ea,
munistes i el partit otrer.—rta,
do

-

EL PARTIT CONSERVADOR

INDEPENDENT
Londres, 22.—Mr . Chal/Iberia:Ti
i els ministres de l'anterior Gas
binet contraria a la enlució Ro.'
nar Law prendran d'era endavant
el nom de conservadora indepena
dents.—tlavas.
ELS PROGRESSOS DEL FEI.
XISME
L'ACORD D'ANNUN7.10-MUlSOLINI
Roma, 23.—En virtut de l'arerd
entre D'Annunzio i els aeisastai
han quedat disoltes les corpous
cions i sindicats de marinera
aletea. ingressant tots ele Ilusa
associals a la Federada de 2
gent de mar.
En cas necessari, els feixis'es
slan compromée a-rnantenir lana
cament la Federació.—Havaa.
'VeNIPORALS EN EL BAL7,0
NOMBROSOS
VAIXELLS PER.
DUTS
Risa. 23. — A conseqüandi
deis furiosos temporals regia,
Irats aquests dies en el Deje,
han desaparegut nombrases raja
xells, antre ells alguna de, gua
rra russos.—Havas,

thieu, Crickbcom i Toms Rana
L'anunci d'aquest esdeveniment musical despertat una fer,
ma espeatació entre els soeu
d'aquella prestigiosa entitat, Co
solament per la importància deis
artistee a qui ala confiat el
programa del cancera sitia taint4
perque en ell s'estrenarà un es-,
• pkndid piano de cua "Chassa4ne", que ha adquirit reseentment
l'"Associació de Música" , I aula
menta encara l'interès, el hl da
celebrar-se el cerned a resaltelid saló d'actes de la sucursal
que la "Caixa de Pensione asr a
la Vellesa i Estalvis" te establert
en aquesta capital, el qual de'
geix e les seves magnifiques ea>
riaaions de samorital tole l' es
e.-plendorsita c
bri i aristocràtic albura • que el
fan un local molt adequat
a la celebrada d'aquestes
quisideg testes que la riostra Associació sap organitzar amb
concurs dels seus associats,-els
gala han aualmentat, durara
aquests darrers dies en gran
nombre.

VILAFI1ANCA DEL PENEDES.
TARRAGONA.—Tot just pu- —Van per bon carni els treballs
blicar per -la Premsa el veredicto que hom fa per reconstituir Pandeis Jocs Elorals hem asseguraOrfeó Vilafranqui.
va que han estat premiats gat_
Anys enrera, fervents patriocebétots els postes de la co- tes i aimants de l'art, havien in
marca tarragonina.
tentar i arribat a constituir un
Entre els afavorits cernida Que Orfeó Vi'afranquf; mai, pera,
hi ha els senyors Ventura Gasaconsegurren donar-li una llarsol, Milläsaltaurell, Octavi Sal- ga vida. Ara que els entusiastes
ton, Merca Vila, Martí Bofarull, cautaires del Catalunya Nova vaSalvador Albert i nitres. La flor len plasmar un nou Orfeó, es de
se la endilgué En Josep Casas desitjar que puguin assolir un
de Muller; Penglantina, mossèn surollós exit per tal de premiar
Navarro, i la viola, N'Artur J. aixf els esforços Ilurs.
Palau Ximenes.
Els assaigs de la secció de daTambé es diu que el senyor miselles han començat ami) furPalau Ximenes s'ha elidid la flor sa entusiasme.
a la l'esta de la Poesía, de GiItem pogut assabentar-nos que
rona,
d'aquí una, meso>, potser per Na— Avui es taran les provee dal, el nou Orfeó debutara.
del dic flotant "Tarragona".
Es de con que ens havem d'aleSi, com as de ersinne, obtenen grar.
el benepINcil delta tècnics ofi— Segueixen amb ardidesa els
cials. el dissabte començaré a treballs d'organització de la CurRALADUER. — Fa ta sessió
treballar, pujant-hi el primer sa d'automobilets Gran Premi que cel lebra darrerament d'ajanbastimenta
"Penya Din",
tament de la carita es posa
Eta redactora esportius dels discusió la "Declarada" del Cen— Ila jurat el cärree de properiódica
locals
han
celebrat
una
curador deis tribunals el nostre
tre Autonomista de Depandeals
reunió amb el subcomite per a del Com p re i de la Indústria, Je
paisä En P•au Bru Rossell.
— Segurament (legué extra- tractar d'assumples relacionats Barcelona. Votà en contra d
viar-se la nostra corresponden- ami) la cursa.
senyor Llorens, de filiada terrorcia en la que entre altres noves
xista. Condicionaren el vut e!3
donàvem la de la mort de nosFIGUERES.-- Ha estat celebrasenyors Menchero i Soldevila
tre bon amic i ferm naciona- (la la bada de la senyoreta Clara dient que calia respectar la anilista En Jean Andreu Bernada, nos Roca, filia de l'alcalde d'a- lat d'Espanya.
esdevinguda cl passat diumenge. questa ciutat don Vicens Ros,
S'aprovà integre da Declama&
En Joan Andreu que ami) el amb el joven Antoni Alvarez So- Volaren a favor J. Mollea F. Porpseudanim d'En "Joan de Tarra- lelo.
ta, D. Escrivà, M. lebies i Gis
— Sembla que continuant les rala nacionalistes.
gona" havia comparta les tasques de redacció de "Catalunya repressälies acordades pel Goa
A proposta del senyor F. PorNova" era un entusiasta nacio- Sean en liquidar la darrera vaga ta l'Ajuntament S'adhereix 513
nalista i un devot fervent de les del Ces de Correus, han estat des- actea que as ced.lebrin el 31 d'oecoses de Catalunya en general i tituits un °acial de l'oficina de tubre, remembranea del 1413, ea
de les de Tarragona en particu- Correus d'aquesta ciutat i un al- que fou perduda la sobirania nalar.
tre de La Junquera.
cional,
— El vinent diumenge celeDe tracto afabilfssim 1 d'una
— Jovenlut Nacionalista, da
cultura no gens vulgar, es feia braran un grandiós aplec a la
-rantldec ira
estimar de lote els qui tingueren condal vila de Perelada els Po- leyrou/ista, voll !tenerte al carret
ocasió de tractar-lo.
mells empordanesos.
un manifest copiant paritarais,
A l'acte del seu enterrament,
de "Las Nacionalidades" d'Ea al
LLEYDA. Dis'sabte vineni, i Margall, inconagat per aqueste
que fou presidlt pels seus germana 1 cunyats a l'ensems que el dia 27 de l'actual, tindré lloc la senyors que l'invoquen S,115°
conseller de la Mancomunitat En inaugurada del segon curs de com va ni com costa.
Pere Lloret i l'ex senador En Ma- lA 8 so c iació de Música",
Aquesta entitat, en just tribal
cié Mallol hl acudiren represen- d'amnesia ciutat amb un mag- d'homenatge als comtes d'Urgell,
tacions de la Unió Nacionalista nific recital de violf i piano, á prepara grans retes la diadti
Republicana, Centae A. de Depen- cAirec (lela celebrats artistes Na- 29 del que sud
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NFERENCIES
Les Comisions inforrriatives

Una Conferencia comeütada
Ila assistit al despatx del soiseecretari del ministeri de ia Guerra, el presid-nt de la Comissld

Informativa de l'Arma d'Infanteria. coronel senyor Nouvilas, ceterirant •mbilds una extensa conferencia que ha donat motiu als
t atarais comeh • aris.
DOGUMENTS AcLANATORIs
'Diario Unk-er,a1", contestart
a insinuacions sobre Pactan, del
cornte de Romanones en el problema de les Juntes de Defenee,
publica diversos documents encaminats a demostrar que ni en
ni els Governs que presidi foren

partidaria de les Pintes.
Part dels documente foren llegas pel general Luque en una
sessid que se celebra al Senat el
20 de gener de 1921. Emperd,
.l'actualitat de •assumpte convida
a la seva reproducen):
Carta de! general Luque al general Alfau.
"Madrid, 7 de mere de 1917.
General meu i estimat .amle:
Ile llegit molt detingudament la
leva carta i les noves Bases que
de la Elda d'Infanteria m'enVies.

Abane le hnar compte a S. M.
1 cense perjudici, des d'ara, d'acalar el que en l an espinós assurnpte opini S. M.. sincerament t'exposar & sense argdeles. _cense
equfvoes i cense prejudicis, la
rapva
Mai he es-tal partidari de les
.anomenades Juntes de Defensa
de les Armes. Coseos i Instituts
de l'Exercit. Afortunadament, en
tostre exercit, excepció feta d'arLinera I enginyers, les Juntes, per
Moltes temptatives que elan fet,
no han lograt carta de natura!esa. i no óc partidara ni modificaré la nieva opinió. prirque P5tic conveneut que ei dret i l'honor dels que formen les colectivital; armadve no han de menester que els defensin Juntes, inapirades devegades en bardes pasi o rs: es defensa per la prnma
dii, eiplina de les colectivita t s i
per la valentia en apt:rar IPS

minora i progres de l'arma... 1 la
miliora i el progrés, per a alguna,
es que no s'ascendeixi per ei.leccid i desterrar per cornplet lesrecompenses en temps de gueres,
i per a altres, tot el contrartAixd es el cisma, a impuls dels
interesos personals.

Si les Bases que es redactaren
en aqubsta regid, si les Juntes
creades en diferents guarnicione
haguessin prosperaide en quan un
esperit inquiet 1- ambiciós s'hagues apodorat d'elles, la indisciplina s'hauria ensenyorit a la Infanteria, que és el nord de !'exèrcit; i per aquest procediment
d'agremiar-se coca les societats
d'obrers, hauriem arribat al caos.
Feiedn be, doce, en disoldre-las,
i mereixes, tu, per l'activitat desplegada felicitacions, que et vaig
enviar i avui repeteixo.
Ara bé: les noves Bases que
In'envies , ella b el seu preàmbul
artificiós i patrioter, sobren al
mea judici, perquè es mantinguin les mateixes Juntes locals,
cense altre objecte que ventile pel
dret i honor de la Infanteria.
Dones per alió no és necessari
crear Juntes que mantinguin el
Tor sagrat de l'associació- perque
esdevé el perill quasi segur do
que rnantingui el foc sagrat de
l'egoisme. I no hi cap argüie
que s'han tolerat i es toleren les
Juntes d'Artilteria i Enginyers.
Per tant própiament no existeixen tals Juntes. El coronel mes
afile es el representant del Cos,
i quan en ell neixi qualcorn morbós, el Cos, com un sol home.
llença del seu si lo que el destorbe; aixó és: es cuiden exclussivament de que els tribuanls d'honor es mantinguin en la Ilei. com
un símbol, perquè artillers. enginyers i Estat Major Ileneen,
com he dit, l'inútil, sense neeessitat d'acudir als tribunals d'ho-

nor.

que a Es parva, respecte a reverrii. l e nen el meresent eco:mente de
Ca i

bi ha leMlit! Cfl
Airón prorediment
apliear-les 2
Siria Tia per a restablir l'impeal • nn la IV. per a reformar la
Qlt: t te vrgade g

pe.

ennstituissin Jui-tAA

Juntes regionals i
renIral Supr e ma i bonic
J:ii t
rl lIst. ca p de
,
M.
1'1 11
:• !'i 'W el del ,.rel ministre de
h Guerr; i I de les atitoritals!
preten—diran alSI a r ‘na"
arnh !a e 'pa (I P la
a. pa
le,
e
reformar 1Ws ni
isre,„-• .
treballar per la
(1, •

mira tu, meu estimat general, quina diferencia. Precisament
aquesta regid, on nasqué luden
d'associaeld, l'oficialitat d'un batalló aconsellä a un company que
canvies de Cos , perque ermsidera y en no era digne de pertänyer
a ell. Perquè no l'obligaren a
demanar la Iliceneia absoluta?
En fi: Jo aconsellaré a S. M.
el Rei que no es dongui vida a
cap associació dintre de revercit. que tingui per objecte defensa r el dret i l'honor de l'arma.
Per a defensa r el tire l de cada ú
i l'honor de. l'arma i de l'exereit,
ja I e hn tUt, i repetlre, per a acabar basten les 'tele i el cel perque es curnpleixin de S. M. el Rei,
del ministre de la tluerra, deis
capitans generals i de les auto-

ritats totes.
T'abraça teu afectfssim amic,
A. Luque."
A continuació publica una altra

carta d'En Laque, un telegrama
d'aquest al eapitä general de la
quarta regid i dugués d'aquest,
que ho era l'Alfau.
Finalitza amb la carta que En
Romanones dirigí al marqués
d'Alhucemas, com e, president dimisionad, a poe d'evacuar la consulta que tingué amb el Rei, a la
que posa akatiest comentan" Dia
ria Universal":
"D'aquell Gabinet dimissionari, que reconegue reeistancia
les Juntes a Paccentar l'article
primer del seu reglament, no formava part 1 comte de Romanones. per6 si devem recordar que
era ministre el senyor Alba."

UNA VISITA OFICIAL
Eh ministre d'Instrucció públi_
ea va aprofitar la festivitin del
diumenge per a visitar la Fecal,
tat de Medicina.
Fou rebut per tot el professorat , amb dl qual recorregué les
diverses sales de la Facultat. informanl se de les deficiències i
oferint remeiar-les.
El senyor Montejo dedicà frases d'elogi a les eäledres de Gineeologia i Odontologia, que crett
el ministre que poden coLlocar_
se al costat de les millors d'Eu-

ropa.
L'AVANTSALA DEL pRESiDENT
Aquest matt han visitat al se,
nyor Sänehez Guerra, els minis_
tres d'Estat, Governació i Instrucció pública, el director , general de la gardia civil, el marqués de Valdeiglesias. els gene_
rals marques de Cavalcanti i Casa-Tuero, una comissió de la
Junta superior d'estudiants i una
Otra do l'Escora de Camins; l'auditor don Josep Mañas Remiso,
el coronel de cavalleria don Jo _
sep Alvarez de S otornayor, el
comandant d'enginyers don Emili Berrera, i el de Sanitat don
Cosme Vaidovino. i ci senyors
Jordi, Lonis, Romeo, Castro Men
daño i don Dan i *Pérez.
DESCARRILAMENTS

A restació d'Atocha s•han
but noticies d'haver descarrilat
a lestació de liaste, un tren de
mercaderies.
Dei/ vagons quedaren t'ora de
In via i tres empleats han resultat
En la Direcció general d'Obrea
Obligues han donat cdpia d'una
ale dos
telefonernes referente
desearillaments d'ahir: Un a
Huele, en ei quilömetre 9.9 i a 1_

D'e en la unja de Chirlad Real.
En el primer, la locomotora i
tender don tren especial calgueren al fons d'un barranc.
Quedaren descarrilats teclee vagons amb carregament de reines

i fustes, i result ren ferits greument, ci maquina a, el fogoner
i el conductor.
La linfa quedä interrompuda,'

tenint que fer_se transbörd.
la tarda, arribà un tren de so-,
cors amb obrera que comen*.
ren a treballar per a deixar frena.
ea la via.
Es creu que tardaran vint-i,
quatre horca en lograr-ho, perquó hi han fets rnalbe une 120
metres do via.

L'altre desearrilament, ocorro
gut en el quildmetre 263 de la
línia de Ciudad Real, quedaren
fora de la via ailguns vagons.
No s'han registrat deegrácies
personals.
ENGINYERS I ARTILLERS

El president de l'Associaeió Na.
aional d'Enginyers Industrials,
non Manuel Casanovas, ha visitat el pri:sident de la Central
d'Arquiteates, senyor Garcia Guereta, tenint la satisfacen) de fer
püblie haver trobat un decidit
ajut, aixf com decisió de cooperar
en tots els ordres a l'assoliment
de la resolució en justicia del piel
dels enginyers civils, amb motiu
del ileial decret d'II de setembre
últim.

LA CARRERA PENYA BIEN
Aquest matí han visitat al director general d'Obres públiques
el senyor Sänehez Galeno, cap

d'Obres paliques de Barcelona,
el diputat provincial don Enric
Ràfols, president del Comité organitzador de la carretera internacional d'automóbils, segon
gran prerni Penya Rhin, que tindrà lloc el dia 5 de novembre próxim a Vilafranca del Penedès, han ent sortit complaseuts de l'amable acollida i de l'ajuda material
dona pel director general, el
çual, entre altres facilitats, ha
donat Cordre d'irn nou fliurament
de 50.000 pe a setes, per a l'erranjament d'aquella carretera.
El senyor Gálvez Cañero ha
acceptat la invitació que en nom
de la Penya Rhin Ii ha fet el seayor Ràfols, prometent assistir
a les carreres quin interés per a
la indústria automobilista nacional es maniiesta, tota vegada que
Anglaterra, França, Itàlia y Auspromes la seva assistència a la
alta important manifestació in-

ternacional.
MINISTRE I AMRAIXADOR
IFtelac t onada amb el tractat
rnercial amb Anglaterra, han celebrat una extensa conferencia el

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
LA QUESTIO DEL MARROC
Aclariments
Desmentiments oficials
Sobre les desercions
d'En Burguete
El senyor Sánchez Guerra ha
tornat a desmentir de la manera
mes terminant els rumors recua
Hits per alguns periódics sobre
esdeveniments al Marroc, i (melificara} de' criminals aquella que
excedeixen d'una prudent disere-

En el territori (le Melilla se
disparä la pistola al tinent Josse
Playa, del batalló de Melilla, qu.
feia servei de protecció en el seca
tor de Midan, produint-li una recicla a la cuixa esquerra. 1 rr'o-.
Ostic reservad,

cid.
La setmana que ve arribarle a
Madrid per a conferenciar amb
senyor Sänchez Guerra, el secre
tari de l'alt comissari, senyor López Ferrer, amb l'objecte de te-.
oir un canvi d'impressions sobre
la implantación del Protectorat.
EXPLICACIONS D'UPJ SIMULACRE
Aclarit en el comunicat de
Guerra d'avui, publicat en eh "Dia
ni Oficial", el rnisteri que rodejava l'el-libare de les tropes darrerament enviados a Melilla i a Ceuta,es parla molt de l'explicació
donada pel general Burguete.
Es considerava que el simulaere fet per les trapes i vaixelis
sobre Punta de Pescadors era una
exploració del general Burguete
per a prosseguir l'avenç iniciat
per a la costa per a ocupar M'Ter.
Per6 els periódica, en comentar el simulaere i el desembala)
estimen que aquestes demostracions produiran en els moros un
efecte contraproduent al que es
pensà, ja que o esdevingut serh,
no per a atemoritzar als indigenes, sine) al eontrari, per a que els
moros divulguin entre els seus
que anavem a desembarcar.
Aquest fet contribuirà a mes
a mil a que minvi la confianea
que en nosaltres tinguin les habites amigues.
UN ATENUAN7
En attenció a haver comensal
a tornar la guarnició d'algunes
unitats expedicionäries de l'exercit d'Africa, s'ha resolt que la
Reial ordre circular de 13 de novembre de 1921, que disposava es
consideressin com comesos en
• temps de guerra ele delictes de
faltes greus de desercid, quedi
modificat en el sentit de qué en
l'esdevenidor únicament serle apli
cable als Cosos armats que Lenes
unitats expedicionàries a Africa.

min;stra d : Estat i l'ambaixador
britirtii
MILLORA
S'han rebut a Madrid noticies
d'haver experimental una Ileugera minora Cex-rninistre don Anu5s

Salvador,

FORCES REPATRIADES
Ahir arribä a Madrid, proce-

dent de Ceuta, el batalló de
boya.
A l'estació fou rebut pel capità
general, comissions de tots els
Cossos de la guarniel() i una com 4
panyia ara bandera i música.
L'expedi ció la componien 1.000,
hornee.
Sels tributä una afectuosa rea
S-3111

mida.

Procedente de Tetuan han arri,
bat tambe aquest matí a Madrid
tres companyies-de sapadors minadors, comandades pers capitana
Sänchez Benito, Ruiz i Rodriguez.
El grup total el formaven 350
hornea.
Han portal un moro petit.
A ll'estació han acudit a rebre- !s
les autoritats i nombrós
traslladant-se a la caserna de la

EL COMUNICAT D'ANIT

En el territori de Ceuta, i a con
seqüència dell fort temporal regnant, s'ha interromput la comun frutó telegráfica i telefónica.
Algunes posicions han tingut d'es
ser desallotjades per les guarnicione per haver siqut totalment
desinantelades per efectes del
temporal.
De Laraix, sense novetat.

Muntanya.
Demä. dia 21, a les deu del matt,
en tren militara procedent d'Alge-

cines, arribaran a l'estará) d'Atocha la companyia expedicionària
del primer de Ferrocarrils, al
qual aniran a rebre una companyia de l'expressat batalló, amb
bandera, banda i música del sepan regiment de Sapadors, en tras
jo de gala.
Pe« Cossos de la guarniel() ate
sistiran a rebre als expedicionka
ris, comissions amb trajo de mit-.
ja gala.
a•
UN RECURS CONTENCIOS-AMMINISTRATIU

Una comissió de. funcionarfl
de Correas ha visitat als senyors
Goicoechea (don Antoni), Albornoz, Barriolp ro i marqués de Villabrájima per a demanar-lis que
es fassin cärrec de la chtfensa
deis vaguistes de . Corri-us que
voten entaular un recurs cantencioso-administratiu contra el
Pnmial decret del 8 d'agoet disolent l Cos de Correas d la Reial
ordre del 24 del mateix mes es-tablint la inamobilitat en els cärrecs:
Els-senyors Goicoechea, Albornoz i Earriobero han acceptat
l'eneärree, dectinanta el marqués de Villabräjirna, al qual, segas PS diu, han de pregar-li novarnent accepti la defensa que per
motius de delicadesa .sembla rae
butjar.
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ocasione; un Ileuger acciden1 a
minut s eón una avadanxada euN'Alcäitara, que queda un xic
ropeista, 'hurera-se els defenses
malmés, no impedint-li de que a
dei Sane a una difícil tasca; per
la
sil
naalartinez
arrenca
i
por aconsegueixi un gol, que es
fi En
ció va ngirant-se; lote juguen amb anulat per "of-side".
Continúa el joc amb domini del
mes entussiasnie; altra volta es
En Martínez que arrenca, arribara Barcelona; una avançada d'En
Ros al mateix pal; una bala creua- Sagi i remat de l'Alcäntara és el
temps ene b se li notava; en can - da d'En Costa es perd vanament al
segon.
del
desearle.
semita
vi després
Poc abans d'arribar el descane,
"kiek" per manea de decissid; una
deis
revifalla
de
la
sorprès
com
altra difícil situació per En Bar- En Gràcia aconsegueix ei tercer,
seus contraris; se ,i;uiren jugant doy, qui aclareix, i escapada deis
rematant una débil parada del
força be, mes no amb l'impetuoseus, vejen-se el millor xut de la porter.
sitat d'abans.
La segona part, seKons hem. dit,
tarda, que as tirat per En Cros
Del Sans, destacant-se durant des de distància i ben tret per En resultä quelcom mes equilibrada,
Sancho,
a
rol l'encontre En Soiä;
Pedret. N'Alelizar surt oscapat i posant els avencistes teta llar
da primera part, dona rimpres- per m'e dóna feina; novament A3 bona voluntat en no desigualar
mes
a
la
sedesmoralitzat;
sid de
mes el tenteijador.
od Sans qui domina, i després
gona reten tot ei seu prestigt,
Una centrada d'En Cabrera a
diverses ocasiona més o menys
col.locant amb un acert imponEn Solle, qui remata anib un cer.
En
Costa
marca
el
sea
própies,
derable; ínagnític lambe Barrat- gol d'un bonic xut. Es vint mirauts ter xut d'angle, essent aplaudit.
xina i no tan N'lleivig, que merN'Albar es llueix treinent una
restante foren d'una gran intensicara poc. Dels davanters, En Cos- tat de joc, amb belles jugades per bala perillosa; centrada d'En Pleta fon rabie qui tirä pilotes da ambdues parta.
na, que remata Alcäntara, essent
perill; els extreme, sobre tot MarEs innegable que amb mes se- el quart goll.
dels
un
tingueren
pas
tínez, no
En conjunt, el partit satisfeu
renitat els davanters unionistes
seus millors dies, malgrat conspodien haber fel cambiar sensi- a la concorrencia; en el Barcelotituir en l'atac unionista la prin- blement la situació .
na es disti n-ai En Conrado, i dels
cipad forra.
Treballant amb fe i constänela, davanters, Alcántara i Piera.
Es firmaren els equipe a les or- repetim que es equip per a proL'Espanyol I Sabadell emdres d'En Lemmer:
porcionar grana partits.
paten a zero
Europa: Bordoy, Serra„ Vida!,
El públic, molt nombrós (el
Parlant amb tota sinceritat,
Xavier, Pelad, Artisus, Pellicer, camp resultava insullcient), es
Centre de diumenge defrauda als
Juliä Cros, Olivella i Alcäzar.
mantingué correcte.
molts que d'ell confiaren una es-,
Sane: Pedret, Sohle, Moltó, HelBarcelona,
4;
Avenç,
1
clatant victória sobre l'equip es-.
vig, Sancho, Barraticina, Martínez,
Nombrós palie assistí a aquest
panyorfsta. Es cert que hi manCosta, Feliu, Vidal i Oliveras.
El .primer atac es de l'Europa; partit, que resu,lä de bastant in- cava En Tena, el xutador mes 'eEn Pelad, desmarcat, llenca una terés. Ja de primera intenció es milde del seu onze, mes no obsbada, que entra pel precis angle; veié en els blaus granes un de- tant, en la primera parte, tenia
el Sabadell probabilitats d'asa
fa so:s tres minuts que s'ha co-s. cida propósit d'assegurar-se
meneat i aix6 produeix la natural vich)ria, dominant en tota la pri- segurar-se la vietória.
Degut a aixó, pot atribuir-se tan
impresió.
mera part quasi sempre.
sois l'empenta presa per l'equIp
Pel contrari, en la segona el
Continúa el joc en terreny un iocontrari, qui dominä molt a la
joc esdevingué mes estabilitzat i
nista; sola i el seu company jusegona part i obligà a entrar so l'alee aveneista feu freqüents es
guen al "of-side", lo qual fa atuvint en joc a porter i defenses.
capades als dominis d'En Bruguerar tres arrancades d'En Croa.
Per nosaltres, aquest fou senziPrimer atac sende del Sanar, ra.
Hament dolent, vejept-s'hi raraEls seus defenses foren pofser
cense conseqüències; •I'Europa
una
lo mihhor, com lambe En Cabre. ment quelcom d'interès.
torna a. dominar francament;
retUn partit impropi de Campio-,
des
de
ra.
pilota ben treballada
_
Els equipe, sota les ordres d'En nat ; si en futbol s'acostumes com
tem, aconsegueix ésser centrada
per En Julià, que ho aprofita per Sarnpere, s'alliniaren com segueix: en el teatre, all final el públic hauBarcelona: Bruguera, Conrado, ria "reventat" la represeidacid. I
marcar el segon gol d'un xut p redit abro), anem a l'encontre, per
Surroca, Torralba, Blanco, Samtcia.
El Sane es desmoraliza enea- tier, Piera, Martínez, Gräcia, Al. donar-li algún nom:
Equip sabadellenc: Tena (ce,
na mes i e:s seus mitjos poc fan ekniara i Sagi.
Avene: Albar Barrera, Sellarbs, det), Cabedo, Muntané, -Morera,
per a restablir el dominl; es cert
Liara,
Desvens, Molina, neoAlcover,
Poveda,
Novell,
que en anteriors ocasione tampoc Roca,
trand, Gatera hlartf 1 Devesa.
els davanters ha naconseguif res Solé, Moelra, Sala i Cabrera.
Eepanyolistes; Vil ar r odona,
Començà l'encontre, prenent la
de práctic; N'Alcäzar escapa re.
iniciativa l'atac barcelonista; al Montesinos, Canals, Urgell, Elfas,
petiliament; res de positiu.
Un fattcHe penalty en l'äria d'En volguer rebutjar una pilota de Traba!, Olarriaga, Gonzälez, PePedret el converteix Peleó al ter- l'Alcántara, em própia defensa es día), Ventura i Alvarez.
Arbitre: NQ feo eJ senyor Garai
feu el gol; van tres minuts de joc.
cer gol. El joc decau totalment.
N'Albar es fa aplaudir ,en dues cia.
Segona part: Els tres primera

ELS ESPORTS
El

Campionat de Catalunya
FUTBOL

L'Europa bat a l'Unió Esportiva per 3 a 1
partit es veieren
Lit
d earacteriatiques ben oposade,, un dan, ini europeista t
aiaminador en la primera par, que
fent creurte en una veritable desfeta (bit sans, un resorgiment forniidab.e d'aquests, en el segun
temps, que no aconseguiren mes
ratas perque jugaren amb una exeeseiva nerviositat, que els feu
perder una intinital d'ocasione.
L'Eurnpa. quin joc resulta molt
mes pràctic que el dele seus contraías, en quina líala davantera
compta amb un trio magnitIc (Alcazar, Cros i Julia), sabe aprofilar-se de la desmoralització que
soldadament es produi en eds rengles contraria pel gol d'En Pelad;
ho apronta lo precie per dosen rottlar un joc d'atae impetuós, al
que mitjos i avante rivalitzaren
per fer-ho menor.
Mes els mitjos del Sans poguer e n a un moment contenir Pavalanxa que SP els venia a sobre. i
fou (pian l'equip començà amb el
Seil elässie joe d'arrancarles, d'un
estil l ' en agradable a la vista, peró
poe f t iit t aiit per al tanteijador. Dl
el je deis extreme, particu-mC
tal-talad d'En 0.iveras, pectt de
lent; ele p uropefstes, en morts
moments foren dominats, posantSP allavors de relleu la relativa
igualtat d'arntalues (orces.
El Sana, de continuar alai, fara
belles exhibicions (cae la seva se
part no fou de veres), pecó-garl
guanyarà pues partits. Manca deeissid en els seus davanters en el
momear del xut; quäntes ocasione
rin mancaren per aquesta rata?
Dis gnanyadors, subratllem
feina d'En Bordoy, molt segur i
decidit, al igual que En Serra.
La Unta de mitjos, que jugä
¡force be, i de ratee, cal tres que
,hem esmentat abans; en conjunta.
aquest equip es presentà al carnp
amb ganes de guanyar i jugà amb
an entussiasnae i fogositat quo
flesdela de l'apatia que d'un

Primera part: Sorbida "centrista"; mes Alvarez escapa i xuta,
cense conseqüències; arrancada
sabadellenca, acabada a comer;
n ove s escomenses d'aquests,
Iluint-se Montesinos, i en carta
ocasió el porter, al salvar una p‘-.
Iota d'En Sutes.
Dues corriere pela blanc-blaus
fan que es llueixi el porten Tena;
per fi, En Molins arrenca i serabla rara, el gol, mes no pass'a res.
Un corner pel Sabadell i a desean,
sar, en mig de l'ensopiment generad; els cabadellencs han dominat
Ileugerament.
Segona parr. 14T-fincada ael
centre i salva Montesinos• Grites
es lesionat; el joc esdevé quelcom
dur, portant ara aventatge i'Eapanyol. Be per En 'l'As al treure
una bala d'En Urgell.
Els davanters sabadellenes no
s'entenen..., i els contraris tams
poc. Una canonada demitja-volta
d'En Peidró fa ovacionar al porter; a poc els aplaudiments es r epeteixen per dues magnifiques
ocasions.

Muna arrancada del Sabadell
mal rematada i nova escomesa es,
panyolista, sanee conseqüències.
Soria la fi.
Del Sabadell ens agradaren
porter i defenses; també el mig
centre estigué batallador.
De l'Espanyol, be el porter,
Montesinos i Alvarez. I "voilä
tout".
El Terrassa bat al Badalona per 2 a

O

Causà general sorpresa (imparcialment parlant) aquest resultat; si es cert que els badalonins
estan quecom desballestats enguany, no es menys sapigut que
en terreny propi aquests equipa
solen ésser formidables. Per
aquest motiu la victória terrassenca resulta en cara mes nota.?

bie.
En la primera part no es manearen gols; dominaren potser
quelcom mes els badalonins, mes
en la segona, els seus adversaria
desplegaren un joc talment
tira, que els desconcertaren per
comptlet.

Es Hui En Munill en cnverses
ocasione, mes sobre tot quan treagué materialment la pilota deis
pene d'En Tejedor, salvant un gol
quasi segur.
Els tantos marcats ho foren
després del descans per En Pa-

pell, aprofitant una falsa sortida
d'En Brú el primer (si be fou protestat per suposar-lo "of-side").
i d'En'Roig, que conduí müht be
la pilota fine a la P9 rta conträrta,
el segon.
Vers al finad, novamerit done+
n el Badalona; mes rnalgrat lote
llurs esforços no poaueren
rar el resultat.
Foren els vencedora: MAUI,
hfassagué, Torruella, Segarra,
Papell, Fernändez, Llongueres.
Ro'g, Canals, Rediu i Sentoiäria.
Jugaren pel Badalona: Brú,

Pascual, Bau, Rodrigo, Mauricio,
David, Llinäs, Piera, Cancela, Atea
i Tejedor.
El Martineno bat a
panya per 5 a 1
Després de les seves anterior'
exhibicions, no quedar el mes petit dupte que l'equip roig socombiria enfront al Martinene, que de
no sorgir cap desturb, és
pel primer lloc del grup 13 erk+
guany.

De bell antuvt semblava que
l'Espanya estava decidit a "donar
el cop"; tanta forera poste en el
seu atac; per() les jugados cona
L'artes resultaren sempre met
precises, sobre Lit en ets davarys
teme; total que el primer gol
es feu esperar • gaire, essent obra
d'una paseada d'En Vi:ar, total«
ment desmarcat.

Una escapada del mateix
dir centrant a En Barratxma, qt111,
fa
le2iEsseg
pain
ni y.a torna e atacar, 1 Mar
tre En Pabbilili i Altero sacansegueix el seu .gol, que té la virtut de fer irles piu el partit. Un
corner, rematat per En Costa, es
el tercer del Martinene.
En la segona part, no decaigué
lampo° l'inter è s; al final arit
aflaneant-se mes e41 dornini mara
tiene; Rodríguez feu el quart del
de distncia. En Dota, lesionat,
litigue de retirar-se; al seu sube..
titut la porta li venia gran, cae la
primera pilota que se li presenta)
fou el cinquè gol pels media
nenes.
El públic es retirä bastant sea
tisfet de lo que havia vist.
. Partit sospès
Pel mal estat del terreny tingua
de sospändre's sil partit AthlAtie.
Júpiter, que havia de ter-se a Sa.
badell.

860one I torcerte equipa
uat4 gspOrtiya- ur upa ; els
__

1

LA PUBLICITAT
gens empataren a dos, resultarte
un partit accidental. En tercers,
guanyaren els de Sane per 3 a 1.
Espanyol-Eabadell; també eme
patata (a zero) els segons i venoent ITspanyol per 1 a O, en ela
tercers .
Barcelona-Avene; guanyà el primer per 2 a Oi 4 a O, respectiva - .
ment.
Badalona-Terrassa; en els
gons guanyaren els badaloeine
per 2 a 0, peró en ele tercers loa
al reyes, per 1 a 0.
•Espanye-Martinene; sospes N
mig parta per eincompatibillitat
de caràcter" entre jugadors.
CICLISIME

DA 1 BORSA LES BASES DELS BANQUERS
SON REBUTJADES PER
2,304 VOTS -:- NOTA DEL
GOVERNADOR"
Tal cera havia estat ordenat
pel governador, el diumenge se
celebrà entre els empleats de
banca i berse la votació per a acceptar o rebutjar les bases de
treball preserttades pele banquera.
Els en/pinte inserits al Sindical Iliure efectuaren la volea/ere al
riomicili del Sindical, carrer
sinyó, i al carter de Casanoves,
número 3, els no sindicats. Ambchis Hoce Iti bavia guärdies de seguretat que mantenien l'ordre a
les llargues enes de votante que
hi havia.
ee,
Els resultats de la volacit ' foren: votaren al carrer d'Avinyó
2,208 empleats, i al carrer de Casanoves 1,219. Total, 3.427 vols.
Daqueets, 2,304 foren contraria
a les bases i 1.110 a favor. 'Els
altres 18 que manquen foren en
Mane o nuls.
Deis empleats de banca del Sindieet lliure en volaren 1.822 contra les bases i 381 a favor. Dels
no sindicats en votaren 729 a favor de tes bases i 482 en contra.
En les votacions s'observaren
estrictament • les disposicions
consignades pel Govern civil; assistint-hi un delegat, un notari i
un representant del Govern
a ambdues seccions.
Sembla que els empleats del
Dame de Bilbao no foren advere
tris, motiu vei qual no pogueren
otar molls ele:11s, perque arriba:en un xic mes tard de l'hora. De
la casa Magi Valls es diu si romperen a l quiles papeletes de les
que demn "ao"; també sembla
ene alguns Bancs han facilitat
rimes a Ilurs empleats, que
aquests tenen mentre estan treballan.
Aquesta y oteció ha fet suspenore de moment ha eaga que tenia
r.,cordada per a avui el Banc
pano-Ariterieä.
Queda demostrat que la majoria deis empleats de banca i horca rebutgen les bases dels hanquers.
Referent a aquesta votació el
governador ha tonal la següent
nota:
"Verificada ahir la votació que
vaig ordenar en providencia del
(ha 21 de l'actual, donä el sen eserutini el següent resultat: Nombre total de votants, 3.427. Ernpleals ‘le banca que votaren en
sentit de nr acceptar les bases,
2.301; empleats de banca que votaren ere semit decuplar les bases, 1,110. Vots en blanc i nuls,
tretze.
Contra els Ileials propi3sits
coneórdia que inspiraren el ineu
requeriment, la divergencia d'opinions es reflexa en la votació que
m'obliga a recordar a tots que
d'ara endevant em limitare a l'extricte compliment dele deures que
m'impuse raulonilat que exereeiao."

NOVES

N'ANGEL PESTAÑA

Un diari del mate deja:
"Davant del temor, no infundat, de que s'intentes un nua
alemptat, res guàrdies muniere
pela que vigilen a N'Anpel Pestafia a l'Hospital de Manresa han
elgut substituits per parelles de
la guàrdia
Robatori

Trobant-se foca ele amos
d'una flaca de la Rambla de Ca-.
'frAltInea, lii entraren els Iladre,gots, emportantese pis diners cree
.ealatx, una agulla de corbata,
d'or a platt amb un brillant. Qt•os.
'tepe obJetetek ‘14/

els agule, per6 al maleta tejee,
tan agradosament vellutoea , re;
timbre tan suau en. la mile t yA%
que amb facilitat s'adapta a e,
exigencies d'expressió aeurei
que el genere rom p erte e
Metió, antb cärrega general i 38 matee
m68, )'artista està dotada de lee
passatgers. Amarrat moll de Mu- perit euficient per sorlir airee
ral la. Consignatari, Amengua'.
qualitat essencial que farä
Goleta espanyola "Estrella del segurament una excel.lent
"líele
Mar", de Batió, anda cäer e ee ge
nata".
-neral.
En e; recital que ens
Pailebot espanyol "Calarnajor" tarda del passat diumeageofert
a l'Or,
de Palma, amb cärrega general. fe6 Graciene la varern sent
Vapor- alemany "Atlas", de. cançons de Brahms, Strawinse,
Cartagena, amb cärrega general. dues belles melodies Ae caletee
Amarrat moll de Barcelona End, flnament senssitim sobre tot
lee.
Consignatari, Bernad i Compa- breada "A una nota", de älaarir,
nyia.
zeueki, l'admirable interpretaela
Vetee Hallé "Luciano", de Ca- de Dupare de "l'envileció el vial.
taganone, amb carbó.
ge ", de Boudelaire (molt ben cae
Vapor espanyol "Antonia", de lada per la senyoreto
Valencia, amb cärrega general í canons mes de Sirte. Wolff, emir,
40 passatgers. Amarat moll elles la coneguda caneó de, str,1/4
d'Eepanya NE. Consignatari,
tan delicada de fantasia i
Compania Tranernediterränia.
mor.
Vapor arietes "Churruca", del
La segona part era reservadee
Ferrol, amb càrrega general. autors catalans. S'estrenà del se,
Amarrat mol' de .Saut Bertran. nyor Bosch Hurnet una bala.ta je
Consignatari, Mac Andrew.
Iteada "Amor de mere", d ' i mpiVapor anilles "Ilankdale";
rack') senzilla i ingenua, ben
Nova York, anib càrrega general. piada al text del poeta Br
Amarrat moll d'Espanya Est. Con Canela. A eentinuació toree un.
signalari, Ramírez germana
taches "Quan jo ja seré more,
Delgado.
d'En Barguñó; "Gener", d'ea
Vapor clanes "Mjolmir", do Cassadó; "Tardor", de Mentse.
Reyhjelvik, amb bacallä. Amarrat rrat Ayarbe; l'airosa "Cano
moll de Muralla. Copsignatari, dabril", del mestre Lamotej1
II. Enberg.
Grignen't una deliciosa "Paeene
Pailebot espanyol "Providen- y ola", de Cumellas RODÓ, plena de
cia", de Marsella, amb monge_ savor camperol; "L'eterna enig.
tes.
me (primera audició), de J.511,
Vapor espanyol "Cabo Blan- herb, cene/6 inspirada per un e/.
co", de Sevilla, amb cärrega ge- perit de delicat turment i dista,
neral i once passatgers. Amarrat ció musical, amb beels comenta,
mol! del Rebate. Consignatari, ris del piano, i una tendra tarle
Ibarra i Companyia.
dia d'En Lamben.
Llagut espanyol "Carrnencita
La mejor part de les cantee
Agustí", de Castelló, amb garro- varen Csser repetides i al ene
fes.
de l'emite:6 la senyoreta Ruh,
Vapor espanyol "Castilla", de que fou obsequiada amb das
Larraix, amb tropes. Amarrat "corbeilles", es velé obligada a
moll d'Espanya NE. Consignata_ afeeir una caneó catalana de ea;
ri, Companyia Transinediterränia räcter nadalenc, s.i la memdria
Vapor espanyoll "Rey Jaime
no ens falla, dEn Lamete de
de Palm-a, arnb càrrega general Grignon.
i 65 passatgers. Amarrat mol' de
E. er.
les M'asearles. Consignatari, 1s-

Crónica Social Universitat de' Assemblea de Secció Marítima
Vaheas «Mes
Procuradors
Barcelona
EMPLEATS DE BANVapor espanyol "Mahón", de

Camplonat de Barcelona
Davant de nombrosa concorrencia, en les dues sessions,
celebrà a; Veledrom de Badalona
•¡anunciada festa organitzada pel
:Sindicat de Periodistes Esporttus.
Les provee totes elles varen
esser forra disputades, i els organitzadors, amb la cooperació
del Nou Veládrenn badalont, que
Os desferen en tot i per tot, poden enorgullir-se d'haver aconseguit un legitim
Heus-aqui els resultats Obtinguts:
Gursa de neúfiits a deu voltee:
Vuit concursants en tres eliminatdries, classificant-se per a la final: Pareja, Duran, Cid, 31ufiez,
Asensio i Sellen, quien arrivaren
pe] mateix ordre.
Cursa d'eliminado a cada cine
voltee amb onze eorerdors, anaren eliminent-se pel següent ordre:, .
Múrcia, Ferrer, Arturo, Castelltort, Carbonell, Monje, Casals,
' Carpe Noguera, quedadt
vencedor Espanyol, que feu les
50 voltes (10 quilúrnetres) en 17
minuts, 40 segons, dos quinte..
La ~cera deber:nació entre
Noguera j el vencedor fou magnifica.
Bliminritórjes del Campionat
de Barcelona (tres series sobre
15 quilemetres).
Primera. Llorensellultio ea
18 minuts, 26 segons, un guille
Cateu, Tressernas (germane)
Prat-Escaler, a set i 24 voltes.
Segona. Reguier-Rublo, en 19
minuts, 10 segons, dos quints.
Vencen Artilen¡ol, Maten i ilinsTresserras, a cinc i nou N'orles.
Tercera. Alegre-Tresserras en
20 minuts, cinc segons, tres
quints.
Guanyen a Noguera-Mateu a 15
volles.
En Saura es rebrà a la volta 35,
produint un gran deseneant la
seva actitud.
El programa de la tarda Pea:Tejera-a una cursa a l'americana,
de 45 minuts i per a corredora de
segona i tercera cotegoria. Es die:.
putaren vuit primes, lo miel animä torea la carrera; per existir
empat en tres equipe, tingué
desfer-se amb cinc voltes suplementäries, i que guanyà N'Espae
ny*
La classitlead0 obtInguda fou
la següent:
Primer. Espanyol-Carpi, 115
yoltee (23800 quilómetres).
Segon. Nogueras-Castelltort.
'
Tercer. Rius-Marsal.
Quart. Monje-Asensio, a una
vol 1a
Final del Campionat sobre 50
q uilómetres, darrera moto; s'allLA JUNTA DE riEFORSIES
niaren els tres guanyadurs
SOCIALS L'HORARI DE
mate
LES VAVCACIES
De sortida fou en Llorens
e ' asse g urä la davantera, seguit
La derrera seseió eeleb: • ad'Alegre 1 Reguier, aquest base da per la Junta de Reforniee So•
tant retrass.at per haverpra C011- mete s'adoptaren els segetents
tacto bastant despees. Alzó fa acorde:
apretar -li la mana, aconseguint
"Primer. — Aprovar el reglafinalment a Llorens.
ment org.imic de la Junta i consAlegre , Per Pana, P e rd väries tituir dins les Comissions pervoltee; Reguier va al devane co, manents de Llegislació, Inspecbrint els deu quilórnetres en 12 cid del Treball i Estadistica eominuts i eiss- y int en 21 minuts, 26 mal, en substitució de les antisegons, tres geintst
gues ponimcies, els individus de
El duel es reduje entre Llorens ies qual harten presentat Ilur dii Alegre, ja que ra vietdria d'En anissió.
Reguier resta desude-e- tea; a la
Segon. -Aprovar el Reglement
/volts 25 t6 averia i Alegre ho interior de la Secretaria, adaptant
aprotita per recuprar tereny; es els serveis a la nova constitució
destaca novareent Reguler, qier de la Junta.
queda vencedor en una hora, dos
Tercer —Dar-se per assabenminuts, set segona, quatre quinte. lada un Oliel a Ilur presidencia,
L'entrenava En Rubio,
m'e tramet el Colegi de FarmaSegona. Al egre-Escalé a cine ceuties de la provincia, fent obVoltes;
temar cine ha suspensió de la
Tercera, LioreneeTree.serrate Reial ordre del Ininisteri del TreB 37.
ball, data 6 de setembre de 1921,
La "guigue" d'En Liorens
no atanv arnb el mes mtnim al
esser formidable, sofrint una ret- acord de l'horari establert entre
an de reventareents d netureities ele profeesoes tle farinàcia i Hura
I averíes.
dependents, ja que dit llorare
, Alegre ha fet protesta davant e'establ' el amper de l'article sise
de Fle V. E. per creure que En de la Hei de 4 de juliol de 1918
Regnier no porta el temps regla- vigent. La Junta, sense pentlre
mentari de reeidencia por poder rap resolue.6 sobre el fons de
detentar e/ tito! de campe') de Bar l'assumpte, convingué en con,Celona.
tinuar lea inspeccions de la leateixa manera que es fan, fina que
.1•1"/
a la sessió ordinäria del mes de
novembre recaigui acord ferm
sobre el Particular."
El

telmarts, 24 d'octubre de vy4

ELS BARBERS
La Junta directiva de la Fedelactó de patrons perrruquers i
barbera de Barcelona i pobles de
1 entorn, presa als seus associats
l'assistencia a la reunió general
extraordinària que tindrä 'loe
avui diroarts. a les deu de la nit,
al local social de la Fedreació Patronal (Rambla de Catalunya, número 123), per a (radar sobre la
conveniencia de continuar o no el
tompliment de tes Bases de treball implentades últimaraent.
Es indispensable la presenta-,
ció d'una de lee últimos papentes de la quota, per a justificar
.3 ub&iitleilei4 el elite ASA,

Alije el marques de Carulla no
essistf al rectorat. El seu Feerce
tare senyor Argiles, en rebre els
periodis !,es, inanifestä que era
malalt d'un dels seus atacs de enea i donà compte del següent despala del die.:
El balate de Viladecavalls assabenta al Rector de la defunció
de la meelressa de l'escota local.
— Ha estat nomenada ajudant
interina gratuita de la Secció de
Lletres de l'Institut de Barcelona Na Francisca Vendrell i Ga'lastre.
— Per R. O. es concedeixen
45 dies de !licencia a En Blai Berrera i Velero.
— Una altra R. O. concedeix
; arremete. col reeponent al primer
guinquenni a l'auxiliar numer ària de la Secció femenina de l'Escola d'Alts Estudie Comercials,
Na Doliere Vila i elasded.
Relacionada arel) les tasques
del Primer Congres d'Higiene i
Sanejament de I'llabitació, ahir
dilluus, a l'aula d'Higiene de la
Facultat de Medicina, donä una
con fereneia sobre el tema de "Les
habitacions militars", el doctora,
En levare/ese Soler Garde.
.11.11>11.11.13.,

DEL MUNICIPI
Visiles a l'edeeiel
Ahir va e.ampliinci:tar a l'alcalde el nou secretad «aquest
Govern civil, don Lluís de Junguito.
'I'ambe ll'ha visita!. don Antoni Secases en representacie de
la Clínica del Pilar, oferint a la
cuitat dotze palmeres de grandària, procedente de la continuado de la urbanització del carrer
de Balmes; i una representació
de la Cambra Industrial interessant suspengui el cobrament de
les multes imposad-es per la Corniesió Mixta del Treball per infracció de Fitorari deI tancament
d'establiments, manifestant els
visitants que -encara que practiquen la jornada mercantil, o sigui l'obertura deis establiments
a les y uit del matt i tancament
dele mateixos a les virit del vespre, respecten no obstant per a
la respectiva dependencia la jornada màxima -do utd hoces.
El concert de la banda
municipal
•
Davant la nombrosa eolicorréneia que omplia per complet la
Plaça del Rel, donà el diulnenge
el seta anunciat concert ea nosIra banda mnnicipal.
El públic, atent a la depurada
labor deis artistes de la banda,
els va premiar amh xardurosos
aplaudiments, especialment depres de "La Walkyria", de \Vagner; de "Leonera número 3", de
Beethoven, i de la sardana sobre la cafteó popular "Roses del
Folló", de Lamote de Grignon,
CillP es va haver de repetir.
El paäselg da la Bonanova
La comiseiti de Fument ha
acordat proposar a leljuntament
que en el euccessiu rebi la denominació única da Passeig de ea
Bonanova el trajecte compres
entre la Plaça de Pral, de la Mita (Sarrià) i la de la DonanovaSant Gervasi), de la carretera
(le Connellä a Fogäs de Tor22ra
o sigui Iota la seceeid en que en
l'atualitat compren el Pasegig de
ha Bonanova, el de Nostra
nyora de la Bonanova e l diere/.
del Doctor Bobera
El sub-nap de la gueedia
urbana, senyer Salami, ha
mort
Diumenge al vespre morf En
Miguel alamí i Majó, sub - cap
de la Guàrdia urbana.
Era un eches cumplidor Celes
cene duz-es, un exceleent duladä 1 d'una amabilitat exquisida.
Era demes un bon' Servierur ticl
nostre Ajuntament,
Als seus germans i ah cap demere companys de la guàrdia els
manifestem el nostre condul i
preguem a Deu concedeixi al difunt ls sera santa GlOria.
L'Art Català a Holanda

Amsterdam es ceben noves
rete rente a l'exit creixent de
letexpusicie (L'al Catalä que des
de primer de mes hi ha estat
liberta. La clausura, senyalada
per el tila 30, (hidrà lloc antb
tota solemnitat arnb assistlencia
de la 'reina Guillirnuitza i el princep Soneurt, acompanyats del
Burgmestre i les altres autori-.
tats.
El gran retarla alemany
"Vosschte Zeitung" ha enviat a
Amsterdam un redactor especial
per ter informació de l'Exposició
i la gran revista alemanya ''Der
Cicerone" fui/ el mateix.
Un cop trancada l'Exposició a
Amsterdam serä traelladada a
Groningen. L'obertura seré el
dia 12 de novembre i el tantament el 27 del mateix mes.
Com a prova de l'èxit obtingut
pel nostre art, cal esmentar quo
lambe ha estat rebuda la invitacid dele elements adate i artistics de Harlem parque tui sigui
instal.lada ¡'Exposició.Probblemene hom no podré accedir a
aguaste nova demanda per mg-.
II
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El diumenge, a les onze del
mate es celebré al Palau de Belles Arte, la sessió inaugural de
l'Assemblea de Procuradora.
Els concurrente

Ocupaba la presidencia el pece
sident de l'Audiència Territorial,
senyor Alvarez Vega. A dreta i
a entierra hi tenia En Pere Ver_
gés, preeident del CoLlegi de Procuradora de Barcelona; el fiscal
Didac Medina, pel Fiscal del Suprem; l'ex ministre de Gràcia 1
Justicia, senyor Bertran i
situ; don Juli Martínez Gimeno,
president de la Sala primera;
don. Juli Diez Sala, deteä eads
jutges de primera instäneia; el
senyor Anguera de Sojo, pel Collegi d'Advocats; clon Manuel Sierra, eráreertri da govern de l'Au_
dienria; En Joan Ferretees, representant dels relators; En Josep Cobiän, degä dele oficials de
Sala; el senyor Fernändez Are_
güelles, president de l'Audiacia
provincial; el regidor senyor Degollada, en representació de l'Ajuntament; el senyor Gómez Bar_
herb, magistral de la Sala segema; el provisor, doctor Serra,
delegat del senyor Bisbe; N'Alear
Camin, degà deis Pitees munidpele; el senyor Sarmiento, 1/:
eeeribans; el eenyor Borräe del
Pelan, degä del Col.legi Notarial;
el secretad de; Col.legi de Pro_
curadors, En Victor Lleó de Moy
els präasidents o delegats
varia coLlegis de procuradora
dEspanya.
Sessió Inaugural

Olint la SPSSili el senyor Alvarez Vega, Ilegint un telegrama
d e l ministre de etritela i Justicia, adherint se a l'Assemblea i
demanant al president que el represente
El senyor V e rges din que ell
va dimanar en la primera aseen).
bien de nroeuradors ano es ee_
lebretS ea present a Barcelona,
en neemória d'En Puig de ia Betheasa, que morí preparant-la.
Remeda que alguns acorde d'aeneHrt asamblea s'han fet flete.
Parla de 1P3 aspirzcions de la
clas g e, i acaba ealudant els
assembleistes i a tothom qui els
ha najudat.
Vicens Turon, degh del Collegi de Prneuradore. de Madrid,
neerneix l'hospitalfint de !a nosIra eintat i parla d'una estreta
releeió (le Barcelona i Madrid
pel be de /a sacrosanta pätria
cepa nyola.
El senyor Anguera de Sojo
s'aixeva a parlar en catelä, pro.
gant-li la presidencia que ho faei en espanyol. Mechones din
que parlarä en esPanyol, molt a
disgust, en atencite als procura..
dors espanyols, peró no es podré . expressar-se amb la facilli_
ta t que voldria. Patosa la necessitat de la unió dele procu_
redore-, i edvocals; acabà parlant
novament en e:Halà per a saludar als assambleistes en norn del
Col.legi d'Advocats. El parlament
del senyor Anguera de So» fou
acollit amb mostres de simpatia pele procuradors de la nos_
Ira ciutat, els quals li tributaren
ulla Harga evadí).
TM, seguit lea ministre reglonudista sehyor Bertran i Musita
diu que pareare/ en espanyol, no
porque ii hagi indicat la presidencia, sitió perquè considera ri_
dicul parlar en eatalä en actes
ou hi han espanyols de tes altres
regi G ns. Despre's fa resaltar la
necessitat que els tribunals entenguin la Ilengue dels procese
sets i que es modifiqui el dret
civil catalä i el de les altres re_
gions.
El regidor regionalista senyor
Degollada dóna la benvinguda als
forastero en nona de la ciutat. Diu
que s'explicaria millor amb la
seva parla, pelee com que Catalunya es una regid d'Espanya,
en certs actes hom té de resar
amb l'idioma oficial. Fineix el
seu parlament desitjant queu els
forasters se n'enduguin un bon
record de Barcelona i que Catalunya ele la regid mes gran tieEs
panya.
El president, senyor Alvarez
Vega, parla de la reivindicació
de la elaese. Din, eontestant a
En Bertran i Muslim que mi cal
que el tribunal entengui la Ilen.,
gua del processat ',erguí: ja hi
han els interprete, "de la bona
fo dele guate depón l'interpretacid".
1 afegeix, que pel fet de trobarmse be a Catalunya i per Aseer
un català, En Sol i Ortega, qui
l'ha ajudat a pujar, "España
una e indivisible". Aquestes parnules foren rebudes ami) una
vera 'indignació i sissejades, no
produint-se una xorollosa pro_
testa en atenció ale forasters.
Acabé el secretare senyor Mete
de Boy, donant comnte de la sese
sió p reparatdria, en la tual es
nomenà president honoraris als
senyors etaura, Garcia Prieto, La
Cierva, Garnica, Pinies. Berga_
min, Gómez Llonibart, Bertran
Musitu, Oeeorio i Gallardo i Hurtado. Digue que hi hateen 429
congresistes i 222 delegats.
L'äpat

l,

(cuya Marítima.

Vapor espanyol "Cabo Carvoeiro", de Marsella, amb eärrega
general i 7 passalgers. /ernarrat
mol! del Rebele. Coesignatari,
Ibarra i Cornpanyia.
Vapor arietes "Pencarrow", de
Rosari Santa Fä, ame) cereals.
Amarrat moll de la Quarentena.
Consignatari, Agencia Marítima
.Witthy.
Vapor espanyol "Margarit", de
Gijón, amb carbó. Amarrat mell
ele Sant Bertran. Consignatari,
Fäbregas i Garcias.
Vapor norueo "Senator", de
Liverpool, amb cärrega general.
Amarrat moll de Sant Bertran.
Consignatari, Companyia Trena,
mediterränia.
Vapor grec "Rata", de Villa
Constitución, amb cereals. Ama_
real moll de Ponent Est , Consige
•
Loverdos.
Pailebot espanyol "Lareño",
dc Alcúdia, amb cärrega general.
Vapor italiä "Famiglia", de
Sousse, amb fosfat. Arnarrat moll
de Muralla. Consignatari, e2. Pan
nocchia.
Vapor portuglies "Fernao Veloso", de Buenos Aires i escales,
anule eärrega general i passatge.
Amarrat moll de Costa. Conetge
Condeminas.
vettelle deapstaata
Vapor anales "Churruca", arnb
trànsit, cap a Tarragona.
Vaix•Ile isortite

Vapor espanyol "Francisca
Uravain", ando càrrega general,
cap a Metes.
Vapor espanyol "Cabo Cervera", ab cärrega general, cap a
Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Tinlore", arnb
càrrega general cap a Melilla i
escales.
Vapor espanyol "Cullera", amb
càrrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol arnb
càrrega general cap a Gandia i
escales.
Vapor italiä "Dälirt", amb Arreas general i trànsit, cap a Va_
lencla.
Vapor italiä "Sant Agustino",
amb cärrega general, cap a
Oporto i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
arnb càrrega general, cap a Palma.
•
Vapor espanyol "Rey Jaime 11"
ami) eärreee a general, cap a Metió.
Arrlbada de trepes
Ahir, a les vuit del metí arribaren procedente CIP Larraix, en
el vapor "Castilla", de la Trans_
mediten-tenis, 385 /tomes de la
primera, segona i quarta bateries expedicronäries del primer
regiment d'artilleria de etunianya.
Acudiren al mol! de Barcelona
• rebrer a les tropes, el capitä
general, vàries representacions
de l'exercit i nombrós
Una companyia del regiment,
de Badajoz rendí honore.
n•• 1.37,11.-
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MUSICA
ORFEO CRACIENC: Pilar
Ruft

A les deies de la tarda, la Comissió executiva d l'Assemblea
obsequià amb un espl?Indit äpat
a l'Hotel Ritz a la 'Mesa" i a
les autoritats. El senyor Alvarez

El wirit d'aqueseta
cantatriu va imposane-se entre
nosaltres en el genere del "lied".
Pilar Wat poseeix una veu no

Veo brinda pela aeistente i
..."4110.01tLes_414.4. .

gaire voluminosa, caracteritzada
eteir certa opacitat, sobre 1,4

Darrera hora
DE BARCELONA
TIROTEIC -:- UN P01.1.
- CIA I DOS Holles NIORT1
Ahir, a les onze de la nit,
policía anà a practicar un regia,
Ire a la fonda La Palmeeana, si,
limeta a l'entrada del carrer d'Are
salm Clavé, Al cap de mitja hon
le pollera on practieä un altre
enteja lloc, sense que cap eee
dos registres dones resultat.
A dos quarts de dues se'n oree.
tica un altre. Amb motiu traques.
tes diligencies la policia hatea
pres mollee precaucione, esta,
blint escamots d'agents pels vol.
tanta de l'esmentat carrete i Plat
ya de Medinaceli. Une agents
policia silueta a l'esmerilada Pla,
fié donaren l'"alto" a dos sub,
jectes a l'entrada del carece Non
de Sant Francesc, ,els quals, et
treure's les mans de la butaca
començaren de fer foc contra la
olida. Immediatament s'enlate,
la un viu tiroteig, en el qual es
barrejaren alguna grupa sospito,
sos que comparegueren al Hocen
e.dha y la començat la Huila.
Els dos individus que van tirar
1 rimer van rugir pel carrer
de Sant Francesc, resultant ul
d'elle ferit, ei qual va deixar wat
una bomba de perneen que o
va esclatar, i després de cene
un centenar de mares, va cauro
eavant del nernero 17 del matee
carrer.
Mentrestant era portat a la ce
sa de Socors del Passeig de Ce
lomb, l'agent de policia, de II
brigada ele serveis eepeciale,
renci Pellejero, que morí abras
d'entrar a la coca de Socors
e
ns2tiäneia
d'una ferida de bala
al
L'altre agressor fugt cap el carrer teetbradors, pereieguit a treta
per la pulteia, fina que caigut
mort al caree:. de Margnet.
El que morí al carrer Nou de
Sant Francesc tenia deu fe;idesi
diles d'elles al cap,
El jutjat ya practiear dieeletcies a la Casa de &more i deeera
reeisträ el mort del carne Sol,
t-1:
udueesSapnisttolle'sratioictaesincl,enttreoztlaarcip
des, la miel cosa fa suposar
disparé atelt una altra que des'
prés tantIlle es va trubar.
a
Elcti
nirqu ‘uteig causé gran alares
nutre ei
ear'intaetta
:pdueixtreetss.tirarea
El mort al carrer de Maree't
el a el sindicalreta Itamon lli'
mera. Amaya vestit de meeänie.
La policía recollí un barret i uta
gorra de motorista que se suhl'
be que era del Climent.
leni
Se rtut'sh lían clqiNUTCitlaS mpooll'itCsiadP
e :dg: It3
Rendirla i hont suposa que es dingten a un bar que hi ha sota 9
fonda La Palmesana, !lec al ileal
sembla que sto, reunia una loan'
da de pistulí rs.
Es medicinen algunes (teten;
claus al lloc del fet i mea lar'
el carrer de Fernando foren de'
tinguts dos subjectes als val/
seis trobaren armes.
A dairera hora circulava el
neon que
que es tractava d'un attier
tet frustrat contra el governader.
el qual, junt amb el general eie
legui, poe elesprds del fel va le'
cürrer els llocs ten bi havia h
aj Itr_qteig,

LICEO
sarrrer Domenwraniama

Francès

Alemany

5mudi 1 (0,13iti¡I

ig13113I
Senyores i senyoretes

RENEU:
AP
IDIOMES

Parlar i escriure perfectament francbs,
anglas, italiä i alemany,, en 4 a 8 cresos.
ORTOGRAFIA
1 -correspondencia general i comercial
en els dita idiomes i en catalä, eastella
i esperanto, en 2 a 4 menos.
CALIGRAFIA
manuscriptura aristocratice, comercial,
rapida, "redondilla", etc., en 1 a 2 mesos

'Aules distingides, úniques a Barcelona, especial 1 exclusives per a Senyores
1 Senyoretes. Classes especials i a domicili. Glasees económiques. En totes les
classes solament s'admet un limitadissim nombre d'elimines - i eón guiadas per
competentissimes professores catalanes estrangercs, sota la immediata di-,
rcccid i inspecció pers.-anal del Director. La mcderna crganització d'acuestes
.lasses, a base d'ensenyarnent individual i independent., pertnet que cada
alumna pugui con-tenor a qualsevol moment i des de qualsevol grau de coneixements, i progressar anib facilitat i rap Demaneu prospectes gratuits a la Direeció: earrer Valencia, 245, entresol (cantonada Passatge Domingo, entre Rbla. Catalunya i Passeig de Gracia). Telefen.1845 G.

Ang:es

Italia

7

L PUBL1 C1T AT

F

snmarta, 24 d'octubre de 1422

ARITMETICA
abreujada per a totes les operacions de.
Comerç, Banca i Borsa, en 3 a 6 'ilesos.
TENEDURIA DE LLIBRES
do Comerç. Indústria i Banra, en 2 a 5
!Ilesos
.
ESTENOGRAFIA
dactilografia, aplicabl e s a lote els idiomes esmentats, en 2 a 4 :rasos

Tothom
pot apendre en el domicili propi, per correspondencia amb el LICEU DAL!RAU, fädtment i ràpida, tots els coneixements i aptituds de la ine.s perfecta
Cultura General i Comercial. L'organització especial del LICEU DALMAU,
única a Espanya, garanteix l'èxit mes complet. Allres Centres docents
han intentat imitar-uns, floró llurs alumnes, a la fi, es dirigeixen a nosaltres,
puix aquest ensenyament implica una organització que no pot improvisar-se.
En canvi, tots els nost"es alumnes, de tots els estamento i graus de cultura,
beneeixen les facilitats del nostre ensenyament. pels sorprenents resultats que
en tots els casos proporciona. Demaneu prospectes griituite: Carrer Valencia,
número 245, Barcelona. Teli.-fon 1845 G.

PARLAR I ESCRIURE
aVial 1 ha, pol aconse g ulr-bn felltnent 1 agrada-

blement una per9ona sola o tota tina familia, en el
propi clounellt. pel proddroly sistema Miga ofOno del

LICEU DALMAU
aplioable a qualsevol maquina
risissnes asta nutisiz ri•ozosstsa a la Ilsocch5:
C. Valencia, nüm. 245-Barcelona-Tel. 1845 G.
Deveepetonal int e9o 0 p r r a ittanin•s. vtailegis, proessore 1 alumnos trollom o s na e itlo c lo terilr evIL

No

perdeu temps en vaclilar

Des de qualsevoil grao de cultura podeu
adquirir facilment aquests coneixenicnts
que consIttusixen rúnica riquesa ben
Iliure de tota eventualitat social, politice o económica
Demaneu ay o( match( opuseles a la DIt'ecce Carrer Valencia, 245, Barcelona.

Teläron 1345 G

acsmatanachara

omercians Banquers, cornotables, advocats
at,—ja generalitzat a len principals oficines de Ere:Y-lea,
del Codi de Comers. El isetre Liceo, donant una
Centralitzador a tots els Despatxos i °Selles,
i reb
i•rova de ser la primera Instituriú de la sera classe a Espanva, ha reunit tots els elements practies per a l'ensenyament i aplicarid dei..lstma
als Comerels dimarts, dijous i dissabtes. Avui es lambe imminent per
consultes i dona me q ui v o q ues instruccionr per correspondència o personalment a la ¡ostra Direcció, de les 17 a les 19 horco, gratoit
a
la
Direcció
General
del
prospecte
el
nostre
siants particulars la legalització de llur Comptabililat. Demaneu

t
er la in , :•rveneid de l'Estat en els /libres de comptabilitat es fa avui dorlerrunt recessari que adopteu el sistcma Centralitzadoz—paten
j-.-tat s Units, Alemanya i allres paisos, que simplifica 1 aclareix mollfssini els 'libres Diari, Mejor i Balaneos, (tina de les preserincions

LICEU
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TLTE NOVETATS
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Gran Teatre del Liceo
TErt1PORADA D'HIVERN

•
Extraordtn'tcla companyla de mis- G.
ter Cantora Glrinau. Atol!, climarls, a nrt, a un Quart (le deu, espletnina
c proOrarno, Vd crelvent de Water 3
n Cewyno, Les 4 LecCUsnod, Lea 3 rei
Júpiter, Ele 8 *robe, Eia famosoa a
, Incoa becas, Moiss 0,10 rztnar, Fra- U
E eco ChoLot. El eran Leopold. :se- e.
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DON JOAN
r1 DE SERRALLONGA vi
Diai e eres, nit, estrena del 0
E quadro de costums cata_
111
lanes,

Divehdres, graos esdevenisienta.

Torren
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Teatre Victòria
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01
T iJTES LES ;mi s
3 la rev;sta d'exit sorullds
PINI-P.11M-PUM
rd en la qual /ti ha una estapenda representaciú del fadel llorejat
El 11165 quadro
e
U pintor 1/,truch.
EL COIll'IdS DE SANG a
Delirats
19
Esplendida presentació.
si

gmesacomammatseassaminsal

Teatre Còmc
Gran company la tlrantallca cas'e-

ROJAS - CAFAFIO. ',ad', di- 141
n 14 llana
marta, nit, a les non en punt. Pro-

ompansia de grane espectacles
Primer actor: Jaumo Borras
>rimen actriw. Elvira Torrens
Avui, dirnarts, tarda, a (11 15
do cine: A prens bitratia,3inis. La coleasel tragicomedia
amb un próleg, dos actea i un
resum,
•"
•
LA MONTOS
Nil, a les 9. Candil Motas_
tre, 2 obres, 2.---14 actos, 14.—
DON JUAN TENORIO i EL NUEVO TENORIO
Elvira
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desit da broma,
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EL LIBRE CAMBIO

13 NO, ila com&lia en 3 actes,
3u

‘rama moretee. 2 drames. 2. 14 acte: Primer, el fama drama 11131 o
Zorrilla ( CO set actea) D1141 Juan n
1.1 Tenorio,
protagonista: Senyor Itajoy 1 senyora Capare.- segon, la
polar
Dependa
dramailea en set Ir- o
3
rg tes El nuevo Tenorio. DrotallontSij
sierra
i semana
leS: Senyor
rg para. En preparael4 un sensaelomelodrama da moderna coa- o
12 un. bareelotons I el Famas drama a
de TolstOy Resurreccied o l'apta- o
3 101 rus.
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Teatre Nou
Companyia d'opereta
VICTORIA PIREO°
LLUIS BALLESTER
Avui, dimarts, 2_4, a les_ 4: No
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ELOQUENGIA SALVADORA
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EASiCRE Y ARENA
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Musical Espanyola, 1 i 3, Por_
tal de l'Angel.
Segueix obert l'abonarnent ale
dos concerts deis diumenges, a
le tarda, dies 29 d'octubre i 5
novembre.

Palau Musica Catalana
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tagena, Gij ó n , Granada; Málaga; Palma de Mallorca; Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid; Saragossa.

VESTITS ele paten,
viennya, ele., per a
nois i jovenets de
ID a 16 anys
de Ptes, 32 a 85

GABANYS

ten,

JESTITS de melt.45,
estam, vicunya, et,
cetera,
de Pies, 45 a 170
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de pa-

camussa,

ele.,

per a nois i jove
nets de 10 a 12
anys
de Ptes. 30 a 75

8/EST1T3

CA . BANYS raglan,
de patiM, meltd,
camussa , xeviot ,
etcétera
de Pies, 60 a 200

IMPENNIEABLESi

•rnack forland,
negre i blau,
de Pies. 85 a 175,

de Pi e s, ns a 160

Eobes confeccionarles paF a Senyor, Senyora, Nen š- Ana

TS

I

VESTITS de polen,
vEsTiTs do ',atén, vicunya o sarja,
GABANYS de xe- model d'esport, per forma esport, per
rot, camussa, pa- a noia il, 4 a 9 a nois de 10 a 16
Un, etc.
auys
anys
de Pies, 45 a 140
de Pi tee. 22 a 35
de Pies. 40 a 85

de pelen,

vicunya o sarja, GABANYS raglan,' IMPERMEABLES
per a nois i jove- d, valen, melló o raglan, en blau i
nets de 10 a 16 xeviot, amb folre cubro
anys
de seda, salí o esde Pies. 52 a 170
de Ptes. 30 a,85 cocés

CAMISERIA

Boas, Pelleteria, Camiseria, Gèneres de punt, Corbateria, Guanteria,
Capelleria, Sabateria, Paraigües, Bastons i Articles de Viatge

A PR2US DE
FA B Ff 1 CA

A PREUS DE
MAJORISTA

Preu fixe - Demaneu el catàleg general -Vendes al comtat
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1n•••••••yr•za IneCCIT21.,

M. Mame

A Mals

de la pell. Vies urinäries. Haig X. Corta CalaOr. 50A um
DA lanes, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pan, 44 de 7 a 10

Seecib juridica

• JAQUECAS
NEURALGIAS
REUMATISMOS
INFLUENZAS

RtIONNE
Adoptada por el cuerpo
Medical de FRANCIA
Tubos de 20 Comprimidos
de 50 Centigramos‘

fie e lamaeló davant el
Tribunal Industrial. Conimitas sobre accidenta
Assumptes judiciaria en
general. DIrIgiu-vos. Antiples «Mines A. ROMERO, Plaga del Teatre,
e. Jurtsconsults autor :zats en l'exercici. Conau/to Me 4 a 8.

"VaerarMir11

A UTOM OVIL ES
Los "reoprds" de economía, velocidad,
resistencia y ascenci6n, que ha establecido
el "Light-Six" en todas partes del mundo,
garantizan al comprador un servicio
eficaz y satisfactorio, por parte do este
admirable coche.

PIANOS'

AGENCIA ESPAÑOLA

Stevenson, H0M3Z0S3 y C.,
Valencia, 293-Barcelona
DE CUERDAS CRUZADAS

LiQUIDA

NI Ir. YALIIES 04 di Mestsides

poderoso reconstituyente, es
el máximum de la nutrición,
Da vigor, expresión sana y
atrayente.
ES LA SALUD PERFECTA
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De venta: en toda,
lasParmaclas y Cese
troa 00 especifIces.

Tozorada d'hivern

Abrics i articles biaus i
negres, Carnusses i gèneres per a vestits jaqueta.

Teléfon A. 5090
Fábrica: Carrer Benavent (aró
xim a la TravesS el'a de Sans)

BARCELONA
MMIIMMnMM

Licor del Polo

Excel.lent dentífric de gran poder antishit ie. El seu ús constad
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigle d'èxits

Casa funclaaa en la7o,
AL CONTADO

ELS CAMINS DE

B2ElíniÓ

Detective e3na ny)!
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A. ROMERO, Plaça del
Teatre, 8. Barcelona.
Copal; d'esbrinar 1 coroprivar oficlalinent tot
elle que us Interesal, per
dificil que ala, 1 a (malque part del món. Itererencies de primer orrlre
preven la meva perfila
competencia tentostrada de multe saya. Consulta de 4 a 8.

Neurnitiro.
acordonmdoo.
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DE CATALUNYA
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A. Rovira i Virgilt

Mn1es-E3ni2 lis
Llúria, 50 - Art - Economia

Preu: 25 ce ntims
venda, als quioscos, a les
Oficines d'"Aoció Catalana"
(Trafalgar, número 14) 1 a

1 De

Exposició i venda.—Tallers al
IIM.111.1n1131Maal
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Corred ors

La Pelleteria de

ben Introdults en botigues
le quevlures 1 drOguerles ea
mccssiten a suu I 1,1111J14. Eserlure LA PUBLICI_
TAT número 3005.
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J. 'Vilä E3ori
del carrer c1,2 Mallorca, 235, té el

Clínica Vies

-7= Urinaries
del Dr. Glinled, Rambla
Pla Mouneria, e, 1,er
(entre Hospital 1 Sant
Bou)
VENERI, IMPOTENCIA,
8IFILIS
EspacIale tractornents per
al g uerlinent repld de les
MALALTIES SECRETE3
MATRIU, PELL, BUFE-

TA, PROSTATA
consulta: de 9 a 12 1 de
3 a 8 económica per a
emplean I Obrera.
-

Vicens

Despatx: Tallers, 72

Gran assortit Ín.1 Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, i3eilardines, Xes•
fers, Generes per a

Retalls els dilluns
divendres
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CARNE

Casimir

noni:a de Sant Pere, 15

Sublime marca

15Pà Cul

no depende de polvos ni
coloretes. Hay algo oculto
que explica la atracción del
semblante que hechlza: la
salud perfecta.

Rajoles de N'alizncia i articles de construcció

J. MIR 'VIVES, S. A.

VeA 3 a l'angrás i al detall

INARISTANY

Fabrica de Pr011UT193 CeTRRIICS

PANYOS

CON MARCO DE HIERRO

PLAZOSYALQUILER

Lt Salud Pedida La la Belleza
La expresión de una cara

1

2,2Afins a . 0000 hek3
Joies Arz., 16.
MUR.,

Venda de
Corredor d'impreFábrica de Pan yeria
eenYere
1 ee'Yer.
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diJous 1 (Basaba son I comIssIO es neceade VALENTI SOLER
tes. Avinyd, 7, entro-al (canalla, correr UniversIldt, 0111111nlen8 Molla en gene ' wnada Fernando).
mero Al, lwpreulta 5. Roles tea per a Vean& 1 abrIca

gust d'assabentar a sa distingida clientela d'
ha vcr—se traslladat al Carrer de
CLARIS,21 i
CORTS, 648
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