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CULTURA OBRERA

Nou atac a la
Com han d'esser les Escoles llengua catalana
••n••.--

16 d'octubre
La politice anglesa no pateix
Cal que tots els catalana sag.
correntment crisis. pecó la setsabentin del nou alar que ha rebut
mana paseada hi /legué una vela nostra llengua. No ve aquesta
ritable «jet que ningú no pot
ni d'un governador, ni d'un jutge,
negligir. El Govarn que s'ha
Del caràcter de les Escotes gratis a l'Escota de dia, i des. ni d'un general: ve d'un biebe. Et
mantingut ell malora tots els Complementàries d'011eis se'n pres, un cop ando al taller, tres de Tortosa mes s i lla recordat, pel
anys que han seguit l'armistici, desprecien les normes que han cursos d'escota complementäria, que sembla, del ministeri de Griee
es troba avui sense amies i
de presidir la seva roalització: la per a passar , una vegada apro- cia i Justicia i del patronat regt,
que As pujar encara sense unitat. folgada amplitud i una amable vate, si perseverava eh el desig que de la seva alta funció de pase,
d'apendre, ha l'Elscola del TreDissabte, el senyor Lloyd Geor- senzillesa. Pel nombre d'aluneIon d i änimes. Tots els catallans,
ge va fe r el seu discurs, paró nes que hi concorren prenen una ball. Aixt quan fossiii construits sobre tot els católics, deploraran
elle
grups
escolars
municipals,
avui, dilluns, ningú no sap si importäncia predominara els pro
que a la nostra terra encara ste
pel novembre hi haurà elecciars. blemes — cabuda, higiene, nete- quedada l'escala cultural com- guin possibles els bisbes "casa
pleta, sense solució de coatí- trences".
Mr. Lloyd George, dimit i rà'? On dat—que resulten de les agio.,
nicitat, sense mancem - hi cap
és la (malició? I ei partit conser- meracions. Antes espaioses i
En una sessió capitular, cele'e
vador? Ningú no cap res.
agradables a la mirada per igraó—Escola prirnäria, Escotes brada fa alguno dies a Tortosa,
Jo cree que la coalieiri esth une harmonía de línies i tons, de pre-aprenantatge, Escobes tres canonges parlaren, como es
condemnada: el sanyor Chember- mes que per una decorad?) ba- Complementàries d'Oficis. Esco- natural, en Ilere,ua catalana; e:s
ta del Treball, Escotes tecniques altres en espanyol, pecó cap no
Ilain ha dit Ita s sva lleialtat a la rroca; senzillesa. per& mai
pere sembla que els con- dida i abandonada, ja que Pat_ superiors—tenint cada una de., protestä, Iii mancava el degä,
servadors no segueixen al sen mosfera (le formada cultural en Iles no sols el grau d'elementa- anticatatianista assenyalat.
cap. El discure. de Chamberlain es vol que es forgi l'esperit de litat valgut, sinó a més, la conA la sessió següent. un deis cae
venient dos:tirarle d'ensenya- nong,es al.ludits usà també la'
ha estat rebut amb disgust
fa indispensable que ment general i tècnic.
seu grup, 1 hi lea sienyals que la l'Escala,
nostra Ilengua. El degä responl'aspecte de les nulos sigui (le
Ileiaitat de Chambertain pel
Darrerarnent, el Municipi _ Ial gue que no l'entenia i ii pregä
entuvi cordial i agrades. Una
mer ministre destruirä tamicé bon
Mancomunitat
han
iniciat
uns
"de no interrompre les tradinodrida i oberta semla una at del grup etonservador. En biblioteca
pr e' , i no s o is als aliar-mes edil- obra en extrem 'loable, atorgant cieno". El canonge seguí fent Os
fi, és possible que %ideal la mort pletarä
als joves obrero escollas de les del seu dret.
t'enamora aquest caire
temporal del sistema ringles de
Escoles do veeprei, beques im_
A la tercera sessió el degà Regí
'aras grups parlamentan' l'ad- (tintura humana.
portants per a poder seguir es- un onci del biebe, que transcrie
En la brenca tecnica, ultra el tudie tècnics superiors.
veniment del sistema continenvirn:
modern material pridagógic pretal de me-ene mes erups.
"O. cite Tortosa, —,Execelentieie
L'única diliculltat en aquesta
elentrestant, la watt espera cis, es frotan necessaris, al cras. noble iniciativa, es, generaiment, mo señor: El muy ilustre dean,
tat
de
les
sales
de
(libuix
i
projecmieses clece,ons generales pe! nola falta de preparada( bäsica dels presidente del excelentísimo Ca,
vembre o .81> de-mbre, si Lloyd tes, els tallers (le pràctiques. El alumnes. Quan el pla de con- bildo Catedral, me ha comunica
complement
dells
tallers
es
ind:sCeitorge dimiteix Ira Huila s'estajarra. exposat es reaenzes, aixä do en oficio, fecha 14 de los ena
blirä entre un parla conservador cutible.
'Tientes, que en la sesión celes
queilaria corregit i un grup d'oobligat
no
caure
en
Pirró
es
indepeneent, el partit Iliberal inintel.ligents entrada cada brada ei día 2 del presente mes,
l'excés, en una milena de fetitxis- brers
dependent, i etc laboristee. Cap
el muy ilustre señor arcipreste,
any a la elogió de teenics que
d'aqu .sts partits pot acon3eg,iiir me, gairebe exclusiu, pels teme
ser preguntado en el asunto de
dirigeixen la nostra indústria, la alque
una majoria absoluta i ningú no baile de realitzacions.
se estaba tra t ando, empequal
sortiria
afavorida
d'atiples_
poi dir quin no tindrà me, PotPotser en aquest punt dissee- ta aportació . Entre altres din zó a hablar en idioma distinto
ser lii hanrä un Govern Iliberal- teixi de volguts companys, quß
que se viene usando en to4
nombrables, l'exemble capital dell
das las sesiones capitulares, y
laborista, pecó aquests dos grups poden pensar altrarnent. Mes la OcTaylor,
arribant
a
rorganitno poden arre g lar les se-ves elfo- repetida observació m'ha conven- zaefie eientieca del treball,
que, rogado más de una vez ha-.
des- Mara en la lengua en que el misa.
retretes sobr e la imposieal capi- eut de que en Esenles cor» Pie prés d'hay r
passat
d'obrer
fins
tal i la nacionalitzaeió de les mi- —compelmentäries, subjectes a una
nao se ha expresado siempre ezt
orientada romplexa i a un pla a enginyer per totes les anelles las sesiones capitulares, responnes de vertió.
ne la cadena de la fahricacid, dió negativamente, fundándose en
Mr. Chambe rlain ha fet valer d'estudis relativament recarregat es
plenament demostratiu.
i a les quals els alumnes poden
que ninguna ley ni Estatuto le
aquesta possibilitat per a 'aplicar
Resoldre integralment el pro- prohibía el uso de ia }encella que
el seu desig (Fajudar a Lloyd sols asistir-hi dues t'ores al dia,
George encara: pecó hom pot ata- forre equivocat el perdre massa blema de la cultura obrera és, entonces empleaba, añadiendo
que ya en la sesión anterior haa
car-lo amb dos raonameete, pot- temps en repe.ticions del seu tate- dones, una obra inajornable i
ser el grup conservador, t'ora de ball 'de eernpre. Aquelles präc- transcendencia decisiva per a la tetase empleado por varios capia
rostra
ciutat.
Ella,
en
son
cont
contra
talares (el mismo lenguaje.
a
me":
fue
la rioalteió, ser i
tatues .de tuller, que sún finesa Nos, que debemos velar por le
els grups proirressius, i potser res a Paplicacir5 de les Ilieons junt, elevada denrocräticament
conservación de las costumbres
l sistema d'aqi:ests grnps sorra teejriques; les realitzaMons sen- el nivell espiritual del noble en mmys perillós que el eomprornfs 7 illOS que t r //. restant poe absor- senyant-li el cerní mes segur de
de nuestra Iglesia Catedral, san,
nalliberacid, suavitzant l'aspror nonatas y le gitimadas por en
dielconerant de la coreneid.
bente puntita easer un estiran':
La situarle) runfla; d'Irlanda es aquelles n 1. 1111e3 de treball ma- de les iluites socials inevitable-7, tiempo, no podernos menos de ex.
encara trista, i hora troba un es- nual que representen una initio .,
salvant la produccia nacionai. necear nuestra extrañeza por sic
pedal interés en ets Ilu h l'OS pera del maleix, una majo:- rapide- Inelividualment posania en valor, rribinvaitiOn cure. al parecer, se in-.
tenla introducir por algunos aeee
te
nt es Mie l
i energies
sonale de Da Valera, didingudies sa d'execrieiö, o una disminució
per los brees Lacionals. Jo far,t de fatiga a: realitzar-lo... i des- en potència que avui es perden. flores capitulares, peros en vera
un artiele a propú'sit de Dei Vale- pres, inin! Que el taller sigui ee i ajudaria a la compenetraci5 dad, innovación que reprobarnos
altamente y de ninguna manera
ra aixi que ele r,pere olidals ha....implement obligat de l'Escold, ciutudana, posant clavarte, des
gin arribat a 1.• -uldres. 7), mo- pene que mal arribi a absortas.. clic dels joves Obrers, no la por- poderno s tolerar. Y a fin de que
ta barrada ibils prejudieis cl,, cas no ea re p ita otra vez el incidente,
ment p . ic dir que des':,- s d'un
la!
molt
ta, sin?) la visió estimuladora que deplorami.s por su significaany a l l, Strang o r,
L'Escola
del
'Timbali
resol
ciOn o inoportunidad, mandamos
d'un esdevenidor obert.
canviada Pact ami d'A iiglaterra
request
problema,
tenint ten el,enque en todas las sesiones cap).
respeete Irlanda i les seves dift- bre d'operavis fixos aue durant el
CABLES PI SUSIER
talares se guarde y observe neta
rail ato; tothorn voldria que el dia preparen o completen des pemente el idioma que viene usána
&ene:letal país es retrebee,
ces que a la nit (rebanen els
------------dose. Esta loable costumbre y irse
ha inri record:1 l'apriniia.ihí ame- aluntnes, que efatquesta faise,
constante de hablar el lenguate
ricana: "se la rostr a re.,.oluttiú cense el ¡ice mor-Friel termes percastellano es medie,' para que no
Iragm's r Pirat siseents aeys (corn
tut en len:e:aunó completa, pose interrumpa en adelante, sin
a Irlanda) en lloc de sil; el
t
tree
i
nir
en tiefes les fases
den
in
n
previa autorizarein del prelado.
Washington i ede cecee s , eorese
dr
la
fabriració
d'una
mincuina
No hay, por consiguiente, rre.
.surs he:Irles haguessin en-t st deis COMpllea j a. l
En la enunció supea
El miglemps? cesidad de ley, ni de Estatuto quo
de Cuna banda a l'anea, iampee rior ei
es 'roba l'Escola
prohiba el uso (le diferente lelo..
misal; res no sereen una na- Treball,quii
i mes utrara a la que Batiguer—Vaja! Sembla (pe curu;st
ma. En las Corporaciones relee
u;, pulCra i unificada."
tim .afec ha es t o! uni u la muntanya.
tots volear portar-la, la soluci..) Os
siástiens solamente se permite
La CenstituriO de l'Esta: 'hu- d'innegitb.e , envera. Peró necia
Comenca de fer fresca.
variación en seis tradiciones,
re s e rh objecl ir() l'int - res menn . I generallilzar-la a les
Un
semeyor.— S, .enfild que us en alegren.
cuando In aconseja alguna razen
ina!: bar nacion; saben que avui Fsece:cs romplemenläries,
(le
cae
Botigucr.—,Nonts ho semilat' Creieu que atendible y conveniente al alejo/
les f . olunlrioS M . I raes- altres la mateixa ob s ervad?). Es e n d'a els problomes socials i po- recter nrearnent 1.1iferent.
servicio.
esta:u vtree,el,i ngent irri:A per 0.711.,(
Didirvio"
evident que s proposicions Mu- li ries no slan resolf definitivaOrdenamos tambien que Ine
Lee Enieles d'Oliere decretatemps humit, puré ben:in... Mira rr , partint d'un pan' ele rray estan rettadades i aprova- ment i que cal fer exp•riments
Actas capitulares se extiendan en
ment
instaLlades
requereixen
loei estafen le 'ardor.
mralisla, que la quarta dos pensant en els conflictes dels per tal Me p e rf e ceionar rl meeael idioma acostumbrado, y que no
eals imporlants i eirelne utillat are,
Murray sobre les mino- Estats de IT.st i el centre d'Ea- nisme de la eivilitzaciei. A!: 27Z Un senyor.—De manera que VOS, sota :I se consigne en ellas lo que se exa
que resoittria deer.VerltatjóS uI e •
,.), de reeligió i du llene ropa. Peral Ilur text té, lógica- perimmats de la lleva Irlanda bi
vost.-e
asprcte
senyor E.deve, sou presa ehe diferente idioma.
exclusivament en les duce,
- aplicable a Catalunya. ment, aplicad() perte inri a tots assistiran pots e r les s -VeS ger- lazar
un sentimen , al que sentiu Penar de: Esperarnos confiadamente del
manes gratis. El senyer Kevin l' ores fic vespre; poder-les fer
.1 Les primeres raons eis Estala un hi ha !enlodes de
quilm
a
estwij
de
corrupcions
subtils i
buen criterio de todos los seña,
!':tutor deis Comenta- mea, ele rellgiú o de llengua. En O'Higizins ha fin un diseurs sobre servir tarribi3 de dia representa
mcravelloses.
res
capitulares la conveniente
t as" van ésser cona els debats de la Comissió pulí- Partirle de la Constitueiú que do- doblar- ne' (il rendiment. Per a
concordia en todos sus actos.
Jo no he sentit
un editorial (lel nos- tics i en jis dee ple de l'Assem- na . 11 Referéndum a una majuria aquesta institució anexa se pre- Botigenr.— Què
Dios guarde a V. E. muchos
/pm; l'encís de cap corruptiti; pt- r qui
senten dues solucione recoma/latre 1.
Segui-ns pennes avui blea es riu encara aixú més cla- de tres quinte Os Senat. Ila dit:
afios.—Tortosa, 16 de octubre de
en'hets pn's! El que sento amb una inRo sa . e s contestar les que el rarnent, sobre tot quan és
"Segons cl cae de d'hora conven- tirme: una Escota professional
tensdat dolorosa
que si tassem d'un 1922.
tnael x escrIptor al.lega en un l'exemple de Suissa.
cerla al poble, ben favorable- lärtira o una Escota de pre-aprePEDRO, obispo de Tortosa. i
salt des de re..rtiu a l'hivern, el balan'
al tee artioto. No ens atretiim a assegurar ment, que el ctret d'aqu es ta ph- nentatge. La primera, ja adoptaExcelentísimo Cabildo de esta
en palia.
que França atengui la recoma- tria es el seu dret, creació de la da en lide s generas a la Uni, Queda ben entes que l'acord
ta S ocietat de l e s Nacions no fa nació de la Societat de las Na-s seva voluntat, una rosa que po- versitat Industrial, portada a les Un senyor —.1h! Perdonen, ne us havia Santa Iglesia Catedral Basillea.*
El bisbe de Tortosa no vol que
de l 'actitud "Helad" de les mino- done. Ho demanaran al Govern den fr, eanviar o abrogar tad ndstres Eseo i es representada
enth. 1 encara eol.locat en aquest tees troguin "les tradicions". Qiiän
Ces una condició indispensable
rreny paetic i mercantil confesas que comenea "tle, tradició" que els ras
francés les minories afectades? com els plagui. Aquest contacte una inneeessäria multiplicitat
Per a l anorgació deis drals alu- Di ha una majoria de rossello- personal i actual entre id peine de centres semblants, pàl.lius entenc massa be. Els ariirles quo
talarle ,parlin en espanyol? Pot iga
des, ben entès ignalmerdi nens, de bascos, de provençals i i el dret pel qual es governa, es des repliques do les Escotes (le
Sie us hagin comprat abans us els comflorar un bisbe que per l'esgleeis
que el dit acord no exigeix— se- de bretons que en vulgui l'apli- molt important por a un país que Directors d'Indústries existents.
paran ara: no hi ha res perdut.
nomes hi ha que dlIPS Ilennuese
na una exiginicia absurda—que eació? En canvi sabom perfecta- canvia la condició de l'eselavitul, 1,1 segonn solude—ja recomathitiguer.—Als, vosaltres, els constW- la Harina i la del país? La Mana
'?13 clutadans de les minories ment que dins l'Estat espanyol,
i un pule on l'adalid tradicional nada en el Stolum que sebe(' l'en_
dors, sempre atult Iluny (rosques.
comunitat de Catalunya no por.,
cons iderin que Mur pälria es la demana aqueixos dreis la gran dl noble ames contra el clec i i srnyament teercie primari editä
tartä lo seva queixa a Tarragona
manea pätria de les majories. ma i oria de la Catallunya estric- contra el Govern. Seria un esti- en 1918 la Comissió de Cultura-- Un senyor.—Es possible. Esdevenim con- a Roma?
sumidors d'una manera tan espantar:id,
Aetn ixes afirmacions no los fa el ta.
mulant (l'idees polítiques i d'edu- encaixa molt mes amb la reatetan impensada, fan innosteni
t'x t de les proposicions Murray.
Els drets reconeguts a Gine- carió política. Obligarla al noble tat del noetre problema educaLes fett el comentarista (te "El bra eran un mínimum, són vera- a pensar en la necessilat de Ileis tiu, el qual contribueix eflene- Botiguer.— Doncs. ..valdria la frena q g4. no
FRANÇA I RUSSIA
•
sense que are nen text ment mea modestos. Per6 el de- espeeials, i lotes aquestes idees m(tnt a resoldre.
lis firessin, Per a no dir herettgics CO,,
INOVES DECLARACIONS DE IR.
tes a uloritzi. Per abre LA PUAvui, en efeete, en abrir la
aquesta que acaben de din que cm fa
manar aquests, no ans obliga a politiquees calmarien el palo."
HZRRIOT
matrícula de les Escales comide .
rodar el cap. No, senyor. L'article que
qualifleä d'arbitraries renunciar alls anees. Que una coJ. LANGDON-DAVIES
alue ixes afirmacions.
mordieres, queda:Alternare präce
no s'kee venal fa des dies, fa trird di. -s.
sa ser' els drets de les nacions,
Lió, 241.-1111r, lierriot ha fet
Eu el arecon article sobre aquesi i una altea cosa els de les minolicament indefinit el !frian d'eno es venda demd possat ni rau,-.'. noves deolaracions en el palau (le
Sentida mentida que no ho compren- la Borsa sobre el seu viatge a Inle
Dunt n ornes hi trobem un argu- rin g ? Cert. De la mateixa manedat deis alumnes. Nens que entn ent; que a França lii ha cataa ra que una cosa es la Mancomu!vicié. Si no hi ha mig tctups, no
cara no han comeneat de techasia.
VOS, NACIONALISTA,
1,4u5( traeres i bretona, i que no nitat de Catallunya, i una cifra
articles de mig teMp s.
liar, i aprenents que ho han leí
. La post
ha confirmat les seves entres
e3 de creure que els diplominies cosa la plena Ilibertat catalana
d
,
-ira
els
estris
de
a una edat prematura, figuren
l'esiin i passa, sense
vistes i (tie sons articles publie
quo us heu lamentat de la poca
fran cesea hagin eomes a
pctiia
1111:1
:mellad&
sense
un
amable
abundosament
a
lee
Instes,
.I.a
cats
a la Premia.
"S al- per la qual Iluitem. Pidió mentre premsa catalana, que heu onycrat
te de deixar passar un acord
intennezze.0 eMperar-so dic estris de
S'Ira declarat partidari de Padd
coincidencia de l'Escota de pre-.
no poguem obtenir els drets inde .aqu esta natura si los aplica- tegres i la Ilibertal plena, ele anys seguits un diarl Integral- anrenentatge i de lidicompilemen
missió del Govern do Moscou a
Lile a Frantia.
lag negoetnelone 1 eonferenetes
täria ajudaria a marcar la fila Un senyor.—EsJix .enis elaqiient.
drets parcials i els organismes ment nacionalista,
L'arg
relatives a la llibertat do CODA .4
d'edril entre una i altea, donant
nt ea, diguem-ho al - embrionaris tienen una vàlua inI, r(tolturne
sentiments
A
—
Botiguer.
Els
sinerrs
giir'
JA SOU SUBSCRIT
t antinoble 1 dels Estreisi
i ndirecto, molt de relame. negable. La torea lógica de les
als cursos de vespre une hornoPerd té Ia seva forca. Tan bien Leones no ha de portar al menystrof,en mía expressió ade--té
tatvitai per a Rússia i do la crea.'
geneerat que ara no tenen. Abans
"LA PUBLICITAT"?
quada.
Dun t Il eglrem et text d les pro- preu de la força viva dele fets.
ció oficial d'una delegada cometa
que l'alumne comencés de trabaPosi cions Murray,
CARLES 5OLDEVILA cial russa a Parfe.—Radicia
llar en PolIci, podria seguir tres
A. ROVIRA 1 VIRGILI
en! Pecera nosPer a nosaltres—i eils serabla que hauria d'ésser per a tothom
„un regiOnalista és un regionalista. Tan mateix, a Catalunya es
presenta el cas extraordinari que hi ha regionalistes que són naeanairetes, o que diuen que ho són. Entre els elements de la'
iljp negionalista hom troba nacionalistes i regionalistes. Ningú
ha (le Legar, per example, el nacionalisme d'En Puig i Cadafalch
lo d' En Pcre Muntanyula. Corn que el malaventurat rètol de la
Vega — fill d'una fusió de dues entitats, realitzada vint-i-cinc
apea encera — es vresta a equivocacions lamentables, nosaltres
es.ticlei rern els regionalistee de la Lliga que no són nacionalistes
anfe el nom de "regionalistcs autèntics". Un benvolgut confrare
einiarea l els anomenava dies enrera "bons regionalistes".
eidonalista autèntic és, per exemple, el senyor Bertran i
ete Je-ministre espanyol—no pas ex-ministre català, si haparlar amb exactitud.—Te el senyor Bertran el mera de
ces'ti:parlar
dir-he explicitament, i amb certa gosadia agressiva. EH no se'n
idea ve:gonya d'esser autènticament regionalista i de concluirRaen: a tal. No es el senyor Bertran un home limíd i vergonyós,
zna; it dels comentarle que posaren alguns ciutadans mal infords eeu 11i gaire llunyä viatge a les Amèriques.
pettant una prova de la seva gallardea personal, el senyor
Berant a Musau acaba de ceneurar asprament, amb ocasió de
l'Asieeddea da Procuradors que està celebrant-se a Barcelona,
eiri ter:raes atta parlant en nona de corporacions catalanes en actes
°reatar:tate a Catalunya, fan ús de la própia lléngua.
corneneat a parlar en català, davant els procuradors,
el serene. Anguera de Salo, en representació del Col.legi d'Advocen ce Barcelona, i a prees del president, senyor Alvarez ;Vega,
esa le : 5 el castella, per5 neabant el parlament en lléngua catainea. L'orador araraelat fu u el senyor Bertran i Musito; i
anast eerla exclusivament en espanyol, tot declarant, amb una
irepoetenitat i una grosseria manifestes, que ell considera ridícul el
penar (11 cattaiä an atetes en els quals catan presents "espanyols
de Ice ailres rediens".
E • senyor Bertran i 1\butsitu no deu saber com es resolen,
fore • l'Estat eepanyol, e'e problemes que podríem anomenar
bo sabes, no gosaria a qualificar de
id de lienereatnee.
dc
català pels daalans dintre de Catalunya. Pede no
aquest aspeate. La cosa que voldríem saber es
ic la Lliga en el problema novament plantejat a l'Asel
.. Je. Procuradors.
ea te te cae haviem cregut--potser una mica cändidarnent
i le la Lliga era el de considerar, no solament líen,
l'ús del català en casos semblants. Recordern
incidents i els comentaris a que donar lioe l'actitud
trae
Massó i Llorens garlant en català al banquet tempestan l'Assemblea de Propietaris. I recordem que el nostre colleea "La Veu de Catalunya" aprovà i aplaudí el gest del senyor
Islasselrecorclem també que el president de la Mancomunitat de
Crit.11unya, figura eminent de la Lliga i membre de la seva Cola:5Se/ d'Acció política, aprovä rotundament l'actitud del representara de la corporació al banquet, el felicita' amb efusió, i féu als
periodistes unes declaracions enèrgiques contra els forasters que
nnterromperen. I recordem, a mes, que l'Ajuntament de Barcelona, en sessió pública, acordà que havia vist amb gust la conducta tiel regidor que duia la representadó consistorial, per haver
fet es itixt mateix de l'idioma català. I recordem, per fi, que un
eecrieter tan prestigiós Com En Pere Muntanyola va publicar a
"La Veo" uns articles justi'dcant i defensant i' d s del català en
eis casos al.ludits.
Ara En Bertran i Mtadtu, diputat a les Corte d'Eepanya i
eearereetre espanyol, declara, en públic, que aix6 és ridícul. Tal
e,luid d'aqueix regionalista aatentic. El desautoritzarà la
Ja ho veurem. Mentrestant, cal dir que, en el punt de pletitud i descandellament a qué ha arribat el catalanisme, la coneivencia de regionalistes autèntics i de nacionalistes en una mateixa oreanització disciplinada constitueix un ea.e de promiscuitat
lee polititament no és gaire honest.
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Bale
Obertura Alt
Nords
66 40 6835
E8'4o
Atacada 68.65
68•65 63'Sq
BORSA TARDA
Bale
Obertura Alt
t8 2.
?tenis
(716 60 68n,
Atacante 6700 tS 00 6 83
OreuSeS 17epe
17 83 17.23
?Mellare egaeee

•

Tanca
6835
68.30
Tanca
68'ob
6790
11'So

Ided ídem Id, superior, de 670 a 100.
Odem Mere liasenda, de 520 a 530.
Caracas, (Mata Atea 1 semblante de
553 a 565 ,
swa saludar, cotenaao 1 Sinallars, de
505 a 515.
MéxIc i Puerto Cabell‚ da 439 a 501.
Santos, de 475 a 485.
lava 1 Col:nubla batirle, de 453 a 4no.
Per pessetes els 100 •II11/03.
Cenan extra, a 780 pesocicsl.
Vire número 1, a 680.
Mere nümero 2, a 653 .
Id^:u remero 3 a 636
Idee' nütnere 4, a 613,

Mercat de Red%
El merca celebrat aval s'ha vlst moll
concorregut de foresten.
Les garrotes, que enguany Me de bona
guantee contlnuen anlmades de preu 1 e3
rollten a pesada 650 el nln
Estan
solicitarles 1 els contters es remsteixen a
vendre, per creure que valdran mal.
Lea avellanes, eneannades a corlad/Unda de la Molla venda eille hl h a hagul
aquestos darrers des, que es pagaven a
50 pe:tildes.
AVIII valen: la negreta, e 47 Pesse:05
1,la come a 4470 el sac. El era primera,
de 77 a 75 pessetes, 1 el segnna, de 74
a 75 el quinta. L'ametlla mollar, a 57
pessetes, amb mea sostingut. El gra:
Llar:Otee 0 22 duros quinta.
Esperança, a 22 duros quinta.
Dome, a 21 Idem Memo
El va, del que hl ha hogut molta co!Me, este tant desantmet que no el voten
a cap preu. Solament alguna ele.sse de melt
grau I color es poi colocar I val de 7 a 8

intn.

estimen convenient tenir-les en
;ompte al formar Ilurs Ilistes.
En la sessie que darrerament
va celebrar la dita entitat, g ota la
presidencia de don Antoni Massa
i Casando, es varen adoptar algunes mesures complementarias
d'aquelles normes, les quals varen esser aprovades en la sessió
anterier.

El senyor president va donar
•
compte.d'haver-se efectuat, con•
forme a ço que disposa la Retal
Ceilan. a
tiza I .! n
•
erdre de 20 de setembre darrer,
Per pessetes els 10i)
IRDSo
les eleccions de vocals per a la
Junta d'Aranrels i Valoracions,
les quals eleceions han hagut
Tanca ertre-oficiat de 00.11.3 Eetrangerm
Mercat de Llotja
efectuar lotes les Cal-ubres, haFrente, 47'/O.
FARO
SI
vent prevalga el criteri de la reeMeca mimos, 120.
Ptet.
L'idee, 2914.
leccid, per la qual cosa varen re78
Gran Miga
Liras, 27.
sultar desigual., els senyors N'Al76
Allems
Datare 6'55.
65
Blanca
extra
011YeS
ara comenren a despenares fred Escribano Rojas i don DioMares, aes.
Correos
62
I 63
draell so. ardes, pero encara no ha eomereest rifa' Tejero Pérez, per la reprecoroors, 00151.
Supertma superior
61
l 62
la sena reeoLleectd, per lo que !negra
TANGA
sentació mercantil, i don Josep
PARVA
59
edrent
1 60
ne es pot donar preu ,
Vamuns arribats, Non/.
11.
lit ha partidos on el rrult es abundad Maria Ibarra per la nàutica,
Canvls sobe', Londres. 623'55.
" Alacant, 3.
1 perniles de la matelza comarca on es
Idem 0O124e0. 02.
El senyur seeretari va donar a
Impress16.--Les (mines seguel g en Out- C5VaSf55IM.
Mere Espanya, 213'75.
eoneixer la seva gestiú en les reules 1 sense gran neeocl; mes hem d'adlitem Holanda, 54 0 .
nions del Consell Superior i Junta
vertir que fuereis especial ateneo) aquest
litem nena, 57'30.
acucie, per causes que pot/en venir una
Id e m Nora York. 1 401.
Consultiva de les Cambres de CoPortugal, inc.
mata eSpeelals I que ces bi Muela que
Ci mora Oficial de la men:, Indústria i Navegada/ del
vede l'oferta I demanda; amb arad, quan
Stiecta, 37573.
Regne i en el Comité Nacional de
velem Poportunitat de poguer donar une
Plena Sniena, 05675.
la Cambra de Comerç InternacioIndustria
unpress10 Panca, o un reteze emete del
Mera Argentina. de.
nierrat la to rarem, de moment restaren,
Mena Brasil, Inc.
nal, mereixent l'aprovació de la
A
la
darrera
sessió
celebrada
inc.
a l'espertativa I que vagin desarrollant-se
per aqu e sta Corporació, sota la Cambra. De la niateixa manera va
lee causes, que d'elan portaran elg etecIdem Noruega, 257.
esser aprovada la seva actuada
les.
¡'leen Dinamarra, Inc.
presidencia del senyor comte
delegada per la Presidencia en eo
/den, leerte. 0325.
CEREALS
Canta
despees
de
llegida
i
aproIdem Viena. Inc.
28
Ea, tal gen(
que afecta al tractat de Gomera'
rrn
•e0 vada l'acta de la aessid anterior, amb Anglaterra.
ldem Praga, 4495.
Cometa% Te2 07
PS va procedir al nomenament de
Ble1 tle moro (Plata v e ll).
2850
'
DESPAES v- rrecia
Aixf nialeix va donar compte el
" nou 29 2950 diles voeails per a cobrir los vaLlinres, 6217 dem.
Impeessie.-Ilatlferant-nos per complot
eants exislants en l'actualitat, senyor secretari de les gestions
bressctes, 21300 7,.
en
la
trepress:6
donada
el
proppeseat
que
amb hit. aa practicar a MaLtres, 57'25 den.
essent ellegits ello senyors don
illsoebte, da 21, per LA PUBLICITAT
drid per a destruir un error en
Enlars, 13'09 dem.
respecta
a
la
baom
del
blat
de
moro
menFrancesc
Carbonell
Espina
i
don
Franco sueseos. 25, Mtm.
virtut del qual resultava que el
tad de que le% causes eren degolles a les Joan Roig Manotee,
entras. 012 off,
ar:bades a nostra plaça. Ilem d'areglr que
Corones, 001 % 5 off.
Es ratifleh undictamen de la coló en floca no Solament hayal
denles del e l:encela Enfrenta", del dial
satisfer l'augment de l'impust
LellOPFS
TAIICX
(aula sobre ha distribució anyal .le
ja v5rem donar nota ello. de Parc.bada,
Cadete-e art-rntinro, 40 5/8.
abans d'atiir varen arr;bar els
per dotzaves pards i en proporció ne transporta \ otat 14e 1' les Corte,
er i'ev.kartovv"
1 "Late", amb seno i a Ir s remes anteriors, dl carbn sitió pagar com Si fos article faExtertor, 79.
-fee tones de blat de moro respectiva_
bricat, essent
sa conseqüencia
',114174, 62'27 1/9,
FNova
mineral, que vinga a Eapanya dit impost de en
YOrO. 44412.
ment.
24 pessetes per tuEspanya, 19'11.
Stlernes, el da 3 d'oettidd va sorttr
regimen d'excepeid, per Pri- na. etl 'loe de 1'50 que li (torresEtr.sel, 7411.
Buenos Airee ruta a madre port amb ea- ;ter un major perjudiri a les expm, alai com de les realitaades
Muenda. 113'77.
rrrgament de blat de moro, e/ raleen plolacions minerals espanyoles.
111:Ita. tas'av.
"Colmes'; el cha 12 va sortIr del port /a
per a posar (le relleu que l'Aran•
1645.
S'aprovà
csetentat amb ruta a riostra plaça el valun d:olarnen de la Co- 01 . 1 de Duanes dels territoris esPortas:al, 3112.
len e Vietrricn Transport", und, el marnissió d 7 Llegistacia Industrial i panvide del Golf de Guinea reaulArgentina. 44'19.
le x carregement, I per illlm el dio le ve
Referms
establint nor- le, 1:1 menys ea:Tecle dels arliclee
y e:mermen, 42'00.
sortir - n e rl e StItsworth", arnb el inaXile. 32.
te:x carregainent 1 chreate a/ nostre polt. ra -s per a la formad() de les Ins- d'eseripturi, proliebitiu per ala
Betlin, fue.
Per l'esrnentat la pot veure el nostre Ile_
tes de peras i practies que han generes nacionals.
0Lec:baguen. 02115.
Oidor de que les referbnries que tenfem
d'intervenir en les, suspensions
La Canibra va acordar inieresYnkohama, 91'93.
erre certIsemes 1 maparciels, que es la
676•25.
misten que ellS hem pr5posat estabilr en elit paa-aments, en virtut de l'o- sar dl senyor ministre de FinanNorucea, 248'25 ,
Migad() imposada a Cambres ces la publicad() de disposicions
aqueixes petnes crOntques camercials.
Ates. per la llei que les r e gula. publica- zmlarataries de la Reial ordre
Cavada Extremadura
34
da en la "Gaseta' de 11 septem- 29 de setembi e darrer, en allá
33
"roja
60 1.-2.- 1 1 Tonna
Ordl
35`NO bre últim; otorg.ant-se amb dit cric pertuca als comerciants indiEar:quers
Obieele un ved de (amilanen a la viduals que peden (Isser sulanesos
Pavea Prat
"
Valanc/a
47
presidanda i a la imita per a re- a la contribució d'utilitats ami.)
EITLLETS
Pavono Matrors
49
soldre -als duptes i procedir al l'ebjecte d'esclarir els 'subtes que
Pranresos, 4r'70 per 100.
Jerez ring
"
49
loe 505, 29 pessetcs.
cornpiliment de paescrit, mentres existeixen en quant al lloc, forma
Veteo de StrIlla
50
Italiana, 2875 per 100.
no s'hagin formal. les 'listes a la
Vera
tennini de presentad() de les
Belenes. 4250 per 120.
43
lettralda Sevilla
forma esmenlada.
eeclaracions de Ilurs elemento
borros, te'en per 100.
Mill
Estranger
gir i a l'abLst de les llurs
La Cambra delibera extenaaPoeuiruesne, 088 re:metes.
Cdnarca
Alemanys, 020 per 100.
Iteras
ment sehre el tractat ami) Angla- gacions en orine a la comptabiliAmertans, 002 per 100.
T'Ad
tat. •
farra, la firma d . I qual antincia
Bolimdcsos. 235 pesseles.
Tuts ace.este proles srin per 100 quites
Així mateix s'aren:1 insistir
Govern per- un terme propor. El
Suecia, 163 peeeetes.
per mercaderta sobre cerro.
a,
t'os
pessetee.
IT o e ueg
30
senyor romte (le Caralt exposä envers el ministre de Eunienl. i (le
t i a, enta negra
Dinamarca, 1'20 peseetes.
31
• Mataren',
que en Perleras tractat que slia les principals compaaeies ferro_
In
416 Inc 140.
•
Portugal
negnciat amh aquel l pais, no s'ob- v'aries en anteriors g silans enlistats Units. 547 paseeteS.
32
o Roja
te cap avenfatge. puix Anglata- caminades a que s'adepl it 111,S11I'Liesda, 6 resseles.
29
o Itere
Argenten, 2'25 ressetez.
21
• 123/15ccS
rra no fa cap nova coneassia, si - res per evitar les fati, que tan 1
1'r:i guale 490 pes:sietes.
na que es limita a conservar el sovint s'obsarven en les e xpedi
DESPULLE3
Eilitits. 670 pe_ssetes.
Pese
ragim actual aMb alamnS Pr o - cions per fu'r' ocarril; trasttailar
Breo:Ices, O'GO pesseres.
44
Farineas
número
4
ye edeane, l'3 71 pe,seres.
dueles
natura f ts, que necessita a la Direccii -,_ > erieral da Comuna.
.PF 071,3
Pertume 20 lessoce.
eacion:s les cat 'xe.5
s'Imn read q uirir de nostre pais.
1750
Terceres
Puraguals, 2 0 turesetes.
1421
Va afegir que per sa extrema but amb matar: del re: que su9uartas
eitionesus, 2' O pessetes.
Prcus per saco de 50 dulce.
sig.nilleacia segons informe freixen els paquets p 1011110 peoAreetne, 4 2 '70 pe, 120.
Euide, 2890 pessetee.
d la Premsa estrangera, en dar c( dents del ' 'stato Units 1 p-sMerad.
Pliennes, 290 pessetes.
compte el ministre hrilanie al ter l'apoi (leo ue la Catete-a olla
seronet
Part lenlenl de les eslipularions inferessaL a favor cl -t restablieced
12
Vacuos arribats: Nord,
entes. 105'00 per 109.
del conveni, aquestes foren apro- ment del tren rapid CartagenaAlacant, 15
"
Or,es, 12450 pie 100.
M ad rid-Va I ene ia
va d es centre e xclamacions i
4 1 8 ducus. 13450 per 100
Es va enterar la Cambra ainh
MONGETES
ben despectiva s per Espanya.
1 duro, 124' 30 per 140.
67
an,or.qutlina,
Isabel, 105 per tue.
Els reunits aprovaren l'ac!na- satisfacció que l'ion estat publito
r
pele,
o
Frane3, 1,5 lee Ion,
ció de la presidencia de la (',a m - cato a la "Gaceta" els nornena64
'ret novel
Miden, 3146 pessetee.
75
Mullereis.
lira encaminada a oblenir Papoi ments d'E:1 Joaquini Cabut i E o
Delate e'17
Inet V aiaticit.
de les representacions parlarnen- Josep Armenteres , respectiva •
coba can pesseies.
ARROS
me,frt non, 1 0 7 per t00.
fari,.s a fi de que abans de fir_ mena per als t'arrees de vocal
114
Bemba Fiord.
Veliegmela, 124 per 109.
1071
"núm . 12
mara,' sigui port at a les Corts el aropielari i vocal suplent de l'Ins
Mates, 150 per 100•
tatut del Comen: i de la Indústria;
103
I'
• 10,
projeele eonvena.
43
denlleCh 0,
de que, p ierdas a recents ges També
co
ratifica
la
5e
Selerte,
Cambra
52
Mausat,
en ¡'escrit de protesta que tA for- tions, l'administrador do la Duaha auterif7at a tolo els tetan,CIDEONS
Preus de
mu l ada davant cl president del na
142
toro de niereaderies de magalzein
'3.31e nem.
Consell
de
ministres.
Sucres..--Molgrat la proilmitat de la Jerez •
122
1:
que co compnmetin a efectuar
DOVII Cifir:13, els den, s'aguan'en ferias,
1/8
Els smyers Alier, Ferr e r-Vi- els despatx en 4 . 1 termini de tres
•
• 2,
Segun els fabrleads de la per:Veten arm112
".
•
3,
dal.
Puig,
Marea
i
talo
eis
prepelarte, no esperara-se trama 1" --t e
dies per a pujar-les als magal69
'?riat9,
sents, comentaren en termes rooll
por! ‚ritt.
rems sense esperar torn; (le les
21: 1, ce 152 a 154.
vius l'actitud del Govern, est i-. bones
inipresions rebudes del SeC./21111C reinalataa, de te:, a 157.
mant
se nnanimement que el trae
Mercat regulador d'Inca
nyor director general de lamines
Turbina! de Cuba, de 100 a 150.
tat
r
e
presenta
un
agravi 1 un- iespecte als ¡‚receptes que regude Cubo, de 1 37 a 159.
(Mallorca)
danv a ofa l'aconomla i una ex- len la presentacid d'uLligacions
Inane de Java, de 167 a 169.
Elena primera rennat. de 172 a 174.
(004 nastre correeponaal)
tralimitaci() ,sense precedents, en- d'embareament per a expedir
p reus haeuts avul:
Terres d'Arage, de 178 a lee.
tenent que la Cambra ha d'ara- mercaderies de prohibida o conlitem d'.6nrialus'a, de 182 a lee.
Atmetila, a 247 pessetes.
bar tots els recursos legals per dieionRda exportació i d'haver
Talfarlet, de 205 a 212`.
Mongetes blanqueo, a 63.
a evitar que sigui un fe l tPapro- contestat a una consulta que forPer pessetes ela 101 quilo,.
easolets, a 79.
Cafit-E1 rallen "Anlaut Lepes" ha
(terrores noves, a 1250 ,
vació de tant fun e st ronveni, Ceo mula a la Canibra l'administraDOetet n ins 9;120 sacs de diferents prolegues destileria, a 28.
conseqüències del qua l seran per dor de Correus d'aquesta ciutat
ceden:7es.
(M'el e:tetina, a 450.
a toles les classes produrforas, participant que en la Principal
Estas molt rema el3 preus 1 ami, alca
Plena bordad, a 6'50.
ais mereals d'origen per lea nasses baiOrdt, a 37.
fant obreras com patronals, d'una del seu càrrec esta normalittat
Lilat de atoro, a 2020,
les, segutot /es desude seuse variad:3.
greutat extraordinaria
servei i no existeix, por lana Pli
Muta Iterttien, 2, e40 a 650 pessetes,
Tul els 100 quilos.
Se:al-Moka 1 Arrice, de 615 a 625.
l'actual il at correspondencia difePulpa albercoe, a 30 pessetes
Puerto Rica Caragold, de 600 a 6 0 0.
Pures, de 14 a 15 la Mea.
rida ni procedent dels dies del
Mero knon Yaucs, especial, de 590 a 600
Santa, a 5'70 rueca
!ida postal.
Cambra de Comerç i confVaren
é g ser aprovades toles
gestions de la Presiancia,
Navegació de Barce- les
entre altres, les praetieades prop
flels ministres de Finances i FoMANS
lona
rnent per aconseguir que la DuaLa Carnbra de Comerç i Nave- na liquido l'arbitri de la Junta del
gació, en vista de les peticions
Por t sobre passalgers hI base dels
d'alguns Jutjats d'aqu • sta ciutat,
tipus de l'impost de transports
fr
tei trames a Ilur Deganat, en vir- que regien en autoritzar-se aquell
RAMBLA DEIS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES. I
tut del que dispuse ¡'article quart arbitri i no de les noves tarifes
(le la hei publicada a la "Gace- d'aquest impost; el telegrama
ta" de 14 de seto-libre darrer, una enviat al minietre de Finances
'lista provisional de perits i pràc- iateressant la ampliació del terVALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS
tics que puguin exercir el canee mo fixat per a: lliurament pels
d'interventors en les suspensions
cOnsols de certifleats relatius a
de pagamento. La dita Coropracid expedicions pendents, amb l'obha acordat sotmetre la formada jecte *que puguin quedar excepNegociem tots els cupons venciment
de les !listes definitives a unes tuades del pagament, per recluye°
normes d'eleceló, el compliment de moneda depreciada i un allre
primer de novembre vinent
de les-quals exigeix algun temps i telegrama al director general do
ha enviat aqueslee normes a les Duanes demanant-li aclareció de
altres Cumbres del llegue per si
les disposicions dictades sobre

Colonials

SOLER i TORRA O
BANQUERS

Fabrica de Panyes

novetats de VALENTI SOLER

Immens assortit en generes per a vestits i ebrios
d eetasiei n lavr lard i
y e I 2yor. Vende.s
nRgNrA
dsN410 al
U 7 .. .419N

l'impost de transporte per ço que
fa referencia a vaixells arribats
el mateix dia en qué varen comen çar a regir les noves tarifes.
Es varen aprovar els diclamens
emesos per la Comissió aranzelhria sobre els drets d'importació
de les moles (l'esmeril de la xatarra de ferro colat i sobre una
petició de la Cambra de Comerç
ae Tarragona referent als drets
obvencionals de Duanes.
Pinalment, es va aprovar un
dictamen de la Comissió d'Aseumples del Comerç Interior relatiu a un prcjecte de l'Associació de Hotelers i Similars de C a
-talunysobrelfmntdeurisme a Espanya i algunes altres
de la Comissiú d'Informes, leotivats pelo que judicialmente
s'havien interessat de la Caneca.
La contestar 16 que ha donat el
senyor president del Consell de
ministres al telegrama de la
Cambra de Comerç i Navegada)
d'aquesta ciutat sobre el tractat
ile corriere amb Anglaterra ds C0111
segueix:

"A la tornada del meu viatge
N eig el seu telegrama. Tot el relatiu al conv('rci arnb Anglaterra
ha estat estudiat al Consell de
Ministres i cree que no tenen
justificació aquestes alarmes, ni
per de prompte enten el Govern
que hi liagi mutiu d'excepció en
aquest tractat respecte de la tranritació que amb general assentimen es duna al anees."

Secciä Mantuna
Valralls entrata
Vapor alemany "Palermo", de
Cart.,gena • escales. amb careega leneral i 5 passatgers. Amarrat inoll de Barcelona Sud. Consignatari, R:eardo Torrabadella.
Vtpor cspanyel "Mallorca", de
Palma, arel) cerrera general i 75
passalgers. Amarra t moll de les
Drassanes. Consignatari, Islenya

,

Marítima.
Vapor espanyol "Ammardanes"
de Sant Edita amb càrrega
neral. Arnarrat moll d'Espanya.
Consignatari, Freixas, Enric.
V.ipor ang*s "Duva", de Leith
amb sulfat amoniac. Amarrat
moll de Barcelona Nord. Consiga
mitad, Hispano-Arnerica (Palo-

mo).
Vapor nornec "Itteroy", da
Glasgow, amb earbó. Amarrat
moll de Ponent Nord Consigna..

en sortir de Buenos Aires sofrf
averíes que degué reparar a Mima
tevideu; la seva arribada en so,
¡l'ira el reträs consegfient.
- &Sri esperats els següent,
vaporo estrangers: 'Jan", "Aa*
clero", "Cervantes", "Oceen RO.
ver", "Ansaldo San Giorgio" I
S'esperen, a mes a mes, els val
xells carboners "Soumen
"Serafín Ballesteros", "Peña La_
bra", "Bermeo" i Guillermo
Schulz".
- Avui sortira cap a Cuba
Estats Units, el transatlantic de
la ',frita Pininos, "Infanta Isa,
bel".
- També sortirà cap a Cuba,
Mexic Estats Units, el "Nfont4
serrat", do la Companyia Trans..
atlàntica

Els vaixells en construcció el
plimer d'octubre
La situació de les draasanes
nava/s de tol et món s'ha agramjat
encare durant el tercer trimcsa
(re d'aquest any. Les estadfsti-n

ques del Lloyd Register ens
sabenten de que el primer d'oe...
Labre el nombre de vaixells de COA
mere de més de eent tones en
construcció als distinta paissos
marítims havia baixat a 742, representan t un t onalge brut global
de 2,702,556 tones. Aquesta xifra
representa una reculada de 533
mil tones sobre el trünestre pre-,
cedent i de 2.840.000 sobre el del
mateix període de rany passat.
El total expressat cal, peró red,
tincar-lo en dos punts. Se n'ha de
Oeduir primerament prop de
675.000 tones de vaixells, quina
construecio es troba actualment
suspesa, i que constitueixen dones
un pes mort per als establiments
de construcció. En segon Roe, la
producció en les drassanes alea
rnanyes i la de les de Dantzie, mal
conegudes, no han estat tingua
des en compte per les eatachatia
, ques del Lloyd.
El tonatge en construcció a
Älemanya s'estima en unes 350
mil tones; a dantzic n'hi ha ben
be 40,000 i llorn pot dones apreciar en 2.400.000 tones el tonata
ge mundial efectiaarnent en sra.
da.
La ¡lista que publiquem mis
avall senyalant el nombre de vaixells i hlur tonatge total que es
trobaven en construcció el dia 1
del corrent mes, no 'suggereix cap
cornentari particular. Cal notar
simplement que Anrlaterra continua representan! el 60 per 100
i de la construcció naval a tot el
roen i la produccia actual
dels Estats Units no representa
, mes que d'un 3 a un 1 per 100 de
la de les drassanes americanes
l'any Me.
! Vaixells de més de lef) tones en
construccid Si t d'octubre:

fui, Agencia Withy.
Vapor espanyol "Ramón", de
la mar, amb peix. Amarrat moll
de Llevan!. Consignalari, Sociotal, Anónima de Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Cabo Sacratif", de Bilbao i escales, amb ca_
Melca, 9 velarles, 44,872 lonas: Sea'
mina general i v_ssalq.ers. Ama_ Sil. 1 tiene 5,179 feem, nioarnarca, 19
BriEmias, 16
rra t mol! del Rehaix. Consigna- Id -In, 39,2:30 Idee]:
ídem, 40,555; EstOnia, 14, 4,577: Estari, Ibarra i Companyia.
MINA, 17, 50,9/7; Eztats Cuita, 42,
Vetee Italia "Itrifaello", de pro- , 147.07,6: Fltime, 7, 6,837; Manea, 43,
197,065; Greda, res; Col:inda, 79, 177,054:
pr;ano, amb cedió.
Vaizell% despateata
'Vapor alemany "Atlas ' , cap
a

Valencia

arnb
Goleta espanyola
ceineld, cap a Areila.
Vapor espanyol "Manin", amb
el eell equip, cap a la mar.
'Vapor espanyol "Ilif7.111a Isahel", amb carrega genere', cap a
Habana escales.
Vapor espanyol "Luis". amb
el set, (mulla cap a lla mar.
Llagut espanyol "Torer.", arnb
earrega general, cap a Sant Caries.

Delta, 69. 210,114; latee 97, 96,897; Noruega, 32, 44,056; Portugal, 11, 5,293;
Regne l'Id, 331, 1.6t7,1115; Suerte, 21.
47,746; %Me, 4, 2,650.

1 LLET

gnerannealEre.7.

ELS CAMINS

ecisells sortlta
Vapor alernarry "-Idalaga", amb
carrega genera h i trilliSit, cap a

Tarragona.
Vapor angles "Churrnea, do
transit, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Cabo Blanco", anda carrega general, cap a
Marsella i escales.
Vapor emptieyol "Manin", amb
el son equip, cap a ta mar,
Vapor japonès "Bengal Mant",
cap a Liverpool.

NOVES
Per una confosió que lamentem donareni ahir con] entrat el
vapor portugués "Fernao Velho_
so". Sembla que aquest vapor,
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LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

A. Rovira i Virgili

Neu: 25 cialims
g

1

Pa venda, als quioscos, a les
Oficines d"'Zocii.% Catalanri"
(Trafalgar, niimuro 14) t a
LA PU2LiCITAT

BANC DE BARCELONA
Aquest Liarle a la seva Central ì a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
itenovacions Conversions, Agrede cupons i Revisió de llisgació de l'ulles
'
tes d'amortitzacions.
Admet en dipòsit tota mena de valors
lianainuffloomansu

ri
¡Lo!

dnnfrir

1U2li e 4Ui4U
aU
doctor

nnidicito de regrés de París i
t pU (11 ¡Ola 11/ rePrie
rA,uulte.
_alai, 3, principal,

11•'
Dimoorem, 25 d'octubra de 1922

L'atemptat frustrat d'ahir

3

LA PUBL1C1TAT

LA PREMSA ES

TRAIS1GERA

A la Comandància municipal

PALAU DE LA 1-lornenatge al Tinent d'Alcalde del
GENERALITAT
districte X En Lluís MasConcurs
sot i Balaguer
El Consell Permanent de la

Quan amb les seguretats
o'han facilitat dos comunicats gels era portat a la, Inspecció ge... L'ESFONDRAMENT DEL MARC
referents a n'aquest atemptat. p erall d'Ordre públie, en sortir al
El -Temps", en el eme editurial,
Maneornunitat de Catalunya, ano!)
el text deis quals es el següent: carrer ernprengue ràpida fugida, comenta una Iletra d'August
DM el primer:
pretenent internar-se, sens dhb- Thyssen, considerat cona el degä
dala del ella 12 del corrent, acor"A la une de la matinada, al te per la infinitat de carreruns dels grane industrials alemanys, dà abrir ini Concurs lliure per
al proveiment de les segfients
carrer Nou de Sant. Francesa, da que existeieen en aquell lloc per escrita al canceller Wirth.
vant el número 12, se sentiren a elludir Ii perseeució de CIO
Segons Thyssen, la situaeite pereces:
b) Professor director de l'Es
diversos dispara d'arma de foc, era objecte per part dels agente, detlemanya es deu a la jornada
resultan' haver-hi un bassal de els quals es veieren precieats, en tie vuit hores, per tal com un po- cola Menor de Belles Arta de La
sang i un jove d'uns 25 anys es- vista que no obeia a les repele - ble no te el dret de consumir mes Bisbal, anal l'assignació de mil
cinc miles pessetes anyals, i
que el que produeix. En el eees
tes lerra, amb vestit fose, sa_ des veus d'"Alto!", a fer_li
versos dispars, resultant ter:t.
(m'arare aquait regim es mantel
b) tarofessor dels tres cur_
bates, gabardina i gorra.
ans de ta classe pràctica de FiPreeetlieva una profunda feri- essent portal a la cesa de socore. malt poe temps i la conseqüèn'sica i Química de la Secció d'Inda a la regid occipital que li
En el registre que en el /ra. cia es un esfondranient
Dan que el senyor Thysdústries Ouírniques de Fleecola
cause la non.
renal de la detenció es predice.
del Treball, amb l'assignació de
Al ma/eix temps que passava al seu domieili, es trobà una pis- sen invita el Canceller a posarmil cine rentes pc.sseles anyals.
aquest suecas, ai carrer de Mar- tola amb senyals evidents d'ha- es al davant del moviment per a
Les instäncies per a liendre
quet Si' sentiren lambe diversos ver esta', disparada i al ea rre ga - la prolongada de la jitrnada do
treball.
part
al Concurs /nutran d'ajustardiepars d'arma de foc, resultant dar de la qual Ii fallava una elepSegons
el
"Temps",
caldria
un
altre
carregador
de
se
a les prescripcions vigents, 1
eulejecte d'uns 39 anys, suea, amb
mor'.
reserva; una pistola aenb dos ea- considerar si la competencia a
es presentaran a les oficines de
-del qua! s'ignoren els noms.
la Mancomunitat-e-Palau de la
També reeultä greument feril rregadOrs i Ilurs corresponents alemanya triomfaria dels fabril'agent de ledieia Elorentt Pe- eepsules, mes dues caixes de mu- cants anglesos, francesas, etc., Generalitat—fins a les trace lto_
Ilejero, de 26 anys, dels dispars r.icions, essent la primera pisto_ cona sembla cicuta resmentat in- res del dia 15 dc novembre de
lue 1, feren els perseguits al ea_ la marea Star i Befalo la sego- uustrial v Car si un in- l'any actual.
Per a tota mena de detalls, dirirrer Nou íl Sant Francese, nao- na, i lotes duce de calibre 7.65; mistral! frances o Beagles reclarint Cli Ai .. ett portal a la casa de un carregador d'altra pistola pie; ma deis seus obrera un esforç gir-se, de nou a tretze, al Deparque
ha
dir
suplementari,
Ii
pot
una escombreta per a la neteja
secare (let Passeig (le Colomb.
tarnent (VEnsenyament Tecnic i
Al Hoe t'ea snMees lii trobà de les armes; una elpeula de tu- estat el primer, eurn a patró, de Professional del Consell de Pe,.
sofrir
de
la
creen
general.
Pecó
sell
Lebel;
dues
paperetes
de
la
•
dagogia, Urgen, 187.
nea bomba de n ä.
patró alemany pul parlar alele
Deepres al earrer 1e Ferran, "Antorxa", erd del enarquieta,
davatit el Pessater de eladoz, la per al sorteig d'una browning i Es que tots ds industrials alereelicia va (tetenir la nioto sirle- Ilibres. i una relarió dale conse- inanye han rebut les conseqüèncomarcer m'anea, I.5;; ( jr le metri- l'ea: del Done de Bardad:a, amb cies de 'a balara del maree Es que, El
pea ventura, la majoria delle no
deLn- llurs noms i dornicilis."
eula de vetZ" ne ia ,
han teseapat d'aquesta causa de
cal
Catalana
Diu la tercera nota:
gut 1 vete e. que
"Amplia itt la nota rualerior, en ruina i fins i tot han gaudit del
ren a la dreeeacie.
S'este repartint profusament
code
treure'n
beneficis
privilegi
Es croa ane res eee-eets del Ja qual es drena comete de la de_
pels peleles (le la comarca i a les
surte , vieren muntats a la mo- lenteja d'un individu antomeniat piosos? Despres dliaver evitat i endeble i Premsa nacionalistes
adhue
explota/
la
calarnitat
púComitè
el
Cerdee°,
que
dirigia
•
lo."
6:
3Catalunya
la segiient aLlaeuExecutiu eneerregat de cometre blica, temen tole Tauturitat de-- de:
El seyne eornueir,l. diu:
'Pana de les tres de da /*mili- tota nasse d'atemptals i que he- eiljable per a exhortar llur 110"Catalans:
•
con-.
reda una perella de adicta per_ em organitzat ell matdx. es fa 'ein a provocar un combat
eVan a cumplir qualre cents non/
abrerere
lava (ietir get tul 511Neete. i en constar que l'individu que es tra elsha
a Berlin una "comissió emys de la caiguda del caetell de
Hi
rota Amali Cerdeen° Alcalio, mo' arrier al earrer delesparteria,
i del earnle Jaume
tee, iedividas armat mtentaren el a l'Hospital Cierne, a les neta cje socialització" enearregatla Balaguer
a u' : '.;IS de Ferran "el d'Anpendre-los-hi el pres. crouant- del niati d'evite a conseqüenda d'estudiar reetabilitzaciú del gell
"
mere, la qual ha proposat dues tequera.
se anda .al metiu entre lins i
de les fj j des rebudes pels dieData simbólica aquesta del 31
immediates
a penden. La
tre e uI lirotele del qual resultà para que li feren eti tractar
(enmiele:eta a prouoreio- d'octubre de 1113 . Ella obre el pearimeea.
asir quan era portal_ a la Ins_.
ir r' el 'detineiti."
nar, per mednaciú de la !leidas- riode que tregirantent tiene el
Al Govern envid la policia ha eeceia general d'Ordre peblIc."
hank, tetes les divises estrange- tea ti de y etembre de 171 1.
faaleat tres noten relatives als
L'ATEMPTAT ES PR- res de lee quals la indústria aleNo que:a. no, el (farree baluard
fe, a'atter.
PAPA A 1:.%!...ENCIA?
lii realment fretura. La del conate d'Urgeil; gineta el prirnanya
La primera del:
eegona
a einelee ti- leer bahuird (le Catalunya. Els ea La malo que usaven els anar"Fa dos dies tiegue retleia la coneisliria
tele alentanys que tintineen un telans d'aleshoree no se hetdomarra
inspeer'e veneral d'Ordre peblie
"Indian"•
;bree. que el eraeme s'ilaViPI: oraanitzat qualre P° 3
acune" 1 ,54 '1 de la n'a-- ealor conetane un valor ur. Sea, La yen; ara veiern,curei
de la &eamer mis en el
grey, Mia 7. ” .; tes per a aternp- trieeea da Valenda. eslava plena Projectes enginyuses, pera p e r a denela poli t ice de Catalunya feu
realitzar-los,
cal trobar girantar centra el goverúador civil, dcpols cene si vtigues d'un llarg
tics per e posar la 'teje/lean:ene en l'ultra del primer foraster que
detereiment que aqueet atereep- v i a lg e leae eereeterete
veela a a p eran:ir-la. Daerera
livi
Corre la versió que un jnee eitueeiú de proporcionar
r n 2115s, t t ee a la nit
podent s'havia preserdat a un latler (le sea. Per a Mete la Comiese') de d'aquel' foresten', q ue P u l it al soa :a ,oel. eta fle t. 1 teatre,
eucialitzeció
goe ee re- li per la l'ideen d'un autipapa , i de
eslamer sine( ei Hoe aproximat reparacionsproposa
d'autor-Mame de Tes_
la 1110:IPdt!, darrera 'd'atonal rei
re e!11ll peeeaven efectuar-lo, guerra de TEleampla, parlent turre ele valore or de la Iteictiepa- la die/ cesa dieuneä un ser_ nnib :non marcial arenal valen- batee en situeeiú dc propmciu- contra el qual llague de redrereareee
die
l eee, per a laxe la cenns_ se En le a alter, venia joan II. el
porlava a apanar un
eemeral (te vigilencia en el cite el qual
e-id de socialitzade propeau que de la guerra contra Catabinva, i
sidecar.
e que havia de recórrer
Aquest sideear eslava malle- es rece/Ti ale vahees or de la l'erran II. el de tinfaust inatrtI
e: a eeireader.
eeesonat (TM eee tt hecia nie retal a Valencia i tenia la carro- iteielesbane d.ereaee4.000 mares neme i ele Entes i el connte-due
aateeva a la Hernia e (le Sarea seria deteriorada com si ha•e•ues ea mete 50.032.000 mares or di- i 1714 i l'extinció del gnvern eai, fi vi ji dos individus que li portal ntolt pes. Tumbe tenia la poeitate u Londree, eegons el da- tale. Darrera (Vaquen primer fenece Milano. Aqueet %aloa ser- raeter eme venia a governar-ems,
itairaren ectseile5. els quals bateria electriee teta ntalbe.
L'individu que va inc a epa_ a ida de penyera, per a procurar seguida a n'itere le.e autoritats
(Miar Se ' t1 tionaren manee,
(idees, !l'aires eenerliuee o fio- eis funcionales forasters que ens
presentà
presidecar,
es
porque merxaren precipitarle- rinr ell
han ruana! i ens manen: ee a dir,
ment e(.1 carrer a'Ansetra Caa-e eisament a recullir-lo ahir, ne- nene als industrials atemanye.
de Boris or ha la ineptitud i Todi. El procés que
Aqueeta
donar-lo l'enearreeat
1 en arribar al carrer Nou le gant se aemiesie
San! Franeeer nr.prengueren del taller de j'operadoras merque Letal • remareeda a Franea pele comença mide el primer l'oraste'.
Ley/natal i learthou. Ni Liti une eras emerne lis portal Cataeenytue
preetpinarla fugida. al n'aleje encara mancan arrerriar la beanee, pene, eueeebett agites- lenya 3. es e er t re lett i ed e eleal a te t e mes que remenearen a fer fao lacia.
e tt eltrl. ele aeent s.
rosa conteete l'in- la operante com la coneep Ale- vea de ronquesta.
caient en
A la
aquest mornent rnort pele (lis- teressat que ja ni pneeria una i, -auca, per tal con, ells proeu- Aquest es el iiiibol que velein
per; larspiraut Elorenli Pelleje- de butxaca i q•ue l'eudernä tor- len servir un Lacres general En Janine d'Urgen: ii govern .le
ro. i aronsegoint els allres fun- tunea per a pnear hi l'altre, i mentre que Alertianya cura eini- Catalunya pels catalana; el gede sansfer inteeeeeue vern propi, gula ande la eurottació
eatrient
eifillar. PF/ repelen' Uagreesiie warxe amb el sideear.
Aquest individu ne PS presente !nivele,
del seu antagonisla comemea de
a Utt 4i tt n S agressor.e. no
El ceeresponsal del "Petit Pa» perillate au.' tres seeles 111(5.: leed
senee que al/ eeii mateix els derant tot el die d'alta- a 'indiCriall que el puble
lanae, una Manea d tit flià que no ea t la llar de reparacions.
(15 destruit, que avui amb toles
Cal lambe remarcar que el . i- mune' paaearä un hieda elee riexel et e.
nostree Cueces Iluilete per imC. t 3M que lambe PI cap supe - decae del qual la policia s'a,/ fet. gnrae que cap dele Liiá dure pe- posar.
ri,,r ile poiieia tinet i e entejes chi-roe, tenia un aparen "Lot"
de ia guerra. Aleinanya
riodes
Catalans:
rime liar a imantar !a temida (bits subjecte al sirle. i el rodoriela evoluciona amb una repidesa
Anäreu a Rima' a lionnenallar
prugreeeiea.
tele havien 'le romelre l'eterna- en nortava un altea a ea rnä.
Caos Politice eLlar- la er kleta de Jefre "el Pelbs", fuin ele COP:ü1113, capgira- dador del Casal de Barcelona;
""" tal 1.u“Irien an lloc proper una tenint reo bateria el sidecar que
rada tle les cuildicions bucals, anea aun a Bala g uer a ron-minotneteteineta watt sil" cale te t a- , s'ha aeafat.
.bli la ronvereent vigilància per •,
eefrendeament
de lee tina/leca P d - rar la de Jaume el Dissortat elUNS DW.TINGUTS
tatS eis euiTers adj"'''',"1';' del '
Cure ha resultet de l ee gestione ; teleS, cli Pe' lea que, en algu- tjrn reeret de la vena set -a,
lea sethemes, ele eiereate finanenjerte, donan'. Pe r reed,tat d ul realilzarles per la milicia amb
lea (le La iadependencia catalana.
els funcionarec que eren
ca- mo rr o „ids fels d'ahir, han estar, eiers del man era., ieiun de Ilny.s No hl ha cap comarca de Cata( utitzadone lee ci, ieee alema- lunva on no pugui alear-se un alrrer de Ferran, prop de la placa detinguts:
¡u.0
equivalente a lar de recete., de struhols i
Relee Vieren una moto paradalguttee
•
Guillen elarli Taxar. de 21
cero, Ice
lee nepercueeems (Vaguee'. perances per renovar-hi el luque eoineidia anth l'aesenyelada : „„ ve. l eene ae ; enee menee
eedeveniment
cubre
la eituacia rament d'amor i eacriflei.
abano, el motorista de la qual, rei de 'O ;laya, operate de fa_
iitteriur
Je l'Aienaileya len eaduei notar llur P ees ''" cia • abal°1°- arica de, productes quimics; ViCatalana:
ne ia moto i sorti corrent pel cene Soler Juan, de. 21 anys, vi- '-oc e:S ittallS es rertenuttztt juco
A Baluatter, el dia 9 d'octubre!
hen
(emeebute.
De lote ele perillo Yisea !e llibertat de la Pätrial"
carece d'Avinyó, plar.
a Milans, dr•er, n l, gneis se'ls ocupà una
elenninee, el liemye peeviet
Gignäs i Regomir, disparant des pistola 'Star-*
(seda un d'elle
• ••
, que comeneä a rugir contra ele arnh el em• resoonent rerregadoe. l'estundrament /*malle:me 1,,,,icnee
aulae,
Teslundrameat
euHOHLe
De la "Joven/tul Nacionalista"
at gn' ,13 que °1. 9 rt'11 ,a
eequests tres subjectes penad). als
,r'P,
et:," ren ''agres- nyien a una banda demarque._ erelateu qua a lieeee daca es lai- ita Balaguer henal reina lee setaineut. Develt denexe es presea- gemid; aeaes:
ene ea la mateixa ferina. acolalos d ,
permeaissima,
seguira matar_lo en arribar al e uts de Badalona, amb 'Untent :a un dilema'. Anargula e eleaarquia. El Govern tepubtleä aledarrer carrer, enereuarnent arete n'organitzar 1 realilzar, atnb
Les pelmcres adhcalons
unió mana, Le trobare aqueet hivern
el de la alerce, guau ja Vagressor kraitres anarquistes, una serie
L'acte que ve preparant "Joamb inat eilSt interior mult greu. veutul Naduaalista" de Balaeuer,
anava a sortir al Passeig de Co- deatemplats.
eurreepoineal del -Jeuenel en justa recordar:ea dele eleetirs
lorn b.
Han estat no gal.. a ilispeeeela desElDebata"
a :Madrid paran ae
A la muto
trobà una pise
l'Autoritat judiciäria, tunea- geandeett i deceeettena de: mitre a del 31 deeetubre de 1-113 va en bon
tela Star carregada a punt de dis_ ment amb les ae-tatee ocupades.
eand daieser eoronat amb el miEs refereix a les qui- llo'. deis ezitä. Grans cola laren
parar i dues caixes de municions
Es supoea que aquests indivi- Etpanya.
en, amagues contra Alemainea, a els dels dei aeys peesaLs celem
(t empletes* algunes eäpeules solvan pendre part en els fets. prupaeit de la ealguda del mara.
teS . Ee desconeixen Lees ara qui dus
Malgrat la reeerva extraordi_ Multes d'equeetes mecieres aaaven nioll ;Muy de trabar-nos prop
ri4e ele, agreesors anorts."
laenlueiasnie vibra en tules
Merla gee es guarda. CO sao nIIP fine ara (litigaba, colara França,
Diu la segona nota:
envara
se'4s ha rebut darte - ecusada fer-hu let per a arrui- les nostres contrades i continua"Arnpliant la nota donant parió, havent-se
metat s'apersonen a les noetres
aesenvalet
nar Aleteen»; ineueet simpluma
co mpte (le l'aten/afile-ti frustrat
amics que ens demanen
aquesta tarda practieee
es tanmeteix Jebe. Als espanyols oficines
contra el governador I del qual tants
dades t per als Grans Actee que es
diligencies.
no ele queda lit el Gist redice portaran
han reeultat morts naspirant Pe
a eap la diada del ala 29.
PREPARANT L'ATEMPTAT d'unan' a liquidar Hur petita upellegern dos anarquiete.s, cona a
Slian poeta. salvar els hacenc oeseqüencia de les investiga_ S'amsegnra que Arnali Cerdee retire niudesta, fent un vi-algo de vender:1s
que suportan manifescions tetes per a aclarir qui po- en, la nit passada anava pas- vatteatmee a Atemanye. -El cas tneions (ama la que es peraleda
dEspanya
Ce
inuit
illetint
del
gues eseer l'agreesor que va fu- emjant per les Itambles i Plaea
la nit del 29 al ceetell emd'Anetuterra i dels Etats Units, d'anee
gir,
vingut en coneixerne'nt ita Catalunya, endrant també
pl ural davent del Sant Crist i es
que armesf era un subjecte ano- Icatre Eldorado per a ennveneraia ¡,er exemple. Ea aquests paisue ere ver entusiaenne que sei-ein
trienal Cerdeño, que diri ela el ro_ que es trobava allí. el governa- els afers són els aeers. A Espanya el viu desig aulb que els tracioIi ha faltat de coneixer
mite exceutiu encarregaq d'urge- der.
alemans u afeellit notaltre.e, nalistes rolen retro Heme/latee de
nitzar i dur a terme aquesta
Despres sorl 1 t es reuní a le
Fidelitat a la Pälria. Als electas
elaese d'aten/ni:dais en unió de Ge Rambla de Canaletes arrib algunas ele franceses."
ea farà tina GRAN MANIFESTArae Tejedor. que ja havia estat subjectes que l'esperaven.
C10, •NOCITRNA AH CASTELL,
detinigut la tarda anterior, meaessent molls ele joves que s'han
L'ADENT
D
E
POLI=
pant-se_li
morena de la deinserit a /melar atxa eu aquest
PELLEJERO
t eneie tan paquet que contenia sis
TEATEE
L'EN:
CATALA
/Madre, per la qual coca, per si
L'agent Pellejero, mona alar.
acifee.,s prime/Tm adhesions que
e: Cerdee° saneen:es refweiat al perteneixia als que foren eproAquesta un al Tivoli s'es- "Joventul" ha rebut honoren en
gen 4 1Amicili, funcionaria de vi- vate darrerainont i aquí pres
renarä el (medro de costunts, de gran manen els nostres treballe.
gAncia es personaren al mateit, lava els servele a la delegació de Manea Avellant.. "La ',eta mejor
ce mprovant que t'ele pee s'havia policia del districte de les Dros- de Viia-florida", rafe; i arrua- Sen lotee tres d'Aineriea: Del pe"Itessorginient". de Illienme
Pn 3at al Hit i nheervant en (11 sanes. Era fill de la provincia de jat en obra lírica per En llaman riddic
Airee; del 'Centre learalr, da
4ficar a senyats de gran agiten& Cuenca i ha deixat Co n) a familia Ribera, amb música del nieetre
e tsige lase".dc
Ildactat
idftetagaiz, 41 clieti Jale Its,em
Pre eedint q la km.; detenciá,
la seva. avie, una germana.
C rUelä Gasaacznont,
•

segón aplec
d'Acció

ELS TEATRES

(Aquestes feetee d'homenatge Josefi", a la que assieti, porlant
que se celebraran el vinent diu
'a representació de l'alcalde, el
menge, tila 29, prometen revea
lostre dignlesim Lineal d'alca'.
tir gran solemnitat, donat Ven
le En Lluts Massot i Balaguer.
tusiasnie que regne entre els ele
A les vint-i-una: GreAdientoe i
nients d'aquella barriada.
derprenerds focs artificial@ ea
En representació deis velns
l'esplanada de la Sagrada l'ande
entitats adherirles a l'acte, la Ce(
Ha (Poblet), aran un magntile ter
missid executiva farà ofrena
@al aliegörie a les testes celebra..
eenyor Dluis Massot i 13alaguer
les.
(te les insignias de conceller i dc
A les vint-i-dues: Foinent
tinent d'alcalde, d'un valida i ar- elartinene. Escullida fu nció tea.
ttstic pergame, obra del dibuixam tral, posant-ae en escena 'La rel"Santa", d'un bastó de paseig
na jove" per la companyia que
un nitro de buixaca, obra del tant magistralment dirigeix N'Ale
joier En Jaume Mereade, i un faisandio Nolla.
xi brodat anal) or.
El renotaenat quinte( `Palria*
Simpatitzen i han cooperat a le execularä les milIllora pece, del
celebració d'aquests actes les seseu eeeullit repertori,
eüents entitats:
La Unió Gremial de Sant Mar Cardanes
ti; Sindical Agrieol de Sant MarMate de onze a una: Playa Va,
ti; Club Deportiu Júpiter; Cenlente Almirall. Per 4a cobla "La
tre Moral Inslructiu de Pohle Principal de Bordils-.
Nou; Cooperativa 'La Constancia
leortu pío (entre carretera de
Martineuca• Eseola Choral Mar- ffibas i Marina). Per la Cobla
Duerma; edeneu Cantan; Foment eGathalónia".
Martinene; Nostre Casal de la SaPasdeig,. del Tetona( (Pohle
grada Familia; F. C. Martineue; Narra enercuareent
Pujadas. Per
Pomell de Joventut "El Ahelee de "La Principal de Tortellà Eolgaroles"; Centre Nacionalista
Valencia (rateretiament DiagoRapublieä; Fiesteen:tal, Republi- nal). Per /a Cobla "La Lira",
de
cama "El Pueblo; Cooperativa "La Torroella de Moneen
Económica"; Cireol Lhbaral DePlaca del Guinaedó. Per la "Conmerätie Catalä •del districte X; lea Barcino".
Ateneu de Sala Lluts Goneaga;
Tarda, de qualre a sis: Ma l lorAteneu Obrer CatallieeeSoeietat ca, encreuament Xifre (Carnet da
Cherai "La Eclipse elartinensee; l'Arpa). Per "La Principal de BorCasal Nacionalista Martinene; das".
Centre de Neetra Senyora del CaeCaler Pere IV, Piara de Colara.
me i Sant Peta Claven: Ater.eu i Per "La Principal de Tortellà".
Escales Cable-líes Pral de al Ribe;
eeilencia (encrenament Cerda.
Cambra Autonomista de Propie- aya). Per "La Lira", de Torroella
taris i ludes-tri pas; Club Deoer- de Montgri.
liu Europa; Sindical ProfeeeloPlaa del nuinardó. Per la Conal d'Induserials Flequers: Ale- Lix "Cathaeania",
rail Obrer Martinene; F. C. Pulule
Note; Aesociarió .de Propietaria
del Guinardri; Associnció de ProMetales de Saele Eniaria; JOVenDE
tut Naeiona.tsla del M AP.ell Obrer
Cataiä; Fornent Serdanistie
PROCURADORS
Sant Marte: Eoment Sarelentstte
de Poble Non; Agrupació Excur•.
Sassici primera
sionista "Jeleter"; C e ntre Celelie da Pekin: Calegi Olielal de Fan
Ahir, a les, once del mate llamachetes. de Bareelnr.a; Pomell gue lloc la primera sessió al salb
Joventut funtor e ; Porriell de (entra' del Palau a.° :L'elles Arta,
Joventut "Cantiga Rodó": Grop preeldint el degit del Col.legi de
Excursibniete :Uarlinene; Comie- Peocuradors En Pere Vereee•
siú de Vetes del caree de Pea, IV;
S'afegeixen als presidents hol'ente!! jip Joventut "Auba N:o- atorarle En Santiago Alba i N'Avexead"; Coneiseiú dc Peopielaris
Ii Montero Nillegaa,
Millones de l'ex-poble de Saht
S'aprobä per unanienitat la teMart ir Joven t int Nacionalista Obr.
„ del p„b1,, 1: curt, Deperii „ esartt siS que exposa En Josep Dei hart
m arr i; Alentar Deranermin Reerne t Musitu, la qual diu: "L'Asscmalista de la hIe Nau;-Ilnir7 da l'elea deesit,ise, que es, reicri”,
Propinarle i Industrial% del dis-' " e ' S a".tee " ves s 'ull),""e
e'
telele tX 1 X; Javeatut Nadarte- Pr rueeuimeule que es redueixen
ela
Possible
lista CaLaluave; Ll S. Cellic Veree ' a Mera
daguer; Societat Choral "La Lira gastos jutUial e i e s gerantitzo
edereuu.e„e ;
e, 2 , s„ . dama manera absoluta Texereiel
danta del Pode-l; Cooperativa -I.a del d' e ' ue les para,"
Aleehures el senyor Verg63 ceAmistat Alarninenea"; Joventut
Nacionalista "las Net; dels di la prceideecia al ttellYOr TU n
niogavers": learia Naeionailieta, lene degä del CoLlegi de ProcuraPerie die: lleuert del Caeal Nada. dora de Madrid.
naleeta Veraeguer, i -La Veu de
El senyor Turren va posar a
bant Mane .
diecusiú el primer tema: -curar
El efogrema dele rieles que es pareixenea en judtdis". Parlaren
celebraran rie cori eeedeix:
en la seva defensa els senyors AlA lea
del
elisea da be /T e , dc Madrid; poeee, d'AlbaC01111111i6 general en el temple de vete; Hi pé, de Barcelona; el deg3
la Sagrada leatailin.
del CoLlegi Ic Vallan/Miel; Joau
De once ta detee: En la Tinen- Garete Coca i Lluis Soto, Ce Macla dellealdla 4a Laude el:alinea- drid; Nicolau Ochoa, de (Jilote i
ea, sola la direeeiú de leeu mee- abs ,iegan; de Lleyda i Múrcia.
Ire, En Rafel Lunada, execulare eenyer Verges &ruana que r›
millors composicions del bel.: teeni una ponencia per a que eseseutht repertort.
•
tudi i ceda-ti la eoncluesió defiA les once: Camp de, joc ten leva per a la sessiú tic la tarda
Jr . C. elartinene letereeeaut pard'avui.
tit ici futbot, on ea dieptilitran
La comissió queda fillenada pele
una magniera eupa, donada per
la Comissiecculiva
ex
del Heme- senyors Alberea, !libe, Garcia Coea i degans de Tortosa, de Meta Latee.
d'Oviedo.
A les teclee: Cirandies banquel ga 1
sessi6 per a cenEs suspén
co l'espaiós ealú del restaurant
tinuar- ,,e a les quatre dc a tarda.
-L a Patria" ',trabaras Moritz).
A lee quinze: Cniup "Júpiter-.
Seasla seaona
Grandiös paetit de futbol per els
•
priniers equips "F. C. Martintenc"
A dos qtarti de elite ‚II' la larda
" C. B. (L e ite r”, diputant-nu eumenteä lasegona seesal al riusuna art.:Mica i valiosa copa do- tela local, presidint el dege. (MI
nada per lexceLlentleenii senyin. CoLlegi de Valencia ecayue Tealcalde de leeecaloem, marque,' eue,
Es disetitf el segon terna, quo
A les disset: ateneu Demaerä- porta per note: e Ararietits"• Pretic Regio:milete de Puble ,Neu. nena la parienta per a disentetain
Grane illidiC n Ulla de ballets l'oP ti - els sen yors Sido, Verges i Tornee
lars catalans, prenent-ba part i els degans de Selp.5%ia i Terl'Esbart de Daneuires de PEecula tosa.
Cheira' Martineeea (rnestres Je'Volees-MI s'entra a la diseushl
sea Queralt 1 Tornas Alboi. ․ ): del tercer tenia: "Lituil.trid
.
l'Esbazt ne Dame:ti:es -Vmda- nombre de Preturadors". p'e'sengu te" (meeere talemed Nouea- ',arel treb:::Is deis ColJegie de
reda;), l'Etbart de Deneuires de. Cileella de la Sierra. Gerona, TaCasal Nee.enalista Martille/1C rragona, Meirda i altree; despree
(niestae Juan Salas), i poea a discuene. arenent-hi
del Naätee Casal de la Sagrada part ele b,enyorts Soto. l'ornern
Familia (Inesire Ramon Case- Iglesias. Prime, Verges i Pina. Pollas); aeompauyarä diles daneret eat a vot,tteia. s'acorda l'inane el
i ballet; la ten aplaudida "Cable nembee, sEtr•60 %ots contra 40.
Cerceno".
A les diesel: Granniós i asenvez:5 tarcera
Hit enncert im l'Ateneu Obrer Cataiä del Ceul, (glirree de l'Orfetydotze. deepree de la
Eecobt Chorea Martinenca, sola visita al Pelan tle Ju g ada, es 'elebrä la tercera ßeSNIS, prPtildit.
la valiosa direceid deis ecos me,Col.legt
tres Einmenuel 13oeser, Coneor- la prl degä
SevlI la senyor Isidor Parea !tojo,
di (jet:lar:el i profeeeora N'Ardo
El senyor Verch &mana lene
nia Urdeitx, i ruidarä de la par,
inuaical la popular i n diosa bao- es llegeixi I'artiele de N'Eusebt
da Mart;licnca, sota la direcriú Fina publicat al "Diario de Dardel seu inte.iGant me.itre Lii ne_ 'p lena' amb el tilo! 'A los profel Losada.
curadores de Espaila`.
A la ruateixa hora, en e loelrt
Es mesa a discueló el quart teCasal" de la Sagrada Fanillie. ma: "Despeses en el,, pidiere",
oran conferCncia instructiva suPeonen la 'taranta per a 'remete..
lace "Lo que e; el cine y 10 qne ne els sruYers Alberce , Nadal, Tudeuria rieses prolectant- sa cene rou 1 Iglesias: el senyor Verges
complement de la metieres. Una fa un resuma just del tema i deescultela serie de pel.Itcules, en- niana que es passi a vofseiö, catre elles la (le la "Caloraeió de la sent aprobat per unantinital.
primera pedra de la colunma. re •
Es suspón la sessió tina a dos
conl de lea Wites (4.1. l'any Jubilä (parta de cinc cla la tarde.
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La qüestió d'Orient

La crisi anglesa

les reparacions

.El Canceller Wirth proclama la falli- La llista del Govern format per El general Raffet Paixà exposa en un
discurs el programa polític kemalista
Bonar Law
da de la política actuaLdel seu país
La Comissió de reparacions es traslladarà
el diumenge a Berlin
Berlin, 24. — El canceller de
, l'impera
en una conferencia que

flor deis menahres dc l'Associació
del Foment de les Arts Decoraticelebrà ahir amb els caps dels ve de Barcelona, el president del
'ciferents partits politice, declara Censen municiaal, M, Puech, els
'que era impossible continuar la •saludä donant-los-hi la benvinpolítica actual, afegint que el Go- ginia.
Recorda les recents visites tevera alemany no pot seguir efectuant els pagaments que li exi- tes per altres corporacians;
seixen els aliats. Pinahnent pro- al.lusió el gest de la municipap_
clamä la fallida i fracàs de la po- tat de Barcelona en donar a un
Mica actual alemanya.
carrer el noto de Paras i alleDesprés d'aquestes terminants mant la sexa amistat fidel.
es
creu
que
el
candeclaracions
L'orador saluda ale represenceller les repetirà al Reichstag tants dele artistes que han valsobre la qüestió dels pagaments gut a realitzar una pelegrinació
que s'han de fer per indemnitza- prop de les obres mestres de la
cions de guerra.--Havas.
pintura, l'escultura, l'arquitectuBerlín, 24.—Ei canceller Wirth ra i les arts decoraiives franceLa eelebrat a darrera hora d'ases.
questa tarda una., conferencia
Estimà que acinesia es la maamh els caps deis partits poli- nera
(l'adquirir coneixement
¡ice.
recte i personal do 'anima fran1 El Canceller s'ha desdit de pro- cesa.—Havas.
nunciar el discurs que es pro:posava fer, en el qual pensava LAD PERDUA DEL "ROLL2ND
tractar de la política interior i
MORILe..e.s"
ye les repercussions d'aquesta a
Brest, 2l—Es continua cense
aa politice exterier.—Havas.
noticies des do fa 48 hores del
COMISSIO DE REPARACIONS
anhelad "Rolland aforillot", que
. ES TRASLLADARA A BERLIKI
havia d'haver arribat a Cherburg,
que no contesta a les senyals
• París, 24.—Avui ha estat domi, un comumcat oficial que diu deis semafors.—Railio.
París. 24—En els centres macom sesuda:, "La Comissió
Reparacions. despras d'haver ritims daquesta capital no maconsagrat tres sessions ti l'exa- nifesten cap inquitud respecte de
la sort del submari "Rolland Momen ofició de les proposieions
ialet", puix suposen que l'únic
piles sotmeses, per les delegadali
francesa
ouc pot haver-li passat es que
cions britänique i
es suggestions fetes durant les hagi tingut alguna averia a la
laiscussions. ha acordat per una- 'maquina a conseqüència deis (Mnimitat dc trestladar-se a Der- arees temporals.—Havas.
im, per tal de direutir amb el GoEL "ROLLAND MGRILLOT"
Kern alemany les mesures que la
Comissió estima neeessäries per
THGVAT 1 REIMOLCAT
obtenir requilibri del pressuCherburg.
— A conseqüència
post alernany, aixi coca restaba.
duma via (nigua que sala °hect
lització del merc.
bord
del
subinari
"Rolland MoLa Comiasiö de Reparacions
eortirä aixi de Paras el diumenge rdida', tingua el vaixell d'ésser
per la tripulació anit
g la nit en direcció a la capital evacet
prop de la illa daaurigny, no Iluny
a! emanya.—Havas.
d'aqust port.
L'oficialitat i la marineria del
CARFEPETIE. ur--.0AFIA A Vil, submarí l'oren reclinas per un
París, 24. — Avui Descampe, en altre, vaixell francs. — Ilavas.
paras, 24.—El entall ad ..110_
Dorn de Carpentier, desafiarä al
Set] recent veaceder Battling-Si- hand Murillot", que havia tingut
ki, pera al litol de camina del telón ii ésser abaudonat el dissabte pos_
de pes fort. Aquest combat tin- ala per haver-se-li obert una da
dala sens dable Ilee a Londres, daigua. ha estat trehat pel lorsobre tot si Sici derrota ä Joe mller "Easeigne Rc,uge" i remblcal fine a Cheiture.—Radiu.
Beckett. — Radio •

Avui jura el nou ministeri i demä serà dissolt el
Parlament .•. Lord Curzon continua
a Afers Estrangers
•

Londres, 24—Bonar Law ha de la Cambra dele Lards.—Rnpresentat la següent Insta que dio.
constitueix el non Gabinet briLA PRESSA DE POSSESSIO
tänie. Aquesta larda ha estat solLondres, 21.—El Consell primesa al Rei, el qual l'ha aprovat.
El president del Consell: Donar vat es reunirà demä al mal( al
palau Buckingham. Els antics
Law.
President, de la Cambra dels ministres remeteran al Rei els se-

EL PRECEUPGE7 DE LA pilan:ria FRANCESA

Les primeres figures de la crisi

Han estat nomenats els representants francesos a la C. de la Pau
Constantinoble, 24. — El generad Raffet Paixà, nomanat comfasari extraordinari a Tracia
per la Gran Assenablea Nacional
d'Angora de pas a Constantinobao, ha pronunciat a la Volveraitat un discurs en el qual ha exposat el programa potaje dela
kemalistes i Ira declarat entre altres coses que la política exterior de la Gran Assemblea Nacional es basava en la realitzacid intangible da pacte nacional,
sense cap fi imperialista. En
quan a politice interior esta fi:rada aquesta per l'Assemblea
Nacional elegida i per conseqüent
basada en la sobirania de la nació cense cap reserva.
L'orador ha afegit: "Els padres legisaatius i executius cofe,/

de decidir-he definitivament.
Latussana den desee simplement
propoSta als turca,.
En el cas quo aquests no es_
tiguessin conformes, podria set
designada per a noe de la Conferencia • una cartet de la Italia
central o meridional.
Iiàlia accepta per a la Conferencia un procediment que coma
prengui duce fases, una de les
quals den esser especial i .solsa_
raent per a tractar de la qüestió
r DAVID LLOYD GEORGE
dels Estrets.
R. AUSTAI CHASISERLAll'i
President dirnissienarl despeaa
Es nimba aprovada ha Insta
ox cap cor.servador que amb el
de sis anys de Peder
de les potencies frie han d'ésser
seu darrer discues pcopesä la
invitades a assistir a la Conferuptura do la ccalició
rencia, neró considera necessari
que acinesia sigui convocada el
mes aviat possible.
La neta. proposa que siguin
concedides facultats ab soviets
per a asignar el tractat,
a les altres potencies ei dret
fer reserves sobre aquest punt.
Finalment s'adereix Italia en
fot a que siguin designats des
plenipotenciaris per cada potene ia.—Havas.
Conslantinehle, 24.—Els Alta
Comissaris aneas han demanat
Covern d'Angora que es mostri
indulgent amb els greca d'Anatcla
lia fets presoners entre les tropos hel.lèniquns i considerats
traidors a la pätria. Els aliäts
fan consta que ,aquests individus
M a OOraata Lata/
LORD DERVY
foren enrolata per les autoritats
!a Pre- gregues durant Vocupació.--11apresad e nt del neu Govern I non que Lain ceda
,!(o i aman, conserva a er ocio- 111de:tela i que co:. farä càrrec da aas.
la cartera de Guerra
nafta
4-11 — •
I>
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Paris. 24.—A la ponencia del
D'Irlanda
gelle dels Hurs respectius minisCemuns: Marques de Salisbury.
enyor Chane Delaine sobre el
Cauceiler: Mister Cave .tenis i despras d'aquesta cerina5Pressupost (;el riiiii:stcri de Ma•
aailistre re l'alancee: Stanley nia els milis prestaran juranient
rina ;ei' a rexereica d 1923, P9
de f ide fi tat . —Rail io.
Da dein.
redueix de mil cent vint-i-eine
/anlioa s aproximadament, a milMinistre de l'Interior: BiaiaaeE LES
LA DISOLUCIO D
nl
man.
quaran ta dos els eredits dea(. 41'
tin
CAMERES
Fereinf Office: Lord Curzon.
laats pel Oovern.
Londres, 24.—El dijous signaMinis 'e de Colönies: Duc de
En conseqüència, deixant apart
rà el Rei el decret de disolueió
Devonalare.
d'a queeta suma la de vint-ialos
Imilions de despeses extraordinäMinistre de la Guerra: Lord de les Cambres, quedant per tant,
Dublín
24. — Informacions
fitxada automaticament la data
ries per a salvar les desposes de dorigen
a '
fidedigne lineo que sec- Derby.
de les eleccions generals pel dia
guerra, la quantia riel i efectiva
Ministre de la India: Prole.
La
eaboacint
un
moviment
a
fa15 de novembre virient.—Radio.
del pressupost de atelana per a
Primer lord de l'AlniiralIat:
1923 resulta asser de mil vint vor de la pan entre els ',adelfa- Aniery.
ITALIA I LA CONFERENCIA DE
listes
i
republicana
irlandeses.
mili tas, es a d:r, una quantitat
President del Board of Lade:
LA PAU
Segons S : asegura, és el frare
es o mellys semblant a la
PO
Cork, el qua Sir Felip Creame.
París, 24.—El comte Sforza ha
de l'any 1920. que era de !oil set captaxi 'l'hornee,
OsMinistre
d'Higiene;
Artur
desempenya el papar de mediaremes al senyor Poineara la no_
reilions.—Havae.
ea ren dor i negociador.—liavas.
ta del Genero d'Italia referent a
SanMinistre
d'Agricultura:
Ministre
LOndres, 24.—Telegrafien de
la organització de la ConferenEL FOMENT DE LES A:1-1- 2 DEcia d'Orient.
CORATIVES DE BARCELONA A Dublin que els irregulars for- ders.
muten repetides peticione de pan
PARIS
Alterne),general: Douglas
admet relecció sobre el
flor en ha de verificar-se, d'una
. París, 24.—Duvut la t'errada) que semblen acceptables pel (lo- Hong.
Lord Curzon serä a mas cap Conferencia europea, si ba avena
celebrada a rAjuntainent en ho- vera ba""ja•—Havaa.

t

ezta preparant
movirn-ni- a
favor de la pau
-

•

CATALLIYA
SITGES. — Di dijous de la setmana passada donä al Teatre
Prat Suburenc la primera conferencia de la serie que ha cogerlazat la oventut Nacionalista, el regidor de la ciutat coarta!, la jove mentalitat de la política catalana, En Manid Estere. parlant
tal cona salada anunciat de "L'obra de cultura de IrAjuntament
de Barcelona". L'anunci (raquesaa conferencia, que fou ilaustrada amb interessants projeccions
films einemalegrafies, atrague
una nombrosa selecte concurrencia.
Comeneä el conferenciant, despees d'unes breus i galanes paraules de ractiu i digne pedadent de la Joventut Nacionalista
En Salvador Soler, explicant que
a l'invitar-lo la T. N. per donar
la present dissertació hada preferit parlar d'una obra positiva
3 ja complerta o que esta acomplint-se en be de la futura Ilibertat de Catalunya, que no pas
fer un discurs de simple exaltacid patriótica.
Entrant ja de pie en l'objecte
d3 la peroració, digné que la
Mancomunitat de Catalunya tenia cura de rensenyament supe'dar. Així velen] a cärrse del nostre Govern incipient el benemeJia Imil g ul d'Yugula ‘gallula,

wirlnn•

l'Escolla del Treball, l'Escota Superior d'Agricultura, la dc Directors d'Indústries. ele.
En canvi a l'Ajuntament de
Barcelona se li ha contlat l'ensenyament primari: vaus'aqui els
grups escotare Baixeras, Pero
Vila, Ramon Lull, Eseola de Mar,
Vilajoana, cus de Vallearea, etc.,
essent de remarcar que molts
d'ells estan enclavats en herejedes obrares, i que per tant,
hornee del catallanisme sense fer
profesiö de democracia acluen
tontera amb un pur esperit democràtic.
A continuació es projectà l'estat de les (flacotes municipals,
quan Barcelona esteva regida
pels elements espanyolieles, i seguidament els Wils i suntposos
edificis que s'han construit Buera
sota regida deis patriotes catalans.
Totsegult .passa• per la vista
del públic cii 'Hm de l'Eaf„pla do
Mar, el magnille grup destinat a
nens raquíties. Explicà el senyor
Esteva raventalje immens que
representa per als nene que celan mancats de salut i que viuen
en aquells piscis miserables
completament mancats de sol i
Ilum i higien.a, el asser transportats durant aria bona part
dia vera la mar, rebe g eis en-

ecnyaments prbp de la cancó de
4es ones i fent exercicis corporalle a ple sol, retornara al seo

naguat cos la salut perduda.
Tamha es projoetä el grup escolar "Vila Joana.", residencia
on mori l'alt poeta nacional moscau Jacint Verdeguee. Aquesta
escota estä destinada a deficiente, ço as mute, ceda sarda i
anotes. En aquest film admirarem l'educada) perfecte que 29
dona ale idiotes, la manera admirable com s'ensenyo de llegir
escriure ale cecs, l'excelaent
guisa d'ensenyar de parlar ala
mute. Voltant recline' hi ha frena
doses hoscos que eón aproillats
holla-ment per a donar tes lliçons
a l'aire lliure, voltats els infants
d'armen pais,satge uberrim de
Vallvidrera,
Pecó el me§ interessant de
tots lis films feo al de la República infantil de Vilamar, establerta a Calafell. La paraula cunda del conferenciara ens anä
esplieant- el funcionament d'aquella colónia infantil, que es d i
per un president do la Re--rigda
pública, i per sis presidente do
cada una de les viles en que esa
la dividida la ce:Milla. Aqueste
presidente són elegits per votacid entre tots els republicans. Es
redacta lamba el "Diari de Vilamar", i s'acomplaixan altres múl
tiples activitats que denoten l'espléndida organitagació d'aquesta
magnifica Obra de la Q0141458iö

de Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona,
Finalment araba el conferenelant amb un brillant parägraf
en el qual relaeiona d'una gala
faisó l'obra positiva acomplerla
pel catalanisme, i l'esperança
suprema per la qual Iluitern i
seguirem lluitant tota la vida a
despit d'amargors ï de contrarietats: la lliberlat per a Catalunya.
Prolongats i sorollosos aplaudiments coronaren la bella disertació del senyor Marti Esteve,
sortint el nombrós púlale en extrem satisfet de la brillant erataria del prohom que acabava
d'escoltar i de la magnifica i
transcendental obra que porta a
cap l'Ajuntament barceloni.
EV231.—El die primer ne novernhre vinent quedara establer
el nou servei de correspendancia
pels ferrocarrils de Catalunya,
millorant en aq,aest
sentit ta po„
blació de Rubí, aaa tindra tres correus ascendente a l'hora de les
5 mata 12 migdia i 4 tarda; i tres
de descendente a un quart de set
del mata a un quart de dugues
i a un quart de sis de la tarda.
Enguany l'elaboració al Ce
Iler Cooperatiu d'aquesta vila ha
estat de 1.142,500 quilos de verema, havent-se aconseguit uns 1.1.
graus d'alcohol,
Novament reunit la Junta
de Subsistències per a fixar els
preus a que s'han de vendre ele'
articles de p rimera !atelana', du-

De França

Continua a Marsella la vaga *$21'
inscrits marítims

rresponen a l'Assemblea a
qual designara els comissarla
responsables encarregats gra
acamar segons les indicacions
l'Assemblea.
El general s'ha pronuncia!
•contra el regim republieä;
parlat al Kalifat corra d'Una pa.
sona sagrada encarregada
conservar el poder espiritual sa
bre el mdn musulmà, perca afea
si perdis la s e va qualitat de sai.
dä sen poder temporal terna,
ria a la nació.
Rafft Paixa ha pronuncia
aquest discues per tal de prepa.
rar a l'opinió pública per al r4
gimen preconitzat i admire per la
Gran Aseemblea Nacional de Te
quia.Radio.
EL PROGRAMA DE LA CCNFE.
RENCIA DE LA PAU

Londres, 23. — El "Times" ea
posa les diverses qiiestions cat
secan n'edades a la praxima
conferencia de la pan, entre elle
la de la sort de les mineries
Turquia deis refugiats gens, aut
quals as evident que els goverm
aliats han d'ajudar a instaalar.
se en noves Itere a Macedenia;
deis armenis que queden a Cona
tantinob,le i altres parts dt Tuai
quia. i per últim, ital aceita
pament de milers de refugian
falsees ant iboIxe*vistes actual
ment a Constantinoble i que pai
den veure's exposats a neus soe
friments quan els kemaliste1
tornin a Constantinoble amb llar!
anafe als bffixevistes.
En suma diú el "Times", a la
próxima conferencia de la pau
els governs aliare tindran una
ocasió única de tractar amb pral
dende amb un esprit de conch
nació amb el centre actiu
quest moviment extraordinárIa

ment. important dele potaes as.
siaties.—Radlo.
ELS REPRESENTANTS FRANcEcos A LA CONFERENCIA DE
LA PAU

Paris, 24. — Es considera po
sible que el Cense! l de ministra
franees senyor Poincaré es dirigeixi a l'ex-arnbaixador serme
Bompard i a l'ex - president tak
Consell senyor Lelgues. en d
manda de que representin a Fi
ça amb qualitat de plerapeteac
ciaris a la Conferencia de la pu
del próxim Orient.
L'EXERCIT ROIG A LES POR.
TES DE VLADIVOSTOK
París, 21. — L'exercit rei g ti
arribat als arrabals de la dula

de Vladivostak, peró sembla

Iles trepes japoneses impedeina

qui entre a la poblacid—liaraa
PROCES CONTRA L'ASE>
SOR DE PILSUDSKI
Riga, 24. — Ha començat i
Lvov, davant del Jurat, el pro,
EL

Marsella, 24.—Per a demostrar ces contra Fedak, autor de la•
que continuen essent nombrases, temptat comas en setembree
1921 contra el mariscal Pasuda
els inscrits marftims i empleats ki.—Radio.
del servei general de Lord que es• ELS BITLUETS RUSSOS
tan en vaga assistiren ahlr en
Berlin, 24. — Una nota reboia
masSa, en nombre dime 3,.000, de Moscou diu que el Gansea da
a l'enterrament del fill d'un d'ells. comissaris del poble autorta
La llarga comitica recorregué els' zat al Banc de l'Estat rus part
emetre nous bitllets par tat daa1
carrers de la ciutat fins al cementar. el capital per efecta
mentid, sense cap, inejdent.--natransacciona comerciada.
vas. a
dio.

rant la segona quinzena d'octubre.
— La Junta de Proleccid a la
Infancia i Extincia, de la Menda.
eilat d'aquesta ella, publica la
nota mensual que segueix:
Setembre de 1922.—Sobrant del
mes passat, 3,76721 pessetes;
captat durant el setembre, 26745;
suma, 4,034'66. Pagat durant dit
mes, 4 15'60; queden en caixa, pessetes 3,61906.
— L'Ajuntament ha cobrat
per drets d'edificació durant els
sis mesos d'exercici que es con•
timen des del primer d'abril a 30
de setembre la quantitat de
3,87790 pessetes; cal tenia' en
compte que fa dos anys que per
aquest arbitri solament es cobra.
ven uns 700 pessetes l'any.
— El periódie local "Sabe Nova” . anuncia l'organització d'una
audició matinal dé sardanes pel
dia 29 d'aquest mes.
El propi periódic anuncia bimba pel dia 5 de novembre vinent
Patalee Nacionalista del Valls,
que tindrà lloc, a aquesta vila, a
claree de la cobla "La Principal
Barcelonina".
— Ha estat augmentat en dos
homes mas el cos de Mossos d'Esquadra que presta servei en
aquesta alta.

reconstitueiß de l'Orfeó Vilafrit
qua
Anys enrera, fervents paIriete4
aimants de l'art choral, intenta
ren, i adhuc aconseguiren, cona
tituir un Orfeó L'apatia paisn
fou la causa de la total fallida
Avui, pecó, regna prou entussiaa
me per a fer reeixir aquesta
tan catalanesea.
Un estol de noies han tornera
eat d'assajar catieonetes Pe r hl,
de debutar a genera d'aeltai
any,
— El 'Bloc Catalanista" ese
preparant una activa camPaa.
de catalanitzaciá.
Bentost secan anunciats ear
e ets d'escriptura catalana Pul
senyoretes i obrera.
Altrament, al mes de acivealare
se celebrara la primera de 11
Assemblees generals extrae:carda
näries per a la fixació de l'idea'
ni j de les normes precises peti
la sena realització.
— El passat diumerige,
22, els segons equipe "Trada0,
i "Kikoas", del "F. C. Vilafranel
jugaren el primer partit de ea''
pionat.
Resulta guanyador el Pralle'
per un goal a zero.

OLOT. El dijous passat fe
rent profesió al Convent de Re!'
ligioses del Sagrat Cor de Marj
VILAFRANCA DEL PEREDES.
les senyoretes Carme Domine
entussiastes cantaires de alerce Lloret.
l'Eshart Choral "Catalunya Novia"
— Durant els dies 18, 19
estala treballant ardidament e la , ban tingut lloc les traditiopill

rptmecres, 26 d'octubre de-1,22

LA PUBLICITAT

CONFERENCIES
Els fets de Barce!ona

Han causat profunda
impressió al Govern'
Un tema de cementaris durant el dio
d'arca isa estat el drama que sla desearottlat aquesta matinada a Barcelona, a
censeqümcia del qual resultaren morts un
agent de policía i dos sindicalstes.
El fet en si. agredjat per rus de botabes de mà, d niava lloc a tota classe d'auguris i deduccions, sobre els plans que
tinguessin o tingnin els eloments del Sindicat Unic.
Els periodistes han estat aquest mati
al ministeri
la Gobcrnació.
El sots-scerttari s'ha Imitat a maniniecció ot eal dcl fet i la confirmaci5
fcstar que només hacia rehut la domaete havien mcrt dos sindicalistes i Un
agent.
—El senyor Säncher Guerra ha torna; al ministeri de la Gol-e:maride a les
cite do la tarda, on cc nadta en aquets
ni • nems, at.;egurant-se que estã tardereieiant zurda el governador de Barcelona.
L'estada * del president a Governació
i los noticies que as-ui han cireulat sobre
suceessos a Barcelona produeixen mita
inquiete.
Aquest di ri parlant sobre el tet sindicalista de Barceleona s'explica així
• Sobre Fesdevenknent s'ha guardat a
Gevernació dttcrminado esers-a, per no
latir -se SeOS',pie. en les print e ces s
de la tarda una relació complerta
rnateix.
Molt aveneada la tarda, han tingut una
informació que, per llar origen, la creien
molt autoritzada.
Atenent-nos a aquets informes, direm
que en la Ciutat Comtal bi havien rreparats tres atemptats personals: Un contra el Governador civil, scny-or Martínez
Anido. Altre contra el senyor Combó i
el tercer contra el Compte de Seit. Per
a l'excecuci3 d'aquets tres Memptats setabla que estoven organitzats quatre grups
anarquistes.
Es sabia que el primer aternptat anirfa
dirgit eantra el Governador i que era la
nftd'ahir la determinada per a realitc.arto i fn sesconcix la el dAall de la preparaciä de motocicleta amb side-car per
a procurar la fugida deis :atqrs del mateix.
Tampoc s'ignoraba que l'atemptat es
feria en retirar-se en Martínez Anido.
del teatre.
La confiencia de qué es rraparaben
ac:nets atemptats i de que el primer hacia de fer-se anit es va tenir fa dos dies.
La vigilancia per a evitar-lo estava orgatfitzada no seis co tot el trajecte que
hacia de recórrer el Governador en sortir del teatro, sind tarebe en els carrces
adjacents, per a tallar la retirada dels
ag russors ea el cris dis que s'efectues.
El personal do vigilància que hi hacia
a la Ramdla de Santa Mónica advertí la
preséncia de dos subjcctes, que al notar
que crcn observats per la policía, traetaren de :len- cap al carrer de joc,p
Anselm Clave i en arribar al Neo de Sant
Fraucese apressaren la fugicia al mateix
tstups t;oc feren foc contra els agents
ete el; a goteo de la vora. Aixi caigué
te et d'en d'A de bala l'Aspirant de vig,:eicia Francisco Pellejero.
e upan-: , d'aquest centinuaren persuzeint-los i quasi sinitiltaniament pneneree tratar a un dels agressors qual,
al ,ms du catire tirar sobre els que el pers'-unien una bomba de ma que no arriba
a esclatar.
forca dc cigancia que en carrers
pee estava de sercci adverti la presencia docta moto amb side-car al carrer de Fernando tocant a La Placa Rea!.
En n lingir-se alguns Agents cap a la
moto, el que focepaca l'abandonà fugint pel carrcr d'Acirty6.
En el side-car de la moto foren

trobades pislotes de la marca que
usen els sirelicalistes.
IfiCa fatal la milicia practieä un
registre a m'a casa an suposava
Vivía un (bits pressumptes come
plleals a FälempiaL
Ja al carrer. el detingut volguJ

Lees de Sant Lluc, amb gran animad') i concurrencia de jurastres.
Es realitzaren melles vendes
tn testa mena trartieles i bestiar,
'a piteas molt haixas,
Id ternps les afavorf molt. Els

esharjoe público, ele concerts i
sentarles celebrats alub tal motiu
estigueren anunadiesims.
— S'estä erganitzant una assacias-id de andes de la música,
.jlevent-se celebrar a tal fi una
'reunió al Casal Catalä, avui
Nespre.
SIONTGLANCH.—S'ha acabat
lic ,qe . rae ion,: de la verenia.

La colilla lia estat grossa en
teta la conca de Barbare.. Tant
els Sindicats con) els propietaris
sdian vist en situacions comprono-ses per manea d'estiva.
Els preus, fino ara, fluixegen
Urea.
— Ha eomeneat a publicar -sa
tin buillett mensual, portaveu
drds Pumells de Joventut, constituits suave, que porta el nom tle
"Nova Llever".
— Amb molla activitat prosegueixen els treballa de construcció del grandiós teatre-cinc,
que tant pel lloc del empinen ment com per la cahuda i eondiMona, ferie honor a la nostra vila.
L'inauguració probablement
ta r ä pele dies de Nadal.
TARRAGONA. -- Com eslava
Anunoiat, diumenge, a les dotze,

fugir, veient-se obligada la noticia a fer-li foc.
En el servei que havem deseen
Sha distingit el personal de vigilencia, peró d'aquests mereixen citar-se els convoco Martínez, Mena, Casaluna, Perca Uidobro, Jamut, Domínguez i Gendara:
LA DESTITUCIO D'ARLEGUI
LA DiMISSIO D'EN MARTIfilja
ANIDO : : EL GENERAL ARDANAZ I EL CORONEL BARRUE
NOUS GOVERNADOR CIVIL I CAP
SUPERIOR DE POLICIA DE
BARCELONA

A dos guares de cinc de la tarda ha arribat el president del
Consell al ministeri.de la Governació i pel telègraf de la Direcció
d'Ordre públic ha demanat al governador civil de Barcelona que
gongues minuciós i de,allat
compte de la manera com s'havien desenrotllat els fets d'anit
a Barcelona,
Mitja hora despees estaven en
poder del senyor Sänehez Guerra
totes les notes que s'han facilitat o la "Jefatura" de policía de
Barcelona i els amplis detalls que
facilitara el general Martínez
Anido.
El presrelent del Consell,
roe Ilegides les comunicacions
que li enviava En Martfnez Anido'
li ha romunicat que havia pres
la decisió de que cessds a l'acte
el general Arlegui en el córneo
de cap superior de la policia de
Barcelona. e •
A aixó ha replicat En Martínez
Anido que com considerara unit
el sen Hierre, i la sera gestió a la
dril general Arlegui. la dimissió
d'aquest significara lambe la dimissió d'en.
El senyor Sänchez Guerra li
replicó que com la seva decissiö
era irrevocable, sentiria veure's
en el cas de tenle que acceptar
les cines dimissions.
—Dones. pot V. E. considerar_
me com dirnitit—li contestä En
Martírez Anido
Acabada aquesta conferencia,
en la ferma explicada, el president del Consell ha preguntat
es trobava el general Ardanaz, i

com Ii rontestessen que eetava
en un noble de la provincia de San
tender, a unes Dienta llegues de
la capital montanyenca, ha envial una eornunicaciO telegräfica
al no-ro-cenador civil de Santander
pergin\ son fe u .0 funcioi•
d'aquell Govern a veure al general Arriaran i Ii orerts en timo
del president del Consell ei careero de governador civil de la
"provincia" de Barcelona.
A dos Tiaras d'oeze de la
ja de reforn a Santander l'enrUit
comunirava al governador
que el general Ardanaz acceplava el proveen civil de Barcelona.
Mentrestant, el pre.irlent del
Consell s'entrevistava arnh el coronel (le la guitr n lia civil gerryor
BarrtiA i Ii euforia el eäerec de cap
s'inerme de polieirt dc Barretnnn,
churo que el coronel ha acecetat.
A un quart de intze el senver
Sitnehez Guerra ha sortit del mlnisten i de la Governadó.
se a palau, on ha entines a la firma del Rei ei nomenament 'le envernadnr civil de Barcelona a favor del geineral Arrlanaz, i de ciad
superior de la pole-a de la "provincia" al coronel llaulle.
REUNID DE TECNICS

Per a trefilar del ennVeni ainb
Anglaterra, equesta tarda s'ha
celebrat ur.a nova reunió de tecnies amb assistència del ministre d'Estat i de l'ambaixeilor
d'Angla' erra.

tengue 'loe al Golisseu Mundial
lt gaia festa dels Jocs Forals, organitzals pel nostra benemerit
Orbe) Tarragent.
Conatituit el jurat i oberta la
plica de la composició premiada
ami) la Flor Natural, resultä eeser del nostre paisà l'inspirat
poeta En Josep Maria Casas de
Müller, el qual designé. com a
Regina de la Festa a la gentiltssima senyoreta N'Enriqueta
Castellarnau, filla del comp arr
municipal En Carles.
El senvor Casas de Múller liegt
la seva Composicid "Elogi de la
masovera" i seguidament la seevoreta de Caätellarnau anä lliurant els altres premis als poctes
que en resultaren guanyariors.
El senyor Itovira Virgiti, president del jurat, pronuncie una
bella oració d un fort caient pat'aú p e, essent molt aplauilit.
El senyor Ramón Segarra Herí la memória, corn a seet.elari,
el senyor Ruiz i Porta Ilegi el
discurs de corniat, que talbe
valgué aplaudiments
El jurat i els poetes premiats
foren obsequials amb un lipat a
l'Hotel Continental.
La l'esta ha oeixat a la nobleció una impreeió niolt falaguera.
— A la carretera de Valls hi
bague altir un :coa entro un Ford
un carro, a conseqüència del
qual sofriren contusiona el dentista senyor Algueró i el fill del
dipittat provincial senyor Prat,
llene, i al conductor de l'auto, se-.

LA QUESTIO DEL MARROC
Preparant una operació :: El dictamen
de la Comissió Parlamentària Hamido
i Abd-el-Krim :; Labor diplomática Accident a3ii2ció
Melilla.—S'ha incorporat a a
columna de Dar Quedani la quar.
bandera del Tee.
D'aquesta mateixa columna foca
part tambe un tabor de regulars
de Cauta i el batalló de Burgos.
A la columna de Dar Drius s'Ira
incorporat la segona bandera del
Tere.
2
L'organització d'aquestes celumnes obeeix a la preparació
les operacions que s'efectuaren al
front de Beni-Ulixech.
S'asegura efue la columna de la
dreta, la qual te la seva situad()
a Dar Quebdani, ocuparà la posYs.
ció d'Aydir-Assus i Nador de Beni
Ulixech.
La columna del centre, de etr,
tuació a andussiK, ocuparà BenTief.
Lb columna de l'esquerra
Dar Drius s'introduirä a Tafersit.
•
Aquestes operacions es cut/
que començaran el dimecres, en
cas que el temías ho permiti.
El dia 25 es portara un combe)
afs presoners d'Axdir.
La

LES CCNCLUSIONS DE LA COMISSIO DEL EXPEDIENT PICASSO

En aleuns periódica han secta judicis fragreentaris sobre el
textule la ideal:Tela que al Congres ha presetitat l'Alcalà Zamora, mancats, d'una realitat efectiva.
Per mes que tofs els ponents
mantenen la reserva mes abso.
luta, responem de l'autenticitat
d'aquesta important informació.
que quan es inri públic a la ponencia no podrä ésser rectificada ni en un sol punt.
DP l'extenció del document pot
formar-se judici per iles mollee
hores dedicados pels ponents a)
seu estudi. Peta5 part d'aquest
temps fou dedicat a confrontar
d'idea i xifre3 que, com estats
anexes, s'acompanyen.
Mes la part de la ponencia propiament dita, es proa conciso,
abarcan vintiún miga Mis.
Conve fer notar que en lotes
les informacions s'ha respeelau.
curosarnent la inilicacid de l'Alcalä Zamora en reunir-se a Comiseie, de no examinar cap cas
particular de les acusacions per
a no influir ni en pro ni en oonlea el general Berenguer. perqiM
cosiderat com delegat del Oncena,
al Govern correaponen les responsabilitats dels actos político
en riostra zona del Marroc.
En la ponencia hi harten qua le o tendències. que mes tard es
leduiren a dues:
Una dels elements conservadors senyors A varen Arranz, i
l'altra dele% senynrs Alcatä Zamora, Armiilan i Aliene Sala.
Les deliberacions dels ponente
fóeen molt cordials, ine16 8 despees de la ruptura.
Azn:cs de UAlealä Zamord dnelaraven que no se i arna e ava al
seu cap els molla disgustos que
ha do portar-li cd seu treball, pele')
estima que he comiden ami) el
set/ dcrsce, inspirant-se en no aralagar la popularitat. No voldiuen--el comparatge, ni va a lea
eMidol ni cerca el deliute on no
hi es, i :a impunitat de la falla.
Per la redacció ded dictamen ha

nyor Sarro, de pronóstie reservat.
l'arribé sofrt lleugeres contusiono el qui guiava el carro.
Aquest watt ha ocorregut un
altre accident d'automeibil, rebela
eontusions una dona dedat un
xic avenfiada, si be no sön d'importäncia.
Anit passada dos • senyors case
tellans preguntaren per telefun
a l'Hotel Continental on es troha y a sopant el jurat dels Jods
Elerals amb els poetas premiats,
s. Id havia el director de "Reno Sand".
Aquest metí els mateixos l'han
anat a trobar a casa sa y a i a la
U. It. N., produint-se un copectecle sense conseqüeneies, per
motiu d'unes ratlles publicados
a l'esmentat centrare.
— Aquesta tarda hi a hagut
un altre incident entre un indiv i du de la PC1/311 L'ibera' i el corresponsal do "La Veu. de Catalunya".
Efectos del canvi d'estació.—C.
GRANOLLERS, 24. — Dignada
per un grup sIe sa -ionalistes gra

nollerins, ha estat remesa al preSident del Centre Autonomista
de Dependents d'aquesta capital,
una fervent adhesió a : l'acto d'afirmació de la nacionalitat catalana que va realitzar_se diumenge passat.
— D'acord amb la campanya
que van a tmpeisdre de cremi
r'amcüIazâ ca tagala
&Co rii

inrivemmerrineeTiir

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
dorar - se com ddlictes en tant no
es reformi el Codi vigente
Com es veu, per l'enumerad()
dels cOrrees, aquests venen entre
la formació 5 la caiguda del Govern Allendesalazar, „da sigui de3
de l'avenñament extremat del general Silvestre cap a Annual, fino
l'arribada dels reforços a Mella
Ila, passant pel greu eadeventrnent d'Abaran, indici que no apeo
ciä el ves-conste d'Eza encara quo
rd general Silvestre no el creguó
de tanta imporläncia, quan no 23
decidí a donar unitat no res
menys QUO 130 posicions que ocasri aven
b
orne e.en aquella data ab
m 19.923

procurat inspirar-se dintre de la
mes absoluta justicia. Culpar
censurar es, al seu julici, la miflor prova de sinceritat i imparcialitat. Comsta de tres parts el
dictamen: Estudi de les responeabilitats, establiment dels eäS'aludeix també en el dictamen
reces a geduccions per al pervina les famose3 RR. 00. d'En La
dre.
Comença proclaman/. una res- Cierva i a un telegrama xifrat
ponsabilitat general Per a tots els anib els actuacions del Consell
Governs i padres de forces so- Suprent de Guera i Marina, que
cials per l'abandó que han tingut des de setembre coneixen molen el dificil problema del Marroe les persones.,
La ponencia refereix a yo,
quan el poble no ha escatimat mai
clús per a rentar l'afront del de- mes sense concedir-li sols un
sastre,
apassionament polític podria bella
En punt a l'actuació dels Trl- lar ambdues coses.
bunalls militara, al sobrevenir la
En fio que respecta als Triburuptura entre els cinc ponents,
nals militars, s'apunta el desig
havien arribat encara les dados do qué s'acabin, ràpidament les
demanades al rninisteri de la Gua causes, fi ns arribant a reformar
era. dados que reberen horas la part processail del Cedí' de Jusdespees, confirmant la imprestó ticia militar si ros neue'g-sari.
pesimista que la ponencia tenia
Els poner-9s estigueren de conper eser extraordinària la lenti- formitat en que s'obri una infortud amb que en tela els casco va mad& caigui qui caigui, per a inla jurisdicció militar.
rciruio er .ir
..
ocio es gastava l'enormi
En aquesta part del dictamen, tal (te milions destinats al Mala discrepänsia do tendencia entre e's ponents semblà arribar a
S'aplaudeix im la ponencia, com
un acord, que no se sab si si du- prova d'imparcialilal.
Cacle d'En
rarä, perque en redactar el son la
eliminara de les resprojerte els ponents es reserva- ponCierva,
gänlintals al ge neral Dor enren el conservar Ilur llibertat guer, -perqué, cena delegar del Go-,
d'acció.
vern, a aquesi. inconirr.en, besa
Altre punt d'acord entre els po- en la qual no estä Conforme et
nente Os el de fer justicia al ge • general Picasso.
neral Picasso per hever-se poEn la tercera part del dietamen,
sat, en la seVa àrdua tasca, per o sigui
ensenyances 1 conclusions
sobro de tot esperit de preludie'
sobre la politice militar al Mai parcialitat.
rroc, es fan consideracions soSolee les responsabilitats
bre el que deuria ésser l'alt cos'assenyalen aquelles que mandament, missió de la policia
comprenen tot el Govern que pree indígena 1 peninsular, posicioree
sidie l'Allendesallazar quan la riesarrnament de cabites, disciplidata del desastre, i molt especial- na 1 voluntariaL
ment els ministeris clEstat 1 de
Com resurto bu t.Fähall -de leepn
la Guerra, per eseer la política rienda
es demmia al Congrés oc
total molt, important, per6
s'especialitzaren en els ministe- acordi un vot de nenstuei" per al
president del Censen. del temps
lis mes en relució en-lb el Marroc. del
desastre, senyor AllendgealaS'aeusa de neglicencia, imprezar,
pela ministres de la Guerra
visió i incapacitat, i els eärrece,
que sin vuit, es puntua:itzen per i Estat, ves-eornte d'Eza i mara
ques de Lema, que el el que dinaquest ordre:
Primer. Puente ¡les forres de tre la missiO fiscalitzadära ii cornpeteix,
encara que aquests mateila Comandänent de Melilla hacien arribat al mäxim de la SeVa xos fets en alguna peleeis estrangens es castignin amb l inhabielaeticitat.
Seenn. Perquè en aquesta sie litaci ó P e r als'eärrecs pnblics.
Es alemana fainbe que les canturieió s'executaren nous m'enea ses deis encantats pels reta de
ment s.
T e rcer. Perqué no s'havia rea juliol estiguin acabadei4 per al
rizal resp tasen aprop dels inda, primer de ieener de l'any pece,
genes que res fructuosa la cama xim. i si algún dels processats estigués subjecte a capt:veri se li
panya militar.
Quart. Perquè l'acció militan fixt un tenme de sis meses per la
a Medita i Totumo erä total dis- seva presentació.
sereiblant ohrant autondincarnent
document "està recluta( amis
eis generals Renerenguer t Si'ves- mesura i desprovist de tot apatre. cense cenexió en llurs i
sionament.
Lises,
Es redill lanind urTa-Zectarnefó
Cnque.—Prepre tul Gaseen no del general PieaSso, dient que
es preocupe de fer coincidneamb- molts dels lestimonis que han dedues acciono militars.
clarat ha feren en forma abstracSise. Perquè en devingurla la ta, procurant afavorir-se sense
importarlos-hi que llñns manipresa d'Abaran com avis provi
dencial. el Govern intervingue (es -Noten§ fonsin contra el propi prestigi de l'exercit.
•
com era el seu deure ,
sete.— Perquè cense computar
ACCIDENT DE MOTOCICLETA
el relard del,. reforços, aquests
arridaren en lamentables condiUna motocicleta que conduje
ets ag redo enearregals de la vi_
cions d'efleäcia; i
Vuit. Perqu precia Saie
giläncia del president del Cenpurar enm s'han invertit les des- sen ha boleat aquest mati davant
penes retes pel pafs al Marroc.
l'estad() del Nord.
A l'enumeració d'aqu , sts riäEl senyor Sänchez Guerra na
:Te p e aeompanya la dictrina cono- baixat do l'automöbil, narrestitunional ju,lilica• per a demos- sant-se pel que havia passat.
trar qii eren greus falles pan,Els agents sola han sofort
quee, pecó que no podien eonsi- sions Ileus.

contra la guerra del Marroc, el
'leste° Ajunfarnent ha pres els
seguents aeords:
"Considerant que la intervenció de les nostres trepes a l'intornee del Marroc—encara que
sigui tan sola per a almiar l'ardí) de les "niehallas" del Mag_
zem—conslitueir sin perill constant de conflictes que poden obligar-nos a eacrifIcis que, corn el
que acItualment estä realitzant

Espanya, do superior a les (or e
ces de la nació ,' s'acorda:
"Primer: Drimanar al Govern
la immediata repArinció de les
tropcs del Marrar, deixant solarnent un exercit en el litoral afridä 'que no excedeixi de trenta
mil hornee, els quals /lauree
d'ésser substitUits per velo -da,ve, amb la mejor urgencia pos _
silla;
'Sellen: .

Que, en el cas de que
el Govern entengués que
susdit no expressa l'opinió de la
majoria del ais—únieMotiu pel
qua l podria desatendre's el prec
(idee d'un regim constituoiorat
—sol.licitar del 'tutela Govern la
convonatória d'un plebiici*. en ei
qual poguessin pondre pa e t loto
els eieetore, a Pohjecte de definir
be el sentit do la politice d'Espanya al Marroc."
— Es dada dia de festa mes
nombrosa la concurrencia de forastera ale buscos d'questes enatrautes, a Cobjente de pasear
die a t'ora emb el pretext d'anar
A crear .b.2let.4, killnenCe S aa -

mit, els trens anaven atapaits
passatgers, talment coro en !a
temporada do testes mejore.
Aquí, matera!, la bona d'Hila de
revellons que s'està fent, emeara
es venen a presta metlt enes. E'

preu mes banal, ha estat 50 i GO
centims la Ilion.
— Es- tema d e Jivertits comentarla, el lid que, per uns moments, constituí un fet
Ahir. En Miguel Maytnia (Xell,
presentä ui juitj.el acusant-se
ell madeja alias-er mart. a copo
de pedri, el seu amo. En «Pene
Arenas Caballd "Xttlina".
DI suposait criminal, sin pobre
horno que pel qub es Ven, té les
facullale en:mutis pertorbadea,
va ésser Welingut i empresarial,
rnentre el juljat procedia a les
diLligencies que mana la llei de
ter Se Arree del eadärre. En
arribar a la casa del "Xulino"
auteeest robé al juljat, enterante/MIlavors de ia bo y a trägica mort
que ignor va totalment.
Senibla, pecó, que els dos tornes s'havien disputat aea"oradement i que incide s'havien do_
nat alguna hateegada
— Dilluns, daspres de migdia,
y _ cauce un fort xàfec a n'a •
(tuesta chita', aeompanyada de
trena i 'lampe. d'aquests ea
anar a parar a l'editici convent
i escota que tenen germanes
Carmelites al carrer de l'Alba,
no produint sortesament cap des
gräcia personal.
Al Mundial Caine ha estat

El plet dels enginyers

Una nota de la Junta
d'Estudiants
La Junta Superior Nacional
d'Estudiants ha publica( la següent nota:
"La Junta Superior d'Estudianta rebula pel president del
Consell de ministres en ele dies
19, 20 i '23 dol corrent, abtenintse de donan notes endoses a la
Premsa relacionadas tonta diles
entrevistes, per a fer mes respetuosa Ila seva actitud, veu anda
veeitablo sorpresa que alguns
riódics recullen notteiea, segona
sembla ofleirds, confonent la representació que ostenta la dita
Junta i parlant d'una prompta I
aatisfactória resedució del con..
!Rete surgit entre els enginyers,
als qtaala armilar?), i els artillero.
Fins do dubtant del recte erelent del president ddl Coreen de
ministres, la Junta Superior Nacional no pot confirmar oficialment seus representat
armen optimismo reflexat en
part de la 'Premsa, per quant ig_
nora quin ha d'ésser ell contin-,
gut del Renal Decret desitjat.
Antoni Maria Esbert, president
du' l'Associació d'Alumnes d'Enginyers i Arquitectes.—Prudenci
Savagfies, president de la Unió
Nacional d'Estudíants'.—Ferran
Martin Särichez, preeident de la
Cor federad() 'Naeinnal Católica
d'Estudiants—Carles Ordóñez,
delegat de l'Escota d'Enginyers
induslrials."
El preeident 1 el alce president de l'Asoriació d'Enginyers
Indestrial de Madrid exposen en
rin document que apareix a la
Premsa, explican' la seva intervenció en el conflicte plimtelat,
la seca convieció de qu6 s'arribarä a una ràpida i satisfecharia
El cap del Govern—diuenestä assabentat de que ele en,
ginyers industrials mantenen
sens punto de mira per essen
qüesti ó de dlenitat professional,
Exposen els fneimnents ainh
ene es creó el ?Bol d'eriginyer industrial militar, que no te roe
(11 , e veure amb el civil, i afegeixen:
•
En sa conseqüeneia, no es de
lAtner. que ninmi pop-ui confondre
el que As enmpetencia partidt.
lar. conseqüeuria exclusiva del
meri" deis individus, i per a la
qua) cosa no es realment indisp e nsable can amh co (pm
41 c enmpethotia p edal o
tecnira avalada per FEA_
tat.

•
l 'neutra primer do evident
que els oficial d'arlilleria pndel

ceneórrer amb gran satisfacció
i honra aintl ele enginyers -a lea
indüstries privades, sense cap
limitació, pele`, deixant ben clararuent atibratIlat gala aqueeta com
pelencia a nie ens referim no
As derivada del tftol que osten -t

ten.

L1NSTITUT D'ENGINYERS C14
VI LS
En nom rte reEngi-i
nyers civils, els senyore don Manuel Casanovas i don Manuel So..,
In, han visita' al marques d'Al/lucernas i a den Rafe! Gasset,
[ter a donar-ilos compte de l'es.
taf en que es traben actualment,
1 despees de la vistta feta
president del Con-soll de mini3tres, los gestiona que venen rea_
litzant-se per a la derogació del
Reial decret de 11 de seternbre
All im, que equipara el litel d'ar_
tiller al d'oeginyer industrirul clvil,

projectada una peLlicula amb
Mol de "Terca baixa", que ben
poca cosa te que veure amb el
drama dell nostre Gutinerä. Que
geilt estranya faci disbarats, pussi; peo-di no s'hi val a que cases
concessionàries de la nostra terra explotin tan barroerament el.
gloriós del poeta . català,
oferint a les empreses de tot Ca,
talunya una, cosa tan detenta anda
el nom de "Torra buixa".
SANT VICENS DE LLAVANE.
s'efeettiä l'enterritmeza del diputat de la Mancornunitat don Joan Camprubt, al qual
assistiren melles personaldats i
amietats del difunt.
Pree•idiren el dol els senyors
Jaurne Vidal i Joan Ribas, en representad() de la familia; el senyur Valles i Pujals, per la Diputació; l'alcalde de Sant Vicens de
Llavaneres; el ä senyors Antoni
Miraele i Josep Torruella t el baró
do Güell.
GRANOLLERS.—EI linera diume-nge, dia 29 del que som, a les
onze del inatj, al saló de la Casa
de la Ciutat d'aquesta, i presidit
per les autoritats amb asistenda del Consell d'Arinui»straine,de
la important entitat "Sindical
Emissor do Catalunya, Societat
Anónima", carear de la Princesa,
14, Barcelona, tindrä lloc el sorteig dels Premia que la dita societat te establerts per a fomentar'
l'estalvi ainb destí a l'adquiejad
de cases baratea.

-

GAS ETA LOCAL
OBSERVATORI PIETEOROLOG1C DE LA
UNMERSITAT Di aripee,o,sa

Día 94 d'octubre de 1922.
Horas d'oservaelet 7, 13, 18
Bardmetre a o. 1 al nlvell de la Mar,
764'9• 761'2; 7643.
TerIndrnetre me, 16 • 2; 135; 149.
Termarnerre tamiz. t 46 ; 14'1; 121.
Humitat (centesimes de saturand), 84
81; 70.
"'recen del vent, E.; ENE.; E,
velocitat del vent en metres per sestea,
II e; e.

Estat del cel,
tapat: la p a s : ta9iI.
Classe de zulvels, cumulas-nimbas.
Ten,persturca extremes e l'ombra
Maxima, 18'9.
Mínima, 149 ,
allnlma arman de terna, 144.
0se11.1ació termoinetrlea, 33. Temperatura mina, 16.5.
Precipitarte aquosa. des de les 7 norte
'del día anterior a les 7 llores del dia de
Ji data, 0-0 millznetres.
Recorregut del veat en igual tenip5, 116
gutlOmetres.
Observacions particulars, boira.

PREUS DE SUBSCRIPCIO

Darlon a : Dues pessetes al
mes. Provincies, 750 pessetes
tres mesos; 15 els s:s ideal; 30 un
any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 ele sir,. ; 90 un any.
La Cambra 11(reantil ha adresSal un telegrama al ministre de
Finances insistint en la necessitat que restin elefinitivament resot» ets canaletes •suseitats per
l'aplicació del recàrrec sobre depreciadó ele la moneda, car
essend justa la intenció que restin exenaptesa de recàrrec toles
• les enereaderies contractas
abans del 29 de maig, -daten la
Cambra que han (nesser eonesdides les màximes facultats perque aquesta izate.nció sigui realitat, atorgant termes suficients
per a reclamar l e s ce-el:Une:0ns
consulars 1 formular l'oportuna
demanda perquè els termes concedits a ea Reial ordre de 3 d'octubre r e tallaren insuficiente per
a la majoria dele interessats.
El diumenge vinent, (tia 29,
lancha 'loe a lArbos del Penedes una :l'esta patriótica lilaMenatge a la !lengua cata'ana.
JOIES

iLANON' A 1U01

• Avui, fi les dna de la saalla,
landre lloc en l'estatge de l'A-

grupaei6 Excursionista "Júpiter"
una interessant sessió de projeccions d'En Ramon Pareen, acompanyada de notes expliaa!lVPS
per En Josep Sub:rachs.
s L'Academia i Laboratori

Cieecies Mediques de Catalunya
celebrara sessió científica denla
d:rnecres, dia 2. a les deu de la
en la qual di .doelor Carrasco
Forrniguera faca, una comunicació sobre "Eis matodes moderna
de arar:ternera de les diabetis", i
espeeialment le s anomenades
"Cures de dejuni". El dador A.
Aguilar 1 dita "El metode auseulautor( per la mesura de la pres 16 sacguinea i ,:txplotarió dels
vaao-mat ors".
dijous, dia 26, a dos quarts
de set de la tarda. l'Agrupqment
Escolar de :a dita Academia celebrara la sessió inaugural, en la
qual el doctor seré:, desenrotHare
el terna "Tractament immediat
Llunyà de les fractures d'uretra".
En les -sucursals TUPINAWASA
ab venen participacions deis 20
enters de Nadal que aquesta capa juga arel ele seas cheuto.
...-----

I Tapioques i

Purés

FIGUERAS
scnt ets millors del món
MlenOINOMMIWII

Buera Hect les bases del reglament de "Hiapania Musical",
Societat d'Autora, Masies, Poetes i Lliterats, legalment constituida.
• Aquesta entitat, segun diuen
les bisse», es proposa editar pels
nntereisaos dels associats i dona
a coneixer per miaja de concertase
eepresentaciona i edicions, les
abres dele autora espanyols.
Ha fundat aquesta institució
don Celestí Rosich Cotulf i formen la Junta clAdminietracia don
Josep Castells Vidals, president;

.don Josep Gajes Maleta vicepresident-tresorer; Na Josepa Regida Cotulf, secretad.
El domicili provisional de la
Societat és al carrer de Napole,
número 238, Barcelona.
En la (farrera sessió científica
celebrada pet Cfreol Odontológic
de Catadunya, don Laurent Engberg presenta un aparell parcial
Saferior provist de das ganaos
que terminen en sengles boleteS
Ana es fixen en els primera espata interdentaris per a millar
•

subjecció. La constrateció general de l'aparell fou molt elogiada.
A continuad() N'Amar Pedes
amplia su paseada conferencia
sobre un tractament original per
a la curaca) dels abscessos i ffsa
tules d'origen dentara sobretot
quan •aquests es presenten despees d'obturaeions, ja siguin senzilles, ja terminades per corones
O ponto, evitan!, ami) son procediment la destrucció de des diles
obres que, en la majoria deis
casos constitueixen un treball
costas i delicat. Ial tractament, el
"modus faciendi" del qual descrivf minuciosament, ponsisteix en la transformació de rabea
ces, en una vulgar escara, valent-se del termoeauteri, i procedint a la seva clareció pels procediments ordinario.
El senyor Manzanera (don
Lluts) fiar:muda algunes objeccions referents . als casos en que
els microbis estiguin allotjats en
els canalteuls, on no hi pot
arribar l'aeció del termocauteri,
metal pel qual poden esser causa d'una reproducció de la maJaiba.

:Nos:
tourn
--

Per al diumenge, dia 29 del
som, l'Institut d'Atan-emes de
l'Escoda del Treball ha organitzat un festival esportiu commemorant chI començament de curs.
Demés de proveo alletiques, es
jugara un partit de futbol en el
qual un equip formal, per alumnes de l'Escota del Treball
tara contra un altre d'alumnes
de les Escotes de Directors
dústries. •
que

- Una de les vint classes
LLONGANISSA DE VICH que el:ahora la Sucursal de Chicago SIBERIA, i no té rival en qualitat
ni preu, es la que expenen al
proa de 1250 Ptes, quilo les cases: VICENS FERRER 1 CO31PANYIA, Plaça Catalunya, 12;
SIMO. S. en C., Salmerón, 54
SIMO, S. en C., Avinyó, 16
Joan Miguel i Cuseá dona
diumenge passat, a les once del
mata tiza interessant conferencia
sobre els mitjans per a mabita-zar la valor del capital agrícola.
El conferenciant recordà els
treballs que en altre temps s'havien realitzat per a resoldre el

problema del erhellt agrícola.
Entrant al fans del tema estudia les diverses formes de credit,
rebutjant cain a rubias l'hipotecari i fent grano ealvelats a propósit del crèdit personal; al.ludí
al credit agrícola o penyoratiu,
considerant la seva implantada
cona l'eix al veltant del qual giraran el ressorgirnent i prosperitat de l'agricultura, per6 per a la
scva eficheia és indispensable
facilitar un milja ',radie que

mobilitzi la valor del producte
agrícola encomanant-li la força
del coneixen:ent mercantil i
equesta condició nomas pot adquirir-se mitjaneant el dipósit
la penyora t que el dipositari, per
la mena de les operacions a qua
es dedica sigui companyia euercantil. La llei de indicats agrícoles, a l'ernpar de la qual s'han
(m'estatua la in:mensa majoria
dels nostres cellers cooperatius
de producció, d'oti s'esdevé que
essent societats civils no pugnin
ter ús de la facultat de l'article
193 i següents del vigent Codi
ele Comerç, expedint a favor del
dipositant i sobre les mer
caaerms
d

dipositades els resguarda de propietat i de garantia o "warrant"
agrícola. Tot segun explic à la
manera práctica i legal de con-

vertir els cellers cooperatius, molino d'oli, ele., en "magetzorns

Dipósits de Productes AgrIcales",
als efectes de fexpedicia dele
resguarda al.ludits.
Va dir que calia vallar el "warrant" agrícola del máximum de
garanties, 1 que l'agricultor no
estalviala res per a convencer el aapital que aquest paper de
crèdit ofereix la máxima eolvéncia.
Explica les condiciona en qua
es fa l'emiesin de Bons Nominatius de Reconstituriú Nacional
Agraria, emesos en quantitat sulicient a cobrir els prestees feto
yer les organitzacions agràries i
per a la immediata realització de
les millares que necessita la nostra agricultura.
I acaba atirmaalt la seva le en
Falta missió del- noble pagas en
els destilas de la Patria.
La Societat Protectora d'Animals i Plantes ha adffesdt., un
talegrama al ministre 1W Foment
agraint la Retal ordre prohibitiva de la introducció, circulació
i venda d'ocells a les poblacions.

42n11n..wa,

No deeitja ésser sempre

el primer?
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INFORMACIO
D'ESPORTS
AUTOMOBILISME
El Trofeu Armanguli

Dilluris i clavan l de nombrosos
del Moto Club de Catalunya i consureants a n'aquesta
prova, es verifica el sorteig per
a Pordre de p artida, donant els
següents resten ts:
Núm. 1: . Elizalde 111.-Alfons
Carreras.
2: Salmson A. L. IL-Benoist.
3: 111. A.-Jesús
4: Loryc II.-X. X.
5: Austro-Daimler_Saseha II.
-Soecher.
6: David II.-X. X.
7: David L-Josep M. Moré.
Salmson A.L.
l le-Bueno.
9: Senechall I.-Joequim Palazón.
10: Loryc 1.-Satter.
11: Austro Daimler Sasaha 1.
-Neubauer.
12: Senechal 11.-Battagliola.
13: Elizadde II.-Josep Edita
14: Hércules 11.-Joan A. Orús.
15: Elizalde 1.-Ferran de Vizcaya.
16: Loryc E. 'II. P. II.-X. X.
17: Larve E. H. P. L-Patrici
de Satrústegui.
El Moto Club ens prega des_
mentir de la manera •IlltS energiea que ni per un sol momead
hagi pensat en la suspensió
aplaament do le. aran cursa; tam
be COIrs'13 fer present que ni tan
sols per causa de pluja deixaria
de celebrar-se.
Els Salmson, Senechal i Larva
es traben ja a Tarragona per a
comenear Hura entrenas, al igual
que fan les nitres marques
SOCAS

Els bitllets del tren s'han aca_
bat, havent-se'n fet una coleessió especied d'altrea 100 places;
en quan al nombre dele que es
propasen traeliadar-se a Turra_
gona en vapor, és incalculab:e;

convé advertir que la solana serh a les 4 del metí, o sia, avançant_la una hora.
Tot fa esperar que l'èxit mea

falaguer ha de coronar la tasca
del Moto Club en Inorganització
d'a questa gran curca.

DEL

D'interès per e!s distrets
Relació dels objectes trobats i dipots a la Majordomía de Casa la Ci u -

tat:
t:

Un caixó de fusta contenint dues
dalles personals a nom d'Antoni Perales
Ruíz t, Matilde Ortiz Ruiz, cópies d'es-

criptures, reliuts, llibres, etc.; un vano
;t'A tcla, color blau; una bomba d'aire,
per a neta/talles; un clatter amb cinc
claus; tres parells de sabates de vellut,
per a senyora; unes estisores pctitcs,
quelades; una bossa-moneder de plata,
contenint diles estampes; una (lea ciggeiya gran, una =dalla militar, amo la ieeripció "Melilla"; uns cordons negres,
units a un rosario amb quatre medalles;
un tnonecter petit, de pell negra, contenint meted.lic; una clan de metall niquelat; un paquet contenint set plànols d'u;«
finca de Tiene, a nom de don Antoni
Clapis; un pon/ de llamó, segons sembla
per a la portella de carruatge; un clauer
ami) tres anteles i una de petita, rodona ; onze parells de mitges (peus), de color; en moneder de xarol negre, per a
senyora, contenint un mocador i dzitims.
Nomenament de metge
En menis d'excrcicis d'oposició ha eatat nonicnat metge numerad d'entrarla
per a la visita de l'especialitat de Medicina general aplicada a la 5egona infäncia
de l'Hospital de la Santa Creu, el doctor
don Pece Martínez GArcia.

L'assemblea de procuradora
Els assanibleístes del. Congrés de Procurador> d'Espanya, que s'esta..celcbrant
a Barcelona, van fer, ahir a la tarda, una
visita de compliment a l'Ajuntament.
Foren rebuts al Saló de Cent per l'Alcalde, serlyói- marques d'Alella, a qui
acompanyaven els regidors scnyors Degollada, Sabater, Ronce, Capdevila, Palau, Tusqueto i Plaja.
El degà dcl Col.legi dc Procuradors
de Barcelona va saludar a l'Ajuntament
en la persona del scnyor Alcalde, manifestant que l'Assamblea hacia acordar
unhimentent s'efectués egursta visita
per deure de eortcsia i gratia:d per les
deferetaties que l 'irat tingüt als assambleíste3, afegint'qu g no podia esperar-cc
incays d'un Alcalde com el marquis
d'Alella, per éster sentare aquesta la
Sera norma de conducta, i me> pan es
relacicria amb els interessos de la- ciutat.
Va acabar pregant a l'Alcald e trametés a la Corporació l'agraiment dels assambleistes.
S'adherircn al maniicstat pe.I senyor
vergés el degà del Col.legi de Madrid,
senyor Turón, i el lineal d'alcaide de dit
municipi i assant'ulcista tenyor Alberca,
mantfestaut aquest, ea nom deis suu
cornpanys assambleístes que ostenten cdcree de r e pr e s e ntació popular, que taran
pilIMIques, en ilurs resputives corporacions, les atencions que seis han Ungut

cions de l'Assemblea i que temlladarà a
l'Ajuntarwit les inanifestaci-As de gratitud de la mateixa.
Després els assembleistes foren obsequiats amb un lunch.

cure internacional.

Campionat dol Moto
Club de Catalun7a
Ileu's ach :Eordre de sor:fide
dels diferente inscrita per a pendre part a n'aquest Campionat
motos i sides:

•n• nn••••••••---
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NOVES
ATROPE:A-S
Ahir. a la nit, al carrer de

Sano, el tramvia número 198, de
Motocicletas
la dinia 55, Coll-Blanch, va ateo_
Categoria 1000 cc.:
pellar al carro número 9.631, que
1.-Eduard Landa, Hariey.
concluid el carretee Bautiste Te2.-Josep Claramonte,
ane Aran., de smaranta sis anee,
3.-Zacariaa Mateas, Harley.
cata/tarta-1i ferides contuses
4.-Vietor Landa,•11arlev.
cap i pPll esqueraa, i erosions a
5.-Manual Fuentes,
eiverses parta deis cos.
6.-Ignasi 3Iacaya, halan.
- Ahir vespre, en baixar del
7.--Jcan Mariela ladee.
tramvia número 451 , entre el
8.-Manuel Teixidor, Ilarae
carrer de Nàpols i 'Sardenya,
9.-X_ X., Harley.
Adoll 'lis Sob, de 56 anys, va
1 0.-Romà Uribeesalge, indian. desee atropella!, produint_se feCategoria 730 ce.:
rides contusos greus.
11.-Enrie Granados, Indian.
El ferit fon portat -a l'Hospi12.-E. n iest Pundsack,
tal de la Santa Creu.
13.-Star, Radian.
Categoria 55 cc.:
EALLAIRSSADA
14.-Gastó Claritin, A. B. C.
A conseqüeneia d'una cenas is13.-Lluis Arana., Zanith.
sarta de (erres, al carrer de Sant
56.-Jaume Casalius, A. B. C.
Medí (Sans). quedá soferrat d'o17.--Joaquim Vidal, Norton.
brer Sants MartInez Artero, de
18.-Josep Boniquet, Norton.
25 anys. Quan l'extragueren
Side-cars
era mort.
Categoria 1.000 cc.:
DEED)BRINIENT DE DES
19.-Antoni Remares, Jadian.
20.-J. T., Haeley.
PULLES HUMANES
21a-Pere P., Lidian.
Fa uns quanta dies que a l'er_
22.-Vicens Naurcr, Harley.
mita de Santa Fe, al Montseny.
23.-Vicens Carrion, Jadian.
foren trobades diverses despu24.-Josep Säez, Itarley.
lles humanes.
25.-Pere Estaleila, Ilarley.
Aquesta hormita l'adquirí el
26.-Patrici de Satrústagni, In senyor Caprnany, conste da la
el last.
Vall de Canet, i el descobriment
Villar, Harley.
es deu a les reformes que s'es28.-Rafael Manso, Indian.
tan efectuant en el que era ini29.-Vidal Melero, Indina ,
tio Hostal.
Categoria 000 cc.:
Divendres i dissabte passat, al
30.-Antoni Alä,
treballar 011 fadrí manyà a le,:
Atmellla, Norton.
obaes, observo que el paviment
32.-Kiriki, 'Radian.
de l'ermita descendia paulatina._
mema sota maleta de l'esclusa
FUTBOL.
que utilitzava. Advertit l'encarregat i removent la letra, deseoLa sel.lecoló catalana
briren les despulles de persoDiumenge vinent, en el nou te- nes, algunes de les q uals es esa
rreny dot F. C. Barcelona es ju- culo mi fa uns vint- l -eine anys
gara un penad entro daca selace- que foren enterrades 1 altres une
cions dele equipa A i B.
El seu objecte es el d'entrenar quinze.
En lma de les tombes ha esl'equip representatiu de Caleta... tat trobat un collar de brillants.
nya contra Guipúzcoa, per a et Una de les persones enterrades
part it que es l'ara a Irún pro- fou enterrada amb les cantes do
perament.
blegades 1 a cap lloc s'han teaLa Federació fa avinent que tral indicas de roba de cal) ea l tü
per aquest dia no es permetrà
cosa fa sopesar que-cie,laqu
cap Part ia alniet. ó » al d'eA tr e att- foren enterratdk rampletsaient
AleAte

despulliki4

o-s1/4
elmecres, 25 d'octubre de le

MUNICIPI EXPOSICIONS

El Prern1 P rr nya Rhin
radares per a presenciar la
Huila dels 17 colees que s'aliniaran el 5 de novembre all decuit de Vilafranca, es considerable. Els elements organitzadors
no es donen punt rapas per a
atendre tot, els detalls d'orga_
/lazada que refiriereis tan magna a Barcelona.
preve.
El r.enyor alcalde va agrair les frases
En les °Reines de Penye Rhin de consideració que se li hacen dirigit,
afegint out, la cititat hacia sentir un viva
ha comement da venda de
tate, i el gr: , n nombre de de- satisfaceió de poder estatjar una darse
qtr.t es un auxiliar tan poderós de la jnsmandes fa ereure que molt roana
.s'aeabaran, malgrat les gratis _ticia. Va afegir que desitjava que es roadimensions i cabuda de les tri- vertis>in ben tost en realitat les aspira-

Entre avui i dissable, arriba_
ran tole els pilots de lies diferentes marques estrangerea 4ue han
de liendre part a n'aquest Con-

re

Galcri e s Laietanes :: Ex- poslció Cecill Chaman

Aquest joya pintor boliviä,
enamorat de la nostra terma, segons din en unes l'antes de saltatecla que aeompanya dl calakieg
d'invitació, exposa una col.lecció
de petites notes de paisatje da
Baredlona i deis voltants, pintades amb distinció i discreta sensibilitat. En general són fines de
color, suaument calitjoses, dintre una gama gri,sa, que en alguna ocasió li resulta fada i cona
exangüe. "El moll", "De • Montjuich a la ciutat" i "Caín( de la
Font d'En Fargas", són tes mes
intaressants de la codecció.
També exposa algunes testes
interpretades dintre la mateixa
tonisa esblaimada, d'entre les
quede la titolada "Adolescencia"
sobrepassa de molt en valor pietone i fermesa de teenica a los
restante.
ExPosiclO Antoni Aguilar
. Al contrari de l'anterioraaquest

artista es tot fuga i aspror de
colorit. A estones la fuga es converteix an tumulte de pinsellades molsudes i indisciplinades
que no sempre tenen l'eficacia
desitjada. Amb aquesta manara
d'interpretar el natural, obte resultats mes considerables en les
Potes räpides do petites dimensiuns i en les quals el color conserva mita frasca espontaneitat•
De les teles mas grans da mes interessant per da transparencia
d'alguna fragments, as la "Costa
de Sant Garles", de Mallorca. En
algunes de les Mires el mas notable es la Hurninositat de l'atmósfera i dais segons termas.
Avui

en

Galeries Dalmau
aquesta sala s'inaugu-

"ASSOCIACIO DE bib,
3ICA DA DABIEFti

CONCERT iNAUGURii
Amb la brillantor d'altres 441
celebro aquesta entitat la pa.
mera audició del cura 1922-23.
Lespaiós "Palau" sembla ja rs,
duit actualment per a contente
l'extraordinari nombre de seea
pertanyents a 1 - Associació". usa
nodrida, o millar dit, atapald,
concurrencia amplia la pollero%
sala, donant-li un aspecte enana.
dfssim.
El concert maugural fou a ea
reee de l'orquestra Casals, ata
la col-laboració excel . lent del violinista belga Mathieu Crickboo;
ben conegut del nostre
Liguraven al programa la "Sjr,
tonta Júpiter", de Mozart; er
"Concert en re", de Beethoven;
"El eaeador maten", de César
Frank, i l'"Oberon", de Weber.
L'orquestra Casals en oteri un,
execució acabada de les obres el,
mentades, expressant amb Iota le
diafanitat necessària les gentile
melodies mozartianes, aixf con
aquell dote sentimenta ieuergi,
que requereix el formós corleen
en re, de Beethnen.
En aquesta obre el violinista
Crickboom obtineale un trina
senyaladissim executant amb pa,
derós domini la seca part, vera
tablement endiablada. Llargues
ovaciona premiaren el treball del
notable concertista.
El vell poema de Cesar Franel
"El caçador ma/eit" i 1-0beroir,
de Weber, assoliren aquella ere nació magistral que ja vàrem observar al parlar del primer con.
cert de l'actual serie de lardee
No cal dir que xardorosos
constants aplaudiments eselataren al final de cada obra, essent
unànimement apreciada la tasca
de l'orqueste,a sota la direcció de
l'artista Pau Casals ,

rarà l'exposició retrospectiva del
pintor catala Aleta Glenas, mort
ara fa dos anys als 75 d'edat. En
l'exposició figuren unes 25 obres,
algunes de grana dimensions,
E. Ni. F.
d'entre lea mis earaclarístiques
d'aquest pintor originalissim,
APAWS DE LA MUSICII
del qual pot dir-se que produi al
marge del corrent pictorie del
L'"Aseociació d'Amics de la
seu temps i que aval te el valor Música" ha publicat el programa
d'un precursor dintre l'art de general dels 18 conceda que doCatalunya.
nará. dintre el present curs al Pa.
A aquestes galanes lamba lau de la ' Música Catalana. En
s'inattgurarh acial al metí la -ven- aquests programa, artísticament
da a pública suahasta d'obres presentat, s'hi anuncia la visita
antigues i modernes; sedes 'no- de notables artistes i corporacions
bles, vidres, talles, ceramiques, estrangeres que junt anda altres
miniatures, etc. Aquesta forma coneguts elements e i solistas caCe vendre les obres d'ar t era una talana actuaran a les sessiois dele
necessitat a Barcelona, celebrem "Ansias de la Música". Entre alque finalmena s'hagi implantat tres, la contracta dels quals esti
entre nsaltres per be dels aficioultimant l. direccid artística
nata I deis artistes.

CrónicaJudiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
Tinença d'explosius

Tingué Roe a la Secejó tortera
d'aquesta Audiència la vista de
la causa per tinença d'explosius
contra Magf Marimon Vidal (a)
"Fueteret", acusat d'haber amaga l guatee bombea Orsini carregades i a punt d'explotar.
Per a pokuer-se celebrar aquesta vista foil habilitat el claa d'ahir,
acudint al Palau de Justicia un
públic força nombrós.
Represente al minieteri fiscal
l'advocat fiscal senyor Folache,
defensant al pracesat el senyor
Hernández, Don Eugeni Carreras,
President de Sala, peona/lela un
informe del tot imparcial.
El jurat dicta veredicto d'inane
pabilitat i aleshores la Sala decreta la Ilibertat del Magi Mari'non, no donant lloc a da revista
de la vista per neo jurat, malgrat haver-ho soldicitet el ministeri fiscal.

ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERIUTOnIAL
Sala primera. - Jutjat del
Oeste Executiu. Joaquim Alburquemar) contra Societat InduSe
trial Qufmica.
Jutjat de la Concepció. Menee
guardia. Francesc Guinot contra
S. A. Francesc Ferrer.
Sala acgona.-Jutjat de Sabadell. Majen cuentea. Joma Arruengol contra August Casaramona.
Jutjat de la Bisbal.-Incident.
Banc de Barcelona contra J. Bunasort. Fills de S. Malura
AUDIENCIA IMOVINCIAL
Seocid primera. - Jutjat
l'Audiència. Robamena Antoii
Gonzitlet, (jurel) i un oral per esta fa.

Secció segona.-Jutjat de la
Universitat. Robainent, Miquel 13)

d'aquesta entitat. Han estat es-

cripturats ja els segaüents: "Quarr
tet Wendling", de Stuttgart, meactuarä tacrebi com a quintet amo
la collaboració del pianista alemany Alfred Hoen; "Quartet vocal
Willot", de Paras. l'actuació del
qual ha despertat gran inters per
esser desconeguda a nostra ciutat tal mena d'agrupacions musa
cale; "Trio de Barcelona", la nos
tabla corporació barcelonina; Mo.
na de les Menee Plantada. l'exquisida interprete del "Ile0";
Vladimir Rosing. motabbe tenor
rus, de fama mundial; els des
pianistes Albert Tadlawsky, pelee,
f Alexandre 13oroilsky, rus, tete
dos d'excepcionals qualitats coro
a intèrpreles i executants, 1, fi.
nalment, l'aplaudida orquestra
dels - Amics de la Música", ene
dirigeix el mestre Pujol, que 30guirä col-laborant a les sessione
d'aquesta entitat i oferint esa
fins ara les darreres novetats de
la música simfónfea.
Segons ens comunica la mateh
sa entitat, posteriorment a la publicada/ del seu programa generol ha contrechat anees nous arels noms dels quats es donaran a cm/el:ter aviat; no obstant, podem anunciar que es !meta d'un* agrupació composta de
tres artistes, d'un l'anida vtuliins-

ta alemany i d'una emineut can,

latriu anglesa.
Ultra els divuit eoncerts de consuetud. es donara en sessi6 er
traordinala una "Cnnferanclareeital" dedicada al fainós compositor i guitarrista catala set.
eentista Ferran Ser. Aquesta ses>16 anirä a arree del (maceraste de guitarra i cribe musi..al
N'Alfred Romea.
Com as salud, la inaugursei6
deneurs deis "Amies de la 311)aea" t'Infra lloc el Propvinent
cendres, dia 27 , amb nn recital
de cant a ehrree de la senyera
Maria de hna Mercas Plantada
amb la <malabar:ida del -pianista
Elituent Lozano.

gorra i altres (jurat).

Seeol6 tercera.-Jutjat de la
Llotja. Tinenea d'ataje per a e!
voladora Jaume Gil i altea (jurat ) .
DELS JUTJATS
Carterista detingu,
Ha estat detingut a la plataforma dell tramvia ei carterPsta
Anton Gutiérrez, de 18 anys, que

intentava sustraure la cartera a
un pasaager.
En asee delinead amenaça a tv
noticia, tinguent-lo de portar Iligat a ha Delegad& Ha estat cm,iresonat.
Amenaca
En Francesc Canela, eapaiae
de les obres del aletropolita, ha

denunciat al Jutjat que une
obrera despedits del timbalt l'han
amenaçat de mort i que ataire en
fer-los detente, quant el seguien
pel cerner Compre, ela Ui obrers

s'oscaEarea,

S S.

Ei niacnt divendrcs,
tal nora havien anunciat, el primer rea.,
cert de l'actual Curs dels Amics de la
Música, que anirá a cä'rec de la violable cantatriu Na XI. de la Mcrce Pl,tre

lada.

El programa del concert es COInpo5erl
d'un recital de cançons diversa, la >egana part del qual serà dedicada a mipositors russos, estrenant-se d'un &II
Inés famosos, lgor Strawireiki, el tripee
musical El Fume i la Pastora.

es.

liras aqui el programa de les obre,
que l'orquestra Pau Casals ilv;erpretari 3
Girona um son proper concert noticia Per
al dia 31 d'octubre al Teatre Princi201;
Erguittal, obertura, Beethoven.

Sfliit en si menor, per a flauta i
questra de corda, Bach.
Terrero simfonia ea vni bemol

ca). I.-Allegro con bria Ha-Maloja
f uaebte. Adnig as.14 111(--,Sstrae,

Dimecres, 29

d'octubre do

1921,1

Allegro molto. Beethoven.
..0cro n , obertura, Weber.
' Parcivai, prctudi, Wagncr.
Mort i trzassfigurociti, poema simia-

LA

PUiLICITIT.
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Destituci() del gobernador civil
.1 del cap superior de Policia

DE

SANITAT

Darrera Nora

Al Govern civil han facilitat la
següent nota, redactada en cateDie, R. Straus,
guntat aquest mata per un peritas
te., tal com la transcrivim:
El entusiatme que a la reina ciutat ha
dista sobre les conferencies oeEl Serie! d'HIglene I Sadcsperiat aquest grandiós aconteixement
lebrades.
•
is el prideg del axit mis esclatant que
anal, pe:ancles I els ConEl cap del Govern ha cedesdesitgem,
per
be
de
Barceloti
hora
la
notfa
a
darrera
Rebem
assolirà tan bell espectacle, que constiEL TRACTAT ASIR
tat:
cursos de Bestiar
na,
que
dugui
un
esperit
de
moraapart
destitució—deixem
la
cia
de
tueix, indubtablement, la manifestació
—Res te de particular. Davant
A NOLATERR A
litat i justicia.
Reunits el inspector del Cos
Iné s altíssima que hagi pogut celebrar-se cualsevol eufemisme—del senyor
• ••
cita cele- la reunió de Corts, natural és que
minister‘
d'Estat
PeMartínez
Anido
i
del
acnyor
Arlea
Nacional
d'Higiene
i
Sanitat
a Girona.
canvii impressions arnb els andes
Ahir, a les set del vespre, el euä•ries, resienta a C.atalunyKS brat una interesant reunió enca- sobre els problemes d'actualla
La revista musical Sscherzatulo, publi- aui. La nova haurh sobtat a mole
ca son número dedicat la grad t part al La gent: a lote els que estaven governador oivil, senyor Martí- per a tractar de Ja qfiestió deis minada a ultimar els detalla del tat.
rastre Pau Casals, i as bell article d'En identificats amb la politice go- nez Anido, va conferenciar exten- Concursos de bestiar, han acor- tractat amb Anglaterra.
—Continuara avui alicates vIr
A la reunió hi assistiren els
Gales Rahola anomena justament de vernativa d'aquests darrers anys sainent arnb el president del Con- dat facilitar la següent nota ofi- tècnics comercials anglesos 1 es- Mies?
a tots aqueas altres que, des- sell de ministres.
.diada redcmptora" la próxima data del
ciosa:
—No ho el encara. Pese!.
A les vuit, en rebre els periopres d'esperar-la molla meses, ja
La qüestió dels Concursos de panyols i l'arelmixador de la Gran Ja veure'm.
concert.
edi
distes ell senyor Martínez Anido, bestiar en ses relacions amb el Bretanya.
Es tened noticies de que raidrida con- no creien que la destitució vi Res mes ha volgut dir el Preo
En ella eta tècnics espavisiblement emocionat manifestà Servei d'Higiene i Sanitat Pecuàcurrencia de Figueras, Sant Feliu, Pala- puls.
sident, limitant-se a assegurars
el següent:
Palafrugell i altres pobles de la
Certament era dificil la situa
ries provincial i municipal. ha ayols exposarcit les variacions de
"Si, certament la conferencia sigut influida des del primer mo- detall que el Consell de ministres que res de particular pasea.
provincia assistiran al concert, donant-se rió de Barcelona quan s'encaEl senyor Shnehez Guerra, desper segur que aquell primer teatre s'om- rrega del govern el senyor Mar- ha estat llarga, perque he expli- ment per la passió, fine a l'ex- proposava per a deixar ultimades prés d'haver fet aquestes mani-1
tmez Anido. Cal confessar tambe tal all senyor Sänehez Guerra els trem de desviar-la en sentit ae- les negociacions un cop escoltats fetacions he, despatxat amb el
pilara totalment.
La casa mnsical Fàbregurs, org ranitza- aue el cerní ernpres no era el que fets d'ahir. El President mala dit ritablement lamentable i per ar- ele infornies dels centres consul- Rei.
dora d'aquesta espiritual sessiú d'Art ve, podía fer renàixer la tranqui1.11- que ti feia molt estrany que a Bar ad, prescindíal de les ofenses de tius, als guate se sotmeté el reSegurament en la conferencia',
d'una faisó ben orientada. urden:un tots la t pertorbada. A la violencia no cebonn encara es repetissim amb que seas ha fet objecte, creuen sultat de les negociacions.
La discrecio ens impedeix as- ha donat comide el President, dell
Li va veure tare remei que la tanta freqüència tele con] els de precie capear la situada en que
'els detallo al objecte de qué la frisia a
celcirar revesteixi tots els tons solero- ‘iolencia. Creta el senyor Martí- la nit passada. Aleshores jo li he es col.locaren des ‚tal primer mo- ser mes explicas en les nostres Consell al Monarca de la satisfac.!
noticies. Basti caber que la re- tória impressió que havia tret de
inials que es mereja un espectacle de tan- nez Anido, coro aquell altre mili- tul present que no vcia altre sis- ment.
les entrevistes celebrades.
tar espanyol, que "tranquilidad tema d'actuar que el que he seca volada.
El succeit 5 senzillament que unió es desenrotitä en termes de
El Rei ha anunciat al President
viene de tranca", i la "tranca" gun ibis ara, i que si trobava una malgrat advertències sIe qui po- gran cordialitat.
que marxava a da finca La Ventaellnnn••n
Axil els técnica anglesos cofou sobiralia de Barcelona. Jus- persona que ho pegues fer
sha i devia fer-les, ja que la man- municaran
a Londres les nostres silla demä, d'en tornarh dins de
i sabSs portar a Barcelona ca de temps no donaaa lloc
ticia era un mut sense sentit, com
i quan es rebi la con- tres o quatre dies.
Associac n 6 Protectora Ei la torea po emas destituir les la pau desit jada, jo seria el pri tràmits legals per a la prohibi- propostes
Aquests temps serà aprofitat
de falicitar-lo.
idees. Covardia dels governs, co-mer cid, es calebraren dos concursos testa del Gabinet angles, serä Ere
pel cap del Govern per a terminar
En vista d'aixa, el senyor San- a Tortosa, "havent-hi glosope- mat definitivament el tractat
dc l'Ensenyança Ca- vardia del palie, que no sap parLa impressio que avui tenen les consultes politiquea i formar
lar clar, i que si un moment hi ehez Guerra rraha manifestat da amb caràcters greus entre els
judici exorte sobre la situadó
taana
parlä rectifica tot seguit amb que era necesskria la destitució animals de on dele pobles con- el Govern i els tècnics espanyols actual i possihilitats futures.•
leo as de les mas optimistes.
manifestacion a del "todo Barre- dial general Arlemii, i atenent-se cursante".
Es mol t probable que el senyor
Aleó fou causa de gut' no s'enSazona noves rebudes de la teen", harina fet pensar que la al que jo Ii he manifestat respecSanchez Guerra estengui les seNO PASSA RES
Cerniesió delegada de Lieyda, els politice del senyor Anido (i no te d'aquest detarmini, m'ha dit tnritces el de Santa Colonia de
imirediatament despres d'arta- ves conferencies a alguna pareo-,
arlem del senyrir Arlegui, per que podiem remetre el comanda- Queralt i menas el de Sau d t raisama s matriculats a la Càtedra
bar al pa l a", ha rabat, el manare nalitat de l'esquerra.
Grarnatica Cat alana de l'Es- tal cola e l responsable ser. sern- ment, jo, al president de l'Au- gell, sinó es Compila el preceperia Normal de Mestres, aseen- are el superior) era filltica P os - chancla, i el general Arlegui, al tuat per la llei i malgrat no con/- ea al president del Consell, amb
taba. a Barcelona. Feliçment ha roronel de Seguretat, senyor Da- plir-se, prescindint de l'autora- el quel ha despalxat.
aeac a 17, i a la de Mrstresses
A la surtida ha manifestat el DE L 'ES1 RA
NGER
zarid, es celebrà el de Santa Co27. FA nombre d'aitunnes de la miedat proa clar que toba acció rrui.
tan pana:aísla preguntó al loma.
senyor Sanchez Guerra que havia
' ¿2 niestres correspon a la tota - que no es basa en la justicia tarnroe no assoleix lieficäcia. En narra senyor Martínez Anido, si l'haEL PROGRAMA DEL NOU
Obligats per patriotisme. ebe- donat cumple-al Rei de tot el que
letal dit(to Diurna.. s del segen i
pe - a !; diencia a la Superioritat i liste- baria passet aquests dies.
Quart curs de la carrera del Ma- ne la justicia molts "tiran avui vien visitat una generalsr
GOVERN
amb gust la sortida del senyor pregar-ti que retire la seva di- res professional en defensa i
—I no te res de particular per
a.steri.
'Londres, 24—Per noticies fiveuran també massia.
millora de la riquesa ramailera, a dir-nos —li han preguntat els dedignes se sap que a la nota geA les de Barcelona son 20 a la Anido; Nitreslala
—No as dimissió, contestä el de cap de les maneres, podien periodistes.
aJarnal d Mestresses i ti a la amb gust per manca d'exit.
neral de les proposicions aproPonues vea:mies el Pe i la governador, s destitució.
—No: res de particular. Ni tan andes
els inspectors d'Higiene i Sanitat
Nsrmal de Mestres.
del parta unionista es prohan
campejat
d'una
—Perd voste no,ha estat des- Perubries, veure amb disgust i cole lii hin haaut firma
prostitució
• ••
especialment la realitzamanera tan Llore per Barcelona. titurt. afegí el periodista
—E en perspectiva? Tarnpoc hi eenitza
menas obstruccionar els Coro-arEn varlut d'un acord del Con- rogues regarles lisas vist lambe
cid
d'una
politice basada en la
___Jn he (lit al president del sos de bestiar organitzats per la
ha
res?
més estricta economía i en la
tal da. ectiti ile l'Aesoe'acia Pro- tantas largues eallades . Ens fern Consell que no veia altra mane- 5
—Ni tan sols en perspectiva.
de
Catalunya.
Mancomunitat
Pana de l'Ensenyança Catada- (arree, pero, que rnenjar i melar
les empreses lata!,
El President ha atetad que de üísminucia de
ra d'actuar que la que he segun
Ele inspectors provincials d'Hlea ha sigui conceda un lot
nyanes, tal s crin la a Orinet.
tut albora no as pas cómodo.
rnä
rriariaarä
vira
a
La
Ventosilla,
ara.
1
ans
i
glena
i
Sanitat
Pecuàries,
en
sa
labres per a premia Os alnmnee
Igualment es preconitza a la
si les autoritats
La nolleia s'escampa räpida- 1 actuació solament han tingut en on passant alguna dies.
Martinence. I Senibliiva corn
nota que siguire consolidades les
fossin mo- ment per la ciutat suscitara di a 1 remuda eils interessos ele la ranomas
tarda,
poc
desprea
guvernatives
—Aquesta
• ••
relacions cometcials entre els di-,
maderia, i les obligacions i drets de /es quatre. ha arribat al mi- ferents dorninions de Pinaperi
godos leer des ressorts. El g' ferrnts comentaris.
auentat ei larrer exaarn \Timador
i el mip superior de ponisteri de la Governació el preque
la
Ilei
i
reglament
d'EpizooL'AUDF.
PRESIDENT
E!.
aele del Jure t que ralas licia han
.
ofegats—Ofegats
FUNCICNS DE ties imposen als funcionaris en- sident del Consell, ou ha passat
DIENC1A
Ceeciirs Pi i Sufear, en sang, i en Sopa.
• es
e: S
LES DECLIMACIONS DE BON,AR
carregats de velllar pel seu com- més de maja hora.
GOVERNADGR
L'as .(ei(.3 Pi ... tortura de l'EnSuposellt (pie lores d'ara ja
El fet de no trobar'-se al sea
LAVV
pliment, sense buscar eulab o raAhir,
a
lee
unzo
de
la
nit„
el
Gossobre
un
sasia a Calatatia
una nianifestació de
s'organaza
cid directa nl indirecta amb el riesaatx el senyor Piniés, ha donat
Londres,
21.—Bonar
Lave, en
president
de
l'Audiència,
senyor
adju
?tirar
an
prerni
a
r
e
simpatia
i que s'esian traMetent
plä zootecnic que la Mancomuni- 'loe a alguno rornentaris.
el set] discurs a la reunió del par-sol e s a la millor Cartilla
de pridesia. Ja saberla Alvarez Vega, prengué possessió tat de Catalunya angla traçat.
telegremes
Després s'ha dit que el senyor tit unionista, reconegué els grane
del govern civil de Barcelona.
una St • i'ie da prceeptes iot aixa qu'e val.
Pera com els Concursos de Sänchez Guerra ha celebrat tina aerveis prestals al pas per Lloyd
A la mateixa hora, eil coronel
seiar higiene i edueació físira
Mai haviem errgut en la diconferencia amb el director d'Or- George, malgrat els qualo—dibestial' si san maja Pitear de
ae.
Seguretat,
senyor
Barra&
da
a
servir
p:
r
i
Eseules
a
as
multes
vogades
reiterada.
rrissia
dre pühlic i ha parlat per tele- gué—no se li podia conferir la
tarnbS prengué possessió del rh- ment ramader san o poden esser- graf ami) alguno governadors.
les tamales La destilada, pela, no es de pearailes at.s
de mapresidencia del Consell per iota
rece de cap superi o r de policia de ho tambi ar la ilifussia
I sas nois maleixes.
stur que sIgui desmentida.
—Malgrat la festivitat oficial !a seva vida. El pais necesita
lalties. per a evitar nix'', el priBASES
Al non guvernadur que vingui la ciutat.
Rol,
les
del
del
itia
i
la
tornada
mer i necessari es =aber (luan i
tranguilitat i no pas aventureslIal
1-Les obres que aspirin al
en les epizooties es ausenten, conferencies Qtle aquests dies ha interior ni al exterior. Ni ha que
pe, :a i han iresser eseriles en cacelebrat president del Consell ter per Irlanda tot el que sigui
funcions
dels
inspectors
provinuncstil, que sense (bisar da
"'al i municipal. que en tat nao- arnb liest personalitats consrva- saonable.
isser e ' revele sigui ciar precio i
ment delira coneixer, i de fet ea- dores, han donat motiu perque
Afegi gne ernprenia amb fe la
a ra,, ast de toles les meraalicomenti la mejor o menor pesanta t'arrean del poder, perd,
riirixrn tre.stat sanitari del bestia a
aproximitat de l'anunciada nao- si no trobo les col.laboracions ne4.
tial. sie sa
ti. — L'extenela de l'obra r.o
aqurst únic caräcter, amb dificari(5 ministrrial.
cessäries--digue— em retirare.
/si sebrepaseer la ueuel en
ica i positiva que podem fer E resAmb
A
la
resta
que
se
celebra
el
El cap del Govern ha estat pre- Demana per últirn al partit conoposat al purament de miag .e,la Incoa de publicaciuns.
ti:un-dirige a les cuco- a profit deis rtostres ideals.
paoppassat
nora, es ansah el que deuen interservador que saissocies al san
Les obe.s que aspirin al
El senvtir Ron-iera, delegat de
Catalanes Piel de la Riba,
ins
venir els dile furnaonaris, m e a - .1n••••••••
treball despinte que el país s'ha• prna I,.(a der trarneses a les
sm dt1 repartir-neta de l'Assoclii c- ia Protectora de l'En- tres no altrament i fins
mil
amb
gués pronunciat per mitjà de les
•
le la I i initectura, Arc r , I,
al-munes del cure senyarma Catalana, parla de latala dale principals treballs i dels eleccions. L'assemblea, desuda
als
prernis
la
Mancomunitat
disposi
d'un
al, per tot el din al
assistir mimbrosa mor que l'Assuciació que represons ei propi auteritzat per la hei. e. silerenim e nts de l'any.
oc nomenar lider a Bonar Law,
acon.u.imyedes d'un plec 1921-1922,
selecta coneurreaeIa, que pegue emita sent per les Escotes.
Dedica, un record als acede- 'solà per aclamada una meció de
i
I p r r a que /20 es jutgi sa in•
b el mira de Caut ur.
es
procedí
al
repart
Despras
de
la
vältia
d'aguce1
càrrec
tervenció en altre sentit, niairas mies morts en el mateix, que sbn gracies per Mr, Chamberlain.—
IV. --- L'obra pr min la queda- ler-se
tes Escotes, sastingudes per un ment de premie, els guate foren
els disetnrs En Josep Calvete i
propietat sie l'Associacia. estul de bons catalans que no reinesos als amaines per els se- pugui fer responsables de (isla- Regel, En Juan Cadevali i Dars, Havas.a
racione
consecutivas,
faciliten
V.- -l'aunaran el Jurel el don- planyen cap mena de sacrifici, ; riyors Panades, Romera i alaaquesta nota fidel retlexe del sen- M. Emdle Cartailac, En Marian
tcr N'Aug, list Pi i Sufier, E Ma- per tal daiseolir un gran al- pifió..
tir unänim dais reunas, vista la Nidal i Carreras, En J. Landras i DE BARCELONA
Montuliu, doctor En Jode
DanSeguidament
l'Esbart
• 1
de perfecció i puguin
Lstslin
Perma- En Josep Rodoreda i Santigós.
per el
s.. :( Itig i Ita,(tutas, En Illai rendir un batan resultat a la Pa- stures Verdaguer interpretó ma- publicada
Els academice ingressat san
nent dp la Ma . eonlY1 , /rli t'A (fP Eaels
típics
ballets
'Scract i En Juan Lloaguerae.
gistralatent
els doctore N'Antoni Tarrejä t
tria Catalana.
tal unya.
•
"Ballet
•
'Bolangera",
"Paltirn",
Aquest any ham pog,ue corista-Miret, En Joaquiru Bassegoda i
-mg. -e
l'e la darrera eeessa5 del Con- Lar diverses ubres que a l'esteta de Muntaian a" 1 "Galop de curteArnige5, En Era:mese Planell i
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ata",
valguentali
cada
ballet
una
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.01.iu
de
l'Aasoc:aeir
•
tian
l'el
per
tal
i
Riera, En Plus [ami i Quer i J'en
de les Escoles s
ac
"El matrImonl secret", col'Eeseavanea Cataia- de donar ntes amplitud a les au- furia ovada.
ginyer amerieä Me. Wadell.
media en tres aotes 1 en vera
bans (I acabar la testa visitaIr i
ai si (..em Lonbe el sos II na
Sea,uidarneat el doctor En Cade
Josep Maria de Sagarra
t'en
l'estalge
digne
tinent
d'Alel
5
j
ui
que
posen
esitular
adquirit,
simir
Bourges
i
Escuder
teil
e 'I tt
Ciéncies
calde
del
dictricte
dese
En
Huís
L'estrena
de la comedia d'En •
de
la
Baba
a
l'alal
un
lid
eresaant
treball
nstudiant
lee
Escotes
PI
" a•
1 '5,. le
i surn
-as de les millors escotes cata- Isla et el qual ostentara la reAhir tingue Ibie v.b sala Tac- la farra de Nauru guirnica i fi- zaagarra congregä al teatre Romea
preeentaciú de l'alcalde, i el re- los de l'Acadimia de Ciencirs la , sicam en t co nsiderada . l es Seres Ull palie tant nombres com día,
s: I3d de Baecelana, hi nes d'aquesta ciutat.
dele ve- Ungía lúe escolta amlia gran inDuele coneenea arel) unes gidor per l'esmentat districte eessiti inaugural de cursa Presi- propínale i
2 dir 2 de,
".; Marti;
(17'inl
de
president
N'Agusti Escota.
o
de
Sara
getalls i llur desenrolltament i tenis Paa taTiaa producció del nostre
tiretis paraules,
el doctor N'Eduard Alcoba,
dia
. I de liala.;ner; 1 fle Cap- li.s Eoitoles, N'Enric Panadús,
El seto,s ur Massut dirigí a la aeoinpanyat de gran mimbre d'A- creircenca eum reLlacia amb l'agri- company, obligant-lo a sortir a
rebre els aplaudiments al final de
: 7 de Cue e t de Mar; 1 de i-briut la festa, reeuinint cediere- coneurnhicia vibrante permites, cattemics.
cultura.
elle Sara:eres; Id de Gi- llamea la 1:1Si:a pJrlatla a cap per saludan!. Ins Escotes en nom
Aquesta n'emerja ha sigut pa- beis els actea i especialment
El
secretara
perprau
de
l'Acade tau amels; 2 de Mora- Ms ESSUieS durant l'any, els èxits : • alcalde, manifestant el goig que demia, el doctor N'Artur Bolla i blinda per l'Academia.
acabar-se robra.
; 3 de Munistrol de Mina- nssolits pels scus elimines en els bentia per la aatraitica obra que
Els actors interpretaren l'obra
Finalment dl president doctor
llega
una
memöria
contrita
Putai
: I de Martorell; 2 de Man- eancureos de nAesociacia Protec- portaren a cap, endreeant en- guent el ressenyament reglamen- Alcobe dond per acabat nade.
amb eflaae entualaame.
1 de alatard; 3 de Ruta; 6
tora de l'Ensenyan,:a. Catalana i tussióstiques paraulos als infants
ti lleas; 3 de Itipoil; 32 de Sent(le la alancontimita t , i fent reanunciant que la Corporació
marcar que ha estat tal l'afluen- rnurdeipal (lunaria a les Escotes
Id de la Seccid d
i 1 sienta) ; II de Sant Feliu del cia d'abur-linee, que lmoro ha hagut teta l'aterida que es mereixica.
L1 . -im- gel; I di Turreelemberra; de Linear l'admissió en algunes
Llargament ovacionat fou el
2 de Tarragona; 2 de Va-seca; ne les aules pes. no permetre en- senyur Massot, el qual, seguida3 iiii Vaafranca del Penedes;
(alible-11'11i mas la capacitat del rnent, anih tot els presenta, visiSaleauva i Ce lara; 1 de Gantä les diverses dependimcies del
e:pea:S (Xile), i 2 d'Assumpció
N'Enric Parir:das. anima da- local, i tributant a toles nlles fercuestes Escotes, el susteniment Nents elogia.
(Paraguay).
Ilavent-hi ja a Ripoll, Sentme- de les guaba es deu principalment
I,a concurrencia sertí altament
a la Sant Feliu del Llobregat i id oca esfurc m perseveranca, fent salisfela
de la testa, la qual no
Visnovie i C'etitrú nombre sutil- itixf un Ud Maneas a aquelles
acaba,
coro es natural, sonso que
sucis per a orbanit-zar- aarriaites tan mancades de cenes
deixessin
sentir les notes vihi la Cornissid delegada, s'acor- tres d'enseriyame nl catalanesc,
beatas (has a- seadors" i
da encaramad ale socia raes an- luu llargament aplauda.
Vit.11L 'e a Catalunya.
tics de les respectivas pobiacions
En anunciar que aviat polser
per a que gestionin la seca coles- s'llauria de deinanar la camperataecia.
eiú deis boas catalana per tal de
bastir un Casal adequat per a les
pesat a la
Escobes Prat de la Riba, obtingué
amb un altre fort aplanitiment
venda el núm. 12
Noves religioses lassentiment unanime de la conciel
Avui: Santa Bonifaci, papa; curNinCia.
Parlä a contirmació el director
Crispf, Crispiniä i Prole, marSp
de les Escotes, En Carlee Magritirs.
i pognérem escoltar dele mute
Quaranta hores: Aval, a l'es- aa,
glesia parroquial de Sant Miguel Ilavis belles orientacions pedagó4
del Port, atores d'exposició: de les peluca i atinedfssimes observaSes til del metí a les sis de la tarda. cions, amarades d'esperit catalä,
Freu: 25
La missa d'avui: Del date color ami molt aplauda..
N'Antoni Constansa, del conVermell .
De venda a tots
Cana de Merla: Avui, Nostra sell directiu de l'Ateneu Pra t do
la Riba, pronuncia un vibrant
els quioscos
D ona de lietlem, a la eeya esgl cure, dernostrant com la recataaia.
\ataca en sufragi de les ani- lanització de la nostra pätria ha
ai r s del puraatori: Avui, a la se- de començar per l'escota, car els
eapella, Escorial, 155 (Gracia). bons nacionaliste.s han de considerar aQuallaa taba& Cala sjnge
Zo.ea dg alai taz lira& JAI ciatixac..
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Gran Teatre del Liceo

3
PEP SANTPERE
•
ASSUMPCIO CASALS
•
25 d'octubre,
dlniefro8,
1111 tarda, a dos quarts de cinc, a
cree de vahea tamflies Baixant da
la Font ,e1 Gat. Nil, a les deu: De
la paree e filia! nema, (Motu, tarda:
Un gall que no canta, ?lit, suggestiu
• cartel!. Acial... Atiat... La severa, •
4 antes (l'obra mestra de Juli Dan- 11
•
• tas). En estudi: L'ornbra de MontLA Julo (3 artes, Juli '1%11/enana).
3

Gran reatre Espanyol

•

TELPORIZDA D'HIVERN
Companyia d'Opera de "primissi.
mo oartello"
Queda obert Pabo,ament.

•
•
•
•
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Teatre Català
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Avui, tarda, a les 5. Bu_
taques a i pesseta i a 065.

Teatre Nou

La magnifica comedia d'Ea
Pitarra,
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busca de un marido; Al
toro, que es una mona, i
dels exits. Que és gran Barcelona!, per Pep Marques.
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Avui, dimerres, tarda.
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Avul, dimecres, larda 1 nit, promames extraordinario. El gratoll•-•s
Film Crim manto culpable; onz.•na
(TAZ d 13 Inonldn ntal serie Els
3 tres mosquetars; el novO caPitol
2 el, la novel . la Nou Fantornas; la ininteressant porlicula Lliri de la vall
- Propina de portar i Armant o
orri. El dilluos, 30 . Els cuatro L.2se nato do 1:Apacallpsi.
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A. ROMERO, Clava dol
Teatre, •. Barcelona.
Capag d'esbrinar 1 comprovar oficialm nt tot
alió que us Intereso', per
dificil que ola, I a realque part del gen. ItererEneles de primer ordre
provea la mesa pericia
I competencia demostrada de molts anys. Conseta (le 4 a 8.
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