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L'poca deis dos 'generals
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LA PREMSA ESTRANGERA
LA

SITUACIO POLITICA

A

une situació extraordineriament

La

crisi anglesa

Un Govern interí

Mr. Bonar Lau-, elegid cap del
ITALIA
partit conservador efigies, ha
A la sessi6 inaugural de j'as_
"Si els anglesos refusen als
Tots els parles italians nios- turca els Estrets de Constanti- constituit un Gabinet d'alçada 1
Pos principals aspectes presenta la gestió dels senyors Mar- sernblea de erocuradors, actual_
prestigi. Neme il.lustres i eament reunida a Barcelona, el so- tren una gran artivit :t. Al (115- noble, c41 Govern dele Soviets peree, Anido i Arlegui en el problema del terrorisme: l'aspecte de
nyor Bertran i alusitu contava curs , d'En Nitti ha segun un isla- suadira a les poblacious rnusul_ pacitats per tothom reconeguilos
laica i l'aspecte de l'eficàcia. Cal, en aquests moments en qué la
els remordirnents que durant to- nifest del parta popular, un altre manes, que Anglaterra vol opia- entren dins el Govern que acaba
aló torna a encrespar-se, fer un räpid balanç de l'època bar - ta. Sa seva vida punyiren a un del partit liberal 1, mii. recent- mir la ciutat santa .deis Kalifes. de constiLuir-ae. Aixf i tot, es
ira que podriem anomenar deis dos generals.
magistral dignissim que molts mente ell
(Dedeo eu inaugurar CIIS que Anglaterra renuncies a (saeta d'un Govern interl. La so-,
No és necessari de demostrar que els procediments repres- havern coneeent per haver-se vist la represa- del Cinsell prevale:al Constaininoble i els Estrets,
lució definitiva del plet polltie
u 3 que durant aquesta época s'han seguit a Barcelona no han en el cae de firmar una acaten._ que presideix, i la gritad-osa ma- propaganda bolievista insinuarla plantejat a la Gran Bretanya han
peraleshores als musulmana que als de donar-la les vinents eleccions.
ele de mort en merits d'una cau- nifestació feixista a Napois.
siresa ost gaire als principia juridics i legals. Tothom té la
Trobem Ileugera l'actitud d'una
destinat a /Ingleses sen irnpoterits.
El discars
convicció que les prescripcions jurídiques han estat consi- sa en la qual ni el seu ni els
Els tures, empesos per Mas- bona part de la Premsa europea
dasdes coro un obstacle, que era saltat per la folia violència de testimonia pariesen ni entenien demanar 3a col.laboració de tocomenta l'adveniment al Po-'
e Uel;:i. Fina aquells que consideren convenients les mesures l'idioma oficial i a qui no ente- tes les forces polftiques llalla- cou, reclamerien Inés tard la Me- que
i el Canal dar dels conservadors anglesos
nes, es resum en tres consh_ sopotamia, les
ena-iseals, vénen a confessar que aquesta mena de mesures ita tampoc, dones parlaven baso,
cem
un fet definniu. Hi podria
cions: Primera, fcr conèrxer al de Suez. Jo no cree que el moel tribunal sentenciador.
iiit aplicadas pródigament, amb la intenció de posar remei
El senyor President d'aquesta pats Integrament la veritat de viment de l'Islam es calmi, edhue bayos aviat sorpreses fortes. Es
terrorismo barceloní.
si
Audiencia, qui presidia l'acte,
la soy a situad() actual; segona, d'arribar actualment a un acord. molt probable que el sufragi doni
trO els procediments usats durant aquesta ecce, no sols
an- als conservadora anticoalicionisvelarle amabiement desfer Veque els interessos locals i els Moscou vol dislocar
gles. Els soviets continuaran tes que s'han apoderat del Govern
iaartat de les normes jurídiques, sine) que s'han apartat de ferie terrible que, per a la ad_ interessos de desee passin a sei tels principis d'ètica que han d'estar eempre en la base ministració espanyola, es de, gol rengtle; toreen, que els par- aixecant les poblacions musul- la altea mes alta de vots i de diduela deis casos, eom el narrat tits pelities corapreuguin que la manes, derruid les guata lenen putats. Perú es Milites que aquel-,
la--2i6 do les autoritats. Proa sabem l'argument deis qui
xifres representin una mejosi no d!fensen, els procediments a que al.ludim. Aqueix pe! senyor Bertran i Musitas molt salva:n(5 de l'Estat es condició una inPluenma molt mes consi- xes
ría absoluta. El partit deliTroball
mes
frenüenls
en
realitat
del
de
vida
per
a
cadascun
delle
maderable
del
que
generalment
hom
.diuen,
la
defensar,
de
uninici t té un caràcter "Havera
obtindrà sense dubte un gran
que molts es 'tensen; i diga que leisose i cessin de posar a pri_ sumisa.
str zi -sida. No ens podern deixar assassinar impunement pels
De molts segles a aquesta part, nembre de Itera. I no seria im-en ocasions semblants el Tri- mera línia Ilurs nlieressos cincarers. Si les Beis i els procediments normals no són suficients,
mai cap Govern angiits no havia possible que davant l'amenaça.
bunal que no remesen la llengua (orate.
eses ol dret, un dret natural i primari, de defensar-nos per tots
dels interessats l'ajut dels
Segons la "Tribuna", de Roma, estat enganyat cola el ministe_ d • un Iang perfode do Govern conea la ,.tres recursos que es facin indispensables."
intSrprete que la Hei estableix el discurs de Giolitti es resurn ri de Lloyd George de la manera servador a la Gran Bretanya.
E esesta una argumentació que des del punt de vista ètic prereptivament i deu refiar-se de Cli dos punts: Un, politic, i
que ho ha estat pel Govern deis arribessin a una inteLligencia,
en/lenes parcial, els tres grupa
tris económic. El primer afecta soviets,
r3eie seueptar-se. Per() volem prescindir per un moment de l'éti- Hur bona fe en la traducCió.
Durant la guerra, finan Ale- d'esquerra: laboriste.s, Iliberals
Suposem, tambe .arnablement, a la qüestió del feixlsme, açuest
remes en l'efirecia. Han estat eficaços a Barcelona
que els intiirprets existeixen i neu partid, clotat ricament de- rnanya sofria Si bloqueba angles, de Mr. Asquith 1 Iliberals de 111113.4
sieeellirieets anulaste durant el periode en qué han dirigit la
nergia, que ha posat la preeia la poblada alemanya havia adop- ter Lloyd George.
no s'Oil l'agulzil del tribunal o el
defcr. •:e la elidez els dos generals que acaben d'ésser destituits
En el ces que el resultat de les
primer conegut; pelen qui sis candidatura per l'obra de res_ tal la divisa: "Deu castigui Ancontrola? Die ,: les !tele de l'Es_ Sal:sació nacional. L'altre afecta giaterra". Avui, ens eall desn_ eleecions - porti una suficient mas
mes
incoallurs
neiera que els mateixos interessats, ni
tat espanyol, ningú; no el mateix les qüeptions ceorienniques i fi- jan. que Deu protegeixi als MI_ Jena parlamenteria conservadora, el Govern eue es recolzes en
ertidaris, puguin sostenir que els metodes que tots sainteressal. ren. liligand o testi
nancieres. Giolitli, mes que de glesos : .--trtat, la pacificació de Barcelona. El senyor Martínez
La indústria europea es tro- aquesta majoria no es veuria en
nni, perquè ell enten el seo la gravetat de la situació de les
•,via crezut de bona fe que n'hi hauria prou amb una
no la traducció; no financee Hallarles, este evident- luna greuament atacada, si plena Ilibertat d'acci6 per a desperó
un programa que po''rada de represeió enérgica. amb ceilis i empresoneel Tribunal, per lo mateix que ment preoeupat do la incúria del un aixecament de l'Islam provo- cabdellar
guds ésser considerat coto a d i efer ceisear els atemptats. En tiltirer cas es creia en neressila intArnret; no el Reta- públic 'en generell. i, cosa pe- ques la supressió de les prime_ lista pela setas adversaris. Eistos o Secretan, pesque pnt tro- jor, de la dele partas. Grolitti sap roe meteriee procedents de la inSistic d3 les repreeálies. Pecó aviat es va veure que el
ter Lloyd George, en el seo recent
ritelee de la noes política de repressió era el barrejar vas. se en ident ira condicia que que l'eanmple per a e:aliviar la dia, de la Al e soPotamia, de
i coniporles la clausura GL'I ills.curs de Leeds, que resulta el
el
Tribunal;
es
a
dlr,
pot
es-ser
situació
ha
de
morir
de
daiI.
d'un
les
victirnes
deis
händols
diversos.
ecrmell la marea- de
lambe forestes i no se li imposa Govern que senti fortament les mercat euinercial d'aquests pais-._ primer acte d'oposiciO al nou Go:relee 'lates lea víctimes eren d'un sol costat. Després
vern, ha assenyalat els perilla
ccli pliligaciti conCi.ixer l'idio- dures veillats proclamadas i que SOS.
ut del costat contrari. lii brucé oei opini que aqueixa ma t'el país on servirix: no. final- sitiales i vulgui obrar en conse_ • La sort de l'Imperi ang!As 1 d'ordre intern f', 112 enclou la pujada al Poder del partit consersang repreeenta un progrés respecte a la situació
ment, (As defteiscirs si, ram pot
(Menda. I tots els italians saben la son d'Europa es jugaran el
!parin no es porta altre canvi que el d'aque i xa com- ocórrer , tampoc coneixen acpiest quin Govern hi ha avui que tin- dia que el moviment isiànaic obli_ vador angles. Per de prompte, ha
efirinat que es tracta d'un Ga. ! Je.. ningú no pot afirmar que s'hagi resolt el pro- idioma, 1 malgrat el roneguir, el gui la voluntat i lt capacitan del gare a Anglaterra a entrar en seen de minoria, i que en aquest
Tribunal no té inedi &trae per a programa glolittie coro a abso- lluita per la eeira An,/.
la iinament tincessari per a la sal- glaterra pera, no anorrearia per sentit significa una provoeaeió
ese:: -a‘ t a Barcelona l'antiterroriesne com a remei del est aldir crup preferencia entre
Ice armes agirest rneviment, fins directa els elements subversius
l'in'ir-meneen
del
adverat
i
la
de
sant del país.
fracàs,
evident
del
sofert.
Bespréss
que la ciutat ha
i tot emplesnt poderosos mitjans de la societat. 1 ha afegit que si
tbrnrel.
"Corriere
delta
Sera"
Segees
01
e t a conservadors obtener' la ma.ells que no siguin orbs, segueix planteada la qüestió
oreara: Leen pare d e nos.. la importioicia del discuss de de combat.
Ara seria una gran ocasió per a la retitifIcaeM sincera Ir s e lbes estor' n, scriles en raVn arord amb l'Islam, será, al piria parlamentitria a les clac.
Gialiiti
es
dou
a
que
en
les
caves
els métodos equivocats. Si ha fee...-/neml- i'arinterrorisme, bino: el jutjador s'ha d e servir de le.ratrais tot hom hi cercare el rortrari, una (t.,sa possible quin etons vinents, Hurs actes refore urisme primitiu ha fresenisat d'igc:11 maiiera. Ele escIeveni- traduceions, i hi s iparrix, d fet, programa del Govern sueeessor Anglaterra haurfi reconegut que eerion l'acciú d'aqueixos elemente, els quals acabarien per
aquest aixecriment es dirigit
- • rúltim perfode no ens han fet ohiidar els del periode el loal legal i mol) (-11 la font (le del do Facia.
c.poderer-se de les masses del
-luan les victimes que quejen ei-en totes d'un costat i tela ir n o rpreletel .', apurada; molla
Aquest programa es simple 1 "tdoscou estant. i quita l'Imperi pais, cosa que produiria lesasaseativa a cc/titear o a abandonar la fe/na ei-a casteeseada conlrm. les, dueumenls i corres- br e u. Guditli ha parlat del fei_ hritanic decid'', a posar ('oses conseMiPncies.
polid?m o la en raleie estan rota/c- xlsine rem n tun parid que no es tot el ten eefore per a provocar
mert al tombant d'una cantoeada.
Alguna duiris franceses veuen
hute i 'ecnite, i s • ha d'acudir a mil ronsiesrar coa, a un simpto- la ^algaida (Le Govern (lela se_
:osa ternpe que a Barcelona no hi ha pan, ni tan sois
en los aLludteles paraules del exea 1 seaneele, la qual mal rei
senzili d'un eslat de deser- viets.
riorpau de Varsóvia. Si tetes les forres ea pugna
1 rimel' ministre..britanic una maPol lir la le iren d'expressie de
dre, seei com d'un prirtit Ile
niobra per a oposar les masses
ilur acció respectiva pels camins d'humanitat, el prol'original. En una paritula: nos_
gran ir. f.uearia en la política itaareres ral Govern conservador,
eire in -dable. Cal acabar la guerra del terror i cal que al; res ins 1mm .lo tradoir per a liana i
cal que ertri en la
III ha pi ha recoedat recentment
...hora els uns i els altres. Si laSinterrupció deis darrers que (`Ic tribunal: ens endingutn seva
pel cwif constitu_
la frase atribuida a un prohom
!es repressius portis un recomenearnent deis anteriors
i ls tribunal, han d' fiar-se
•
conservador anales, segons ta
reiicort de qui no té, ni nrotPo
ts de coacció i de mort, tornariem aItra vegada al cíoi gravetat del
qual Mr. Lloyd Gee se-,e es capee
programa, o millo r di: de la (Lag• mis/tate, de lea represeelies i contra-repreeelies que c ims - lii ni t i, s i O de jullar.
de provocar Mal revoluci6 teaEs ene que o r: silunci ‘ i igual nosl, .1e 1 h,aluti. es justitiea reMilitarització Lant-se
i cminetziner. l'ambient de le gran ciutat.
l'ora del Poder. Perú no
Ce !roben l'argi ., s a l'aiemany
cordant que el pr tititima do la
L':s!ament triijtar pos' estar sa:isf..t. es de creure que 1,ln politice conitlal un eh diferidit. putx en 'res- uostra financiera es tal, Eurt:g de ralazu 112 Crilialle, i'SaIS i e.;servadors
oblidla Vestal, (l'osestan:yot que fe afors als triburals que 6710i a tots rls Otres, els , - r.'les que canea en aqu..st moment dis/a de his masses ebriers i que les
d'o:Aros (”il,.-Is?
l cas es en reair e. O /1I!!ys deprinen dt
neeonpany r,, 1 de l'nfiri len stibut.
amisl les seres te el consol de mitin amb una política social i
CARNET DE
la sitiniii.O traque st. No i -ue hit Vetee que el (1;cm-en s.Tveir móstr-ml eroniliniea que i-ls sigai
1, a mes a eles, aquoil mis cons- litat mol( difuonl. dones on
tratiger.
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TELEGRAMA INTERCEPTA'n
ei, •. do justicia ba estar. e n tot
de l'atice.
.
Carner entre els 'podes (le h ternus 1 en hit II, e , re dmiiiistra- t i cs pera (me pot donar lloo a InesJers insatel la Católica.
En /rail Pelayo, nr,Ige i ex-regidor
Catalunya, e al Alarme, no tróa l'obra d'En Carnet», tranquila guaita sobre ei pas del
/t'eres p e rdis. Ates la populariregioaadi.ta
de Santaider,
nielrdpoli
de
lar
ben la manera d'implortar-hi el ¡rete'ta t era a l'esquerea; avoi Os a
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formar un Govern, esta- chttat, que de MI anttri no era oill(tia-,
en el qua' agrien sentit. Cal no oblfilar, sien snposats Ada la rectitud,
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tol el col de tire lila que rapiga blert si/y-ad:linera el pla de 'ebra s'ha torno! militar. La funció crea roe- Pelayo rete len aníS en qm.ro- ..
Ps •encedor el mateix, pecó, els moments de lirismo Ila superior
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"d'ordre
ItnositetVa
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"CONDE DE POMES•
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lliberal
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Si local de la quasi inexistent
Iex, bi n morahle. EH tel. sol en- ticament i nuarnent liriCA, en- vigant a Catalunya, i a Catalunya deis esperile i rs la disciplina da
indepeudent, el lider del (mal es
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tole els partits.
moviment. La llenarla a Iluernals eom -unen) pds sens mateixa, una disporirtat incom
Mr. Asquith, ha publicat un maEs vea qnc Be Va estar ten afortimot
d'IlIr i t , r nn.hlida, recreada pel joiells fine. I, no nbstant, Josep
emb a dignitat de tot poseu
Carnes es potser el poeta que anib ble lliure.
ANCLATERNA I FL 1110VBSIVIT nifest censuran( el match als ni- c•ntt <alees rondes, Per"' al cafr d'una
Es
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eón
ägils
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Limeis coalicionistes que als con- Mona va dir que plegava el ram i que
la ss va me. Sense grana taranta-. mes passió ha pressentit la Mort
D. ANGUERA DE S0.10
ISIsnielKe
servadirs unioinistes. El partit
II
un altre dia ti lOrnaria.
ac onsegueix una ezPrrme i ha posat sobre els seus pulsos
Un senyar Domínguez Fi dona les orc)L-Echo", de París, publica un i l iberal independent desitja la
- Ibur, a - So ta l'exemple dele nlalloes la cendra del pencdiment. Perú
des i anunció que--sens dubte per k.o..,
VOS, NACIONALISTA,
interviu 'd'un sea corresponsal a pau, la re glamentaei6 dels prorstdric Costa i L'obesa velen, mAs Spie res, els serie
JA SOU SUNSCRIT A
Alemanya amb PI gelnerrel Off_ Lema de les reparacions i (len- fahrd ronettital" del sesyor "conde"—
. Afe-den-r—dún a nostra "frotis sebe-asaos" i les aove. bela reatada de dissabte ose ve sera amo"LA PUBLICITAT"?
man. Segons aquest general, An- tes i l'ab:unte de teta politice d'ai P°. esta a la seer exPres-sió
ladee.
erizada amb peragrafedes anterkanislea
glaterra es troba ectuWlment en ventures militarse--1Lasase
a 1 graciosa. La 1nspiractó va
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Poh y lans, 137 ressetes.
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Paraguals, 2 . 10 peosetes.
latonesos. 2'S 0 pessetes.
Argerns, 4525 per 100.
Ed.ple, 2690 pessetes.

Pclais,
¡'70 eSSI5Piren) q llore rar,111+ 1,5'
11-1.: o ' e i re:r1IMS 1
arrestes La Ion
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/ntbs, 125'70 per 100.
12450 per 100.
4 1 2 duros, 124'50 per 10a.
1 duro, 1.',4.50 per 100.
lsobel, 122 Irr 30.
Franca 13. 7 per 100.
Llitires, 0 1'40 pesteres.

?irisen, reic raes assit te i er • 1 1 ti...
pecte e/ rtgarns, heut de thr Qlte fes chulees //Toses, que sdu les que eutdaem nos.
altres, estire, termtssims 1 apehes hl ha
Meros deis de Perez prina,a, 5l e R1/1 5 n'e
Ira bagar poca colilla, pile necios a; un. talo Pero de rizar-nos amb 1, i 1 71 expert_
mentada 1 fu LA PUBLItill'AT del rha
, 18 del corrida Je va ter constar la ter, Mesa ems III naba en el punt d'origen.
Verdaderament que arta/esta puta es la

Ddlars, 117 IdeM.
Cuto5, 545 pessetes.
?dual:1. on, 127 per 100.
Veitesuele, 124 per 140.
1/zp -es, 100 per 100,

p

va tant ahumarla, ralo hern Ce veure que
totjust II,, esInt ara la collita I .41 s'aguan-
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Catalana Gas Elearte,t - r
fanal d'Urge/
ESpitlya Industrial
Etat. Gral. Tele7ons.
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Mercat de Tárrega

• Pen;esui.ar idern

Plata Planee, de 44 a 43.
Plena tolg force, de 4430 a 45'50.
Grill, de lt a 32.
111
mar es moro, de 22 a 33,
01001/5, (le 4150 a 4230.
suela de 1 7 a 18.

jj.• Amerlot cl'Elertriciast.

ROIGA DE SAADR:O
Interier toraptat, 70'73.
Idem fi de mes, 00.'00.
Arnortitzalle 4 per 100, 9701.
Ideen 5 per 1(10, 8875.
Exterior, 8490.
.
Falle d'Espauya, 582,00.
Idem Espanyol de Crèdit. 00000
Idem hin de la Plata, 229.
ldem Ilispano-Amerieä, 000'00.
Tabaco, 25.
Sucreres preferents, 61.
Idern ordinriev, 00.00
Cedules, 89.
Norde, 341.
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gon, 2; I; 4.
Estat del cel, tarat; tapar; e naSa la.
pat.
C.lasse

de 00r 0ls, stratus-c-Smulms; cd,
mulus-ulmbus; eimulds-ntnibus.
Ton.peratvere extremes e Pumbea

Martini, 184

1111ainia, 11-6,
Miuime orean de erra, 94.

Ose/U/trata %reamar/ad:Sea, VO. Tempe-

ratura snilja, 140.
Preelpilauld aquosa,

dita de les 7 bares del Ola anterior a les 7 llores del Ola
de la dele. IN aaillmetres.
1Se .,,Slegin del seht rai igual tenme, 159
tate Abuela ea.
ub.ervacions partkulars, bolea.

PREUS DE SUDGCRIPCIO
E2iest.1100: Dula pesae tas al
ROCE. .Províncies, 750 pessates
très mesos; SZ, ele sis ídem; 30 un
any.
Cela Postal: 25 pessetes ( 103
mesos; 50 els sis; ei) un any.
L'Assodacía d'Orbs "La Mutua' ens fa saber que entre els
associats hi ha una MajoIta eense elements económico,
que per guanyar-se la vida ha
d'implorar la caritat pública.
Malarat alzó, aquests socis indigeats no mob'sten al passant
ni als que sellen a la "terrasse"
de qeadeevol cafè 1:11s traen
"linrs cases" on un dia a la setMana són auxilials per persones
•humanitaries a mes del qu'e algIltI passant de bon cor vol do112 r- los.
"l.a Mutua" fa aquesta petita
explienciú i er a demostrar que
els w,rbs no sún una molestia per
púldic qtle transita i a
sems per preasr a les autoritats
It fi de
lotes 12 1 .4 els
aletsiss llar situada.

I r, : r

711111./IlleS COEir

Velllea en sufraga de les 'animes del purgatori: Avni, a la cava es p elta, Escorial. lä5 (Grecia!. Tora de Jesús Salvador.

sed ja

"lesbia!. n'anees (338, Consell de Cent., organitaara toba
fids dissables, de ;set a smit del
v•'spre, a ciarec del director de
Iliistitut, Ea J. J. A. Bcrtrand,
doctor e.72 U:1 1 1es d lo Sorbonne,
un curse t elemental gratuit
'lengua francesa reservat als
eipients.
Hola es put matricular cada
dia 41e cine a vil d.41 vespre, al
d'espata del directer.
El eurset Cl41110!1001rä cl. dia 18
prúaint ales je novembre.

Don Jist

de

erralionza

el gran rx:t de! mestre Morera.
Els 1• 3/141711e1 , k ealminatits es
venen a la Musie"at Eapanvola, magi nt9ettl de ItiúSlee, l i 3,
Portal de l'Angel.
El Grap Exeursionisla Cataa
Cunya te organitzada per al dinmengr, da 39, 001 visita a l'Institut d'Esturlta Catalans, essent
el de reuni ó a la placa Nova i hora ds les d.0 del mata.
--Art irreprolseble. Presentació
fastuosa. Argument suggestim
tai mas ,, reoeions. Tot aix n "
en L'ADIDMAELE CRIOHT(111.
PR:peg arla rt .Y...inin Es7E-.CIAL.
Per al vinent djuinrage, a 193
Guatee (1 . la larda. i a l'estalge

dei Casera(' Repahlira de la mateixa barriada, el Grup EacersioMota Minerva .. de la Bareeolneta,
prenara festival deis, orgart. itzats arab rnotiu de festejar
el seu IV arCversari, airara a ea-

rrec de la Seeció illefants
l'Orfeú Barcelonés, que dirigeta

el raestre N'Enric Gibert, camina
ele quals interpretaran una liada de canoas arnb gestos «En
Jacques Dalcroze, i altra de can-,
coas i jaca d'Infants, d'En Juan

r

Abans de la presentació de la
Secció d'Infants, el director de
la maleixa, preparara a d'allano-

ri arrib breus paraules sobre "La

música a l'escota i les eaneons
arab .sestos.

........
L'ADMIRABLE CRICHTORI és

Barcelona la Conferencia Nacional d'Assegurances, ei diputat
don Brumal Noguer i Comet, que
forma part de la Comissiú catala -,
na or‘laanitzadora de dita Conferencia, en representad& junt
arnh el coneeller de Poli/1CM social, de la Mancomunitat de CaLalunya, donara una explicaeid
públita deis treballs preparatorio
de. la Conferencia i de la importancia que aquesta ha de tenir
per a la Mutualitat Catalana.
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D r , Pell Cuffi
Fäbrice
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siiet ate7/9-'33O/49,

de penes

de

La Secció Permanent d'Orgai
nització 1 Trebalf del Centre Aus

tonomista de Dependents del Coa
mere i de la Indsistria, cons- oca
a lote els seus associats empleats
de Banca i Borsa a una reunid,
que. per a tractar d'un assumpte
de gran interes, tindris lloc
divendres, día 27, a les deu de la
, s'011a, en el seu estatge socia! , .

CI33

L'ADMIRABLE CRICHTON
quelc-om més que una peLlicula
de bellissims quadros visruts per
celebres artistes. Es una lliçó i
una ensenyanea. Perlons al PRO..

n Garbee;

En el saló d'aetes de la Societat de Ciències Naturals de Bar.
cdona "Club .Muntanyene" (Prina
cesta 11), donara avui, dijous, a
les deu del vespre, una corrieren,
'ca En Conrad Xatlabarders traetant de "El ps:quisnie deis tuberculosos".
L'acte és públic.
JOIES

GRIZAIA AJUR I A ESPEDiAL.

Seguint el seu pro:
Ase
sociació Raclioteleg,raf..a. Cae
ladunya ha encarregat ai il.lustrat,
professor En Francesc d'Espinoe
sa un curs di "Demootracions
practicas de construcció i mona
talje d'aparells de '1'. S. F."
Aquest curs tindrà eet Illsons
donados a l'estatge socials els
quarts dissabtes de cada mes ,a
les deu del vespre i abarcara tots
els tipua d'aparells coneguts fing
el dia.
Els que no siguin soeis de le
dita Associació pudran seguir el
curo mitjan una matrícula de 25
pessetes, que poden sstisfer a
¡'Ostalge social, Rambla del Cene
tro, 50, primer, primera.

ILANOVA UNJO, 6

L'Instilut Mad.:co-Farmacautio
celebra sesaió científica ordina-s
ria passat, en la criad el
doctor F. (S'aliad, Mollea desarrotIla el su tema: "Dos casos
(Tabsees hepàtic d'origen amibiano".
Intervingueren en la discuseió
els doctore; Vilardell (don Jacint
i alas Puig.
PARAIGilES

Fel'van, 14, casa

••••Irril•••

DEL MUNICIPI

C tat

Signament d'una eseripAvui, dijous, a les den de la
tupa
vetlla, En Jaume Grau donara en
A! despatx de nI'..klealdia loo
e:1 Centre Excursionista Montseny
una conferencia sobre el següent signada ahir l'eseriptura de venterna: "Els Pireneus ell la lite- ' da d'. una parceLla sablead. via
ratura catalana", projettant-se públ i ca de la Plaça de Víctor Ba-'
una interesant d.:Lid:ció de vis- laguer (Sans), a favor de don
Miquel Clivillés, per la quantitat
tes dal Pireueu.
de 3,e08'75 pessetes. Eral autos
ritzacia pel notari senyor Crehtiels
P2s1illes 1.rxri1's Prats
Cantrz la COTtli313•15 mixta
St'm el mido:. purgani
lIoo visitat l'alcalde una noradel
IHem rebut el segon número brosa comissió el'industrials
del rass d'pelubre de des Gules districle einque, per a interessar
de
pafmaent
que
no
autoritzi
e-1
de Ferrnearrils "Exprea", el qual
número eunk! el nou t'orad per les multes imposseles per la Co-a
miss:U mixta del Treball por In
ai servei (T'Uvera.
•
fraile:a de Hincad del tal:mame:A
--L'abonament als tres cc. : I certs de Ilars establiments, després de
de música antiga que les emi- Les set de la tarda, manifestaitt
nents artistes Maria Barrientos i que respecten ja la jamada mera
Wanda LandowsLa donaran al cantil de les viiit Lores. per roo
Palau de la Música Catalana el tendre qtle té un fams de justfeia,
dilluns vinent, cha 30 d'octubre, perd que de totes mi.sueres. ocr la
i els dies 4 i 7 de noverahre, ha itidoie (Lis habitants sir 1.,,sw,e31tingut un exit tan e.xtraordinari, tat districte, se'ls perjudica en
gran ea Ilurs i2.21ere0000 si no
que ha estilo decidit de tancar-lo
vrque quedessin algunes locali- se'ls €1,; ea vendre de les set a les
tats per a la venda diaria al pú- volt de, la nit.
Els Arn-los de is Pobms
blie.
L'Aseoeiació d'Atnies dels PoCele a tr:but d'homeratge i bres s'ea dirigit a l'Ajuntarnent
respecte als que foien dignes aca demanant que en el futur presdemies numeraris don Antoni - supoet se li augarcnti la subvem,
Gonzülez Prats, don Cast López ció que -ve rebent.
o

PALACE C!NE

13i

BO.'ISIPZ,C.,ES, 1

dia 27, solemnitat cinematogrAca

divendres,

VALORS - CUPONS - GIRS - CAiN VIS

ID. JUAN TENORIO

NOU CATALUNYA
Par a evitar i guarir la Sifilis
Montera, 7.-5ADRID
megliquee
perteions per a vial_ pe' DOCTOrt BERRALLACH. LI1jarrts i familles.

brcries I autor, Pelayo, núm. 40.

Do retorn del s e t, elatge d'Investlgació clentifica per Wern anYa,
r
Austria,
Milla I Sulssa, ha m ores la cosulta
n
malattles defomitata deis ossos tortapedio). enititEtt TaAPALGArt, 44, pi al.

nevetate

pr2sident.

oQuoria 9 32

Negociem tots els cupons venciment
primer de novembre vinent

divendres dia 27

L'Assoeiacid Catalana d'Estudiants celebra junta general
(continuant la d , 1 dissabte pase
sal), el vinent divendres, dia 27,
a un quart de s'un de a nit, en
el seu local social (Méndez Rae
frez, 3, principal), amb l'objecte
de discutir, votar les proposis
eions presentades pels socio i
procedir drsprái a Velecció de

0.VM7s.essasasPrrill.r=tr•wagri".e.Tife=TVare",',7217-Mtled

RAMBLA DaS ESIIJD13,

l'estrena de la mal tindrá lloc en
l'aristocrátic saló PALACE CINE el

panyo per a la confeed6 del
seu vestit o ahrie.---Irambla
de les Flors, 33, primer.

MA ESPECIAL,
-Uns dies abans de comenear a

adqutril 1 4 8Y.CillSiVa Ala graii >lela d'actualitat

del jai:noria! Zorrillo

I Senyor: Id:: ci pep rl iar: vuer;

de les peLlteules que no s'ohlidaran mai: Es del PROGRAMA AJU-

E3ANQUE.RS

D. JUAN TENORIO

Brea, don Pere Genove i don Ale
var Esquerdo, aReial Academia
de Medicina i Cirurgia de Batee 1
lona acor d e. dedicar-les una sea-,
si4 necrol6gica fine se celebreek
el dissabte, dia 28 del qUa BO;
a dos quarts d e eet de da tarda,
havent-se encarregat eds discur.
*os respeseLius ala doctora Peyrl,
Soler i Garde, Soler i Palle I
Cardona!.

Liongueras.

SOLER i TORRA WIANS

g qiipfi' ppuu
[
t ç
. LiNnikac ei dialtigo u,
g

Noves re1iioses
Avui: Sants Llucia i Marcia,
märtirs.
Quaranta flores: Asma a l'església parrequial de Sant Miquel
del Port. llores d'eaposicSA:
les volt de! mall a les sis de la
tarda,
La meva d'asmi: Sant Evarist,
color verniell„
Cort de Maria: Aval, Nostra
Dona de les Grades, a Sant Pe-

Aleohot. a 200.
!estaca e 60.
USO a 325.
Ansals,
Prens per essetes tli :05 litreS.
Olis, de 8 a 850 el (marta.
0,4, de 360 a 375 dotzens.

Francs, 4630.
Lijares, 29'15.

preso cenit-

aquesta ratnpanya?

1

Preus per pcsoctes e/s 100 qullos.
?tras Cut pals, de 12 a 14.
Idern d'Aearret, de 20 a 35.

Alattards. 319'50.

aluesls preus ara, quIns,

/ Zarcnt quan

70.

/1 as. r-se
eguiles" i peces. CA7.SE,
2.-

P17.61 ValenCla

l'en:atta 20 pessetes.

71'85

58

Vers
Ere/atole 'sevela
Nill
Estranger

'Edema 070 pessetes.

7050
72'20

43

•

Argentina 925 pessetes.

»
ce/ 9 9370
SOrletat. Productora Forces Motrius 03
Dmiaar_sla amera' Tabacs Fa:Mines

,

r3.14

Faves Pret

Eslats Units, 647 pasmes.

Vi'25
ett
93'75

ese%

31
3.1
31-•39
47

Voreeracier 7, 111, 18

Illretelf, del vent, SE.; SW.; ESE.
Veleeltat del tela en metete per so-

60,473

Total do compres
arad, Ealremadura.

sasets, 197 pessetes.

O

97.790
14130
11,390
4.530
3.070

Mes d'eses/
se tembre
d'octubre

Noruega, 103 resortes.
Dinamarca, Pet) misseles.
Rumhnio. 4 per 100.

75
es'35
6775
74'70
83'33
5523

"y
Fruyas 1E61
•
1573
C.4 Gro/. Tramvies 1 0/8
1»

moro per resumen de mesos sita•

Austriaco, 002 per 100.
Pelondes , s. 335 pessetes.

("aceda,

209

Blat de MOr0 natit- Total640
Segons dones parrials oMingues, resulta que la situecid de compres de blat

rellana 26'23 per ion,
Belgues, 1230 per 100.
Suissos, 1 i 990 per 109.
Portugueses, 030 pessetes.
Ale.araras, 090 per lea.

5•

• "
y/ • le
• • •
Ais •

novembre

Trancrsos, 46 1 5 per 100.
laglesos, 29 pessetes.

•
Ser.
5850
.5953
ereclals Parme...m
' Prioritat Barna.
6165
Segóvia Alreas
Andalusos 1.. Str.
41
"
2.• Ser.
3759
Limo. Vni0flcm l'arrag. 49.11.
75'13
" AdIrs.
,Ol. S. A. • 1. 40325
i• e •
S.
64'73
a

des de l'eSmentat producto durant el perlode compres del 10 al 15 del corrent
lo res;
Per embares octubre
400

Oral

Nena

Berduititee a 0- 1 al nivell do la Mas'.
7819; 7014- 25 'O.
Termúlnetr"e ser, 17 70; 15 9 ; 14'3.
Termduletre hunnt, UN; 120; 12'1.
littnsitia feealeames de saua4c16)., Té:
68;

23
5230
Comptat Termo
Blot de 1110r0 (Plata Ul.
9030
non 23
29 50
Estadlotlques de blat de molo: Les ven-
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D'Orient

Els eslovacs de- Ha estat nomenat Començarà la campanya electoral a Anglaterra demaAnglaterra
na I' ajornament
manen l'autono- un jutge pera sumia a l'estat uni- mariar a tot un EL ("NOU GOVERN PRESTA .IURANIENT de la Conferència
Altres ministres Els candidats que presende la Pau
Almirall
tari de Checoestaran els diferents partits .•. Un manifest dels
París, 25.—D'acord ja ele GoLisboa, 25.—Pel ministeri de
loväquia
lliberals independents .•. El que diu la premsa verns de Parte, Londres i Roma
la Olier en ha estat designat un
Praga, 25.—La se.rie d'articles
que els diaria han vingut publicant de Rodolf Horsky, conseller
del 'Vaticà i cap del parta cristia social sobre la politice i la
personalitat de Heinka, cap dele
autonomistes eslovacs está cauSant viva selisacee.
, Declara en efecte, que en la
seva opinió els eslovacs teenen
el dret de reivindicar rautonomia i que ni Fodionea ni la nació
txeca-eslovacs no han existit
Thai.
Hi ha diu, una nació txeca, com
hl ha una nació eslovaca. L'idioma eslovac és un dialecte de la
llengua (seca, com el polar i et
seria no aún sind dialectes de la
Dengue russa.
No es podrà, acaba dient, fer
Thai un bon txec d'un eslovac, perque la diferencia és massa geen.
—Idavae.
I. PARTIT RUMA DE TRANSILVANIA I LA centralACIO uEL
REI FERRAR

jutge militar especial per tal
(l'instruir sumad a l'Almirall senyor Cernera de Lerne, al qual
s'acusa d'haver-se temed a l'Are
eenal maritim durant els cuecessos del 19 d'octubre de 1921 i no
laven evitat els atemptats personals comesos contra el president del Consell de ministres.—
larvas.
ELS FEIXISTES ASSALTEN UNA
REDACCIO A NAPOLS

Roma, 25.—En un teelgrama
Nàpols que pulnica el periódie "II
Paese", es diu que anit 200 feixistes penetraren violent anient a les
calcines del correspensell del diari romà "II Mondo" i tirant al carrer ele mutiles, els incendiaren
despees.
El molí acabà ladres a la ingerveneha d'un cap faixista, al
qual censurà severament el pro.
cedir den ainotinate.—Hava.s.

Cluj, 25.—(Transilvania)—E1
NOUS MINISTRES ANGLESOS
partit nadonal rumä de TransilLondres, 25. — A mes a mes
vania acaba de llene.) en
noms dels ministres ja tefest al
al pais en el qual es fa de- deis
han esta', nomenats,
legrafiats,
tallada exposició dels motius que
per Escócia, vescomte
ban determinat la seva absten- secretäri
de Novar, i fiscal d'Escócia Sir
ció d'assistir a les festes orga- William
eVattson. Ministre d'insnitzades amb motiu de la coro- trucció pública ho ha estat manenació del rei Ferran, acte que aat • Mr. Wood.
cualifica d'il.legal i contra el qual
Manquen per elegir i assignar
protesta energicament.
I encara algunes parteres. Els
Cennenea recordant que l'As- 1 sots-secretaris d'Estat seran nosemblea popular celebrada a Al- menats porterionnene—Havas.
ba-Julia l'any 1918 posà cota a
primera condició la unió de Trensilvänia a Rumania i l'elaboraci6 d'una Constitució nava per a reunides ambdues cambres a la
13 gran Rumania.
de diputats.
Aixi, docs, afegeix, com que
El nou president II Colada
apresta constitució no ha estat
Votada, el jurament prestat pel senyor Zxehla done, lectura a la
rei Ferran amb la Constitució de declarad() ministerial que diu en
la.gran Rumania no es vàlid pel síntesi que en el que es referix
que a Transilvänia es refereix. ja a politica intrior el Govern ver
que encara no existeix la nostra assegurar la pau i la seguretat
del país mitjançant l'observació
Constitució.
Pe] que fa referencia a la co- mes estricta de les lleis i de la
ronació—eontinua el manifest— constitució, i pel que es refereix
fou atorgada pel Govern yesí- a politice exterior vol el Govern
dit pel senyor Dratiano, que no ninntenir la petate entente, per
posseeix de cap manera la con- considerar-la Feix de la política
fiança del poble de Transilvania. pacífica en el centre d'Europa.
Tendirà el Govern a fonamenEl manifesta acaba establint
que aquesta coronació, concedi- lar les bones relacione econerniques
amb les nacions vefnes i
da com la voluntat del poble de
Transilvänia ha trencat els lla- dietarä mides encaminades a salços estaleterts per l'Assemblea vaguardar el sistema fiscal.
Pel que es refereix a la sepapopular de l'Alba-Julia, i que per
consegüent la sort de la gran Ru- recae de l'Església i de l'Estat, el
mania unificada és avui eme erf- Govern opina que és abans que
tot precie resoldre importants
tica.—Havas.
problemes administralius, per la
L'APERTURA DEL pARLAMENT
qual cosa presentarä al seu degut
TXECO-ESLOVAC
temps i anib la necessbria antetecle, els corresponents projecPraga, 25.—Avut e'han in/ragi
les sessions del Parlament-rat tes de Ilei.—Havas.

sobre el lloc i la data en qué ha
oc celebrar-se la conferencia de
la Pau d'Orient, el president del
Consell francés, M. Poincare, ha
manifestat al Govern kemalista,
en un comunicat que acosa de die
rigir-li, que la dita conferencia
t-'inaugurarà el dia tretze do no.
vembre prexim a Lansana.
"Les Iletres d'invitada oficial
seran enviades despees.
Es creu posible que per part.
del Govern turc es facin determinades objeccions respecte que sigui Lausana la ciutat elegida per
a celebrar en ella la conferenda
de la pau d'Orient.—Havas.

Londres, 25. — La Pramsa en
general aprova la composició del
nou govern. La majoria dels diaria fa ressortir la importenria
del discurs pronunciat per Mr.
efackentia sobretot en la part relativa al manteniment d'una forta M'anea amb Erario. A la majoria dels articles es fa' constan
que l'orador sabe fer vibrar una
ronda que tindrà eco ressonant
a la Gran Bretanya. Bonar Law
—diu el "Times" — ha treballat
ràpidament ament i a menys
sufrir una decepció a impressió
general es que ha treballat be i
pel be d'Anglaterra.
El mateix (liad fa després
L'ADMIN!STRACIO TURCA A
grans elogia individuallment dele
TRACIA
nous ministres i aprova ells termes del discurs de Mackenna, deConstantinohle, 25. —La insclarant finalment que donada la tal.lació de l'aoministracie turca
situació financiera actual del mon a Träcia se efectuará el 8 de nono
podia preconitzar-se altea vembre en el districte de KirkELECTORAL
politice que la sentada per l'ora- Filisse. El dia 14 del mateix mes
Londres, 25. — Ha començat dor.—Havas.
S efectuará en el districte de Roe
la campanya electoral. A la deLondres, 2—Escriu el "Daily dosto.—Havas.
daració del partit 'liberal independent indica que les dues frac Chroniele" ara correspond al
cions d'aquest partit lluitaran pais i no al Caer" Club ni alls EBERT ACCEPTA CONTINUAR A
vencedora d'una cabete de parseparadament.
LA PRESIDENCIA
el donar un veredicte. La siEl partit conservador unionis- tits
actual és segurament una
Benin, 25.—El president Ebent
ta ha decidit no combatre als tuacie
lliberals coalicionistas favorables de les mes critiques a que hagi ha acceptat la decisió ctel Reichde fer cara el país. De Lo- tag, segons la qual es prorroga la
al Govern. Els unionistes dirigi- tingut
tes metieres el govern de Bonar seva presidencia fine el dia 30 de
ran lote els llurs esforços úni- Law
l'aun be de buscar rapoi dele juny de 1925.—Hayas.
cament a combatre als socialiselements que puguin ajudar-lo
tes en els cape dele quals han
a
cnnsolidar
la seva situació en EL REICHSTAG Aconwt AJORanuncial una vigorosa cdmpanya
les próxima eleccions."
el -i • e.—Hayas.
NAR LES SEVES SESSIONS
El "Daily Telrgraph": "La naa
Berlín, 25.—Sessió del ReichsELS CANDIDATS
ció fa vota per l'exit da Bollar
Londres, 25. — El "Manches- Law en la realització deis prin- tag.
El socialista independent Ledeter (alardean", a intue d'infor- cipie que ha exposat."
El "Dailly News": "La caiguda bour presenta i apoia una mocee
mada, din que (le conservadors
areguntant
coneeller Wirth sopresentaran 450 candidats, els de la cut:elide haurä produit eom
pelare s'estä ara
laboristes, 400; els Iliberals de a resullat la possibilitat per al bre quin partit
próxim Orient de recobrar les sostenint, , perquè despees de la
Ll oyd George, 170 i els lliberals
seves fronteres normals i ha Con- votad(' d'aqueeta tarda li es in:independents, 340,—hayas.
ferencia es veurà Hilare de tota posible de seeuir per mes temps
KERIAL INVITA A D'ANNNUNZIO
intervenció molesta del secreta- en la präetica de la po atea seguida fins ara.
del primer ministre."
Londres, 25.—Segons "El Ti- riat
Apresta morid tau rebutjada.
DI -Daily Exprex": "El 'millor
mes", Mustaiä Kenial ha invitat argument
essent immediatament adoptat
prop dele olectors
a D'Annunzio a visitar l'Orientefavor del gov(rn es la creencia record erajornar les sessions del
Havas.
que es te ea terma intenció d'a- Reichstag fins el 7 de novembre
partarse de les politiquee aven- próxim.
EL "LABOUR PARTY"
tureres del paseat. Peró la e preLondres, 25. — El partit obrer senda de Balfeur en el ministe- STEESSEMANN I LA POLITICA
que comerme activament Ilur ri sernbla des! nur api' ele alee."
CONTRA EL "i'RACTAT
campanya electoral i que es diu —Radio.
presentará uns 400 candidats, ha
Berlín, 25.—En un discurs pece
peeparat un manifest que es pununciat a Hamburg, ha declars.
EL VIRREGNAT DE LA INDIA
blicarà demä. Agiten. document
el senyor Stresseinann:
rebutja les acusacions de ladeeLondres, 23. — Segons !mies
"A França continúa la por a
visme i conminen-1e i conté un
les probabilitats, lord Reading, Alemanya. Neta de prosseguir daprograma amb mires a la nado- abandonarà el càrrec de virrei vant de l'opinión pública la Huinallització d Iles mines i dels f
de la India. La seva sortida no ta en lla qiiestiö de les responsarrocarrils.—Radio.
eslä relacionada amb el canse de bilitats. Feanea mateixa fou ra
Londres, 25. — Sti Gomita exe- ministeri trobant-se conforme que facilita les municions que
Inier arenen!, el D'actea, do -Secritiu dii parta laborista ha di- amb ;record signat en esser nbrigit al Govern una demanda por tamal que Iii permet de weegnar vres. El de Versalles no deu desen
a que les eleccions es celebre, un el cárree alls des ales d'e- '- lampar, considerat (mine ereseete.
—Radio.
chssabte.—Havas.
lo.—Havas.

Londres, 25.—Aquest mate al
paiau de Buckinginun, de entice
ministres han entregat el segell
luis respectius departaments
al Rei.
Acte seguit, els nous ministres
prestaren jurament de fidelitat,
celebrant-se la tradicional cerimónia de besar la mä al Rei.
El Rei ha marxat a Sandragham, en firmará el dure 1 de
dissollució del Parlanient.—Ra_
dio.
Londres, 25.—Lord Curzon ha
duelen una nota al president del
Consell, hl. Poincare, n'entreslanteli que er. vista de les eleedone angleses, havia d'ésser
animada la Conferencia del Próson Orient que havia d'ésser celebrada el 13 de novenibre a Lausana.—Ilädio,
COMENÇA LA CAMPANYA
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La Unió Jurídica I
Catalana i el Bisbe de Tortosa
Per la Unió Juridica Catalana
ha estat tramea el següent ofici
al Iltm. senyor Bisbe de Tortosa:
Citan. senyor:
Aquesta Corporació tenia i segueix tenint eates que l'Església
Católica, una de les notes de la
qual es, com diu la mateixa paraula la universalitat, no practicaba la "personarum aceeptio",
sine que immutable i invariable
per tots els pobles i per tots els
laisos, mere de tots ells, els
acull sense distinció en el seu
sf, per tal que puguin cumplir en
eli els fins aubrenaturals del home i els que dintre la seva existencia finita estan senyalats als
pcbles mateixos com a tale pobles. Aquesta Corporació creu recordar, i cense dubte Im recordarà millar V. I., per tal com coneixer-ho i ensenyar-lio es deurer primordial del seu . enlairat
ministeri, que ja digue Sant Pau
en un Hibre que forma part de la
Col.lecció Canónica del Nou Testament, que a ralsglesia no existien ni greca ni bàrbars, ni hmres ni
ni esclaus, sine que tots igual
i amb el mateix dret, formaben
part d'ella sotinesos a la rnateixa
gerarquia i admeses per identiea
caritat.
D'aprestes veritats se'n deafuere, Iltm. senyor, amb evidencia notória i inconcusa que l'Esglesia ha estat sempre la primera
en reconeixor, que deuen Anee
respectades per les seves autoratata la lléngua lies caracteristiques dels pobles on exerceix el
seu ministeri. Per l'Església, acallan en un país determinat, sola
existeixen dos idiomes: la llena
gua 'litúrgica i eclesiàstica,
roten) bš la paraula reproduida
ingibleament a
tlegialació ea-

nenica, el "vulgar" del país on lude D'adietó canémica, sine que
actua. Si l'Esglesia pretengués es fruit d'imposició i adulació al
convertir-se en portaveu dun Govern central; donades les conidioma dels nomenats oficials dicione del territori, potser es
d'un Estat contra la 'lengua par- podria permetrer que els capitulada per la Nació on vea es con- lare no caleteas se expressessin
vertiria per aleó mateix en agent per simple tolerända en Ilur Ilend'aquest Estat contra el poble i aua premia, no es pot, pecó, nerco seria ningú mes que ella qui marer, es anheanenic consentir,
atentes ami) earäcters negatius es redime anticatólie tolerar, que
de tata licitud i de teta moral a mollee uns parlen Iliurement un
idioma no catulä, es prohibeixi
la seva mateixa catolicitat.
La Unió Jurídica Catalana, tant severament a altea d'expres(neneä de la seva constitucie, ha sar-se amb igual Ilibertataen la
ungut observant amb dolor i dis- 'lengua prepia i genuina de la
gust les infraccions del Dret Ce- mateixa diócesi confiada a V. I.
No ignora aquesta Corporació
/lente comeses a n'aqueixa dióeesi confiada a V. I., arriban-se, que a l'Eselésia Católica l'autoIltrn senyor, a un fet invit en el ritat eorrespnn a la gerarquia,
Dret eclesiàstic, aleó de, a subs- unica que dirtlie el red
tituir en el rituals la 'lengua del Id capacitat per dictar i fer cumpoble per un idioma que altres plir les Beis; ea cera pelea Lambe
cesconeixen i que en els artes que l'Església corporació jurítrascendentals de la vida cristia- dica i que precisament té estana no pugui parlar el seu con per blert un dret, per tal que per tots
la simple raö que no es el seta Lis seus fidela, ovelles i pastors,
Ele preceptes referente al ús de sia coniplert; la potestat ordinäl'idioma vulgar, de la !lengua ver- r /a no pot dsser potestat arbiteänácula, no poden haber estat mes ria i com de prirtcep, sine que és
lalesament infringits i per bd tutelar i regidada, i.atenent-se a
que s'invingues un costum en nixe), els es permès als fidels el
contra, es tractaba d'aquelles que representar atentament al superior competerle pen-jadjirs posi
el Dret reproba donant-los el
remei aporte' a les 'In/accione
rom de corrupteles.
jurfdiques
comeses.
Avui acaba de saber aquesta
I en aquest sentit, avans de fer
Corporació que V. L, pretextant
que amparaba cede costums ca- tic davant les autoritats compeaitulers, ha preibit, el 16 d'aquest tente, la Unió Jurídica Catalana
mes, l'As de la !tengue catalana a be cregut un deure d'atenetó l'ales deLliberacions de l'Emir. Cur- dreear-ae a V. I. en el metete idiotido! Catedral dc Tortosa, on, nia que V 1. usa amb el fi d'evitar
pel que sembla, no s'usa el Batí amb abre tota mala inteLligencia,
sinó tfue cralguns anys ençà, des per a pregar-li que se serveixi rede que pel Retal Patronat sala coneixer, com da de Ilei, el dret
comes l'abús de nomenar pre- deis seus diocesans a expresar-se
bendats no catalana, s'empraba en la 'lengua del pals segons llur
la llengua castellana. La Unió procedencia, ea tots els actes de
Jurídica Catalana compendria la vida releigiosa en els quals
iractant-se d'eclesiästics, FEsglésia perrnet ries do l'idioma
sentrodufs en les doLliberacions de no Hall.
•
en les actas el nata eom a 'lenDeu guardi a V. I, molts anys,
Barcelona, 25 octubre de, 1922.
gua universal i eglesiästica; l'ús
de la 'lengua castellana, donades —El president accidental, Oriol
les circumstäncies per les quals Anguera de Sojo; el secretare
ha passat Catalunya, no coleta- Ramon M, Maaferrea,

GOVERN CIVIL
L'EX-GOVERNADOR
ELS CAFs OE POLICiA

sobre les com.

pensacions
Berlin, 25.—Les negociacione
entaulades entre da delegació
francesa i les federacions ale
manyes, han acabat aquest mal
amb un acord complert, quedan
consagrat el conveni.—Havas.
Berlín, 25. — En lee, negocia_
cions entre la delegació trances
i ralernanya, s'arribà ahre a un
inteLligencia complerta sobre l
moratória per als pagaments la
compensació.e-Radio.
Berlín, 25. — Amb motu' de
la terminad() de les negociacion$
entre la delegació francesa i les
federacions alemanyes, el canees
Iler Wirth ha rcbut a la delega
cid francesa manifestant -li el
senyor Brumbach en nom de la
mateixa, que s'havia arribat al
desitjat acord, expressant a mes
a mes l'esperança que immedia,
tame.nt será posat en vigor.
Contestà el canceller dient que
en opinió seva Alemanya ha de
fer tot el que 'pugui per a con
tribute a guarir els mala que es
pateixen a les regions del Nord
de França, peró que, de conti
nuar com fine are rentonsament
del mere paseará a ésser impose
sible el eompliment de la prestas
ció en natura.—Havas.
LA QUESTIO DEL MARC

Berlin, 25. — El Govern ale
many ha dirigit a diversos eme
nomistes i financiera la inaita.,
cie relative a la Hur assistència
a la Conferencia que ha de rell
brar-se a Berlín, amb l'objec e
de discutir entre altres qüestions,
la relativa a la estabillitzacie dei
marc.—Havas.
LA RETIRADA DELS AMERI
CANS DE DRHENANIA

Washington, 25. — El Gove
no ha pres enrasa cap dede
prop de la retirada de trapes le
Rhenänia Malgrat aleó, en e 15
cerdee politice es te la impre
sin de què s'estudiarà de nou la •
qüestió abans de fi crany.—R,
dio.

LA CONFERENCIA INTERNACIO
NAL DEL TREBALL

Ginebra, 25.—A la sessió ce!
brada aquest rnati per la Corf
räueta Internacional del 'araba!),
continua la discussió de la mes
menea presentada pel directe'
l'Oficina Internacional.
Ecu mIs de la paraula el delegat deleGovern eepanyol, eeryof
Palacios, exposaut pllilts lb) vis.
ta prou interessants per a esser
escolta( i rtos fou aplaudit
acabar el seu discurs.—Haves,

........n•nn•n•nn•nn

ramie afeetues disposat a cama
Preguntat el secretara si ea..
bia si el senyor Martínez Anido marvaria de la riostra dula!,
ha contestat que no ho sabia
que creia esperarla l'arribada im
nou governador.
Sembla que ei senyor Martfnez
Anido anirà a viure a la seva case
de Sant Sebastiä.

El mar secretad del Govern civil ha fue-etnia a la Premsa in
següent nota:
"Al poble de Barcelona. — En
abandonar el eärrec de governaEL GENERAL ARLEGUI
dor civil, amb que fa dos anys
El general Arlegui tia dit
maionrir el Govern que S. el. vull periodistes, ale quals ha rebutals
expressar all robe de Barcelona "Jefatura" de noticia, el següent:a
la meya pregona gratitud per
—No dic res, no clic res; tot
l'afecte. l'atenció i la consideració
dit ja al Govern civil.
que amb mi ha tingue i la coope- s'ha
Peró els periodistes no slian
nació que en totes %meterte ha mogol,
esperant pie el general
evidenciat, coadjuvant a la meya
ampliés la conversa, com realtasca.
ment ho ha fet el senyor ArfeNo sento separar-me de vos - gu t.
alises pela honore que el eärree
—Estic inda satisfet—ha dit
de governador ostenta; no ho —de deixar el eärrec de cap de
sento per les molesties i discos- policia. En aquest sentit el Gotos que aquest 'loe exigeix, ni pel vern [tila fet un favor, perque
treball que requereix, cosa que tenia moltes ganes de descansar
sempre he fet emstosissim i iiinb i no ho Ceta perque creía que
el convenciment quo treballava aixó hunda estat considerat co ns
per la tranquillitat i el benestar un abarató dels &aires que imdril polde que !antes provee d'ad- posa aquest cärrec.
hesió em te donades. L'única cosa
En cansa sento molt haver d'aque aclapara la me ya ánima i que bandonar aquesta ciutat, que tant
voldria énir frases per a exprese ' estimo i por la pau de n la eeet
sar fer-vos compendie, es el sen he seerificat la me ya tranquilla
limeta d'afecte als eatalans, l'es- tat. Almenys aquesta es la nieva
tima a apresta terra i el temor opinen
que no cundeixi la vostra feliciDeeprés, entrant de conversa
tat amb la intensitat que moit de amistosa amb els periodistes, ele
cor us destejo.
ha dit que considerava que no
La nieva ánima queda aquí; lo eStaVell queixosos d'en, encare
seguiré amb plaer absolutament que reconeixia que ell hada haSincer els progressos i el heilgut do seguir un altre ' caní.
estar del poble bareelont; jo senl'enso — ha afegit—que drenen
tiré profundament les vostres que ,soc un borne bo. Almenys
amangors cont se senten les dele jo ne enganyo. SÔc igual ovni ano
germans; jo posare sempre a la quan vaig possessionar-me del
vostra disposició tot el que seo i chueca
tot el que vale, per a contribuir
Ara, segurament, Ondean mes
al voatre honestar, a la folicilat reina i no caldrh que s'inventin
a qué tenin dret, corn a poble la. coses per a entretente al pública
borles, culta, moral, artista t
Aquest cärree Os molt matesgran.
tós si un se'n vol preocupar, paró
Des de la Premsa m'ofereixo
en canvi es matt planee si es lie
incondicionalment, en la segura'- ren les roses a l'esquema Jo no
tat que iäu
trubaieu sempre a he estat atea
•

S'ha arribat a un
complet acord
franco alemany

El general Anegan i anava disté
apuestes paraules. tot notant-se
en ell una emoció que procuras
dissimular.
Despees d'una petita pausa, oir
periodista Ai ha preguntat:
—Marea %mete de Barcelona?
—Si—ha contestat vivament el
general Arlegui—. Me'n vaig
Madrid.
—I alai no queda amb cap ca,
reta a Barcelona?
—Si; em quedo amb el chrreo
(te general inspector de la giihrilia civil, yo es, el cärree que ja
tenia abans d'ésser nomenat c4
do policia.
— I ha fet remesa del comandarnent ?
—Si: aixf que vaig tenis nee
tirar del rellevament, vaig fer
remesa del comandament, pi'rq mml
com ja els he dit, tenia moltes •
ganes de tic-izar-lo. Aixi val g ferho constar al Govern ami) un
telegrama de tres liniee.
Al general Antegui li falta molt
por tempe per a pasear a la re.
serva, a per lent, es probable q
no exereeixi mes en actin el cae
rrec de general inspector de la
griärdia civil a Barcelona.
EL CORONEL CORPUS
Els periodistes han saludat al
coronel Burruet , que ha tnanif,.stat que ngraia la fina aterida
d'aquest salut, que ell no- tenia
cap programa quo no venia ni
fer programes ni profeeies't Q ue
fins que s'hagi possessionat dPI
càrrec el non gavernador senyer
Anianaz, no podia die res.
Digne que no es partidari de
silencie i misteris per a amagar
los novedats que esdevingui i;
aria all enrarece prefereix facili.
lar teta clase de noticies als pariodistes, encara que sigui ama
tota reserva, ()pineal que aquest
procediment misterlös es endae
rrerit. Afegf que ne es sin(S na
eoldat vell amb molla präeticat
amb (Tonta anys de .pritetiCa
una provincia tan important coca
Valencia. ._.

Dlious, 26 d'obtubre de 1922
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EL PLET DELS ENGINYERS
.

.

Una visita consulta
a En Maura

d'una operació
Don Manuel Casanovas i don
Josep Antoni d'Ortigas han vi_
Durant el die han continuat
sitaL en reptesentació de l'Insels preparatius per a les operatitut d'Enginyers civils, a don An
cions que ara sembla que se ndemà.
toni Madre per a ~abultar la
pendran definitivament
seva opinió en el piel dels ergiS'han organitzat dos equipe
quirúrgica que marxaran a Drius.
En elartinez Anido surt amb de ministres, vino en admetre ea nyers industrials.
L'ex president del Consell eta
Els successos de Barcelona, • mancar les facultats dictatorials
S'espera la duquesa de la Viotots els honors, pece no s endu dimissió que del arree de goami) les seres derivacions de le 3 que tingué durant ranormalitat
tória.
e que anda vernador civil de Barcelona m'ha ha manifestat que des del prime
lo
molt
de
be
amb
ell
presentat Don Severiä Martínez cipi del conflicte el segueix amb
Distintes cabiles han ofert foildimissions dels senyors Martí- constitucional.
El Govern no s'ha mostrat pro. la seva inteligencia, energia i
especial alerten
mar lianas amigues per a pendre nez Anido i Arlegtei, són avui el
en
el
govern
Anido.
taete
havia
posat
Ha expresat el se uferm CC..14
tema principal de la informació pici a complaure al governador
aart en les operacions.
Donat a Palma a 24 d'octubre
civil
de
Barcelona.
Les
no
rnenys
veent
ncim
en un desenllafi proDris el Riff ha celebrat amb i dele judicis de la Premsa de de Barcelona suspenent novament brillante qualitats del seu suca de 1922.—Alfons.—Ell President
C3Pals enginyers eivids i h se,,.
les
garantice,
i,
amb
aquesta
disals
l'AH Comiesen una extensa
Madrid.
del Consell de Ministres, Josep
el
general
Ardanaz.
sóri
cessor,
satisnyalat
la
conveniencia
que la retransmetent-li
Totes
consideren
que
aquest
arperita(
de
ceded,
ha
cregut
més
ferencia,
segura penyora de que el Go- Sänchez
Guerra."
"D'acord
amb el meu Consell clamada continui viva fins a la
fe del Govern te una gran im- operen admetre-li la dimissió.
factdries impressions.
vera
do
varia
radiealment
donenS'ha autoritzat als periodietes portäncia, i, en comentar-ho, sub- SI-a d'aplaudir al senyor SanLacia, sine que es veu obligat a de ministres, vino en .nomenar seva satisfacció en justicia.
ame romanin tres dies a Dar relaten. amb Heug,erissimes ex- clan Guerra per la seva determi- un
canvi de persona, per a man- governador civil de la provincia LA .. PREMSA I ELS ARTICLES
Trius, temps que es creu dura- cepeione, el fracäs de la gestió nació.
de l'ad- de Barcelona a don Judi Ardanaz
D'EN CAMBO
ran le-s operadons projectades. del senyor Martínez Anido en el
"La Libertada dm que amb la tenir Integrament, dintre
Crespo, general de divisió. —Dodestituid, d'En Martínez Anido i ministrada, la mateixa disciphIeúltim
artic'e del senyor Canaproblema social.
EL COMUNICAT D'ANIT
nat
a
Palau,
etc."
social
per
la
que
tan
brina
e
un
gran
pelli ha pernidic, com "El Deba- Arlegni desapare j
"Vine en admetre la dimissió bó sobre el problema del Marroe
Al fcr -se allir el rellevament
Ilantment ha Ilnitat el benemeoue del càrrec d'inspector general és objecte d'extensos comentaris
de la posició d'Azrú, resulte fe- te", que, a desgrat de la 'sera sombre.
de
Barcelona.
rit
ex-governador
El
etarra
de
míters
dannocents
de Barcelona m'ha per part de la Premsa mes imporultraconservadora,
rit grave, a la inä dreta, el soldat significació
L'orgue del partit romanonis- d'Ordre públic
tant de Madrid.
L4 I regiment eintfrica Fortunat e'abste de formular judici propi perseguits i empresonats, la sang ta "Diari Universal" diu que no presentat don Miguel Arlegui i
"El Sol" no esta del tot consobre
l'acte
del
Govern
destituint
vessada,
la
protesta
dels
Iliberals
S3ns, i a la cuixa esquerra el lees
pot
doldre
de
les
destitucions
Bayones.—Donat
a
Palau,
etc."
les dues autoritats civil i policía- de veritat i les reclamacions del
"Vino en nomenar inspettor forme que Espanya tingui rel Magionari Gents Ruiz Fernandez.
d'En
alarthiez
Anido
i
Arlegui
'
Parlament, no han aconseguit, per
croe una finalitat negativa.
Avui matí inte,ntä suiridar-se ca de Barcelona.
d'Ordre públic de BarceAl senyor Cambó el qualifica
"El Sol" fa avinent que el Go- la incomprensió dels Governs, que si aquests senyors es mantenien general
lona a don Joeep Burile Núñez,
el soldat d'Intendencia Blai Delintransigents
en
perdurar
l'actisedo, disparanl-se un tret al pit, vern, a la fi, ha comparta la se- finte una situació insostenible a lud en que estaven col.locats i coronel del Cu s de Seguretat de d'abstencionista, i afegeix que, si
en
tot el que ens costa algun esva temença alarmista sobre la nu- Barcelona.
•:ita
a Palau."
essent el seu estat gravíssim, província—Donat
qual eixorcament ha estat deforce seeguissim aquest critere
Han embareat cap a Mälaga el volada que a Bereeelona anav aAixi que la temença del Go- mostrat. Pel eontrari—afegelx—
DIA
EL.
TEMA
DEL
hauríem
de renunciar a moltes
latalló dinfanteria i el grup de formant-se amb la ressurreccia veril ha desaparegut s'ha creat la celehrem. Les normes juridiEn els cercles potajes i din- coses, u:tra el Marroc.
deis procediments inadmissibles el miracle d'atendre al clamor
cavalleria
d'instrucció.
ques
a que ajustaren la seva con- formada) el tenla únic de les ronAl Marroc—diu—no hi pot haen paisos progressius. I afegeix: públic.
'
VAIXELLS A LAFRICA
dueldberan
P e r l' o tersos ha estat el referent a la ver el terme mitjà que patrociEl breu diàleg mantigunt ahir
Es diu que el senyorinadmissibles.
Martínez
que
es
venia
fent
era
esborrar
destitució
del
governador
civil
i
SAaiLUCeR.—Havent
. amainat Anido aspirava a complicar el cap entre els senyors Sänchez Glte.na el senyor Cambó, sitia que cal,
el temporal, han salpat de La Ca- del Govern en el seu reitera mit- rra i Martínez Anido conté ense- en absolut la Constitució, i aixa el cap superior de Policia de Baroptar per un dels termes ded dide
submarins,
no
pot
fer-se,
i
si
es
fa,
no
pot
echona.
l'esquadrilla
lema: o l'abandó o una actuació
rraca
janeant una nora suspensió de les nyances sueoses.
•OI
desee
sense
la
protesta
energiea
Els
elements
lliberals
aplau"
l
vaixell
auxiliar
Canguro"
i
el
protectora efteae„
e
La insinuació del primer ton
garanties constitucionals.
de
miente
se
.senten
reserves
lacte
de
En
i
dien
sense
"Cíclope".
Ande tot—afegeix—hem de re*
gemoreadorconseient
El senyor Sättchez Guerra ha Melca i el seu immediat acole!
Sänchez Guerra, signitIcant-se en corieixer que en els enfieles cid
reculat, prudent, l'escila davant de prescindir dele senyors Anido influits per l'esperit lliberal.
NOTICIES DE retuLLA
El procediment seguit a Bar- els elogie les extremes esquerres. senyor Cambó existeixen obseree,
MELILLA.—Les - lamines dels la concessió d'un tal marge da i Arlegui, plausible •
Uns fets per restil dels esde- relona no te altra aventatge que
EL QUE DIU EN PRIETO vacions i ensenyances de neemtal,
presoners har rebut un telegra- confiança a les dues famoses ausari i urgent aprofitament.
vinguts despúsaahir es repetiren la de la seva simplicitat. Està
Parlant
amt. els periodistes el
ma del general Burguete dient toritats barcelonines.
forles
massa a l'aleale de lotes
Les nostres objecions van-prin:*
No hem de regatejar el nostre a la mateixa capital, pelee mai no tunee, àdhuc dP les més mirases, diputat lndaleci Prieto del relle- cipalment dieigides contra agries:
que aviat seran alliberats.
— En una cova próxima a Dar anlataliment al president del ha vingut l'eptleg que la dignitat
perquè de- vament del governador de Barto
fred 'd'abstemia i de centinela
basterna
i
aixe
sols
Quebdani la pulida indígena ha Colasen, que, ferm en mantenir dels governards i l'atropell rea
enessim pensar en la seva in- celona, ha dita
que ens inquieta en una nació quia
litnat
exigiera
Un
tupit
vel
ama
(1P
l'Estat
i
els
la
llei
fonamental
de
carió
Krup
de
La
resolució
d'En
Sänchez
Guetrobat granades
cona la nostra, ve caracterilzantprocediments jurídies. ha sabut gava el drama 'i cabria curosa- eficäcia.
tole centímet res.
El problema. lluny d'haver es- n'a em sembla un admirable acte
se precisanient per no aspirar a
de
Govern.
Ande
la
seva
energi- Han maexat a Tetuan dos prescindir, sense trigar ni vacil- ment els responsables; s'enterra res, per renunciar a tot.
tal resolt, ha estat agreujat per
hidroavions. Un s'avariä i hagua lar. deis qui no compartien el sen va un o Tris, i el ball podia rot. redundó dels senyors Ando i ca resolució d ahir, ha excel,lit a
Les nacions es fan tot (ent,
sentiment lliberal consagrat en tinuar. Bastava que l'ex-gover- Arlegue i al pas d'un a anee re- tots els político del regim, perquè
de tornar a Melilla.
Entre aqueixos ensenyaments
-- Al campament de Zarria la nostra Constituci ó .nador i l'ex-inspector general gim determinar e un -periode erf _ encara que sigui trist confesar- aprofitables, cal Rtrar-nos princiEl senyor Semehrz Guerra ha desllicessin l'amenaea d'anal.n'Abadda elan presentat 77 intic, que semblare potser un agreu lio, els errors de Barcelona eomp- palrnent en la crida que fa a
de rebre l'aplaudiment de l'opi- se'n.
eee nes. remetent Earrnament.
ami) E aplaudiment de l'atenció nacional sobre Vestal de
jament, pere que tornare riostra laven
T(.1 aixú ha finit. Ja no ile
molas, ami) Easentiment d'altres les nostres colónies. Espanye—
nió nacional, satisfela de la seva
el
aivell
dels
nació
defiellItivament
L'OPERACIO D'AVUI
emerger-a determinad, ja que re- senyor Martínez Anido gevernanobles eivilitzals del qual per i arnb el eovard silenei dels de- dio—té la seva plena sobirania'
elE1.11.1-1.—Ila sutil, al camp corda que el senyor Sänchez Gue- dar civil de Bercelona, ni inepentota classe de a la illa de Fernando Pe° I les
carne esteva u punt de més, obligats per
l'oposat
el general Losada per a dirigir rra fou qui aixecä la suspensió tor general el senyor Artegna 1
raons a evitar a nib la seva ardent possessions continentals del Golf
El
senyort
-Sänehez
desapareixer.
l'operada d'avui.
de garanties que abres bornes de tots dos queden substituits d'una
protesta aquella vilipendiosa de Guinea, que són territoris mee
Ele ar oplans han fet res- qualificació mes esquernsta no manera ben senzilla 1 ràpida, co- Guerra ha fet be. per tant, ponada de crims.
ries que el Marren, i on no temar
raxements en les unes avenç-a- havien go sat a tacar- sa que molts reputaven impossi- sant fi al mal somni, per no dir- a .o
p la resolució anees enemics que les rnalalties
N 'ha
l sorres
ho d'altea manera, que tacava nesprés
.ao. Una columna móvil ha perdel
senyor
Sanchez
ble.
Slia
donat,
al
fi,
a
l'opina',
de la converso que
q fa dos que hi /oreixen per da nostra dein
La decisió
davant del món el nom d'Espamatat a Bufarkul.
Guerra ens satisfà I ant pel pre- democratice, la setisfaccie que nya.*
o tres dies Ungiré amb el Cap del
xadesa.
Els camelas moros de Tuya- sent coro pel dia de demà.
fine ara 'tenia recitmant inútilCoceen,
en
la
anal
tractaren
dels
Quin espanyol, en efecte, coL-Arcian", pel canteare cren
dait han tot des ferits.
"El Imparcial" aeludeix el fra- neo'.
assumptes
de
Barcelona,
neix aqueixes terres predigues ehi
CM,rze \ - ,--aix2Ils han fet un cäs del sistema repressiu, 1 dio
"A B C" fa aquest comentare que el G(locero ha procedit amb
PARLA
EN
pRaD0
DE
RIVERA
riqueses i tresors? Quin gover1:simulacro. El foc reial en la co- que el governador civil de Bar- sobre la destitució dels senyor e maese lleugeresa.
ha girat els ulls envere
. Els generals alertan/ Anido i
la ,t enec
ei
a Mis Punta Bathsun celona. que Os un càrrec difícil. Martínez Anido i Arlegui;
El Comité general de Catalu- nant
d'ye?
Arlegui—d
in—han
real
il
zn
t
u
na
danene,
en
Ilegir
en
algun
diari
i C.:ir (2;:2a1 , s,
"Els perills d'aquest acord sal- lasca ritte no pot d9Ser deecone_ quella
ha d'esser sempre un governador
Tan conformes esfera en aqueet
capital, el rumor que una
.
ten a la vista. No sha d'insissagaa i ena länime , i no e l que cj
En elartfnez Anido de- reunió de general; havia visitat punt com el politic catette que ja
zuda.
Ja
JORNADEDSD
REIALS
DE LES
pli nomes un rigorista per a en- tir sobre una perspectiva que tan
citare. al prendre posseeeie del anit a En Mar ttnez Anido en vis- fa dies venan publicara, per a
tendre en els complexos probte- próxima i diàfana es mostea.
Dei E"lier,erio":
arfe i coneexement d'espanyole,
Govern
Es tracia d'una Huila, no anava civil de leareeloim, quo la do la resolució adoptada pel
Aemla tarda circulava el rumes proletaria.
una serie de notables articles en.
al eärrec en ealitat de ci- Govern, que ha apressat a tele'e
e
d'idees,
no
de
progressos
socials
La
rigor
sistemàtica
deseondan'
projectat
virage
d
ne r
quals el senyor Bravo Cara
rurgiä, no de meter.
grafiar al president del Consell els
le , •1, e lanreelena, que ee celebra_ cena i eerita, cense aeonsegnir en front del Poder, sin 6 d'una
botadh des e-riu restat i les pm**
El m e nys que podio ter el Go- desmontan el fet ,
rä en la primera decena do no- altea coea que consentir l'eral- ame destructora contra tot ço vern,
sibilitats
d'explotada de ges coa
si no creia convenient les
Afegeix que aixa hauria podemora i arrastrar les masses que as fonamental.
yee.ere,
Ióniee oblidades que per no tenir,;
discrepàncies
de
criteri,
la
con_
gut
representar
una
coacció
conVeddriem equivocar-nos en sosa. tinuació d'Anido i Arlegue, era
ree l'üst esteran viril dios en equänirees i fina les pusil.lànimes
ni terien comunicada aun) la me -a
ira les facultats del poder públic, trópole
Reprimir. restaurar, cohibint pitar que la súbita mesura del preparar
!a (Mat Comtal, resalir'', al nou
la
seva
substiturie
hitque
en
cap
manera
h
haurien
rea
d'una manera implacable la hiel Govern no ha de conaplaure prePaani.
sense que l'O
Inzat els elements a que aludeix, La Libertad", en comentar el
Arprest viatge no s'ha reali re_ vulnerada sols en determinats cisanient als partidaris de l'ordre, rom un triom donat aaparesquee
ranarquia, sgese deixar de tenir en compte darrer article del senyor Cambea
ni tia d'afavorir la confiarme píttal abans per no haver quedat moments, As imperias i obligat.
El Govern pot numerar el repre- que En Martnez Anido, amant de aprotila rocasia, com es eempenEl governador de Barcelona. Mi blica que /anee anat renaixent
eme, p ernea algunes instaleasenlant que mas li convidarle pe- la disciplina, liauria refueat de dril fäcilment per a combatre ea •
de prevenir. ha d'organitzar la d'eneä que la coacció sagnant
C1(22 del eitat Palau.
rd aix•S es pot fet seerse gallejer seguir qualsevol manifestarle en cap dels regionalistes.
Amb tot, reconeix quee ls arríe
policia i vis serveis policíacs; ha no impedia la vida laboriosa en
com sita fet aro. i sobre to!. sen _ i ,l sentit.
désser as,essor del Govern per- febriques i tallers."
cles dol senyor Camba han estat
se mirar més a la galeria que al
"Informaciones" aplaudeix rae- prinripi fonamental de l'ordre,
que aquest no resulti un espeeEL NOU COVEINADOR EN CAMI mon comentals, si be fa prestad,
r."- - • --ES PREPARA LA
que entre e) contingut d'aqueitarlor de la vida social de la gran titud d'En Sanchez Guerra desSANTANDEtt.-e-En el correo ha
LLIÇO
L'"Ileraldo" publica un artiele
on te la sera mes fonamen- tituiht als senyors Martínez Oril- firmat riel seo director, lea mi- sortit aquesta tarda cap a Ma- xos articules i la passada actuala cerate de Itomanones est'e urbe,
tal i vasta significada -el regim do i Artegua ja que la realitat—
cid ministerial del senyor Cantbó
arabant el discurs que promin- obrer. lardee de la produccia in-- diu--lia demostrat que el siete- nistre Bardomer Argente, judi- &id el nou governador de Barcehi ha una gran contradicrid,
teme, el dia 29 en el Circo!ni- dustrial. element social que re- ma seguit a Barcelona no era ranl quo tes destitucions hae anta, general Ardanaz, a qu i
"El Dabeta", a requeriment del
acompanya la seva maltee donya
estat un acle de bon Govern.
beret.
senyor Gambe, publica una carta
p
ule
ineessant.
clama- tri
bo.
Fa temps—diu—es vente go- 1.1uisa Duran i Cortes.
"La Voz" aplaudeix lambe la vernant a Espanya d'espatlles al
lb o ha fet aixf el senyor MarAquesta es natural de Cota- que aquest dieta( a don Antont
VAGA ACABADA
Maura, el 3 de febrer de 1922, estinez Anido? A aquest interro- destitució del governador i cap de dret. Ara sembla que s'ha inri
lunYa.
La Societat d'obrers construe- gant In ha donat resposta el (lo- policia i fa la segeent pregunta: ciat una rectificarle d'aquesta
alivia arribat a dos (tuerta de sent ministre de Finances. en :a
Ves de carruatgee ha celebrat vern, persuadit que, rera l'editaqual expressava la sera absoluta
Que pensen els nostres tímide
eondureae. Foren reposades les guiare a Itueändio.
reunió per a donar compte del ció perllon gada del goeernador 'liberarse No creuen que En Sän- garantice i s'hn donat fi a l'etapa
N'a dir que anava a Barcelona opusició a les operacions del Mecites del boyeot declarat per qua- rellevat de Barcelona, no .e'he diez Guerra els hi va prenent el dels senyors Arlegui i Harernez animal de la millur voluntat i a rroc, i pregant-li que li admitís
la dimissió si p ersistia en reatitIre patrons que pretenien rebai- aconseguit fer baixar la febre te- seu modestissim programa !libe- Anido. Queda sola per a eeborzar les ordres del Govern.
zae l'esmentada operació mili,
zar els salarie.
irorista, no ella obtingut el re- cal. fels a base d'uva par ineu- una darrera fa se
A
l'estació
el
dsepediren
el3
: La Peraonifltar.
La Junta directiva, que en al- rnei de la malaltia i sita empleal perable?
cada per En Millän de Pelee°. governadors civil i militar i fin ;
"El Debate" comenta acuesta
tra assemblea havia rebut un am- invariablement contra els aternp"a LEperra" dedica a eti lambe contra el qual s'aixequen veus al terma de la provincia eI va
ale eat de contienen, liegt les ha- tate les tremendes sancione d.. el seu editorial i diu:
acompanyar el capita de Seeure • carta i diu. que honra el patriode
la
tireta
i
de
l'esquerra.
time del senyor CarnMS i aproare; que per a la solució del con- la hei de fugida que repugna del
"Es just reconeixer els mèrits
"Vida Nueva" per la seva part, tea
fila roportunitat per a afirmar,
flicte havien presentat als pa- modo mes absblut a la conecien- contrets pel senyor Martínez Anicomenta
l
a
destftucie
en
termes
MINISTRE
EL
QUE
DIU
EL
M
fit vegada més, que no es matatrons i que aquestos acceptaren. cia pública, perquè sufzura els fo- do des del seu difícil i perillós violentiseims per a En alartinez
El
ministre
de
la
Governacal
rf i que la informada que radarL'Assemblea aprovà les bases naments del dret i de la just 1- lloc i la personalitat típica amb Anido i l'Arlegul, als que nomeals
peIta
rebut
aquesta
tarda
el el dia 19 de l'actual, i que es
avui,
acceptaper urianiniitat, i
eia.
que l'ocupà a transcurs ds mol- na bienes, que el senyor Sän..
1 mdistes, manitestant-los que la que ha determinat al senyor
des pels paf rons, tornaran al tre"El Liberal" creu que la deci- tes variades situacions polítiques;
(diez Guerra ha lret, deis seu e
balls els obrers de dits latiere.
si6 del Govern destituint els ge- pelee no podia implicar ço ni l'ex- calmas i que havien convertit ignorava quan liendre possessia e:alabó a donar publleitat a la
m nou governadur civil de Bar • seca carta, no va facilitar-1i el se_
rierais Arlegui i alartinez Anido clussivitat d'En 'Martínez Anido Barcelona en un escorxador d'ho- e,elona.
nVor Maurit ui cap dels seus fa.
causarà excel.lent efecte en l'opi- per a sentir i executar el cenefa
OFERIMENTS I NEGATIVES
Mes d'idees.
El ministre ha presidit la reu- minara.
Ademes deis oferiments ja ci- nió l'ibera' del pote, cae aquests de Serietat, honradesa i mente•
Din
la
"Correepondenele
d'Esino
del
Consell
Superior
de
VigiAltrement—afegeix—no hi - ha
niment del priicipi d'autoritat panYa", que el president del Con
tate, el cap del Govern relee ele senyors han fracasat en Ilur carad'En Millän do Priego i pene! panya contra el terrorisme, con- que caraeteritzava la seva ges- seil, en portar al Govern civil dr tencia i Administrada) de la Cal- ' date que en publicar el senyor
Camba
la carta per ell dirigida
...a
Postal
d'Estalvis.
Castro, sotseeecretari de Gevers tribuint amb llurs mesures extree tió, ni lampee el sometement ¡a- Barcelona a un general, ho hn
si senyor Mama, reforça l'autonadea per a ominar el cärrec de teles a amarinar lea lluites So— condicional Jets Governs reenor - fet tenint en cumple que no era
ritat moral dedil seva opinió dasables ras punts dale dame my- amiest 01 mornrel mes °porte per
cials ,
L'ELECTRICITAT DE MADRID
governador.
rrerament exposada sobre la
El nombre dels atemptats es tordat respecta,ble pera subte- a lee pasear repidament el coEn Sänchez Guerra ha desmen
ha negat termittantment avui qtlestieS marroquina.
tit que m'haguee vist rmb l'Ar. comida per milers. Les explosions Llamea.
mandament del floreen de Parre- el ministre del Treball que sigui
Maril aquest petit incidente
Ill he rnotiu aixf per a pensar lona de les ~le denn cap d'exer_ un fet l'elevació del preu del (luid voldriem
legui mitin anà a afearid. Sois estan a l'ordre del dira Els sinatranco Falencia nado.
dicats eslan constitnits per par- que la jiscrepancia ha estat fo- di a un horno civil,
es vete amb En Pintes.
electrie.
mil
envere les conelusions en les
a
namentaa
ni
menys
encara
que
la
general
de
Catalunya
lides
de
pistolera
que
recelen
' El capità
Ategeix pi" En Sänehez One- —L'única cosa que hi ha—ha mutis el senyor Camba sintetitza
, en 01 telegrama rebut, ademas trets llurs qüestions . Ni obrers ni cansa de l'ordre ha quedat des- era ha robot nombrosos nferi- dit—es l'informe de la comissiä el seu pensament respecte hl pro..
e negar la suposada reunió dels patrona (roben la forma jurldica amparada a Barcelona?
mente de personalitats per a
proposant l'elevacite pe- hlonia del protectorat. Constitueig
El Govern i l'administrada pal- atinen eärree, entre elles les del tècnica
‚eilte generals, de l era que mai Tharmonitzar Hurs interessos. E3
re el que fa falta es la resolució ella una ponencia, entora de la
e'hauria oposat a les decisi are Practica l'assassinat com e anic blica tenen tants graons que no
ministre de la Governació I del del ministre, que podria no estar qual fora de desitjar que enteprooedienent i lora l'actuada del es estrany hi hagin distints punta senyor Mazo.
.
,del Poder públic.
conforme amb aquesta proposta, nessin opinione concretes tots el.
. retinas d'En Saeehez Guerra Poder palillo es redueix a receló d'obir des de la "Jefatura" de posegons cregui de justicia.
bornes de govern.
DE
LA
ELS
DECRETS
CAZETA
que
varal
essencialdiuen que entre les raons que de la deportació per sistema i la hei, sedse
,Ila anunciat el ministre que la
La
Gazeta
d'avui
puelica
els
sanció.
ment
robjecte
observat.
quest tengue per a pendre rae- Ilei de fuga amb la
serà dictada la setinaFIRMA DE cuete*
La cavallerositat d'En Martínez decrete rebatas a la destitueld resolució
i Lid räpida de la destituid, fl .vui, restablertes les garanties
entrena
Disposant que , e1 general de
dels generals Martínez Anido i na
'tiren algunes de caràcter lateral' eonstitucionals, era d'esperar un Anido solidaritzant-se amb raebrigada en situació de primera
canvi de politice.
tirada) del cap de policia, ha do- Arlegni i el nomenament deis
aracional.
CRONICA PALATINA
reserva, don Valent! Diez Figuea
El senyor lifartfnez Anido no ha nat vidres de multiplicar a un seus substituts.
Contrasten des felieitacions
A
les
nou
del
matt
ha
sortit
el
ra, passi a la segona reserva pete,
dita
decrete
estan
redoma
Els
deis elements d'esquerra ainb 7 a tingut la sort de' poder giverner conflicte que d'una altra manera
Ro cap a la finca La Ventosilla• haver complert l'edat
senas garantice. Davant dele al- pulse!' hauria quedat reduit *I teta en la forma següent:
,
hatee dele upe eonieryadete,
leriat
.1:l'acord aneb . el plan Censen on passant tres o quatre dice,
-, time esdevenimente ha trobat a canvi del cap de panda..
• •
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DiJosts, d'o are de 1$12

Primers _loes Florals
del Poblet
VEREDICTE
Premia mefinaris.—Flor natas-0.-224, "Versos de turment i
d'anyorances". Lema: "Amada, on
els?"
Aceessit prireer.-118, "La verema", Lema Es l'amor fruita
de mer„
Accèssit segon. — 116. "Vida
verge en foe".
inglantina. 2— 36, "Caneó de
Falbe redemtora". Lema: "Dalers
de 'libertar.
Accèssit prmer. — 175, "El
comte de Santa Coloma". Lema:
"Bon rol) de fale!"
Accéssit segon.-205, "L'espasa de don Jaime". Lenta: "Flacanieum gladiurn".
''alisteris de doler".
Accessit primate-198, "Oració
a l'amor preclar".Lema: "Que bo
cbMa el resar per la Verge que
.hom estima".
• Accèssit segen.-53, 'Triptic".
Lema: "Sonets".
Premie eetraerdinaris:
L-91, "A la gala parla". Acciessil: 17. -Peenea d'amor".
11.-258, "La caneó dels tarong. rs". " Visions". Accesea: 21i, "El ren". Lema: 'I Den
I qui sempre
111.-229. "fiepromptu". Lenta:
" El darla Aceeesit: "Puentes d'amor i de necsuir.
IV.-28, "Balada del palee infantil". Idea: "D'un [libre de baledes".
V.-123, "El plany de la mulier".
VI —la gentil visió".
VIL-251, "Oda a la tartana".
VIII.-8, "Lavar'. Lema: "La
raturalesa acciona sobre l'home,
cétera".
Aecassit: 236, "Somni
et
(l'un exilar. lema: "Catalunya
trionifant"
IX. — 10. "Represa". Lema:
'Despees del eomei".
X.-141, "Tres i el gos".
XL — Es parteix entre 87,
'L'esgarrat sentimental", i 137,
"Desvetllanienr. Lema: "Alada
del Roser".
XII.-35, "Balada de la Huna de
iebrer".
XIII.-25, "Rims a Eugènia".
Lana: "Ferverins".
XIV,-235, "Aquella pluja",
XV.-125, "Eis tres altars".
XVI.-79, "Tres poemes d'aXS • 11.-152, "Bella garba d'a-,
por". Lema: "Mur/tema-atines".
XA111-92, Peceee de les tres
"Deis meus poemes".
..anrunit".

XN.--170, "La Verge heroica".

— 41. "Oracia". Lema:
. 1 / e e t g e merinara".
XXII , -3í1, "El poema espere
en el record', Lema: "V peemee".
"e,.frenea".
XXI 1 .-12e. "La Gertrudis".
Lerea:
1 n_.:s cap al cel".
XXV.- -le. "iluti;Js elegies".
Secinana Santa".
Lsree:
XX \ I --57, "Del teu palau color
Lime: "Medernitat".
XXVII.-253, "C.envit al peneb

e,

u

"::',

:

-A una pm:m-

.

XXV111.-173. -Rima espareos"„
"Gaita".
- L'estsold catalana". 1,' ea: "Patria".
Xe — E-seet dos ele montatrae, - que ofeeaa el senyor 2,Io-

ramaangaaaamaaan

rera, es parteix entre el 42, "Anís
Morera" i el "Iihum Manzanilla".
Lema: "Panacea dele sofriments
moral", i el 64, "La colla del gotet", Lema: "En Jonquillo i En
Bruguera". Accèssit: 19, "Cinc
consells". Lema: "A les penes...
Manzanillo".
XXXI. -6, "Idilis". Lema: "De
la vida camperola".
XXXII. -38, "Cançons disperefs". Lema: "Aplec".
XXXIII.-168. "L'hostal i el teu

I Teatro Català Romea
Avui, tarda, espectacles
per a infants: El gran hit,

La l'esta, com dit, tindrä
Poe el diumenge, dia 29 del co1 rrent, a les deu de la nit, al do1 mieili de l'entitat organitzadore,
.i teneu Nacionalista "Verdaguer",
l', :apole, 215 (entre Aragú i Valencia).
I Es obl , gació indispensable
; l'assistència dels autora premiats
, per l'obtenció del premi, desestimant-se lote escusa d'incompareixenca, a no ésser un Cotiu justifietedissim i admisible.
E. !sera i Dalmau, president;
Lluís Bertran i Jijoan, sots-president; Mn. Eugeni Florf, Pvre.,
Alfons Fernandez Burgas, Eran-

Ili
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E ; dijous, tarda, a les
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al

Darrera hora

Jean

essisne2
u

AMr vespn; s'strcna en aquzst tealre
Jena usa», d: 1/ :!dflorida, quadro de
costunis de D. Lluis Manar!, adaptar a
l'escena 1;rica per D. Rane5fl Ribera, uMcica dc D. Cassà Cmad,rflunt.
L'obra bou milt brrr rebuda pül pub:ir.
el qua] pail una agradable estona aml)
els tipos ti.t folla inaj,1- de Doble que el,:
autors fan desfilar per fecetta. La música di Inüstre Cas,..demunt,
uvAódica, s'adapta a las exigiMciex del
sobrvsturin un preledi, i la Garduro fin-Aguo el p q 1,11;: ira isar.
Dema s'extrendrern un xic iní,s d'aqueata estrma, ja que la premura dcl
temps 5:15 oI,5 j i C`i
LI

2 '417

LA

LI

UN INSPECTOR Dr.:: POLISIA SE LI DICP.ARA
LA PE'STOLA 1 ES FEFlEfX
L'aispector de policia Juli Deloseoboe, de 35 anys. se Ii caigua
la pistola a terca, en el sed dodsparant-se al caure
causant-li el tret una ferida de
proneistie reservat a tla rama drs
ta. Viu al caras ! . númera 109, segon, seg,ona.
Fou assistit al Dispensan i dei
dieiricte de la Universitat.

.
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Teatue de la Çon1dia
Companyia catalana Clara_
munt.Adria. Avui, a tres quarts
de deu: Ductla; segon,
de Ferrer i Cretina:
SULIPANTA
Exrea. e • H C. Bienes. Pe;:,,/
Cica Juan Tenorio.

to

Carendoesa eompanyis de Mr. Ven. E
Di
taro Ganan.. Avul, (lijous, torda, a aa
dos guatas de edte, estiao. oi ni.27'a
guatas
de
tres
Mi,
a
Me tuatinee, i
El
In (1.1, Gti.:11 Coda. Grana:oses 111,
11.9
1! ea711$ 3 importenta debute, 3. lieu de Tan Are;LeT, debut de !a 13
• Si
1/1
1
les
S
Méndez,
S
troupe
161 faino,
Di
a debut de

ll;

(,)„
Magnific decorat dels eecenógrsfe Deehays I Arnould, Cestalle l*FernIandez, FI:orles I Colmenero.
coo artEstis vastas do la cara MAX tiVELDY, da PARlS
Ittlegrerz MITIVS12 revista, entre Mires, ele (medres
Le vitral! melare"; La messe neire; Le balser du diablo;
La porte da bronze i La Ccnquaranto
(1, la Revista del Folies Bergereede Paris, edil e arnb exceu_
crea per l'autor, M. Louis Lemarelland, a n'alquesta Empresa,
i
sainet de costurA madrilenyee, d'extraordinari èxit al
Teatro Leen, de Madrid,

jIARREA, COCHERO!!
/siva del qual per a Barcelona l'han donada tamhd els
iutore, seeyors liarnos de Castra i López Maula, al
Principal Petaca
130 Artistes espanyoles 1 estrangcree
Els dijous, diumenges j dies fes_
ea les nits, a les 10
tius, Matinée a tes quatad de la
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Mes original atracctO d'Enretvt.
El E:11. ematnu il. El Gran Leopold,I21

Trio Jupiter,

ima

e
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s
6F and Gertner, Las 4 Lecouear.
Va
VI L'ma
Me
as
enig del dia. El pro blemaSI le sulucni. La senvorc:a sense cos
Ni
Ft:DP. O
Els graciosfssints clowns Pcimpoif,
l'heay i Emil 1 els Gamma* Abano. Disendres, nit. Inesalite li.,
utenge tarda 1 tur, czniaurdinari,s
futueuns. L,rluns, temerla Mas u
atq autliti clowns Pcmooft, Thedy 1 eg
Emil. Olmeeres, cenan de toia /a a
companyia. Dijous, die 2, inauna-

temporada enavern.
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1,7 ald Cataltinya

se

1.1 Nulable sestea. Asid, Ulises, A:u tina dia irremiestbientent de reee
6;;; loes gran de la cinctnalografia, el
re mes gran triornf del rel de /a brota
per Charlo% (fini ttit 231.
ei uta: E: not,
Gramrés Cut del Programa Ajdria,
P0,3lia 1 Aso:a, cómica. Duna, di-

vendees, moda, estrena de /a grandiosa exclusiva: Mal
Priscilla Osan,

boscana, per
•

lt
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PEP ISANTPERE
ASSOMPCIO CASALS

Asid, Cipos, 26 octubre, tarda, a
les cine: ‚'Prall popular. Entrada
S! I butaca, IA n' -ueei, tSr all que
U no canta. Si, a les deu: La recto.
la eta. Juma, disendres, tarda, es_
31 caleta v•inhut. NI!, per haver-se de
la desmontar .1 Cecurat, Utrera t1e
Beisant do la Font del Get.
VI asila_ La nevera Opialre
letra Juli liautasi. En
3 estilen: A l'onibra de Ffieriljuic (tres
tä art. s,

a

pi

ra e a si :u 1313 a ra a t,i
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En 1431, Frenea travessava
pel mes gran dels seus infortunis: la guerra civil i la invasifi
anglesa ornplien de consternació
els dominis de Carles VII, el rei
senee voluntet i quasi sense
exereit, el qual anava de derrota en decreta i de desastre en
desastre, quan una donzella ano_
menada Joana aconsegui eseer
presenteda al Rei i convence!'
eee li tos concedit el comandainet.t suprem dels seus delmats
exéreits. Portada pel seu fervent
patriatisme i ami) la fe cepa e/1
les veas celestials que havla Cae Oil
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Avui, dijous, tarda
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ASALTO, 12

0
per Charlot
I
Estrena de ,la superpro_ a
1
ducció marca Circuit,
a
N

111 genial interpretaeiú de
Constance Talmadge
111

Palace•Cine

aEl
al

Grandiós hit de i
a
113
STELLA MARGARITA

NO 1.11 HA JOCS AMB gia
L'AMOR
"I

vé a Parle, la xistosa pelatcula El
vartinen, circuló de El; El ceod'any del nen, La gibia Co la
mort 1 el formús film Rosca necees, prl célebre artista japonüs
Sessue Hayakesva. Denla, estrena del
Tenorio. A pesar IrI Sell Ilarg Inc.
ilatt; e, es projectara Integra.
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Tots els die:, a les dues
• de la matinada, Gran Tabann americà arda atrae-
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DE MODA
ATiatocratiquea sassiona ortictiguaa
a
Programe. extraordinario
Ave', dipsus, tarda 3 nit—La
preciosa peLlieula Amor de Joventet, Estada dala cho... d'En Cla-

rome wardoremieurtisizalieu,u

E 2 N raanuaz:neac"1
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reneneraniarastraulennallne

Gran èxit del oreen:1s smnet dels
Cuinterei 1 Mes.tre Serrano
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EANGNE Y ARENA

Sagi_Eerba,
r pels su . ,yürs
La Vendrell i senyera.Bugatto.

DE BARCELONA

•

últim dia. del grandiós exit,

:

Amics de

Divendres, 27 d'octubre, a tase0
quarts de deu, nit,
CONCERT INAIUGURAL
Cure 1922-23. Recital de camama
per
Marta de la Maree Plantada
Climent Lozano, pianista
Exclusivament per els socis
PALAU DE LA MUSICA CATA.

4

cions i orquestra contfnua.

GRAN SALO

DON JOAN
DE SERRALLONGA

e

a

A:latead:e, »16
Palita da la Ctinerastograrla

10

cinc; nit, a les deu, pro!! grames extraordinaris: La
n niña de las planchas.
rg _sitas de la preciosa sarsuela en
le Un arte l qua/re quadrad
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Companyia de sarsuela 2
Ortas - Leonls - Gallego u

a

E

Avui, tarda,

a

diveadres, 27 d'octubre, a les deu de la nit,
ESTRENA
de la fastuosa revista de gran espectacle, en des actes,

1
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Teatre Liric Cataiä

PrImer actor: ..tatima Corrä3
Prmiera actrie: Elvira Torrers
dijous, a des (inerte de
Crin Tra. tre &E Liceo
•, a preus populars,
UNIC IHA
D'HIVERAII
Cerepenyle d'eeeea de "e.rlarclasle.
LICN JUAN TENORIO
roe c.ertdlo"
YA, a les 9: 11 actea, 11:
(e y da obeet lebanament.
Dr.‘ te J:JAf1 TENOl1l0 i EL NUEicbtre Circ BLrceigini.S
VO TENORIO
Protagonistas, Jaw-7,1 Rorrb.E4
Cere s eee7a du erans espeo.45,eles
i Etztra Torrear.
i vzdevil
Pc ,.!eite:ar:ares.ae-eareec e
"`MaeuzreaerMEK4112.regLe.aseee.u.er
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Abir visilli al marqués de Cartilla—el qual es troba f o rca restablert i ha pogut ja acudir al seu
despatx secretari de
"L'Aliance Française", el secretari del Govern civil, senyor Tunquito . el doctor En Cosme Parpal iel
' director de l'Esco ria Inoustrial de Ter rassa. senyor Baltä de Cela, invitant-lo a la inaugurada de enes. Hem diu que a
aquest arte lii assistirä el minied'Instrucció pública.
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de Pmfloortal Torrina en set actes
El Duelos Tenori o,
Dissabte, El
/g/ nueve Tenorio en matinée popular,
Ei esludli El cabaret da loa ce. 111
a nenas 1 El apóstol ruso
erección!)
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a
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raszelalwasmancargazed.
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MonStre: Primer, el popular drama
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Divendres, reposició de r,

Universitat de Bar-
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DOn Juan Tenorio. Magnifica presentarte, decorat nou. Butaca aMb
entrada, 1 pesseta; general, IF40.
Nit, a lea uou en punt, Programa

•

1 1;

__

! Que no pm- asstadr 1 les gnabeign.
A. de nit, extraordinaria representa• el6 del fainós drama en set actea
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menes, secretad.
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anaamaaaapanzauarieuma

dijons, tarda a dos murta
de eme, crandrou :milpa* popular:
Per Unica segada en tarda loborame 1 a prec de nomboaa pablte

•
•

Nit, Ternilla Catalanisla: II

II

cese Snlellts, Josep Aleu Fi/tienda. vocals; N'Artur J. Palau Xi-
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Avui, Eloctibncla salvadora; El
nou Fantomas, nove; La gran
xlilnola; L'hora fatal; Els tres
nesqueters, 12.

a maaaasamiaawaaaanara
Teatre Còmic

EL PR1NCEP BLÄNC

41!
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Teatres Trinad 1 Marina

Aval,

vi".

.

gran Baroelonal—A tes deu, En
busca de un marido; El príncipe
bohemio i l'exit dels estas, Que
de gran Barcelona, per Pep •arqués.

ni
DIvendres, nit, estrena El
de
la humorada en tres :te- es
ES
te tes i sis quadros de Josep
M. Granada,

3

'a Juan arJalui- ! o
e
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"
kaatarlueannumuusnunn2
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Teatre Nou
Companyia d'opereta
IftCTORIA PINEDO
LLUIS RALLESTER
Avui, dijous, 2e, a dos ciliada
de cine Gran MatilWe de Moda:
Al toro, qua es una mona; reposició de El príncipe bohemio, pel
notable bariton Ortiz de Zärat.,,,
i'VaTa de elaMorú3 eilt, Que és

pelee les tropes franceses a 1..
vielOria i aconseguI fer coronar
rei a Carlos VII, a Ite i m s s
deepte:s, la iLluminacht Ca feta
presonera a Corepiegne, i acusadi de heretgia, és cremada viva
per brillan.
Aquesta eublint visi3 histórie
ea ha esta', portada a la paeialla
amb una presentació intisitAa.
La interpretariú e:, a ('II' rec
ez..• RALDiri gt FARRAR
I

al

rasaaaauaaaanaaaaawa

LA BUENA SOMBRA
Gínjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de ama i de
les dotze a les quatre de la rua-,
tinada.

la

ESPORTS " -

iimusietanusannanunarnai

Frontó Principal Palace
Gran èxit dels joves pelotaris.
02Ea2a7Pi381aaaaaah e
" Avui, dijous, tarda, a dos quarts
M' en1 0 'W j
21j
.
In de cine, dos interossants par_
--A v ni, dij e ue, estrencs: tito a eistell.Nit, a un quart d'on
E!s tres mc' squet ° rs, 12 i a ze, dos grans partits: Mazo conúltam; "El zerro n , per Ca- M Ira Ecrrenechca. Vermells, Mazo
yena; L'ilerofna
Upes', g i 'chalo; blaus, Barrenechea i
p o r Dorolles Gish; La pati- fg Elgöttiar.
ta period:ste; Bilty, acre- pi'
FUTBOL
!>3
E nent de sestr ;
—
Caument —I) u len e nit
DE SELEOCIO
PARTIT
GRAN
la eetrenes: La taverna,„
priDiumenge, 29 d'octubre, a les
mera . jornada; El Quixot o
ig mod e ra, per Doue'e, Fit'- 13 3 en punt de la tarda. Nou canija
del
F. C. Barcelona: SolecciS
al
rl Grup A, contra Selteció Grup B.
ißbaatil
lik:BiiMalateasaaattar.1:1:23 Preus: Entrada, ptes. 150; tri_
Duna, 3; preferència, 2; goals
populars primera lila, l'50; se: : CONCEFiTS • • gona i tercera, 1. Per a entradas
i llocalitals, tots vis dies en les
taquilles del F. C. Barcelona,
SALA ,__OLFAN
carrer del Doeler Fortuny,
FILL DE PAUL IZABAL
uerentaisaneurianatinlittrans/
35, Pásseig de Gräeía, 35
Divendres, 27 d'octubre, a dos
as
iu
m
quarta de s'IR de la tarda,
El
(491 audició/
El
IRIG-PARK
Obres d'Arenski, Chaminade, ra
a un quart d'en- mi
AtTI,
DIJOre,
Glazounow, Debussy, C. Frank, n ,• GRANDIOSA VEILLADA, PrlGteurnifeld, Wagner, Chopin i
Z r, Rey-Artera; aegent, Carones- gi
Listz.—Direceió Artistica: EreFabregat; tercer. en 6 rounds CASTA3E-J. MARCO, eanin,lÓ arnatetir
derie Longäs. — Invitacions LI
El del 1.1enguedue: (mere co 6 rounds ko
com de eostunt.
El 5LPS, cempie crEspanya, pes Ileu-

BOXA

Palnu Mtp:irt Cattialia
ORQUESTRA PAU CASALS
Avui, dijou.s, a dos quarts
deu del vespre:
PROGRAMA: Mendelssohn,
Obertura de "Ruy Blas", alear
Strauss, concert per a trompa i
orquestra (prinierzi audieia);
Saint-Saens, "El Carnaval dels
animals" (primera audició)„
Loealitais a taquilla.
AVIS: Des d'avui e, despatxen
lecalitats per al primer torcedt
de tarda, que tindrä lIce el diumenge, 29 d'ortubre. Es donen
programes detallats d'aquests
coima:11s a tots els magetzems
de música. Segueix obert Faba_
rete/leat als dos concerts de larda.

rer, contra MARTINEZ, i ciegue, •
gran cantal mt la rounds de 3
ti In:Mal, PAUL GABRIEL, qampló
eles Bouckea tu Ithone, contra la
U GASTOS ("AS" Italia). General. in
st 3 pessetes, timbre !unís. Despatx, tis
Centre de Localitats I /rts-Pork.

a

a
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ES

VEN

una magnifica torre acabada a
principis de 1914, havent costat
un milió, situada a pie centre de
la citad de Perpignan. Confortacid moderna. Gran Jardí. Garatge.
Gran panorama. Mol', boa negoei
a fer ele seguida.
Per a tota mena de detalls,
rlgir-se a monsieur Albert Montagne, negociant a Perpinyä
(Franee).

E L_,,S EVANGELIS
L'Evangeli es la ins.s preciosa dádiva que Deu ha pogut
enviar al non.
MONTESQUIEU

Ift! T.:LLACE SER)
i psrlauy n la serie
ESPECIAL CIUMONY.
FROXIIIA ESTRENA
A BARCELONA
•

D:.ana-Arzentina-Exceisior
Avui, El neu Fantornas, 10;
La tragedle del Clob; Roses negree; Ei capdeny del :lea.
Mielan Z LZ 1.1:111M

tE E E r.,. 1 22.101111

cs Gran Teatre &alta' i
e
in Gran Cinema B3lietnia

se

Astil, entis, larda i ntt,
graines eatiaordinalis. La gata do
u la mort, El cap el l arty del nen; el
!él colossal lillO Reses neysse, pel ce! bbre artista !apenes See“.• Maya.
1,a Savia, Charlo: pené, Le tragedia del
Club, deu 1 alioli' caphol de Neo
Ft Fentomas, 1 dotee I %/Blusa epoca
(Je Ca tras mosquetarg El dilluns,
ta 30, Eta guateo geneta do l'Apoca-

a

122231142115G1111111.1fratri

Envieu en segells de correu 65 centins a la Sorictat Brblica—Flor Alta, 2 i 4, Madrid —cm a pasament total
d'aquests preciosos voluins (els Quatre Evangefis 1 eta Fets'
dels Apóstels) i els rLbreu en un artistie estuch.

De venda

als quioscos

60 cenlinis
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GRANS MAGATZEMS

AGUILA
Plaça Reial, 13 - Barcelona - Tel. 2014 A.
•••••

SUCURSALS: Madrid, Alacant, Almeria, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Saragossa.

12ESTITS de paten,
vicunya, etc., per a
nois i jovenes de
10 a 16 anys
de Ptes. 32 a 85_

estam, vic un Y a, e t

-ehtra,

de patén,
vicnnya o sarja,
per a nois i joveneto de 10 a 16
anys
de Ples. 30 a 85

tén, camussa, etc.,
per a nois i jove neto de 10 a 12

VESTITS

anys

de Ptes. 30 a 75

.seauzzago.•

LCA T S
PrELIS DE.
FA B R I CA

A

GABARYS raglan, nrinniornBLts
de pat. , n, melló o rag,lan, en blau i
XPV101, amb folre eutors
de seda, salí o es- di Ptes. 52 a 170
cocs.
de Ptes, SS a 100

,

pe Pies, 45 a 170

;44r..x...y-

•

GABANYS de pa-

1

VESTITS de meltd,

IPAPVIMEABLES

CABANYS raglan,

GABANYS de xe-

de pati n, mellO,

vid, earnussa,

,

mack Scrland,
negre i blau,
de Ptcs, 85 a 175

carnussa , xeviot ,
el Mera
de Pies, GO a 200

pa,
tén, etc.
do Pies. 45 a 140

Res collfecciollaüa puf a Sellar, Senyora Mea ROE
fix -

Demaneu el

.1111alm

catàleg

general -Vendes al

VESTITS

r-c Ailis E 1A
—

Boas, Pelleteria, Camiseria, Generes de punt,Corbateria,Guanteria,
Capeileria, Sabateria, Paraigües, Bastons i Articles de Viatge
Prou

de patén,
vicunya o sarja,
modal d'esport, per forma esport, per
a nois de 4 a- O a nois de 10 a 16
anys
'anys
de Pies. 22 a 33
de Ptcs. 40 a 85

VESTITS de patén,

A PREUS DE
IVIAJORISTA

comptat

amorvanue.weszawnseaanammee.
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Banque pu: l'Etranger et

les

m

Colonies

51

Sucursal de Barcelonä
1
BI

a

coco heks

c- ío tes Arz.,

DECUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE 1-PERRO

Sublimc riurca

R110131NE

Piaça de Cataionya, 20

e
U

MARISTAMY

Casa Fundada en 187M,

in

DORMITORIS

son

d reflejo de una
buena salud'

.,er

.

Reclamarle davant el
Tribunal industrial. Consultas sobro venteras.
Assumptes Judiciario en
general. Dirlolu-vos: Anligues OrielneS A. RO!.EO, Plaça del Teatro,
G. Jurisconsults autorosats en retente!. Consulta de 4 a 8.

RHODINE

poco de agua aseguraran à Vds esa

distincion evilandoles, Jaquecas, Reu
matismos, Fiebre!

Dr.

A. ROMERO, Placa del
Teotre, e. Ilarcelona.
Capee d'esbrInar 1 compresor ortelalment tot
olió que os interessi, per
dificil que sia, I a rtualque part del mön. lie f erimeles de primer ordre
preven lo mesa porIcla
1 competencia demoitrada de 1110 115 ailys. Consulta de 4 a 8.

B o A n Mais de la peli. Vies urinarios. Raig X. Corta Calatalles, 612, de 2 a 4 . Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

Carrer LLULL, 2-1, darrera ei

DE

j.

1•1....swarM11...•••nn..,aannoma.magniln-•

Robes

MENJADORS

ECOS° fiader a (lea rals setmanolo. Rad, Plaça Ron
Sucres, 2. quIosc de bredais.

e 44, CARME,

PANYOS

Nerresentants

López

per a Llaces d'imponencia.
VIATJANTS es necesiten per
a 1re/tallar seriosament I a
COMISSIÓ xampany O si de
Jaula, Eseriure amb
rónries a, Segura, Castellnou de Seana (Peeyftwia
de Lloyda).

e
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J. IIIIR VIVES, S. A.
rada de &mi Pera, 15

El

c&bre en—

CORT

ScAnuNEs9 c46

Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Esloras, Gabar-

.
-.--.;

(entre Claris i Fasseig de Gracia)

Beliardines, Xes.
ters, Gimieres per a
Abrics i articles blaus i
negres, Carnusses i generes per a vzstits jaqueta.
Vendas a rengrjs i al detall
dines,
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netalls els dilluns i
i divendres
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_EN IGUALTAT DE QUALITATS NO TENIM COMPETIDOR --i-,_,-
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Detective 83panni
Algunos comprimidos de
RIIODINE " tomados eu un

Calçats per a Senyora des de 3'50 pessetes
Senyor „
13'00
„ careta primera

Pretv) haratissims

Secció juridica
z

Saldem molt barat existencies de calçat 'AL DETALL procedent
dels nostres mostraaris que renovem continuarnent i calçats amb
petits defectes Ce fabricació

lili Illidammemarg ameeriiiffl2BiegtAemmrsnmentir~- remusee 2.1 1,9 u
e

ht Jiii
En ei paseo, la elegancia,

GRAN FABRICA DE CALCATS

ei

ES

ce

PLAZOSYALQUILEP

la agilidad en el caminar

re

Tela mena d'operaMens 1i3 Eafir,3 1 (13 Eors3mti
ns
2 CAIXES DE L.LOGL.1 ER 31.1

AL CONTADO
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CAPITAL Y RESERN AS: Ms de Libras esterlinas 13.000,000
CASA CENTRAL : LONDRES
Sucursales: Barcelona, Plaza de Cataluda, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla. Valencia, Paris New YÓrk, (agencia) Bradford y Manchester
24 SuCUrsales 09 Argentina, Chile, Perú, Méjico y Uruguay
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