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EDITORIAL

Els drets de Catalunya
L'Ajuntarnent de Barcelona ha aprovat, per una forte majola, la proposició dele nostres amics, per la anal es demana al
Govern de Madrid que reconegui a les minories lingüístiques enliJ52 3 dins l'Estat espanyol els drets consignats com a mínimum
ao Tractats diplomàtics vigents i en l'acord recent de la Sott de les Nacions. Cal lloar, en aquest pura., l'actitud patriaeca atas rejeiders nacionalistes, que han sabut prescindir de coact »ra i d'amenaces completament inoportunes i absolutament inembles. I la nostra satisfacció seria mies profunda si els regiearegionalistee no haguessin comas l'error d'afegir a la proposició
ca mena de jueainera de Ileialtat espanyola, del tot extemporani.
Catalueya, cene a peble amb personalitat própia. té un conten de dret oalectius. Alguns d'aquests drets coincideixen amb
recaneguts internacionalment a les minories, entre els quals
a he ta
?as de la Ildigua própia, de paraula 1 per escrit, davant
e., ir.bunas, l'eneenyarnent en llengua materna a les escoles
:i-i-anes. Les propoemions Murray obliguen moralment l'Estat
e e.• yol a atorgar aque:xes llibertats de llenguatge a les minories
Ci lle formen part del seu territori. Així, dues de les
ras in^p ,s rUints reivindicacions compten amb la força d'un
de la tea-ata:e de les Nacains, pres amb la col.laboració d'Es. L'Ajara:a-tic:1f de Barcelona, expeessant la Voluntat deis
:mies i chas catalana, demana a Eepanya que compleixi
internacionalment h ha estat assenyalada. I és d'un
.taxine El ventee l'a» titud que l'Estat eepanyol adoptara.
c::.3 regidors de la Lliga Regionalista han afegit a la
:.;:•I'Gva;.la eme aecturaeiú de "lielaltat"? Les propo. -ray no exile- creen pas aquesta declarada. Es limiten
c:utada".s da les minories Ilurs deures de coope--q,u, te a 'Estat nl qual pertanyen. Aquests deures els
....o 'tn. l Isis de cada Estnt, i cap ciutadà se'n veu legalment
:
de rthiteixos deures que els catalans complim, per
itan pau-ucrn les contribucions i els impostos de l'Estat
rr.ci le les armes. Pecó aqueixa "lleialtat" no implica
a a les transformacions constitu&onals rd l'acceptació
•.a na territorial d'un Estat constara.
eeet, el problema a que vol aLluei r r-se quan ce demana
eatelans una actitud "hola!", fou resolt mot abans
ei eint de les Nacions en les bases per les quals es rede
del pacte internacional que h ha aonat
ateix la littegmitat dels territoris dels Estats que en
ees CONTRA LES AGRESSIONS EXTERIORS. Arnb
a.:rrere.: paraules es reconegue implícitarnent la licitut
nl Taquelles modificacions o secessions de territori
-fecte de fets interiors deis Etats.
adors d'"Accier Catalana" mereixen l'aplaudiraent dele
• •el eti e per haver re tiegat a formaler una atedaraciti
- ne, que no solo és sobrera, sala que representa una
e humillada que tampoc sera agraída par la mea
eini pels homes que ens governen des de Madrid.
meetra primera lleialtat és per a la Patria catalana. Da di; nitres també voleen ésser ileisis, pena no pas sotmesos.
:ailsnie dels (-date no es ni sera mai el ilustre,
amie.-te casos, la Societat de les Nacions resta neutral.
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El Congres feixista
n--0-11•••
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tetxnr Ito;ua..agans haa
la concentracid
tau . :•apo e. aiiib ocas/,
tan-a aquests dtes hi hail
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n Iirig.r-se
a la capital
null.:res
niosaincut no

-•• per ara. De
(pie els fei.ru sobre
r•iu el,tranieut si
: • 1..e?•L o ¡mateen.
suceeir que Oir-

no e'epoderes de
que els tenis:es
-Govern mitjanteticipaei6 en el Poder.
• fil lirLusilini te sentit
arriscarà a una gue: presentarlt batalla mi• guanyada cum te per
-i guerra política i la
e • larnentaria. Li bastara
,1- . 7a !latid en torn dels
*amo, per a imposar la
• encid ministerial. 6:0JY:
.ra arriba tut just ads
ys, es el irles indicat
ir es arnb Mussolini.
re prestarien avui un
temer, e :• vei a Itàlia, pactaht
a
une m 1 inteLliatencia.
Feaa d'un record Museoliniai elati, no es veu cap enlucid Saal greu problema que
fe rxisnat ha. plantejat ii Itàlia.
seria absoq utament impossir
11'1 'Pie Mussolini s'entengitéä
arnb un altre peinas que no (Os
i e,i r ri cap posseeix la
bilaat, l 'astucia I la lbeniraflexi
gover namental d'aquest, Fina dirern
q ue un Covern formal a
ba9e
(r aq ueixos (loa bornes resultaria
un (' V ero fort i efleaç. Les qualitats des
favorables de cada un drls
dro
-a

•, -')

eie rnenta quedarien neut radit
todes, almenys e part, per le3
balTr atA de l'altre.

Una Iluita electoral en les tire,
ci rcuir-1st eneies assegura-1
ri ja una majoria fortIssima a
combinaci6 GiolittiMusso lini. Tals
els'Iltres partas
Itall:ins, Inmo l es aquella que te4
giert sabe p opular, com el cata -

1:c i oil sneialista, IS traben en un
perlode de forta crisi. Ja havein
parlar de 11 divisió profunda dele
sociansto, , roitsumada al Congres
de Roma. ban /a, el parta
populista r al • iihl, tan fort i tan
di s ciplinat mesas enrera. està adtualnieet ells e llat per les diere
sams niel rus. El fann'.s
gire dem S l urze, qui raPreeenleva

predi:arrima araa mame:ira, ha
pradut la influerida preponderan! quo exceda entre els ere,!,3
eo rreligbdiaris. El Vatieä s•ha
pronunciat 6:infra les tendenries
ee don) Siurzo, e/Jalifa-lides de demap'uriques, i en aquel sentir ei
seeretari d'Estat de: Sant Pare
sam diriget als lasbee. A censeqüeneia de la desauteeitzarie (La
Vatieä, el partit catAlie Inri re•tildzat una evaucid en sentit dretis,
ta, la qual ha motivat que un
gran nombre deis seusaulherii
l'abandon:n.

Contra lo adversaris dividits,
és segura la vieferia electoral dels
feixistes disciplinals i imenimes.
I si té segura la victeria el feixisme pías camine le g a ls, peraaaile
ha d'arudir als camina revolurionade..? L'apell.lacid a la força solament podria ésser efecte de la
imprudent resistencia deis par( its
governamenials o de la tal/u
violenta del feixisme. Per por que
sàpiguen cru p- luir-se. els feixistos
arribaran a liorna en ferrocarril.
A. ROMA I VIRGILI
N
UNA CONCESSIO DE LA LLEI
SECA :: ELS VAIXELLS ESTPAN
GERS PODRAN DUR ALCOHOL
Washington, 26. — El ministre del Tr e eiir ha anunciat que
als vaixells estrangers, per raons
de índole positiva, podrän entrar
en aigues americanes portant
begudes alcoh6liques a bord per
al consum del personal, sempre
que als recipiente que els continguin vagin convenientrnent segellats. Aquests sag,ells pudran
ésser arxerats elida vegad que
personal del vaixell hagi de ter
consum de les begudes,—alavas.

Comentad de jocs Florals
Cada any a Vag an l'actualitat
plangfvola d'algún comentarista
eseaducea es desfà en protestes
contra els Jecs Piarais de resta
mejor. Cada any també, com una
solemnitat de la ta:-dur barcelonina, l'honorable Ces d'adjunts dela
Jocs Florals de la nostra ciutat
elegeix el jaral de la gaia fesla de l'any que vindrà.

pressi6 veritable de les potencies
ètniques i culturals del muestre renaixement.
Es citar que amb aquestes ese
peculacions serenes s'ha barre jai mollas vegades la concupiscencia inconfessable dels uns i
la resistencia injusta i les defenses agressives deis altres. L'historial dels Jocs Fiarais que l'Ares
Entremig d'aquestes obligades
ens presenta en el seu Ilibre sorepeticiens gairebé litúrgiques, tyl
bre l'evolució de la poesia catatema delaJoes retrate ha tingut, lana moderna, podria lente un
(la vegades, una vivacitat mee apendix pintorese en el qua!, caextensa i una alencié mes inten- tre el regateig d'uns modestissalacot 577-tít:triiTlira de repliques 1- sims premis run me:Anee se sencontra-reptan-TU. tida el retorn de la cantardla
L'any 1912, amb motiu d'un arvells i deis joves, i de les caticle de da “Gazeta Muntanyen- dele
pelletes i de les torres d'ivori.
ca", de Vich, es promogué una
Tot plegat no escauria tarimaeampanya, a la qual participaren
revistes i elements inteLlectuals ten al nostre desig, mes emula
confessat, d'un judici de valorade Catalunya, Valencia i Mallorca, enveratjant da supressió dels da eom al que s'ha intentat fea
Jocs noras .fe bain: i, de colla o i vote'riern que es tes definitivament dele Jora Flerals, ni al sand'envelat i demanant la conc agradó pelara i oficial deis Joes ta que ha inspirat aquestes ratFlorals de Barcelona, llar pose Iles, d'arribar a motín la voluntat de tots els qui en eón armes
sible de la nostra Academia.
per unificar la protecció llar i esSernbrava avinent estabilitzar
la inetepandentitzacier espiritual tructurar-la d'una manera seriosa i digna de l'esplendor i del
de 17n iiteralcra convertint es JOBil
Florals en hereus naturals aels credit de la nostra poesia actual.
de d'elote que la solució 710
guanys successius de l'espera de Es
mancada si al cerquesim de ve les nostres generacions, Anys res.
abans del ISIS coincidia atnh el
J. M. LOPEZ-PICO
einanantenari una informacld,
iniciada per nAteneu Barcelonés,
i singularmenl enaitida p e r
l'aportació de Manuel de Mento-.
liu• en la quel fou proclame', el
principi de reintegrar la raesia
als poetes, rionant per finita 13
concepcali de a poesia com una
Els eanuilies de l'Esmena de dret individual. 1 atribnint-se als J.11 3 Florals la mistació de Franca
cié de servir les noves neee-sCada vagad.] que posa els pus a l'es!asitat o el (Prime de donar per nec,.ii de Franca e,rperimento Tanatinia de
sohn a seva camcsa.
c o nstatar que l'entrada de Barcelona fe
No feren ni l'una cosa ni l'al,
OT
hi de qualsevol ciutat de tertra; i és se g urament per amescer ordre de quaLrevoi pala d'Europa.
ta mantinetela indecisió que e,
—Mis la .77,THI anosítsia ha tomencat tt
tema reviscolet deis Joes Flora 1 .
ntiolcir-se 71/1G mita. reiq que, eferti.
ale nostres uies
a'Ioni rniciae lea olrea de l'estaun prelext de disputa o e , mir una
cié nova; que a la Sein -re bast-ixo,
petitesa de Featerioritzadó de les

Full de dictad

amargors personals.
Sense acritnt de baralla. peird,
1 sense derebeda r»inva anal
Sent n1 • ud!ri Isis Jors laorals
I s'hrin anat precisant els principis en els quails podria
“Turar-se la seva dienifddie:d.
L • afirmarT5 Pompeu Fabra: "ca: graraiiti, a als escriptors", 6 0 el punt de partida in-

dispensable. Dinant-lo pe; bu,
l'Alexandre Placa. l'any 1915.
cercava per a les advorarione de
la Fa et » la net ra i de l'amor,
Ines am-eis de /a realitat.
Damunt de 'La Revista", es
dria Pany 191n: "Respeclern els

Joro Vorals pnrquA han e s tat un
ins 7 , : oi e nt (al e le (le cata:en:teade. r eeidem les vel - le:la , s Tristona- !tants a. le iniciadore. Obli_
den) l e e:mulera-sacie da ir e for_
mes 1 .b. 'Hite s •ristellanee.
cadb u l ver-"-; :res dels Jo's
1 , blidem la indecisi n •n bdingä 1- -a de er.- l is manl(niodnes
pro:oint:s. 1,' ,•1 m ;u-reptar ob que
la no:Ira
n (c ,.e

dr'i
la

eta deu, i volútils ere-ira a

Du- pl e dino d'aque--,da :denlo; 'a. Unny 1915, En Pompéu Fatua. n le a presidemeia d'una
fest,i hteräria. i el que ai;, n escriu de la d'un alt re un-:- nunca
de le: I li-tres. !ntPreanvia-ton la
Tr-..,fessid de fe de la flhamea 1 de
la peeeia. s e eadlant urna adlianea i rnerÑi'i, nt 1:n comentad irrst
de Caries smdevila amh pronos la de soluciono concretes per a
l'ena timent delo Jocs Florals.
"L'hura es vinguda, deia En Sol denla, que hont eral a Catalunya
lun jurat literari permanent ami)
la inissid dur di s cernir cada any
dos o trei-t - preme importante al
millur Ilibre, a la millor olieTt. no
a la peti t a composteib en vers o

una rstaria ter a mercader-les_
Tot plegat anuncia La fi d'una de les
nostres vergJayes

costat, p.-eó, de la reforma mat,- rial
t ea-terna de Te-latió de França, han pensat els directora de la Companyia en la
:Va ref °m' II intimar Seria trist que dins
d'un .5At eihfiei, molla espaiosos i
n o mbrosos, amb espléndida coberta
'adre, atIlb SU! t'S d'espera detenta, andy
restaurant Kit parat i Len servir, ami,
vagonetes eljetriques per a conducció
d'equipatges, amb liibrería on
e mprar -s- a'quna casa enés que "El hijo del diabl," o "Rocambole",etc., fora
trist, dir, tt , .. din, d'un edifici totes aquest(s i . crf cceions, si;Istissin vigents
crrtes pn'uti7nes 1 certes organitzacions
que Ortl foro Id amb el conjuat,
p--rd que desliares denotasten d'una seaes.g,rrif
U77 exern:',.-: rorgault5acid present del
servei de cama:les o porteurs. No is una
rosa molesta i gaireb. , inmoral que hi
hsqi uns cankilics lliure.s que no poden
entrar dins e's molla i uns altres oficials
•
no surten a! caree., it erbte els viatfrrs que u,tv4ten del eotrel
Tot jus: 1/11
Iliure araba dir cantar-s' du. la restra maleta, vejan qae
la deira
"Jo no late entrar »n'a
l's cal fa g ot- i carregar amb
• nutre rquipatge fins que, passada la
porta, trobeu 1111 altre anSlic atnb gorra
ti', ni). arme...
Es massa. Són manes can:Mies per a
•
mal,Sz i per a un ' , afecte Ir r .. et o
holla metres.
Em resta cl recurs dc portar-me jo
m'Iris la maleta! Airó ni ho pot dir
qualsevol Regidor i ja ralit disposat
acollar-lo amablement, amb vn somriure
eseoigut. Pesó la ComPanyia, no; la
Companyia ha d'organitzar els servía':
d'acord amb la difcrincia de classes que
ella mateixa lé bona cura d'establir a
dins i a lora drls seas apreciables vagons.

CARLES SOLDEVILA

en prosa..."

l‘fés e ndavant, lene- 1920, Em l

Ferran i Mayoral ("Lietres ri una

ami g a estrangera") establia els
limas entre la part preel in— se..
g ens nominan,) crociana—dels
fors Monis i la part purament
poblica, insistint una vegada me;
en la necessitat de fer-ne emularle, de professionals rnAs que as saige d'aficionats; i En Carlee
ritultava tole soluci6 que re presentes la rontinnital. In digni.tal i la joia del treball sense han,
dejar. ne la euriosilat d'aire mea
forla de vegades que el lirisme del
qua!. renorant -lo, pot fer-ne un

inslrument d'hurnanitzact6 h do
coneixement.
Seguint cd raro( d'aquestes afirmaeions, arrihem a la plenitud
dele mista r e de s ignis, a la stibsa
tant i va ennereeid folgueriana qui,
per pudrir de la possible expansi6 ratalann, exigia per daninnt
de la camaraderia regional, l'exe

EL DESAriNIAMENT DALE
IVIANYA
OFICIALS ALIATS
MALTRACTATS A NASSAU
Londres, 28. — Comuniquen
II "Times" desde Munich, que a
Nassau la multitud maltractà als
olierais anglesos i franceses que
formen part de la COnliSSiü interaliada del desarmament.
Afegeix el talegraina que la poe
licia de Nassau faciditä la desaparició de les armes recentment
d e scobertes per la referida Comissi6 interaliada.—Havas.
Berlin, 26. — Sembla que el
Reichstag te el propdsit de sollicitar de la Comissie de Reparacione, duran?, l'estada Taqueeta a la capital, que siguin rednides d'una manera considerable
l e s quantitats de cartee que AleManya té l'ohdigacid de remetre
als ahelea—Hayas,

DES DE
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EI tenor Canaida a la Gran Opera
La (Jalea Catalunya envia a perit, d'inbeLligencia serena; pos i
molts dels seus fills a tot arreo seit, el sets pit, de sale i de sea
del mara com si--oh, noblesal- lut. Aixf mateix descendeix, roen-4
voigues fer-los pendre ensenyan- se caure en l'abim obscur
ça de que, tot vivint per a ella, ronquirnent, vers la nata baixa.
no han de viure exclusivarnent La transició de la una a relata
per a ella, sine lambe per al be- es completa d'una manera fola
nifet de la resta del genere bu. gada; ée, oh meravellal una visa
mà, No expedia conqueridors
teria de finesa. sense que el mas
les altres terres amb sentit haix
Lis de la modulad,) aclarada sigut
d'imperialisme; hi deixa anar a en detriment del rotor de la 210.4
artistes i hornea de pensament. ta. sense que l'art porti perjudi-1
ara en missid d'aprenentatge, ara ci a la torça dl rant, en el it10-4
en znissia expansiva d'ornament, ment, sacre moment, per al rant,
ponqurè hi produrixen i hi deixen dc complir la invasió conqueri,
erl n ihres: egoisme que ee fet d'ai-.
dora de l'amlitori.
truieme. Per nixe Catalunya
'Canaleta ha tingut la sort. pe te .
ceda dia mes lem respedada i te no dir el cap d'un, de eotrrearc's
raes bon norn a Pestran.ger, mol!. a una doble di s eiplina: la de Pames del que poden pensar—i del rola ameneriana, qui cerca, en el
que poden tArner—certs esp'rits r ana l'acrent tregic de la vela
africana dels (mieles de la pon"lreebelsada per la passió i per
tira de eladrid: reeultat que es
falalitat; la d e l'esmola itaa
obtineut merres a l'obra eepon- liana, que 'rinden, ninb el seo gust
tenia dele seus fills. sense que per la voluntat i ella) el seu an
hi intervingui recrió de cap Inri de felici!at, a la dolça censa
d'aqueixes propagandes que els trucei6 de senlimonts i>usicals,
Governs acostumen a organitzar no d'idees, al culto d° la melca
aVtli.
dia plena i ben dibuixada ins
Plau-nos, dins minest ordre
un plaent canal i de notes.
d'idees, senyalar la importància D'aqut ve que el rant de Canalq ue t6 la vietriria obtinguda pel
da sigui hormonids i fort, doh; i
tener catalä Car.aida dame.? viril; car res. en un tenor, es pot
l'e . aona de laa nera de Peris amh
enneebre de més clesplaent que
lee armes del sea cant, belles un art donfvol. La ven del tenor,
arrne; itnpor9ineia i molla, per
o n el nn .-.Yre pacer. ha de domia ta cultura ea l alana i per al ma- nar quan eal altres veus, per
trix artista, ent ebrio) Ser o,' im- potente que i , `S altres veus simoi/estia i seriar exagera,-id. En guiri: i la v e n de Canalda, ea
Canaala ha vieirrt a donar aquí n"Aida" deminava severa la deis
eme serie de renresentacions
rhors, !a del baratea i In del hfrix.
lArda". en
junt amh la orlan. por atenyen l'expresoid ge711, 37.' n : i l'exit rastra tenor
neral de l'escena reptes:enfada.
de l'artista italiana ha estat tan (»re nimm's ter.
tri o rnfal dins l'atmosfera de proEls sera; done amb Aicia, els
t e eriunisrne artistic (nagua que sena duos amb Amneris reeixient
En Canalda es vege obligat el a la fusa') i a la flama del doble
tia-emires darrer a donar una re- eant, en lligament i en &afligen-.
prrsentarid suplementaria. El ea de raerle i d'enría-riel, pedem,
més Iluit de la societat parisen- sanee exagerar, dir. tererena a
ea, la dislinrki de la qual 63 Seta les s'ores del Ni l . per a la grial
de senzillesa en els modals i Verdi brode les seves r/p: befles
notes, mosträ Canalda la música
d'elegancia d'espera» rmplia
sa l a do gern a gran 1 aplaudia, se-elida anal pernea magnifica i
cense donar-s ro n de menvs, les eleve la pa sale ame zeandesa . Era
eimenes mes bellen de la brillant !a (. 1elire 03-:•nna de la tomba.
artera Watt p epa-tecle; aelaudie, despees» del terrible caltret
eobreatt, l'encurta:mal interpre- aquell, un dele mes terribles que
tara laute ii era donada pele dos la raí tara aeat i seerilat, en que
texe e n e elonalo artistas- En Ca - 4,3 dena sepultura de viu en vitt
nalda una revelarid per la
Radarnés, amb aqueaa justa
qualitat única de la seva ven i
treballa del clam, repetit clara,
p o r l'excel.lenda del seu cant. "nadan-r e s", la bellesa patelica
Candi' i dolia era aquella ven com s 'alb increhs a la vea de Canaldele orells que refilen »mtre e! da i resplandi amb tait esplendor,
reine»: perfum dels nostres 1m- din . la clara, gairehe cristallina
mert als bosena, tot i riosent
dei tenor. sobre tot quart
mana: catalana i haniana; fet el tenor prenun e leva. embelcade noble:ea i
de
liada de rotos purere, la frase
iulnt i de delindeen. (line
deliteearnent t e ndra: "Cante set
nar ra (Serie de cultura remeival.
(1ide". (lavara la sublim
era aquell rant que eixia de Pa-r- enrpreee trobar a la sena alnaeir:te cantor earn d'era fontana da en un rerA de la tomba per
pura. sota la eln e or d t‘lia. S lt-t
morir d'amor arnh
el suonej e p rf• dc la nil•
En terininant• per r.n estrndro
teembadaliment es radava un n -és am y sta litorä n
rateneid r eo l:Illa que era en
ria. (tiren) que Canaldm el fera
visalzes (le 1 • •11,VinH . El (»erre voet de::.r del quid seria r.o.1,r
u
sent i e dan si pena l : le reputad
In ei s o n reportare en
dins Inris que el pos- riteelie s'honora verament a sf
seta. D'on provenia aquoll enef3tt malea( ara lairt del ere rant tnt
Ni era una v e n ea • alara la que
hannrant la música i la nostra

e,

M

rpree

e ns dula (mTlcom nitrivft i molt

!hatee de l'enima egipcia dele ?arruine a trave, de Tes eelITACTBC,
d e Irr histaria i de la poot-hiol n •n _
ria. rom tina ;Inspira que roman
dannint del sdrulei de les

nerarionei c a mi n e aangar_se? me_
ravella del ein:!. tnalsral j ird la
d'.per'aele 11 .o Verdi,
histr!dnlea, si voten, un vid PX111
berma de brillanter i mann..

dilogrienela.
Pecó rae d.7 qiiesti.i de parlar
de Verdi al Harg d'un räpid article; qüestió de parlar de l'artista que cns interessa. En Ca asida té una reu cälida de que
usa setter drsordenat fogosi-

tat, cense t r inerari ardiment,
antb un estil après en la bona

escota de la mesura, que no el
deixa ni el,deixara mai catire d'un
to o d'un mig-to; i aquest sentit
de la mesura, sentit estetic, senlit musical, fa que el seu cant
prengui molla. com si verament
te e r o presentarie i tot alhora expressió d'una entitat prapia, com
si fos una cosa eixint de la vi.
da, una cosa d'art; perit, tot 1
prenent aquel] avenid lunnä que
Im döna änilna, tot i aleant-se
Sinus a aquel! llenguatge dels &tus
que Ii dória aleo, no sur t mai del
(-arete literlit de l'arquitectura,
mal no defuig Flgarrnonia. Per
dir - ho an-ih una paraula plantera, e5 pn rque Canalda sap rentar i merque sent, pregona. la
virtud I prrqllb Sent, recatada,
l'enmeló del din i i tat a l'ensems la seva contextura.
()limpie un ale, i ale& per a
nosaltres, molt pr^u. -puja els
grana de la nota més alta senas
fulig. Ften . e viole.ncia, sonase
precipitada; posseit, el neu

zu

Eala51 .,.. a, la dalra.

PPREZ -.101FRA
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Converses filo1

og i q u es

Aterrar, el, reir, o!er e l.,sor. L:,spanyel
ha produit en el rabia un gran nombre
(Ir pertorbacinns srmänti • mes ; §JvInt ira
trat castella ha canela? de significad .") o

ha admes una nata amerara sota la

influencia del mnt e n itnolégicament co-.
rresponent de la (lengua doninadora.
Aterrar, t,.ans : titt vol dir en eatahl tirar
a tersa, significaciO que retraté= re el
mot espanyol orreere; per6 caen que
aourst mot espanyol vol dir tatnIk. causar,
trece, nosahres usen( ara el nostre aterrar amb aquesta significacid, per a la
qual tenim el verh arerrie: "LO Hernia r de
Cabrera, os-da la deliberació e voluntat
del Rey, de continezn mostrant-se mult uni
bulat e atterrit..."
No hem, dones, d'admette la substituciú de otero-ir per aterrar; er, canvi, hatiríelo de dir aterrar on diera aterrissar.
¡Quina necessitat tenim, cc . fecte, dadnarre aquest neologisme Aterrar, intransititt, vol dir peudre /erra gag Ilaq,
peró tanthé pendre tersa t111 or A: d,mea
p.xlem perfectament fer-li signifilatr
dr,- tersa una màquina voladora, trcr
que ens cal allargassar el nostre aterran
mitjancant infix que fa espeefficament
francés? 11ci aest "lis" da l'infix que. 41
formar un derivat d'un Neri) en o4r", els
francesos intercalen entm el rajtal verbal i el sufix de deriva(C: es TbNfix que
trotan en ri rabiirsernent derilvag de él >Ni.. De (aterí, (aterrar-1 ela trancesiss
han fet atterrimentent, otte dssoge, 1
aquests mots sdn ele que tenia., la culpa
del (lastre alessisacti.
P9)4kÄLI. E.ABRA

<eleiliamivamel»
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Negociem tots els cupons venciment
primer de novembre vinent
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divendres,
lernnitat ,..inernatogr'atica

D.

JUAN TENORIO
de l'immortal

nolt de temps, a entrar en el
conveni financier de que estera
parlant per a salvar llurs finano
ces.
Sensa anar més lluny noméS
hem de fixar -as qué, si be no
S'ha donat un apoi Wrecte a Rúso
sis per a lo que a (Manees es
refereix, extra-oficialment, hern
vist ccra Nord-Amèrica i Anglas.
terca han enviat grans vaixells
carregats, als ports russos, per
a socürrar aqueti país. I sinó
els ha presta t els recursos finan-n
ciers que demanaven e1s Soviets,
és degut a la diferenda de forma
i criteri respeGte a la part política i diplomàtica que sosté el
soviatisine. D'alltra forma ja
Raunen sigut concedits els esa
mentats reCursos financiera, 1
cono és natural, anal) les (legado
garanties que Ilússia les te nao
turals i sobrades.
Si l'Anglaterra i Nord-AmCri+
ea no !temen, 3m cas d'ésser nao
cessari recursos sulicients per a
arreglar la situad() financiera
d'Austria i AielIlanya, veurem
q u e dintre d'aquells paises
esdevindrà una gran crisi eco,
()Cuajen i comercial arnb tot i
essm- les munieres nacions amb
diners, i per tant poguer donar
primes d'exportaciú als seus ino
dustrials i comerciants exporta-1
dors. No hi loa dubte, que degut
a les resisteneieS rirlarlCieres, po -i
dran Multar amb certs paises
que llurs divis,es i monedes no
es1iguin tan malejades com lee
de,:s paisos que varen entrar ea
Huila, per exemple, França Ita4
ha i talgica.
No creiem que passi molt (10
temps sanse veure que els Goo
venos respectius d'Alemanya
Austria, amortitzin la divisa ana
liga per einissiuns de bitIleta
nous i de valor rml a un Dercentatge rumio pels actual; po,
seidors.

Latine recure quze es podría
posar en präetiea, seria el pres.
conitzat pel Nord-America, que
es el d e sarmarn e nt, Es ven que
els pollos no són prou eivilitralo per a seguir aquest ben
c061l.2l1, puix leo econornieS
anyals que reportaria a tots ele
pa'sos, no hi ha dubte, que paso
saut una desena d'anyi tro+
barren que. si be la niataitia II,
nanctera no estada curada del
tul, fora mcglt minorada.
loveggn.

Noves religioses
Avui: Sant Vicens i Santes Sa•
bina, Crislela i Eroteida, maro
tirs.
Quaranta hores: Avui, a l'eso
parroquial de Sant Miguel
dei Port. llores d'exposició: do
lee vuit del mall a les sis de la
tarda.
niissa d'avui: Del ella, color
moral..
Cort de Maria: Avui. Nostra
Dona de Montserrat, a Sant Justn
N'etilos en sofragi de les anie
nuo - dei Purgatori: Avui, a la seva
capella, Escorial, r)5 (Gracia)i
Toril del Viacrueis.
- A fa seerelania ele Carnbee
s'han rebut per al foment de VO4
caciorts eelesiWitigues: 100 peso
seles de la parridelia de Sant An"
dreu de Palomar, 11250 de la B0,1.
m'aova.

i 10 del Pi,

LA PREMSA ES-.

TRANGERA
LA IIIIPONENT RIANIPESTAlente
_ FEIXISTA ' DE NAP01.9
Tota la vida polflica italiana
Vira al veltaut del feixisrne. La
manifestació que araba de tenir
floc a Nàpols. desenrotllada ordenadamente ba tingut tota la
:grandiositat que n'espereven els
entusiastes d'aquesta formidable
organilza ci e. Segone la 'Tribuna", de Rema, el disenrs del rreador i orgaulecader del feixisMe
era especialatent eeperat per da
leva importarreIa en l'actual ere.
ti politice i parlamentäria italiana. Seta agnest apee,
rio es pot pes dir que el diseurs
ha ge aclarit la situació. SólidaMent i netatt eonstruit, el dis(mes d Museolini te notable ira_
portäncia ea guara. fixa alguns
punls de la ,iectrina i de l'aunó
feixists. Aixi. per exemple, és
mes benèvol cele en les anteriors
declaradens per l'Estat Iliberal,
del qual ea reconelx els meres
innegables, arribant a parlar no
ja de stibstitneió d'aquest Fatal
pel foleiste, sine d'una introduce
rió del feixisme a l'Eslat !lib e .
rae eleseoliui jlia reten i no tan
sols a la poseibilitat, sine tanate
a Poportuaitat pel feixisnie de
coalaberar al Govern.
El -Ciare:11e ditälia" lis (mine
plau sohrelot en les deelaracicns
de leealisme retes per ellISSGlini i rete que lee aermecione rehilar; a les asniradeite del feixisme, mentre tl e fineix lelller el
eontinget proteramätie ces pr:neipis ideals del nou part lt. no
impede letee //na cooperar/tí emb
les anees forres que tendeixen
a la restatirariii deis valore na_
cionals, a la reeimstrucele tle la
Nacen Segens aquest diari consereeder. no s'han de considerar
coro a retives nl ineeneilklee
les ilineeltals que Musseleil
indioat per una immediata pe r .
tieinueie al ebevern.
Setree, elrerrlere
SI iiisetu. s. de Nkpols mscriyala
tes linees direetivee del feixisine
cap a ties me« perfilen uo7ler.SS:C1
de la evo artillar :di a la vela ilalinna. (11,sPrva. pepe, qlse nene_
ralle Meeeelini no ha re-nme
4islitli. '1 •1 arlrnet el c1,-r, del
parti l fS'• a mamar el 1 loe
gua ii eureeseen. seeeint
i no ha demeeera t •- e liretet ecen det dildra plannejal
a eeevent eseatlit el rema iI
cresta conetiturional, liar i ere
sinnt derneetrada de forraa mili_
tar.

P e ' "Corriere

Ii•na S'a'a"

prantinciat per elessellni
a Nereete. ea ele d'aquells Menee-Ce une 11" 3 • d , / p icen un aedi
ten i ,jovereivof i pie de fe en si 1110te-'x. pene seo As renalinent rle
d'aquelle eTteee •Ierneet.
Pis quin, reo/111e petrece ec ta)dria fer um je cbel de eoliee que
el f:'.(i37,,t• ...M o rir/gil 1 amo del
Goverre eiekeercellarla en la ilo_
ea r e leed e/e/lidian,. ert re lee
rlie-meels Prit,ei arrió fraem e ntäri- eetterent a la eetraea. En
g l !eme Mtisvelini ha preceelat
Cr01 en ic programa ec llorera
el lee m propesit de posa: la ferlurte d e la leneid snbre teta altea te -a: te ma tan mie ne :Lees%
errare, . Cal f• TMM.' • rpp e el glischt
d Neeele est me. aval Ana
71 1 al denipm e eneia que iie
!une. Itälin 9 mes/ glera (RIP el
i fa eeva sort n' e.; alta
que la reune ennvieree personal.
Se g ens el "Mendn". una de lee
incegnitee del dimeurs es !a referent in la requesta fila perenne
DEstat al:ah/lord la eevr /mutes/teme I pregenta: Vol eige!fictir_
se arnb aleé. que l'Eetat
ceidentifiente en un pertit venera
aPre . ? Seria anee per Vetltura, la realitza c i ó de 1 E,let feieiste. Cl * P . Beseolini ereseama
com a ne.leditnt do I'leetet

el ,

berree E. evident que aquesla
eenre , s6 no podrir es.ser anatsila ni peIe liherale ni pies tb•rneerates, per als quinte la fundó
de l'Estat u1s d• prulegir leetelnieut ele irets fnnam e ntals do
cada partit i de defensar -se a rn
fermesa ;saetea totes le, tenip_
talle -es ile einiverente violenta.
Segrins l' e Avanti", els fiexistes
ninb IP; seves rnanifeetneInus elite/Aran eAgerha certera rifilS, pere
no veurecre ni la marea cobre
Ruma ni el eop d'Estar EI felelsnle es legalitzarà
litzant. se tot temptant d'estenclre
els siete tenläcule, sobretot
aaet les difeenetats de trobar entre els comparses del teatre peblie iialiä altree figures enpsees
de eentenie_le.
• •

Del Mamare de MIlbSOlirli,
ball rel paräneaf que traduim a
contiestaiiitb:
"Haviun ereat el nostre mitin
el Mil e de la Nació. El mite de
una fe, 6* una muele; no es necessari que sigui una realeat. Es
una realitat en quant es fe, esperarme i noratgdi. Ara mol re rat te ee la Naeid, el nostre mite es
la grandesa de la Nadó I a aquest
mite, a aeueeta grandesa que
nosaltres volem traduir en rala_
litat completa, nosaltres subordinem tota la resta. Per noealtres, la Necia ds sobretot, (apeen, i ito tan sota territori:
Estats irnmensoe de territori, que
no doixaran cap senyal a la His
tenia humana, i no es lampee el
nombre, perquä hi ha hagut Es-
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LA PUBLICITAT

Devendrea 27 d'entubes de 1922
tata gaireb6 microsedpies a la
histaria, que han deixat d e-enments memorables 1 s'han Immortalazat An l'art i en la fila..
sofia. La penden de la Nació
es el complex de toles aquestes
virtuts, de tetes aquestes condicions. Una Nació es gran mina
tradueix en la realitat la Piren
del seu esperit. Roma es gran
y/3n per les peines democräcies
rurals encarnaba el ritme del seu
esperil a tota Italia: despees topa amb e4s guerrees de Cartago
i ens trobem amb la primera gue
rra de la Histöria: inia de les
primeres; de mica en mica, porta
despees les àguiles pels extreme
confins de la terra, pera essent
sempre l'imper i romà una creade de !Despene perque lee are
mes lee han dutes l'esperit dels

legionaria remans'
•n•-.

Crónica Judiciäria
aeIMENCIA PROVINCIAL
Furt

Magdalena Carda Gómez, minyona de servei, aprofitant un
moment en qua únicament hi havia a la casa un s'eslava un vell
de 80 anys, soca i maerlt, va donar entrada a un subjecte i entre
ele dos furtaren objectes i roba
blanc, avalorant-se do furtat ea
3.332 pessetes.
Realitzat el rehatori clesapareatreven ambdós, essent detinguda
Is Magdalena als dos dies de comes e l furt, trohant-li alguna panyora avadorada en 100 pessetes.
El fiscal li demana set anys,
guatee mesos i un tila de presse.
A ssass I n at frustrat
Ha compare.gut -tt Tribunal del
Jurat (Secció primera), el procesal Antoni Grau F• ertuny, acusat d'haber intentat agredir al
gerent del'Hotel d'Espanya, don
Rodolfo Ochoa, on hi prestar-a
Hiles serveis.
Les provee testifical i documental afavonren al procesat,
pronunciant a i•ontinuacie el fiscal el seu inferme soelinguent
i•acusarió.
Despees de !l'informe del Iletrat
defensor quedà sesees l'acte fine

aguces !, =ti a les den.
Tomptativa de rolatorl I
tinença d'útils
ecimparégene a la Set•ele tercera (Jurat) el procesal Sacturni
Nicolau, el qual en companyia
d'uu altre subjecte intenta robar
a un me gatzein de fusta del carrer de 'ramada havent-se'l dee
lìnqcct abans de counetre el fol.
DELS JUTJAT3

Venda prohibida

INFORMACIO
D'ESPORTS
AUTOMOBILISME

H Trofeu Armangué
(29 d'octubre)
A Tarragona regna extraordinària animeció, precursora dels
aconteixements que ha de celebrar-hi el Moto Club de Catalueje, el 29 1 primer de novembre
vinent (campionats de motos i
cides).
Els entrenaments pel Trofeo
armangue es fan en circuit neutralitzat, dins del mejor entre, lo
eue motiva que gran quantilat de
públic envaeixi els voltants del
circuit.
El conjunt d'inslaelacions toca
a la seva fi i tot promet estar en
situada inunillorable el dia de la
prova.
Les tribunes del Camp de Mare
sien eenzillanient surnptuoses pel
ecu niasnIlle aspecto.
Pel que es refereix al circula ds concursante que han
efectuat Ilurs entrenaments es
mosteen l'urea satisfets per haver comprovat l'exceLlent estat
en que es troba, la qual cosa permetrà que pugui donar-se el màxim de rendiment durant la cursa.
EI "Tambre'', que conduirà a
una inmenea multitud, estarà
atracat en el segon tinglado del
d'Espanya; el vaixell eixirä
puntualment a les guatee del mati, permetent-se al públic, per a
mejor etimoditat seva, embarcar
(les de !es primeres hopee de la
al
'lVi dia 2b.
NATACIO
Les retes a vela
Ente/ les nonibroses inRcripcions rebudes dele balandristes
pel Comde de Vela del Maritim,
a fi de pendre pan a les gratis
regates que organitza per als dies
12, IG n 11) de navernbre, figura
la d e l eonegut i entusiasta
e /afilie-tau" En Frederic Bruce,
del Ni:u:De de Valencia, que s'ha
jet construir expressament un
nou yacht de la serie Hispänia
"U", anornenat "Basiola III".
També nha ineerit En Faust
Cartee iii Tarragena, que amb el
seu yacht "Iluxim", de la serie
es preposa conqueni• Un
bon ¡lee en ariuesta impertant

preve de vela,
Notes dive.rses
La Seoció P. d'Espuria i Excursillo del Centre Autonomista
el e Dependents del Comen; i de la
ledlietna" convoca a tole els serene del mateix a la Junta general
x'kraerdiiieria, que tindrà lloc
ene divendres, die 21 del correa,
a les dee en punt del vespre, per
it tractor de la següent cerdee del
tea: "Discussie i aprovació del

quedat a disposició del
jutjat de la Universitat, Enric
Ileutz 13ruel i Atructi Vives, per
har er-los-hi !robad. coceena i Iteglarnent d'Exeursionisme
i
morfina* en quantitat considera- elecciú del Cdnite respectiu. •
per
un
subjeetz•
ble facilitades
anunienat Franceso Pons.
Lladre 1 agressce
Ha ingre.eat a la preseó Linee
Alonso (a) "El Franees", detinELS fe-111U OBRE-113
gut per !ladre al careen del Are
dfd Teatre. En detenir-lo s'escaLa Inspeeciú Iti• giunal die repe de la penda refugiant-se a te- °bree obligateri, amb el ti
una botiga del carrer del Cid, des d'indicar el procediment a tenor
d'ont Ilenelt diferente objectes del qua!, els assalariats inscrits
als guàrdies qu'el perseguien.
en el reateix o ele selle sucresMerees als trets arnb que Ea- :son puguin ex r,reitar eis drets
turdiren ele guàrdies, pogue ésser dimana/1ns de reementat segur
detingut 1 cunduit a la Delega- obligateri, fa públiques les serió.
gemiste llorares:
Primera. — (pian un assalaaSSENYALARIENTS PER AVUI
riat 'avecen en el retir compleixi
AUDIENCIA TERRITORIAL
redel. de 65 suya, el paleó. en
Sala pri mera.—J u tj a I, de Valle. quina emprcea :rebele, podrà
Menee quantia: J. Casteny con- donar-lo t.t2 batas en la primera
tra E Itodés.
relació mensual (faltes i batees
Sala segona. — Juljat de Raus.
que presenti a la caixa eoleaboDesahuci: Llorene Manad. conredora (Caixa de Pensiona per
Miguel Roig.
a la Ventea i d'Estalvis o les seJutjat de la Bareeloneta. Me- res aueursals).
nor quantia: Josep Mareta conAl propi temps notificara a
tra Esta/lis/tau Sagarra.
l'actuad dornieili
aquesta:
AUDIENCIA PROVINCIAL
dit titular; b) la població a que
seeec16 primera.
Segueix la
va neixer; e) d'esgliesia parrovila per assassinat frustra!.
quial a que fou batejat, al ubjecSecció sesiona. — Juljat del O.
te de que pegujal solicitar-se
d'orne les oportunes certifical'arte Manuel Evpasit. (Jurat).
8e0ci6 tercera, — Jutjat de la do/2.
Llotja. Dus unes per estafa i
La eoliellut dele drets del sefelsetat.
gur i indicad() de !es referidas
Juljat del Mides petir (en-la directament
SeocIÓ qua rta.
A/110 71i ESpaTI.S1
l'assalariat tan prompte mune
Nord.
pleixi nedat de 65 anys, aboi aDree. (Jurat).
nant-se al mateix en ambdós casos i a la forma que determinen
ele anides 40 al 42 del reglamera general de 21 de gener de
1921, la pensió de vellesa o els
fons que /i corresponguin de la
sa ya Ilibreta de capitalització.
Segona. Quan uini asstelariat
El rector ha rebut, entre aldels compresos en el segun getip
tres, la visita duna eoraissió
enestree, interessant-se perquè del segur, es a dir, dels que al
te-rica mala
es destini a Barcelona un carne comanñar el regirle
apropiat per a la feste de l'Arbre de 45 anys, morís abans de come
phi. els 65, o abans d'haver-se
Fruiter,
— Una u. O. conceden l'ex- agetat el seo fans de capitalitzarió, si mores despees d'aqueeta
cedencia a En Josep Alcobe mes
t re de Jenus; A. lehbrega, que ho edat, pudran Hura Inereus eta:entes de Llagostera, i N'Empar Gó- renar les quantitats que a aqucll
mez, niestressa de Ferrerice (Be- corresponguin, tan ,211 virtut del
regim de segur obligatori, com
lenes).
— La Direcció general li e no- pel complementad d'aportacioas
menat director provincial de l' Es - vtelunläries. A aquest fi el pacola de Les Franqueeee a Eis Joan teó, al donar de balen a l'esmentat iieealarint difunt, o els seus
Anee.
heme, comunicarà a la Caixa
—Per R. O. es negaren a En Netali d'Antit Ol drets que al.legava coleaheradora ultra les dados
per 3 (Sesee reintegrat a la eätedra personals &SI titular Ics sede Francés de l'Escota Normal de güents: a) fetxa a que mor, l'assalarial; bl lloc i domicili a que
Tarragona.
— El rector ha edita 100 pes- va ocorre n' la defuncid; e) Ilocalitat i domicili on va 'ideen i pasetes, dimatis' del-Claustro do
cola do nunca, per a col.laborar rróquia on fou batejat, si ho fou
a l'homenatge a llaman 1 Cajal. amb anterioritat a rally 1870;
Una comissió d'Olesa ha vi- d) nora o noma deis hereus lesitat al rector per a tractar afees gals del finat i domicili dels mateixes. Ea el CA8 de tionir ala Ärtd'erusenyament de la localitat,

Crónica Social

Universitat de
Barcelona

teressats alTua dels documenta
que donen fe dels anteriore extrenis ser ä convenient la seva

presentada.
Tercera. — SI el titular d'una
'libreta da capitalització s'invalides avante te complir l'edat
retir, podrä optar entre fer seu,
naturalment, l'import de la seva
Ilibreta o convertir-la en renta
vitnlida immediata. Atad sense
perjudici dais drets que paguessin correspondre a d'assalariat
inscrit en el relee obrer obligatori i que ademes llagues realitzat les seves voluntäries aportacions per a obtenir els beneficis de la pensil, subsidiäria d'invalide.sa.
Per a l'efeetivitat deis referits
drets es indispensable l'afilliacie
dels assalarials en el regim del
retir obrer, guste dret podran
cornprovar els inte.ressats solieitant dels patrona l'exhibició de
les tulles d'afiliaciú en lloes visibles dels centres de treball; i
en darrer vas per solicitut escrita per Fassalariat dirigida a
la Caixa ce-II-abonadora mitjaneant model que gratuitament es
faeilitarä.
• • •

Entre els diferente temes presentades per a fa seva discussió
en la segona Assemblea de la Federada de Dependents de Cataiunya, que tindrà Iloc els ates
n els
8gi e2n9del corrent hi figure
s2 eiits:
"Neeessitat de la creació d'un
Comitè d'Ac-ei Permanent, auxiliar ded Comité Executiu de la Federació.
Ponent: Vicens Vilarasau, del
Centra Autonomista de Dependen t a del Comerle i de ea
Manresa,
"Condicionis neressariee per a
essen reconegut dependent de Comere i que precisen per a deseenpenvar el eärrec".
Ponent: El Centre Autonomista de Dependents del! Comen; i
de la Indústria, dc Reus.
"Envere i eraancipació del dependent".
Ponet: Emigdi Fernändez i
Guillen, y ucal de la Seceie Permaneta d'Organilzació i Tedian

del Centra Autonomista de Dependents del Comeril i de la Indústria, da Barcelona.
"L'enrobustiment de les organitzacions locals de la dependencia comercial de Catadunya.
Ponent: Ilamoa Ràfols i Ca-

me vocal de la 92CCiCi Permanent
d'Organització i Treball dot Centre Autunouneta de Dependents
de! Comerte i de la Indiietria, de
Barcelona.

"Conveniencia de desenrotllar
una campanea patriótica dins ele
Centres de Depeudents.
Poeent: Alfred Gelabert i Punse-Ja, vicepresident del Centre
Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria, dc Tarragona.

e le! salan just". — Lluita pel
reconexernent de lee nostres necessitate.
Ponle Pene Casaleancas, del
Siedicat de Dependents, da Sa-

ASSEMBLEA DE CARNET DE LES
PROCURADORS
LLETRES
A la Basílica de la Mera
Alije el mati el Col.legi de Prn•
euradore de Barretina celebre a
l'altar de Sant In de la Marcir
una missa de 'Regulen-e" per tots
els procuradora morts des de
eneä.
l'assemblea paseada
missa signó ajudada per dos Iletrats, vegent-se mult concorre-

guita. Despees es canlä amb iota solemnitat una Saleta
Mi bague un besarnaris a Nostra Dona de la Mere, i el rector
mostrà el Ireser de la Verge, que
admirà a tuthem.
Tots ele assembleistes signaren a l'hIbtun de la Beeilica.
L'àpat de clausura
A les duce de le larda el
Col.legi de Barcelona obsequia
als forasters arnb un àpat de clau
sura al restaurant del Tibidaeo.
.Hi assistiren tots els emigressietes que han vingut d'Eepanya
i un bon nombre deis del CoLlegi
de la nostra ciutat, havent-hi
mes de treseents comensals. Oeupayen la presidencia En Pere
Vernes; don Juli Martínez
president accidental de
l'Audiencia; el senyor Degollada,
en representacie de l'exceLlentissim senyor baffle; el senyor Turon, degä del Col.legi de Madrid;
Pérez Rojo, del de Sevilla; Caesades, ex-ilegii del de Barcelona; 'Eetuä, vis-degut del do Vatenista; Solo, president de la Comissió Executiva de l'anterior
Assemblea i ex-dege del Col.legi
de Madrid, i el senyor Enciso, degä del Col.legi de Valencia.
L'àpat sigue esplendIdament
servil. i excel.lent, amenitzant-In
l'orquestra Planas.
A l'hora del brindis s'aixetia
el dega del CoLlegi de Procuradirs de Barcelona, senyor Vergés, essent rebut amb
mente. Diu nue tota la Junta Executora de l'Assemblea pot estar
orgullosa per l'èxit de les tasques que han portat a cap. (Mereja els aplaudiments que es pugum tributar al degä del Collegi de Veda, que sigue perseguit
cereant alguna bens dels pr o c u radors, i al senyor Joan Cadira;
els aseembleietes catalana en
sentir eúltima proposició feren
mostres d'un general deecontentemerle cridant "No, no".
Un Pie calmats, el senyor Vengés continuee Desitja que linRuin efecte i esdevinguin Deis
ele acorde d'aquesta assemblea.
i diu que el seu desee, mes gran
h que els foraelers se n'en ter rin amb un bell record de Bare
celona.
El (lega da Yeelte camisa la
seva valor i d'en que no de digne
de que se li tributi cap aplaudiment Remercia l'hospitalitat de

ona; parla de "los hermaBarcel
nos de las otras regiones eepafi ol a e" i acaba amb un "Viva Cataluña".
badell.
El president accidental de
"I.a cuestie de l'internat.". l'Audiencia és rebut arnb grane
Mie"Creada de Comissions
aplaudiments i escoltat a peu
les de Treball igual a la que (un- dret. Es felicita de la gerraanor
la a Barcelona".
de tots ele "espanyols", que s'han
-Representacie de les A9.90- congregat a Barcelona abrandats
ciacions de Dependent.a a teta per III1 matera ideal. Lloa a Ara-.
organismes oficiala'.
ge, la seria terra; i desitja unk
"Creaciö d'un Butllet, pon-La- bon retorns als forastera.
ven de la Federada".
El procurador senyor (Iones,
Ponent' Montepfe Sociedad regidor de Puigcerclä, s'ailhereix
,1 1. .111:11.i nión Ultramarina, de Mareel'Assemblea en !lomeo de l'Ajuntarnent de la cesta vila.
• t
•
Finalment s'aixeca a parlar el
Continua sense resoldre el conregionalista senyor Degollada.
fliete que el personal tainnie di- Parla pel batlle, diu que és igual
reetiu, inserit a la Carribra
que parlar per boca de tole els
Direetors, Majordoma i Contra- barcelonins. Usa la llengua esreestres, de l'art textil, saetee amb panyola "perque tothom enten!a casa Canilla, Soler i Corre- gui les nieves paraules". Poker
panyia, de la ciutat de V/c, co haureu sentit a dir que Barcequ j posem en eoneixement
lona està ferida de mort, i aixt5
tots ele itesociats en particular no es veritat; per alzó el Col.lei del públie en general.
gi de Procuradors de Barcelona
ha tingut el bon encert de portarvos al Tibidabo, perque veien
urbs plena treeplenditlesa
Els fets de dilluns riostra
i de vida i formosor extenent-se
tics del Mediterrani fins a aquesL'ANARQUISTA AURELI t a inuntanya . Ea vote perque en
CERDEAD
la ['ropera aesemblea encara la
Aureli Cerdea() Elcano era 1111 peguen veure mes gran.
Parla de les regions espanyo Ir Pamplona i tenia 42 anys, pieter dofiel, i actualment s'ocupa- les i deniana que donguin un crit
va de repartidor d'una botiga de de "Visea Catuldnya I" permite
queviiires de la Granvia Layeta- tuts hi entenguin alhora un 'Vine. Vivia al carnee de Serra Nie, ca Espafia". Acaba desitjant que
número 3, primer, d'en sembla la riostra tioenitalitat sigui el revanen fer-lo surtir uns india-i- cord mes ho que e'enduguin
dus que digueren leser policies, ele eongressistes.
'Vota els forastera, despees, 09
i que hi anaren a practicar un
passejaren pels jardins del Tiregistre el dia que fou agredit.
DoieureEreTacio sirgbh. bidabo encisant-se del panorama
des de dale I reCALISTA que horn veu
tornaren a la ein lat fent uns faAl jutjat ha (hena t cumple la !aguce comentarle de Barcelona.
Iliria d'haver-se ineautat, en
un regietre practicat a la impremta "Minerviana", del earrer
de Casanovas, de 1.18t carneta
NECROLOGICA
de la Confederacie Nacional del
gran
nombre
de
carnets
Treball,
Ha usad ne Figueres En Vie e ns
sense enquadernar. 129 plers Salieras Campa. acahalat comerami) einquanta segells de cotit- ciant, honre activiseine que anib
emite) cada un, un estat de comp. la seva lahoriositat i esperit motes do l'esmentada Confederada, dere' s'havia conquerit un nora
altres iMpreeds destinats als 1 hacia crue t usa easa importansintlicals.
Dan estat posats a lisposició
del juljat del Sud, Antoni Binfort Garuja i Joan Mutilara Expósito, detinguts per la policia,
que els ocupà taigells de4 Gomita,
pro-presos, un Hilero i proclames
dirigidos als -lereballatlers del

mar", en un bar del careen de
Salvä. Despees de prestar den:inició Late ped ata e n lli bee ta te

Era un t'un eatale i pel seu
temperan:Pul afable i senzill
s'havia conquerit mollas simpat les.
Rolen II familia del final i especialment els nostres bona
alaiC3 019 fills Jean i Josep,
equest darrer ex-diputat de la
Mancomunitat, la expressió sincera del ilustre Condal.

Amics de la pocsia
Sembla que els "Amics de la
Poesia" rependran aviat les sessions. Uns quanta espetas gen..
lile i sociables arreplegaran al
sen (mimen, un nucli /relente. Un
nucli, no cal dir-ho, "nombras 1
distinga". Aquest públic que
edil a gustar la permita del poeta, ha estat creat. Durant tot un
any värem veure com els "Atri les
de la Poesia" organitzaven les
mee fines lectures d'autere d'a_
quf i de fora, i de tot temps. En
altres indrets do Catalun y a el re.
nade de devote hi es alai maleix,
A Figueres, a Olot, a Sabadell,
hi ha grups de gent que deixa
una estona e/ träfec do la edita
ciutat per a aturar-se a escoltar

tersos.
Pera s'esdeve, al costal d'aie n1,
une cosa lamentable: els llibres
no es venen. Un Itere eminent que'
trobaria a tot arrea da la nostra
terra amics do ta poeeia que si n ehren clavara els seus mote, no
arriba a esgotar edicions de tres.cents exemplars.
De lecturee sc'n fan per tot;
d'edicions, no gaires. Hi ha un
prIblic per escoltar-vos. In és per
llegir-vose
No ens lamenten massa, persa
Potser &presta curiositat, ~reste
motius anecclaties qua mouen a
tanta gent a escoltar els versos
deis poetes, le el començament
d'una curiositat rwls profunda.
Poker fa intensincacie do lee
leetures prepara lambe la ¡atenstfieadó dels tiratges.
Senyalem el cae exempiar dele
" Amics de la Poesia", de Barcelona, que amb el segun volum da
les seves publicacions, a puut
d'aparäixer, afirmen els seus pro
pesits de fer alguna cosa MAS
que unes hores de diele Wad. do..
SHIP-BOY
—Cada dia, motu cartelLs de loes Fiarais. Kni honra, es vea, tot Thivern.
Bella Mal:retina! Les cona-orees estival.;
i 1111111/1 r anecdatrs floralesgues, allergades per
Per al; porteJ erre festa iot
—A Sabadell, • primer: del mes entren), apereireni el primer ntintero de
'Paraules"juila descripto?, joven.
—L'Aleneu Barceloni prepara un lwmenatgs a Messen Costa i Llobera. Flous
dia ee, aprofitant tastada del poeta Alcover a Barcelona, l'homenatge sera celebrat el dia 3 d'aquest mes. ffi ereda,» par:, a mis 5 mis de Cauto. del:
"Portees bíblics", e'ts peles de la Cotalunya estricta.

El segon aplec comarcal d'Acció Catalana
L -"-

ENTUSIASME

A mida que s'acosta la diada
Ii aquest gran aplec comarcal—
diumenge que ve, 29—s'accame
tuca les seguretats de que cunee
tiluirä una solemnitat memorable
1 de positiu profit per a la causa
de Catalunva.
De tots els pobles yenes arria
ben noticies a Balaguer, anuaeiant-hi una concorrencia nomtrosissima. De Lleyda, de Borges
Blanques, de Mollerusa, de Mone
gai, de Bolle -aire, de Tàrrega, eta
calera.
L'axil, que oblingue el primer
Apleo, a Ripoll, i la ressonäncia
que trobaren els discursos pro-.
nunciats al initing i a la pillen,
es renovaran sense dable a Baa
leguen. Es compren, dones, que
s capen la festa arnb tant d'ene
tu e iasrue,
LES ADHESKINS
Responeed a l eonvit de la "Joii
ventut Nacion a lista", de Batuta •
guiar, eón en gran nombre lee en.;
Insta catalanistes qpe han remita
'Me adhesió ale untes de diu-.

luengo.
Per les dades que se'n Lernen,
seran encara multes melle les qua
Lo faran aquests darrers dies.
L'Ajuntameni de la chitan Lun..
be Stil ha adherit.
LA PLACA
Com ja han) anunciat, un deis
actas ele l'Apleo consistir/1 en la
coliocacite d ' odia lapida al Castell. en homenatga als hereje
Je 1413.
La làpida es de marbre, de
45 per 60 eentimatree. i porta la
eegüent inscripcid:
Al darrer conde d'Urgen
qui a Balaguer defensa
la causa nacional de Catalunya".
En l'acte del deseohriment
pronunciaran thseursee
i, a la vetlla, 81ti tara una de s .
tila i la corporativa amb alees ene
( r ases, la qual nianIfeetació, de sea
gur reeultarä fainketica i Misma

nena
PROPAGANDA

Ultra les tulles convidant a
l'Arder, que allane d'ahir reproe
thifrem i que han eatat profusa..
inent repartides, sena fet, tarnbe.
una gran escampadissa de can.
beis a Italaguer 1 a tole ele poe
blee de la comurca, anunciant ele
actea de diurnenge.
Agur/sis t'atiene sen de llarg
feriaste a tres colora i encepolata amb la bandera catalana.
Produeixen un magra() cop de
%isla.
Tut Sigui per Catalunyta

at
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TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

ITALIA

RUSSIA

El nroxim Orient

La

política anglesa

han L'ultimàtum fei- Bonar Law pronuncia el
constantinista 1 Els russos
entrat a Viadivos- xista provoca la
seu discurs programa
fracassa a Atenes
tok evacuada pels dirnissió del Go-

Un complot

El Govern expulsa al prineep Andreu i demnna
a haha l'expulsió de Constantí

Greus incidents a Tracia Oriental
París, 26. - Comuniquen des
d'Atenes al "Matin", haver-se des
cobert en aquella capital un colo
plot contrarrevolimionari, en el
qual celan compromesos rei
Gonstantf. el príncep Andreu i el
'general Metaxas.
princep Andreu ha estat invitat per la policia a abandonar
el territori grre irnmediatament;
pel que es refereix al rei Constanti. el Govern ha acordat fer
gestione a Roma per a obtenir
del Govern italià l'ordre d'expi/tejó de Constanti del territori
des c o-

Menee, 26.-Ra

bert un complot anti-revolueronari que tenia per objaele la restaurad() de Constantf.
El principal complicat en
nquest assumpla es el prtneep
Andreu. Cl qual ha esta! agafat
a Com-fou i serà por t at a Alertes.
El Govern grec ha significat
al Govern italiä la conveniencia
.d'indicar a Cor,taetí (ro abandoni immediatr o1",'••• Radio.

DETENCIO DEL PRINCEP ANDREU

Londres. 26.-Comuniquen d'A
tenes que a conseenencia de les
pnvestigagion2 preliminars que
tr'estan practicant, el prfneep Andreu ha estat detingut a Corfú,
acusat de tenir responsabilitat
en el desastre grec.-Havas.
GREUS INCIDENTS A LA TRACIA
ORIENTAL :-: LES TROPES
GRECUES ASSASSINEN HOIYIES
I DONES TURCS
Lordre3, 26.-Comuniquen
Conetantinoble, que han oeorregut greus ineidens a la TrOcia
Oriental a tonseqüencia de maltrates de les tropes gregues contra ele tures. Den d'aquests han
estat assassinats pels grecs prop
de LluleBargas.
Tambe alguns individus que
portavee uniformes arce, mataren a corte de hainneta.
nos.-Havas.
ELS PREFARAT1US DE LA CON-

FERENClit DE LA PAU

Parle. 20. - Lt s cancelleries
franceea, angleea i italiana, prosseguelven lee negociacions sobre
d'ori-zaiiiizaciU de la Conferència
d'Grient.
La darrera proposició de lord
Cureidi iiincleix a que sigui!! invitats Estate Uni te, ja que es

truhaN.irl represeetats a la Conferemia de Sir rit Remo, on s'ellabor& el Ir ¿retal de Sevres.
El senyor Poineare donaril
coni, iver al gahinet de Londres les
reflexinn s que Ii suggereix agites
ta
El (emita Sforza romunieä anit
al pre s idi nt Govern franees
el pula iie Niida ditälia, I qual
no fa coriiii e i6 "sine qua non" el
que s'e-dillioxi don a lloc de la
Conferencia una poirlació italian a, I ter ó estima que, tira Fr s -

la afilie-6'i deis

:a

tares

a

:•

r\
Ondee.
Er, el
tures seria

1 ami
n -• deis
dirigida pr o bable-

ment Fiorrinria.
Lec
reigriciadons

semblen

ore .•• n ri a una rosoloció
transa'-ai,-,ei, ! an tiix6 que Cc reirreix a l'oninin italiana da parmenee a liú ss ia que posi la sosia
firma al tractat.
Lord Ciirzon
irift un deis re-

preset'f“,1- de le Geaa lirelanya
probaa la C-rt-r e ig :a i
ble q11 . sie ddegals f r a-5'e sns
Mr. Itarcere
roieSrr ' lo

RONIANI.1 I
Londe,

Mr.
PAU D'ORIENT

S,•gotis JI
'Pomada V la

intenció de iteieanar a la Corte _
'renda de lit Pan resIablimeril
d'una eelimla fai y a neutral entre
13ulgi_ir!a
Uavas.
de

UNA PRGTESTR DELE ALTS

COMISEARIS
Constantinnble: 26.- Ele Alls
Comissaris aliats han protestat
davant del (Jo y era d'.Aligora Con -

l'ordre (lunada per aquest ale
Bancs de no anticipar . dieers
, Govern de Constantinoble, per
considerar que aquesta mida findria per resultal, immediat el que
els funcionaria pública,: es (media sanee cobrar p is gnu .- -ria,-tra

,Flavas,

AGITACIO AUTONOMISTA
BULGARA
SaiOnie,a, 6. - Augmenta cadia el moviment autonomista
búttgar des de la revolta da, Neurocope, on les tropas búlgaras
altacare4 Ala gaulonomisles. j en

la qual resultaren !norte 30 soldat

Paris, 26. - Segons informes
de caràcter oficial sobre l'orga-

nització da fa Conferencia de la
pau ami) Turquia, cenan enviadas instruccions als representants de 4es tres potencies aliadas a les capitals dais Estats in-.
beressats, tendente a rametre les
invitaeions.-Havas.
UNA RECEPCIO AL REI CONS-

TANTI
L'ENTUSIASME DELS
NESOS
aliiä, 26.-L'ex-Rei Constantf
Ir. arriba( ahir de Sarmato en
eranpanyia de la princesa Ostheiin i del general Papulas.
S'hostatja al Grand Hotel de
Milà.
Duran! un passeig fou reconegut per la multitud i obligan a

ragressar depressa a l'hotel protegit per detectius que pogueren
evitar una manifestació, Constan!) va haver detonar a 3armato aprofitant la nit.-Radio.
EL VIATGE DE LA C. DE REPARACIONS A BERLIN

París, 26. - La duraciú de la
permanencia de la Comissid de
Reparacions a Benifn serà de deu
a quinze dias. Els delegats senyors Barthou Raggi, Bradbury
i Delacroix. sortirOn eom se sal)
de Parts diurnenge a la nit, acompanyats pdls delegats adjunte i
alguna funcionaris, en total unes
quinze persones.
Encara que Carnite d'u garan
lies ha estat dues vegades a Berna, es solsament la segona VPgala que es rasliaila allí ir Co•-•i
• missió erdora

japonesos

vern Facta

Tokio, 26.-El darrer exercit
japones de Siberia ha evacuat
Vladivostok, remetent, armes i
municions a les trapes roges.-

Roma, 26.-El Congres feixista ha discutit aquest matí en el
seu ordre del dia la Ponencia presentarla pel senyor Bianchi, exposant els resultats obtinguts per a
bacció del feixisme.
A la reunió que celebra a la

ilavas.
LA CREU ROJA FRANCESA POR.. TA SOCORS A RUSSIA
Parte, 26. - El vapor "Depii-

té Jossalin Derolian" ha surtit
del port de Dunkerque cap a
Odassa, portant 24.254 bultos,
amb efectes que simia la Creu
Roja francesa a Rússia, en concepto de socors.-Havas.
HA ESTAT CONCLOS UN ACCRD

ITALO-RUS
Roma, 26. - arribat a
un acord entre els representants
del Govern rus i els del Govern
naba. Aquest acord, signat
aguaste dies a Moscou, dona a
Italia la concessid per a l'explotildó d'una vasta regló de la
Ittissia meridional, Es tracta d'un
terrena, d'unes 100.000 heetärias
del Kriban, del Cäueas i del Diría.per. Aquesta concessió serä feta
per 25 anys i serä fàcilment renovable al seu termini.-Radio.
LENIN VOL RETIRAR-43E

Londres, 26.-S'assegura amb
marcada insistencia que Lenin
ha deeidit retirar-se dels afers
públics per a descansar en -el

canip.-Havas.

PEL FCMENT DE LES RELACIONS FRANCO-HONGARESES
Budapest, 26.-La Societat Hon
ganase d'Afers Estrangers ha da cidit per unanimitat procedir a
la cread() d'una Societat francohongare sa per a fomentar la corUialitat de relacione económiques i financieres entre Hongria
i Frana, aixi rom per a eetrenyer
nudo els Ilartosi politice i intelectual; entre ambdues naciones
Navas.

LA CONFERENCIA INTC:FiliACIONAL DEL TREBALL
Ginebra, 26. - Durant la darrera vseió ceLibrada per la Con
ferencia internacional del Treball, rd delegat gulternaliu frances declarà que no s'llada d'atemptar a les coedieions imiustrials del treball i a la pau suWILA

El delgal. de la República
Cuba, dirigint- se als obrers

ele

recornanä moderació,

El ir-legal alemany lamenti
I les pesades earr:.igms que suponta el seu país i la penúria de emitid que .sufrelx.

El delegat d'Itàlia. contestant
a una al.lusid, declara que el (joy era jamai feu causa comú mal)
ei feixisma.
El presid'ent del grup amar
belga dirigeix viulidites acusacions contra els Ouver g s i
patrions.-Ilavas.
LA QUESTE0 DE VILNA
Ginebra, 26.-El cánsol general d'Espanya a Gin a lira, senyor

Saura; ha arribat de , pres d'haver
desemaanvat la 'irisen') que li
encomenada pel Consell de la So-

ei-tat de Nacions a la zona neutral (pi e 'a' cicle entre Polónia
Lit uänia :I la regid de aluna,
• Es tradava d'estudiar sobre 01
!erren' elle tracia!, etir lifila t, do la
tinta inicivisioniel d e deinareaciii
que substittlirit la zona neutra

aCrual.
El sanyer Saii

ha

aiume

Ila 'Lona lullt :111 i ha estat reino
v id-dictes vogioles
Id-ivernalrfe filals. taiit d.?
cem de ArareAvia.
pi clara un inLit la' ir:,

relatiu al resulten, de la ruis
sid que .e 71i1 lia ireemenat, in_
form e

forme
ini serä
edita! a la primera iirunió del
Conidill de la
de Nac.:oil:3.

NONIENAft17.NT
- Els
.

1 1

11101111

EL FU1AL D'UNA VAGA
Es set, 26--Ita arialiat la vaga
que sustimien ele iild • iirs de Ice
fäliriques d'aqui•et
Hit ir s,
LES TARIFES DE TRANSPORT A

ALEMANYA
Berilo, 26.--A conseqüència
de la trova depreciar« del mara,
les tarifes en vigor per al transport (le mercaderías augmenta_
ran en un einquanla per cenit das
del dia primer de novembre
pent.--Aavae,

penetració feixista a la Itàlia me-

ridional.
El senyor Mussolini ha soda
de Nàpols, marxant cap a liorna.
-Hayas.
Roma, 26.-El Congrés feixista
de Nàpols ha estat clausurat súhinantent a causa de que Mussolini ha cridat a Roma ami) urgencia als principals cape del feixisme.-Rädio.
LA CRIS'
Roma, 26.-El senyor Facta ha
presentat la dimissió del gabinet
coroa • conseqüencia de la recepció de l'ultimOlum fornuilat pele
feivistes-Havas.
Roma, 26.-El consell de ministres ella retina sobtadament
aquesta nit, celebrant una reunid

que ha durat fins després de les
deu.
El senyor Fanta ha acordat
presentar la dimissió, perd amb
tot la decisió no es t'ara pública
cficialinentna fins demà al 'hallHayas.
Roma, 26.-El (overo ha dimita aquesta nit a conseqeeneia
de les amenaces formuladse pels
feixistes, puiv aquests exigeixen
a formar part del Govern.
Sentida que sita ordenat la rnobilit nació general de tole els fei metes d'Itälia.

Tot amb tot a la capital es
guarda °id:misma i es era! que
es matra constituir un Govern
presidit pel sanyor Orlando o pe!
senyor Giolitti.
El "Giornale d'Itälia" acuilme
el rumor segems el qual retan
efcritnant ja flu y es gestions per
e la foil-nació d'un minisler: prodril! pet senyor Ginlitti amb el
concors dels feixistes.

ELS LEGITIMISTES I HGNGARESCE I EL TESTAMENT DEL
RE: CARLE3
Puilapest, legitimistes
hotigarosos han d e elarat que et
testament d l'en-Re) Garles de
apócrif.

A Vetarle citen una earta. 11(.1
mitjä de la qual e. tiobirä re c oneixia qua la prazinätica sanció

Por abra par', el secretad general del friiiri y me ha deementit

que es vagi a fer una mobilitzatió ràpida de le'A tropes fiiiiiistes.

cem ES PLANTEJA LA GR/S1
acoRD ENTRE Gl0LiTTI,

UN

ORLANDO 1 MUSSOI...:21
Roma, 26 --die les dariiii,es in''te ¿'entrae Icen inforrnats resulta que el
senyor Faena eonvoeä als sane
coLlegues de (lu y en/ per a celebrar una reunid a eonseqüencia
dhaver rebut un telegrama dol

ha rapnimanTal, i antmeia •,ar a
mes a mes qua mai ainplaaria per
fer valdre els seus Creta ni las
forres militars ni el diluir d'Han-

formacions aci•ilides

ORDRE DE PRESO CONTRA
BELA-KLIFII
Boina, 26.-Bria-Kun, ex-prasident de la República hongare-

renyor Orlando, en el qua' aquest
Ii participa que ell, el senyiir
lilti i els feixistes, havien arri-

sa dels Soviets es troba anualmein t a Suis:Sa" ami) un passaport
ftil a norn d'Aibrirt. Adler.
Tots els Unes de pulida de
Suiesa han retad Fordre de procedir a la seva (10i-inri() i entregar-lo

al J'Ojal feilaral.-Itadio.

UN TRACTAT POLONES-IUCO-

ESLAU
si-mal entre Polímia i Iiigo-iislavia
traelat bri.sat en la eläusula

Tavoreeptalii.-Itaitio.
EL XA A LAUSANA
26.---Ita ir tribat a
arpiiista ciutat.
..\1 do Persia, el

qua] e'llo-talei a en 'latid.-'vas:

CRIS' PARCIAL DANESA
26.- Ei l'id ha aveeetat 1,, .11111SS11 .1 n It • 1 SUilyt11.
tr-Vers

ALEMANYA VOL REDUIR LES
REMESES DE CAHBO
II,•1:f p , 26. -coticen:ir
conferid:da l extensained ami, ele principal; ir:di/e-

vec i.id iti e ,ha
estad mundial direid o r
rota Frane e sa de
lio•
roa. --- Itac•as.

tarda, el Congr6s s'ocupà de la

h-jale sobre la dama:ida de carie', formulada pi'r l'Entente, demanda quo de diaris declaren lilao, ipliiiite. qaan menys

Gnvera intenta clon-lanar a
jj,,,,,deeió de lt r iparmainis una
reiliniciA consid e rable de I tes res e s de earbó.-Havas.
LLS JUEUS DE FEZ 5:1U V1.11: A
PALESTINA
Rabat, 26 --En 01 1pre va d'oc!ubre han abandona!. Fez per a

instaLlar-so a Palastina unes Sr)

familias juenas. Aquest éxodo
continua a l'ad (11, dos o tres fa.
millas per dia, que es trasllada
en ferro-carril a Tunie, on embarquen. Es caballa pie dintre
(l'un any Fez batir:a 'medra la malta', dels setas habilanta.-Itädio.

bat a un aeord

sobre la participad() d'aquests
91 Govern.
La crisi mini isIerl, pel mateix
que sla planteja1 prensan reimt a
conseqiiencia &Vaques t acord pi.vi entre els senyors (hilando i
Giolith i els feixistes, sentida que
ha de resoldre's ritpidanient.
En 'tecle' Es (Villa ron' m malt
vol:titile la forinaciú d'un Govern
praeirlit pel sanyar Giolitti. en el
cpial aquest sonyor a ni(s a InOs
de la Presidencia deseropenyaria
Ir, cartera de l'Interior, ocupan!
la t'artera d'Atore esirangers el
sanyor ()rlande; i alt res dure parieres, prohablement les del Teaball u Obres públiques, p is fui-

xisl es.

Les eartoiies de Guerra 1 7ilarine serien desenipenyailes per per:eones tecniques.---Ilavas,
EL CAP DE GOVERN BAVAR
PERSA DIMITIR
'Munich, Cli, - - La Pronisa din
quo Lercluinfeld, pres,id e nt del

Consell hävar, pensa dimitir a
causa (beis cantinas atine: de que
es objecte des i lo que sirria les
erviis menolriiis al (10 l'ha

peri.
Sois continuarla ocupant el Po
der iin el cae d'obtenir er ampli
vol de confinara del partit populista hävar.---Ilavas.

t.'M.M.111ALL snATTY VISTAN/A
D'UN ACCIDENT
Londres, 26.- -L'ala:ir:1H lord
ltealy qua cemanava easquadra
a la batalla de Julländia, ha
Ial virtinut d'un .aceiddit (tau}oni6bil. El era x6fer, per a n vilar a un ciclista que sorba d'un
carren5 es tirä sobre una valla.
Lord Etratly sofri feil a eeniirio-

ei6.-Radio.

El- DECCOMPTE DEL BANC
NONGARES
París, 26.-Comuniquen de Buflanesi que al llana Nacional In
euginentat la tasa del deccomple.
El tiras thal f'fl un per
eent nrúa Mi que l'a.uterior.--7-lia •
vas.

Declara que es precs resoldre la qüeGtió de les
reparacions a favor de França

El rei signa ladissolució del Parlament
Londres, 26.--El president del ciosal Obrera" ha dirigit un eaa.,
Consell, Bonar Law, ha pronun- nifest als treballadors francesoy
ciat aquesta tarda el seu anun- posant de relleu els desordres
ciat discurs a Glasgow en el hall ocorreguts en el Congres
(le Sant Andreu davant d'un an- nista recentment assenyaial,
ordres que tingueren per canse,
tilla nombrosissim.
senyor Bollar Law que ha qtlencia la escisid i
arribat aquest mal a Glasgow pa mill.
En aquest manifest es din a
fou rebut arnb grane mostres
d'entusiasme pels habitante de tots els treballadors que sehagin
separat
o que es separin d'aquest
la aiutatMr , Bonar Law comeneä dient: partit, hornee indiferents sense
Que es congratulava del resul- direcció polItica ni doctrina de
tal, de la reunid de Carltga, car cap mena.-Havas.
en ella Ola demostrat el desig
UNA EXHIBICIO DE SIKI
d'unió del partit conservador, el
París, 26.-El diumenge al inn
qual ha de permaneiver intacta.
Exposant et sea programa, riel- ti, el campió del món de bola
nifestä que la pollina del Iz o- Battling Siki donarà a Bel:lees
reing Office havia d'ésser mes una exhibid() amb llar edri.iu.
afiance i en quant a l'actuació a dor.-Radio.
Orient baria de donar la impresEL "ROLLAND rA ORiLLOT", A
sió als turcs de que som
BREST
F&I nro elogi de les
Ch.erbourg, 26,-Dominada la
inteneions pacifistes do Poinca- via d'aigua, cnt submari "Rolland
re, afegint que havia de resol- Morillot" ha arribat a Cherbourg
dre's la qüestió de les repara- remolcat pel "Centaure".-Radio,
done a favor de Franca, car haLES CINC ACADEMIES FRANvien de tenir-se presents els
CESES
enormes sacrificis realitzats per
París, 26.-Durant la SeSeiä
aquella nació durant la guerra.
Anglaterra i França han de pública anyal de les cinc Acadépermaneixer unidas per a coope- mies reunidas, el President len
rar d'una manera frien a la pa- nun elogi fúnebre de d'eminent
cificació i restabliment de la pintor 9radilla.-Havas.
tranquilitat al món.
BOPPE CONDEMNAT
En qunant a la poltica interior
Nancy, 26. - L'Audiencia del
es precie ratificar el Traelat Mosela
ha condemnat a cinc anys
amb Irlanda, establir un reg.im de cadena
i deu dcxiii, a Pus
d'oconornies a l'administradd i
Bonete, el qual el
juny de
una constant i directa comunica- 1920 intentà matar a9ladoseva
cid entre Anglaterra i els Domi- Iler dos vegades en una nit, amb
nions.--Radio.
el propesit de casar_se després
Londres, 26.-En el pillan (le arnb la sesM amant.-Havas.
Sandringharn ha firmat, crol al
mati PI HM el &m'el de disolueld
UNA CACERA DIPLOMATICA
del Parlament britänie.-Havas.
París,
president de la

uni RETRAS
Londres, 26--El nornrinarnent
'dele linos ministerials vadants
senibla que sufriran aig,un reträse-ll ayas.

ELS GEORGISTES CONTRA MR.
ASQUITH
Londres, 26.-El parta, nacional Iliberal, que relataren els partidaria da Llmvi George. ha adoptat una resolueiú proposant que
s'oposi un candidat nacional lliheral a cada candidat lliberal d'e
Asquith.-Havas,
LLOYD GEORGE PARLA DE LES
REPARACIONS
Londres, 26.-En una reunid
do candidats nacionals, Lloyd
G p orge ha defensat la política del
seu Govern dient entro altres
coses que el seu punt de vista
m'oí) de les reparacions no s'ha
modificit: no hi ha que intentar,

afegeiv, imposar a Alemanya pagaments superiors a la sera eapirailat, penal és precfs que pagui
el que es capaç (lti pagar. llavero
de prosseguir la politica tradij
dona' do la Gran Brotanya, donar
proves de moderad() en politica
estrangera i rooperar lot el possible am ) ) nostres aliats, cense
abandonar, atol) lob la gran po-

Pira saguida sempre per Anglatrua. "No havern de Iligarnos
a la intrrossa de cap altres pas".
-Radio.

EL PROGRAMA DEL PARTIT

OBRER
-

El manifest
publica t pol parldt obror expuse
el programa oficial
proconitzant especialment la
dinstituei() d'un frute especial
per a arimrtilzar els (t a ntee du
guerra i ele indians d'adon,,guir un Mulos t per a les forIn(1110 PX(`Pii:`i:1-'11 d . ' 5.1100
11 gi do redimir a la in-

dóstria i el enmare ita la pesada

vitrina dels

ieviiieak.--

Hayas.

CARPENTIER SE'N VA A RUSSIA
l' uds. 26.-Carpenlier marxit
avai ean a Ilússia, figuran h en el
prograiiia del era vialcre, Berlín,
i Pelrograd. Es d'u que
el niotiu d'aqiniet viatge t'S pura_
inda de invierne i de repde.-Ita.

dio.
L'AnlIDADA DE L'ami:m(1n
MANEYRCL A PAANS

República, M. Millerand, ha do.

rial una cacera a Rambouillet en
honor del cos diplomätie, figurant entre els assistents el senyor Quinyones.-Havas.

NIANIFESTACIO CONIUNI.
TA ANARCESTA PRO AMNISTIII
Parts, 26.-La Unió anarquista i la Unió de sindicals comunista han decida d'efectdar el
diumenge una manifestad() a favor de l'amnislia i contra l'aprovacid per la Cambra del pro'
jene contra les especule.eioes itlicites.
La manifestaeliS ha de ilreene
rotIlar-se des del (merar (le Bea la placa de la Naciii.
En ras d'ésser prohibida, els manifestants es traelladarian als
grane bulevars. a d'altura dc la
UNA

Porta de Saint Dende. La pollera
per a maidenir

ha pres mesures
Pordre.-Radio.

HERRIOT VISITA A Poi ri -

GARE
president del COI
sell, senyor Poincare, ha reina
la visita de af. Harriot, al qual
Ii trasmeité resultau de lenParís, 26.-El

queda reitlitzada a Rússia
coro led intenefons de que eslaa

algrins industrials Iranrev:edre

que tleeilgen de
cfi negovis a Rússia.

ceses

polftiea del Giivern frait,A
continúa la rnateixa, rei-rede
d'aquest assumpte, concoilait-se
tote classe je facilitat ate Cr:711,7cianth i incluvtrials francosioi que
desitgen tractar dril) Rass"ii.
bd Iat- mitint - so- irle in j erve-te all
risC. i
n •. 'mar•
--Ha y a o.

EL. GENERAL GGI.:SALD
ES DIU QUE
IRA, PERO
NO ES CERT
:
IJ'arf, 26. - En
ben
s'aiirma 0:
g i moral Gouraud lial,n‘igt
d
cce
se.va
tais , ari a Siria.
S'atribir e ix aquote d u -

q eS

4:
lons que
de Einances ha introillit e''
credits eu.• el 2cner:t:
vvc p sAaris per a la ,,
do e irLiad() i l'ocupació
1
rriturs en qu 2 Fraa.ja
el sea manda! a Llevaut,

di'sParis, 20. - Fdi

ele c••:•"1",

desmenteixin

que Inc eaeadill
retarent a la dimissid (1,4 e,e12'

Paris. 26. --- Anit
viailor fraudes 'Maneyrol, el qual
araba d'oldonir en el miting de
r,Anglaterra!, el recurd dol in011 (tal v01 a veta . lee_

ment la

r NI1panyava l'aviador' Peyret, invantor de l'aparall rinpleat per

alribuit al fel que el Pariareelit
decidí de reduri els efootai‘.
Siria, paró hi ha que leer en cela?
le que, sagons s'afegeix
cinchos oficial:, el general
rand no s'oposa a aquesta rridiie*

elanavrol. A l'esliteid del Nord
ambilde aviadors han estat saludais per un gnu) de pilote i
anules i de peri.odistes esportius,
els quals després d'adamar a
Maneyrol, l'han tret en triomf de
'a st aeid.-Radio.
UN MANIFEST SOCIALISTA
Parle, 26.-E! parid socialista
"Secció francesa de la Interna-

ral Gouraud.
corntesa.1
França . a Siria.
Ei rumor de la dirale-i3 es

ció.

A alh a mes aquest r"1,31
vindrà dntre de pee a França
espreasob
a'd detatio,
ts
elapdedelelii sc sA inöriaflui ndo
•
seva arribadaeamitávag.

LA PUBLICITAT

i'veti.ubre de 1822

CONFERENCIES
Del canvi de Governador
L'Ardanaz a Madrid :: Un desmentiment :: Propòsits i instruccions del nou governador
Boa comiat :: Un tema per al Parlament :: La
situació d'En Martínez Anido :: Judicis deis
periòdics :: Els motius del rellevament han
estat de consciencia.'
En el correo de Santanler
artebat aquest matt a Madrid el
nou governader civil de Barcrilageaeral Ardanaz.
A lee den del mati• el g.eneral
Ardanaz !cha tramHzdat al min e ten i .le ida Guerra. renterenriaat
atub el preeide p t 11 . 1 Conecta no
gaita, mes .l e miaja hora.
.a dom guante de dotze ha anat
e; general Arderle% al minieteri
d.. al G•aarnacii. i ha retal plrlaet am el enyar Tee fine
je do la /tea de la tarda.
Ea Naire ele prriodimtee, Cl mil-IN:re ttI", la Governacie. ha con1Sernat la seita. diera que havien
estad, exarnitiat dados eche. , la
samicid de Parcelnna. i
l ' en de seguir les autori-

i el Parlament, se'ne la
inadrniesible.
En aquest punt aplaudim al
senyer Sänchez Guerra, per llevar
Id ee n, fi al canta independeut de

el pata

Barcelona.
No sois el Gavera/ actual, poiser lote ele que s'han -meneas
aqueeee últims anys, veien en el
sen fiar intern amb dieguet els
proeediments que e'estriven empretil a la cinta!. comtal. No els
creien ni eficaees ni cnnvenients
per al bé públic. En realitat
¡initio:e del governador destituit
ernitilava com si tendis a consolidar un regirn de epreeälles
contra les violències
queleorn similar al que es a
Italia el feixieme, pecó amb
aquesta diferencia: que menlre la
torea m'empra a 'titila entre eles'
src sneialS organitzades. a Barcelona es veia clarament actuar
a través de
a 1171 el.ls bändols

uvui pesa la premsa en Ilabis del
aner • nador dimitent Martilles
Anido.
No ha amagat En Sänehez Guerra el eell diegnet per lee para n CC del Governader sortint, mor
dolent-ee'n i benint a la seva mà
medie de desvirtuarles, no vol recollir-lee, per a no entaular pelémiques i al seu degut temps ja
les contestarla en el parlament si
a anule t es porta l'assumpte.
Per avui, el s dir de les persones
que •5 donen aquestes referenmes es concreta i dir que ell ha
actual per imperatiu del seu
re i responent a estimuls de la

seva eunsciencia.
Els motius del rellevament, segons els citets arnics( estan contingulm en la conferencia telegräfica que va celebrar amb En Martínez Anido abatas de que poses el

decret acceptant-li la dimissió a
la firma del !Sea Un cap de Govern-ha dit el President-ha de
respondre dele antes de les seves
autoritats i siete actes propio, no
ja sols davant del pais, sind lambe> enfront de restranger, i respolitice sobretot de la so y a aclueca', davant de la seva consciencia.
1 Marres de consciencia són els
que tan eole l'han impulsat ha
procedir cota ha fet en aguaste
ocasió.

aseuraptes que en el
Parlement se sumetten i deixa a
altres rsiotedi de qüestions lecmigue+ que no polen variar amb
la aida d'airea dele ministros ene
formen el alabinet d'un partit po-

Mina dele

lidie.

Afegenz que l'exercit esta mental d'unitat quant als erute disiente& aspoctee, teenio 1 económic.
Deeprile parla de l'esperit uPar •
1 sle ces que ha pogut dividir
• l'exercit.

Seria negar l'existent, volguer
salegar que elm últims successes
srdifrisea han creat al voltant del
mostee exereit un ambient de pesemitsme que dota ele militare estan obligate a desvaneixer.
Creta que m'aproximen transtorne gratis i que hem (le preparar-nes per a quan arribin.
Els nublare han de viure es testament e/111;1 %111.s amb telement
Civil, puix a missid d'aquells est pi-exima a arribar a l'apogeu.
Acaba amb un record a tardó
de Tazdir i un elogi a l'arma de

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

LA QUEST10 DEL MARROC
Sense noticies

Han començat les operaEl
En Sánchez Guerrasatisfet
cions
cap de regulars de Ceuta
En Berenguer
i el Suprem de GueTra
Una serie d'articles contestant a En Cambó

cavalleria.

UNA DISPOSICIO D'HISENDA

La Gazeta publica una reial
erdre del rninisteri de Finances
modificant el procediment de pagament de mereaderies "-ad vaales.CONUNTARI
GOOER
tat
lorem" que en la part dispositiva
MENTAL
la enune'et el ennyor Pinies
diu aixi:
c,ue et g n i e Ardanez surt
stell Consell es do- Anhele primer. - El pare,arnf
pretident
aques;a tara. en trapees de tes
ha davant alguna periodistes de tercer de l'apartat 26 correspo6 so. cap a Bareelona.
les informamone poc ajustades a nent a la dimposicid quarta de
rantoritat.
perio,asie:
han
intentad
Ele
la veritat, qua han trames al- l'aranzel provisional de 17 de
dan
aief
e'inferia
a
la
y
El
neral
Ardanaz
d
e
l
z
e
oled , oir
guns correeponsale des de Bar- ama; de 1921, que és el que re_
garree manifestaeinr s. peró el ennseienc. ia moral de see,toes im_
als diaria de Madrid so_ gula en virtut de la rcial entro
cu geverneelnr de Bareelona menees de la s o ri el at esPanYola• cebona
bre els termes en que tragué Roo de 4 de febrer de 1922. el proflirt exce s at de f er-he. d'herid que no solo de les classe e obreros, era le ceriferencia telegrallca amb cediment de reducció de les mo<ami a militar es limitava a entnedee expreseades en les factuEn Martínez Anido i que suscità
- Dill « T,a Voz":
plir les ordres que Ii donava el
res que es presentin tul despatx
st
itució.
la
de
"El senyor Gambó ha estat
Gavern.
E:1 Sänchrz Guerra està dis- de mereaderies tarifades "ad va-lambe requerit pele periodietes
NO Hl HA BIFICULTATS
poeat
a fer-la pública si es re- lorem" en el vigent aranzel, s'en..
El general Ardaraz ha rent e - per a que enloses la sesea ()piquerit,
al Parlament, pera no se- tendrä modifleat en el eentit que
renrial arru e metí amh cl pro- ntó sobre la destituciú dele ge- ria estrany que es decidis, d'exi- la (lita reducció es faca al tipus
i
Arlreui•
nerals
Martínez
Anido
de canvi del ButlIelf de la Boreid e rt del Cen s en do ministres
El cap recionaliela es negä a gir-ho I,,s circumständies, a an- sa de Madrid del dia que foren
1 arnh ^1 s.its- s e eretari de la Guelampar-se als seas propósito, faparlar
d'aquest
aseumpte
per
expedides les esmentades facturra.
editara el text a da Premsa.
Pa! general Barrera han retas raous de delicadesa.
S'equivoquen-digue despea res.
Va
dir
que
l'ex-,erivernador
de
deementite fi' la manera mes eael cap ull Govern - ele que su- Segon.-Les factures que ser_
tearVriea. els rumore recollits Bareelona el visitä momento des- posen que amb el nomenament 'releen de beee ale despalmas "ad
,.er
destituid
pees
.
d'é5
i
Ii
donä
referente
a
51r
algeins
diarie
per
del general Ardatiaz va a desapa- valorern" hilaran d'expressar nep,.-a(1 0.4 dirieente per a la pro- comple detallad de la forma en
reixer el regirn de rigor per als cessäriament el valor normal i
determina(
el
Govern
havia
que.
el
Arda.
1
..
1
g.”reral
...
,
e
cerreta en el morral de les meaque delinqueixin.
!
ra e del Ga y , a cis il de Barco- sea iallevament , 1. 1 detallä
Res d'aixd. El general Arilaaaz caderies en el seu -estad (le pronucioesunent el daSlog soetiegut ,, per:
Irma.
tes
per
ducc id.
a instrucce toas mirra .
en la eanfereneia letegräfiea i teMANDAT D'OBEDIENCIA
a praredir amb tot rigor, peró
Si per crinveni particular s'Yota i assa, imeta Ivircit pnri(). lefónica arnb el president del . sernpre dintra el nies estriele gires
fet im preu espreial a l'imConeell.
L'A)
traelat
e
compliment
de les Beis en les portratnr o per tractar-s e de mer11-.vant insisti'amies dels re- alterneinne d'oletea patilie.
del una
cederles
usados s'hagalas allenat
pnteers lortä a negar-se ed cap
Ea:e-mara,
Govern la ros- per elles una quantitat inferior
.
r.:1:e1.1
are
g
int
e
:
re
g
que
tal
veSs.laeaz 3'ha !imiI u .•,
pansahilitat de la gavernacia (104
eeir valor enrrent, l'interessat
ta/ a mailliestar of maleix que gada n 1.1re do pc.r• fide ./ corre- palo, i tots els e rais subordinals consgnarä Pa la factura, sota do
ha
;ames( ninti: que eran a fa rrIP7! la esa p,•sSeia amh rein- estan c n el deure d'ajusta e la se- • clarimei jurada, i indepenasent del
'
m-a.1 a les ordres del G o - ei d erale el ret q110 es enmonta va achtasid a lo que dicti el Go- preit convencional que en ella fL
agur.'
u
Ti
a vegnila alite ,l n opine; l'ex- I vern, Perri t a) sel que n o e s p ot lo- gnri. el valor industrial de la
obedn,neia
a rareelnaa
lerar és que les autorilats trac- mersaderia en des condleinns que
e
n
un
arlirle,"
presei
ii mse a
animal. de la naijer
tin de convertir-se
cantó ilia en nquesta disposicid s'exigeixen.
Ermea" cantinun n eu- dependent.
Tereer.-Quan de les darles 1
en el
pan! -3,
3 en
editnrial • No creia que el senyor Carnbó antee
LES tera7:eadar.ISINS LS:a.
e dents que l'Adrninistracid
d'aenesta ni! .1e Ire. destitneinns fos santrari a la (edad/teta ohGOVERAI
po e seeixi es pueni adquirir, de; del, apee:0:s comentaris
servada
pel
Govern
an
la
defensa
elueiel
que les factures que es
: 1 ,, r-ra al 1a.li geeerne- que ha suscitat.
deis morosos dc Barcelona.
presentin n1 despatx o les &eleLatiste realitzat per En Senresmeriaen
dels interessats quan hi
racione
LA U. M. N. TANIBE OPINA
,• : •- • •a. par-uds .. carapliment rliez Ouerra-diu- ha r.a.lat
Menär- hagi lloc no expressin el valor
aproval cense reeerves pile ens_
ii,flevads de la lloi.
_El diputad da la Unid
meals Iliberals en general les quien, senyor Sereadell, iiela real de les mereaderies en les
C..e.747 DE DARCZLONA
d., ja,sa,ea ha extremes esquerres i el partit aquesta tarda, al Congres, que condieions pr e eeptuad oe en el pavoriservador. Aixd no han fet els n be creta que el general Martí- rägraf anterior, s'incoare, l'expe_
;1 I / eiulat enp.tal o 1
• aavornieler cavia general Ar- elenieets (le l'e:Orina drela, que nez Anido mai degua ésser no- dient en averiguació del dit valor
han erP g ut veure en l'aMe
menat governadar de Barcelona, rea2.
A trespondre d'aquest expedient
lat e neadit a l'e s tar/e a aro- Preeid e nt un "brinits al tendido considarava inoportú el moment
com una hegaela dels de la destitució. batirla do quedar una garantia
(1C1
el,r-In el prreident
oquivalent al valor total en que
e ,. a-as- ^reate; .le Ga..rra iI princieis d'ordre.
El Govern ee el reeprinsable
l'Administrare`, ;temed( la merenBarrera i el ministre (IP
UN
GEST
D'EN
l'attiCHEZ
deria o la mateixa si ho prefe1-. raaseeeeea ,enyrir Pinie: 1 de la ¡aditiva de Barcelona i no
GUERRA
reja l'interessat, essend i les penes
as-earelat, enviar 11E- ( reiern elre aeltleels elolitenle
Prie2n, i la familia del puin easienir drftrinaltnent que
Diu un periedic de la nit que que s'imposin. quan es 'empro l'..rdre
sale
pot
esser
Manliaglit
s'As l'ocultarni, del 50 per redi t
.tr.lanaz. (pie es trelia a
o! presiderit dl Cuneen, ferreadederminats reitjans de vio- ment decidit a donar la semsaeió d e l den total a setisfer, si aque3t
at , -a• I.
no excedfs del 20 per rent o de
ae s sloas Garrea it dC5pPdi
de que governa, es proposa efr
A ee /ad pogué arribar-se en
la quant itat Integra a que as_
(1.,1 gm n Arai Arpatent
mol , aviat que la Comb-sia
i„.
4„
,,/
n1111.Y.,,IS en que Fordre es vegi
ii.formative de l'Arma d'Infante- c e nd e ix 1 veritable val o r que hatan perterbat que arribin a apeconsianar-se, o rabanito., e r7ielar pa nattet al I ro.
ria no ha sartit ni sortirä do les via
a( •aa as • el hani, iIeva del fan- re'ixer insur.eiente cts resorte leatribucione que PS ficaren en el nament de la mercader ai a favor
tiró implanlar aquest
laedministració quan la dila
1 . r. o r .. nli • ;eS (pie
5.
ye .1 i
Reial decret de la 1, eVa 'reacia" .
modo pernianent III pot
ocultació excedeixi del 20 per
A aquest fi, el eap del Gisvern
ningú lieS d'un pura es praposa, coro a ministre de ht c9nl•
el a ri a de si-la doctrinal; ni pot empa- GUerru, deepatear les propc,!..,
Quart.-AqueSta Direeeiö gene
aa s•s
le/ala .51 partit conservador. i el de reeompenses dels capa ,'• 1
en-y,•a
ral de Duerna; procedirà a redac_
ap del G.. y ern, En SittlelitY/. fineTere Millen Astray i Franco as- lar en el terrnini mes !tren posrendint-los respectivionent a co- sible les tenles de valore a qué
1,1N FROPOSIT D'EN SrCF,EZ ere, fid e l interpret del sentir del
netteix i conscient (lels seta, deli- ranel i a tinent coronel,
GUERRA
es refereix el erial deeret de priS'a fegoix que anibdues
aaaslaoes
eeiaar
"s•f. res do gavernant. respansable
rime de febrer de 1922 a l'ohjee_
dolis 1-.1-venitnents n le llar»:
tun,
siciens sortiran
01 piar Mi- te de que entrent en tot el sea
n;
,n•n
als ulls d'a.epanya.
mal del elMisteri de la Guerra
vigor els preceptes en ell confin_
11 [ 1- th.1
senee preV1 asís,
guts, siguin ;muelles titules les
a tour meso ('eetes vous
quo serveixin de liase al despat1,,,
yale. des de la Melad eonital
aas 'ad eaeorem" signitiennt
LA COPIFERLNCIA D'EN CAVALen
el
delire.
al
ina:eix
km., la conveniencia de
; r.,..;,,eirgAT EL Cereno i ‘ mps que
CANTI propi
salairitava detalle del
que les diles tardes tinguin el
itistrieaaans
aarree fet,
Al Cfrcol rtlilitar de Sevilla ha
mm un' detall possible (Entro dele
a! ful.ur•
da rial la seva anunciada emite- rniljans de valoració atab que
aare el aria, .11,e ha (Manear
InStr,.11, i n Ole do e.elpeAu,i•te.
reinan el general Caveleanti.
,
comida aqueet centre directiu,
Dz
paEpgsA • ren
',Ajen eeeer
()estile t e, d'algunes alausious al
guardi a V. E. milis enes,
el,
o
n
pealen
I nl e s: sois
e..eor li -sal i al virus que s'Ira anat ini'ki'r ml es
alrirl, 19 d'octubre de tesa.
trua:tila en les instilucions m
nr , forent alotilaii a la '''ss•ei'!'"I''s "iPgral""t•
-1Liatio."
foriar a-a s e/ripie mantenia un era_ tare, corn en lotes, es refereix
i
, len n .1.., • '11 al d r d e'lperior, no
de Paris, i diu que des
tritelat
AV/ACIO CIVIL
solueij, elite
e,u , • e!:ivn
›e n rd'alesliores el nustre pis es
ere aldr eme. : . . i .;
u,,
taea in:mediata del priffler. 1 alai agita t per passions i dividirveu
S'anuncia convocotoria por a un cure
mi
grups 1 parlas inspirats cedas- de pilots civils d'asruplans, ami) sujssiepIa.A.litnenk al G.- e'lia fet.
Oil
laerdee no ha
reseatir-se aun per un criteri dietut.
cia a les instruccions que es publiquen, i
y al as: . !a d ,
al 1(1.1:1..:•
ni •n I, en el !nos rníiuuii SA.vä
Tractant de la tidostió mili- uimie ahra per a assistir al curs ele pilues
al- n
tnt
nada atatit
ter,
el set'
Taen.plans en', le eli oticial:; que ho
tar, diu que indubtablement hi ha
ny: ,:.up(rIlvia la nie,ilra_
ara!) el e una variació
proce- malestar en l'exercit.
"El Issliate", quo alar s'abst indunerlte.
1
alma que es tan clar,
El comandament estä obligat a
avni din que
itenistre
lia
a algun .
tal
reeonquistar la confianea per a VER3I0 QUE NO ES AUTEN.
1.“ pot 1:npnsar_so
tnanera, que han Potteat Una séanar u la reconstituciú
Cs
peder suprem
TIGA?
i fideetats sobro ele poder
al ni
Lexereit.
aaeurric:xi la reeuonsabili- rae
que na eap mes explicació que
En el ministeri d'Estat han lacead als
Aquest és una màquina eorntal.
i a elles no ha de con- pieza que no put funcionar si no periodistes que fessin constar que ni eu
sentim-diu-Pecrúprds reeposada,
No
tu slar el Govern. En el Parlament
l'cstnentat departament ni a la Ambaixa
cedan ben organitzats eis elesmaelitucionalietes. Ara bé; que contestará
cumplidatnent el dia 'watts que constitueixen el seu da :Inglesa han facilitad el text del cangovereador d'una provincia que
li
exigeixi.
veni cemercial que en extracte publiquen
migranatg,e
(apanyola, no direm que s'ereSANCHEZ GUERRA DISCUSSón tan completes les causes alguns diaria
g o ixi en dictador, riere que invenTAT
Al ministre li sembla inoportuna la
daquesta malestar i d'aquest diti i praetiqui procediments prosentiment, que -en aleó van era- publicació d'aquestes dados, sobretot guau
El cap del (lu y era ha parlat
extra-legals, per a resoldre
(rectal ro cite =Cara ~catad ni
un coriflhule, i que d'ells hagi ile anal algunes persones del seus boicallar-se les idees de deseensianat.
• kr responsable 1 Geverzt devane intime ubre les declaracietne que Sralltzaciós El poiler censal

Al mintateri de la Guerra no
havien rebut a les loes notíciee

La primera columna, despees
do lleugera resistencia, va o cale l'anunciada (mereció a la zona par Axdir Assus i despees es dele Melilla, ealcullant-se que arridie h. a protegir l'avenç de les allies
bacan a rrutja tarda
Les del mig 1 esquerre ocupaCOMUNICAT OFICIAL.
ren les possicions previstes ea
A dos quarts de sis de la larels objectius, i els poca enerntre
da han facilitat al ministeri de la
que es (robaren iniciaren ràpida
uerra la eegüent nota oficial:
G
"Coltennico a V. E. les noticies dia de Bcdot i dissolgue alguns
morts deixaren en poder de les
que fins aquest moment cebo do
l'operaci6 que es realitza en ter- tropes tres canons.
L'esquadra operä (les de q3 haritori de Melilla.
Aquesta corneta% aquesta ma- dia de Bedot i disolgué alguna
grups rebels.
tinada, (record amb les instrucEls hidroavions bombejaren
mons comunicados all comandant
eAs poblats en que s'operava ,
general, que V. E. concia, metiloL'aviació eslablf les seves base
brand les nostres torees en exees a Batel i Dar Drins.
lene front compres entre Dar
Demä
tornarä a la playa el geQuebdani i Azru, amb eran preeisbe, a la vegada que l'esquadra, neral Losada i per la tarda anirä
compílela
lcuirassat "Alfon- novament al lloc d'operamons.
Aquf ha produit alegria l'opeso XIII", la divisia naval aeroració feta amb peques baixes.
nàutica, els canoners "Laya" 1
AA mig dia comenten a arri
"Latirle", destroiers "Cailarso i
"Villamil"
guardacostes "Arci- liar noves donant comide d'haver
començat
les operacions,
la" i "'Petuan", i dividida en dos
Fine ara es coneizen pocs degrups, actuava des d'ahir a la
talls,
sahent-se
sols que han ope
tarda sobre Sidi Deis i Afrau, pro
duint-se grPralema, demostra- rat les tres ans diles columnes,
que portaven a l'avantguarda
da per nontiareirsa/oguenes.
torces indígenes i del Terç.
Despees d'una intensa prepaEs cren que les que mes durack',
i d'aviació, en
tot el front, i en dispositins auto- rament han hagut que comhatre
quats, les nnetres columnes as- eón les d'En Ruiz Trillo, perque
so.iren Ibas objectius, essent la rl terreny era molt escabras,
primera que efectuà l'agrupació
A la matinada sortiren les retfe. Irtractes (Te la dreta, que ocu- hunnes. oposant Penemia peca ro
pä Alidir-Assus, sense baixes, a sistaneia.
Fina ara, les haixi• s de les (ro.
lee 7'45: a poc, la de l'ala esquerra, Bufaora, i a l es 830, Tayn- pes han estat d'indigenes i po,
dait, !a del centre,
mies del Teta,.
Despres s'ocuparen Balata i
Al mig dia s'havien lograt e's
Nador de Beni-Ilix e ch,
objectius de la primera jornada.
canons
posant-se les noves posicions
riie
lnt
e sicsforrlecesNadar
tirar een
en
condicions de resistir tot atac.
enc
ocuparen Axdir-As e us.essent apa
l'operació s'ha de e enrolllat tal
gata llurs for3 per la noetra ar- com es preveia, fent-se un avene
‘rpx teeingstirói1. 4mel.res de fon3 per 113
tilIlleria. 1, al inateix temps, el dos
eand de TayaudaiL
Les nostres baixes time ad moTSuatora i Tuadal han estat orament que tMegrallo, són molt es- pele per la columna del general
eassee, puix es redueixen a tres
Yebel-ilaland per la (le Sänliarquenses de Beni-Ttiein, tres chez i Naden ile Benitt • icheie i Aatel gurn i dues de la harka dr
d i e-Assús per da d'abillägue,
Abans va fer-se una demostraDris Er Riffl, la de l'esquerra; en
rid naval a la eo gta de Cidi-Drte
la del centre l'era l'en el finen
Francese Villalta Linaree, del ta- i a Frau pels vaixells de Pesqueho n d'Alhueernes, cos que per pri- da de Valmirall11 Aznar, menten
mera vegada ha entrat en foc; un
a's hilroavions bonthardejaven
ele poblats enernies 1 els lloci
suboficial i dos soldats moros, un
sargent greu i dos eoldets ¡leas, hi havia concentrats,
del regiment de Melilla, i un mort
D'europeas no es comix cap al.
i quatre ferits de da harka ami- tra balan que les del pritner tia
ga, i en la (Vela, quatre de la har- eral de regulurs d'Athuremee
un ..-argent, que foren ferits IleuIra amiga.
Feriernic oc li han ea:arel fina n'ente
Fai el Orinen d'Arkat foil mi
ara dos canene que tenia a Nador, amb bastantes munivions, i l'enemic nposä mejor resistencia.
Lee forres indígenes de l'avant
és de suposar sic Ii hagi agafat
geärdia es tintinen niolt ba, cels
e l 1 le 'l'a y udad, si be encara no se
calalú-se en :30 les baixes quo
/l'ha reMit noticia.
tTireesei,en.
Sense nota novetat,"
En molrantinfs en es pne re-t
EN FUNZAGNS DE MINISTRE DE
sistbncia fau s liflut l'en e rnic fa,
LA GUERRA
—
eilment.
A darrera liaerrSde La tarda arri.
Els regulara ll'Alhttermes 1 Pla
bu En Sitnehez Guerra al palau de Cuma, que es betien per primeBota-ere:fa.
ra regada, lin MA
' fet admirableDesseguida despaLtä arnh el mena A erra ¡sí-Media (tole deziasot -secretari de la Guerra per a n tria, rrell'ai . s, harca amiva,
donar-li comide i tut les operacions i'lla:rroepeiesGuin seguten los (orces

realitzades Marroc.
El president. que atiene d'arri
bar al rninisteri havia de tenir ja
algunes noves, es mostrava ja
nasa satisfet.
NOMENAMENT

Dies PaessaTe atittneiarom que
seria anomenat eap de regulars
de Ceuta el Unen!. coronel Eliseu
Alvarez Arenas i Romero.
erecta: El diari ofieial del ininisteil de la Guerra publiea aval
l'oportuna 11, 0.
Tarnba es destinat a regular de
Laraix el comandant Ignasi Carnimia Fornändez.

REUNi0 DEL EI.t PREM DE QUE-.
RRA I KARINA
No ei veritat que s'Imai rebut
en el Senat ei suplicalort per a
peoeesear al general Iter. nalter.
Dendr. prolatelement, es la-un:eh el Consell SUpreln de Guerra 1
Marina per a entendre en la ta-sa
tela poi jutge militar que predi
gue les declaraeions a En B eren-

guer.
Desnres del Corleen Severa,/
pasea r:1 l'expedient al fiscal quant
agites( el relorni uit Canteen, cera
ocasiú bi proceileix d'eies • ar all Sonia el suplicatori.
GO1COECHEA I enhi ao
vex-Initiktre mata( Antoni
Goieoeellealia eomeneat molesta
nit la publicara', d'una 4 11 .. 1 'ay-Ocies e ii "Aceidn", encaminats a
70nTestar a En Gambó, exposant
t: na tesi conträria a la Sec'a
el problema del Marmita
NOVES DE L'OPERACIO
MELILLA.-- A les duos de la
matinada tiortiren les columnes
designades per a pendre part en
los operacions d'avui.
La del mig era comandada pel
general Ruiz Trillo; la de la dei'ta per Sänehez Ortega , i la de
l'esquerra, per Echagüe. Sortiren respectivament de Dar Drius,
Dar Quebdani 1 Chela.

L'operació f oil dirigida pe? g eriera] Lossada des de Dar Mitre,
[limó a mig realtlzar, va adiar »lb
el sen Fetal Majó a inspeccionar
(isIei,ntii:itrr.enys que s'anaven quialt

I es reetiadrines d'alejarla, al
matrix tenme l'Uf, lan11110 ,inVon do
nevera ind'eeeions
rartillerin
que prengiat part molt aetiva en
l'operacia,
El hornbardeig i
simumere
.15a s Vai[ c IT ., 114, l'ese:tara van
desconeertar l' e n e rille, qui' atan
dariä mides ti/dilate, fiteint el
eemp des lt' odi eren
pele n ions.
!Me/ SOBRE' ARSEGLMANCEC
La Ga /eta publica .1ii rail- de
ii Dieces,. de Comer,: lexael el

ths mrsos imrque
11 'rin ,P a l'extinció
ist .10 la sie a etat el'aeerenraneee
maritimes Esfera, de Barcelona.
SIL MINISTRE D'HIrENDA I LES

UTILITATS
El ministre de Fieance, lis retad amas
els peri•Ktistes, manifestant-10,
t i I I la II, lt itt algtin diari una in. ,r,1 de la Cambra de COmerc de
1 , ut, en la qual es d as que sertn in- en la 1.Iei en`tilinets els comete
i
lis recarrengant-los en tat
e. u per con .le la contribueiS
que atad paguen.
•
El ministre ha manifestad que la
f erviacií, si itr,acta.
Si bé la Ilei aut .,ritza
ministr, per
a f,.r - los utililats o recarregar la contribució industr i al, en un cenr
per cent, individualment, aixd no es (are.
vais el recàrrec assenyalat es nonts dan
ditquanta per cele, i encara aqueo no
es definirla perque si, (firme de rexercLi es posen CII cundicions de contribuir
per utilitats, tornare l'excés que hm
gin papa
No hi hl, dones, motiu d'alarma .911
agua« particular

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL
013SERVATOR1 W.LTEOROLOGIC DE LA
tdtIVERSITAT D BAPC111.014A

Dia 45 Corambre de 1099.
Mores d'a1ervaci41 7, 13,13
I al nivel] de la mar,
Parómetre a
7690, 7599; 7580.
Terma:Lleve sen. 4113; 160 • /
Termdrnetre hulait, 7'7; 12'0; 107.
Humilat (reates:mes de aturacid), 69:
119; 61.
Mreceia del vent. II.; F.; calma.
Veloclisiveil eta rnetres per egen,
lb 3; 5•
del es!, oiar; quasi rlar; quall
Ciar.
Usase de nelvela. Fr:-rilinalui; atrae"
Temperaturas • xtreme* • Peinera
15•3.
Minima, 99.
05eadart6 ternaelattrira, 91. Tempet'anea maja, 13e •
Prerinnaca, 11:1110111, des de lea 7 llores
del di& antnrier 5 las 7 bares del dia de la
data, 3 • 1 malinetres.
Recorrecui del ara; es leva) temps,
quildmetres.
Observan/una parleulare, boira.
Planta DE SUBSCRIPCIO
, Barcelona: Ducs pessetes al
mes. Procaz/eles, 750 pessetes

tres meses; te els e:s ídem; 30 un
'any,
' Unió Postal: 25 pessetes tres
Meses; be els sis; 90 un any.
A la darrera sessió de la Junta
del Port, presidida accidentalment per don Francesc d'A. Bar,
trina, hala tracia, entre anises
coses, da l'assignació feta pel
ministre de Foment d'una subVenció anyal de 2,00.000 p2sse,
tes per aleadre a la realització
de 4es millores requeridas per al
desenrotilameat del nostre port.

•

La Germandat 'Allana de
Cambrers celebrara una reuniú
general (extraordinaria avui, a des
quarts do 4 de la tarda, al carrer de l'Hospital, 131, helaos.
PARA/C,L1 7.. S
CARDU 3
Portaferrisa, 10
El primer dilluns. dia 30 del
correal mea tindrä U pe la inaugurada d'un non eurs de taquigrafie catalana, a l'Academia ile
Taquigrafie de Barcelona, de
elasse alterna.
; Les persones que desitala
matra:tetar-se al da curs, medran
efectuar-tro a la secretaria de la
'dita entatat e carrer Palau, 4, entresol), teta ets dies feiners,
eet a noa de la vetlla.
L'ADMIRABLE CRIOHTON reprodueix a !a pantalla el gest
jd'artistes sublirna que donen villa a una de les obres mes tamoles i pertanv al PROGRAMA AJOR1A ESPECIAL

A la barriada de Sans hl ha vezatable entusiasme par a la l'esta
.d'afirmaeid pornellista que pre,
para e4 Pornen de Joventut "Renaixerneaa." per al dia 5 del praxim novembre. A ea fasta religiosa del niat que es celebrarà ea
'el temple de la Divina Pastora,
ii cant la ruissa de Rayarei llo ' dient l'Ofici i fent la piätica
el lindo. Ricard Araga (Ivun
cop). Desares sera solemntalment heneida !a senyera del dit
Pornell, apadrinant-la En Josep
Maria Elle, i 'Forres i la seva
' distingida ;aullar Na Maria Camal/ase.

5 Novembre
II Grmn PremiPenya
Cursa internacional d'autornóbils
Despetx l'anees, ti 'bailes,
tiquets dei restaurant, tren de lu-

xe, etc., a Perlera Rhin, Corts Catalanes, G42, i a la taquilla del
Teatre Novetats.
•

El pas-sat dimarts varen

tar les obres del Temple Exma, tori de la Sagrada Familia duea
beeeion de pàrvuls del Col.legi

Balmes, de les Escotes Pies. Passaren els petates bona part de la
tarda veient el modelet i el sea
simbotlisme complet, l'execució
dels elemento als tallers d'eseultors picapedrers i eseulteas modelistes, i despres l'obra
definitiva. Fou molt interessant
da visita, explicant a l'abast dels
mas el que velen un dale voca4s
de la Junta del Temple en coastraerla. També complimentä :res
visitants el capellä mossèn Paras,
L'ADMIRABLE CR1CHTON, artística pel limita de bellissinis
cuadros, que a no tardar gaire
eerä estrenada al Saló Catalunya.

El Centre Excursionista Rodamon efectuarä el propvinent diumenge una exeursió al Montserrat, sota Fitinerari que segueix:
Martorell, Esparraguera, Collhaa
fa, Can Jorba, Pas del PrIncep,
La Roca Foradada, Sant Jeroni,
Santa Cecilia i Monistrol.
A l'Ajuntament sala rebut una
instancia de l'Associació de Carnissers, manifestant que per a
normalitzar la venda de carns ea l
constituir la C.omissid mixta que
ha d'entendre en I'Mteració dels
preus i que es tingui en compte
que la única entitat que per la
seva antigüetat, nombre de socia
prestigi entre els carniceros de
Barcelona, és la sol.licitant.

latACAT.IEMS DE CALÇAT

71, Saimerón, 71
Posem a coneixement do
la nostra distingida clientela, que per rnotiu de dissolució dc Societat i per a
ordenar una liquidació
tots els ealeats AL PREU
DE COST, divendree,
rumandran lanceas /ique.st e
magatzems.
11•111.116.

LA GARZA.—Exquisit cate pur.

dres, a les sis de la larda, una
projecció extraordinària da. la
"Roma dels Papes", a la Junta
de Govern j asilats de la Casa
de Caritat.
L'Editonial Poliglota, Petritxol, 8, tä algunas invitacions
la disposició deis seas subscriptora.
Diumenge, dio 29, a dos quarts

d'onze del mata es celebrara a

Casa la Chalet, en compliment
dele estatnes, la junta general
ordinärla de senyors adjunta,
per a l'aprovació de Postal de
comptes, elecció de mantenedors
suplente per l'any 1923 i renovada de dos consellers.
LA GAZA.— cafè de alta qualitat
La Societat de Psiquiatria
Neurologia celebrarà sessió ordinaria el dia 28 dele corrents a
les set de la venta (Portaferisa, 6, principal), en la que es
he/clara dele següents assumptee: E. Mira, "La Conferencia de
Psico-tècnica de Mala". B. Rodríguez Arias, "Comentaras sobre
casos dalles",
El que As i el que lar crtieser.
ací l'es s ancia de L'ADMIRAELE CR1CHTON.

Demä tindrä lloc al Quarter
Central de bombers del Pare les
proveo oficials per a la recepció definitiva d'un auto-bomba
"Delahaye" de primera surtida,
adquirit fa poc per l'Ajuntament
i les d'una moto-bomba (.1,K la
mateixa marca, propietat dels
senyors Rap a i Garcia destinada
a la defensa d'una de nurs fabriquesAhir va celebrar-se la subasta per a la construceid de ('cmpedrat del carrer de Malats, entre el de Sant Andre u i la Placa crOrtila, adjudicant-se prcvisionahnent al Fornent d'Obres
i Canstrueeions. per la quantltat
de 25,0554? pessetes.
Fou presidida p e l tiren). d'alealde senyor Tusen 1 aidoritzada
pel notara eenyor Sänehez, aseistint-ht en representació de
l'Ajuntareent 'el regidor senyor
Iglesias.
—
El ella 2 de novembre corlen.

Els calmados el venen.
L'Associació Artística"
ens fa saber que des del dia 1
de novembre tindrà el seu estatge
a da Ronda de Sant Pau, 77 y 79,
Foment.
El Centre Excursionista Monte
seny, ha organitzat una excursió
per al vinent diumenge a Gavä,
Begues, Torrelletes, Torrelles,
Esgläsia vella de Cervelló i Cerve116.
Sortida pel parador del Passeig
de Gràcia, amb al tren de les 535
del mata

la Casa de Familia d a l'Institut de la Dona que Fr -balla
cure de fraties, que re donara
e!s dimart3, dijous i dissabtes, de
set a dos quanta de nou de la
vetlla.
La matricula a les 0fitiines,
Bajo de Sant Pere, 1, 3 i 5.
Pel gener començaran els (aire e ' e de tall i ennfeccid els dissables a la larda. i els de cuina
i planxa els dimarts i dijous respeetivarnent.
ca;

DIvondres 27 d'octubre de

Secció Marítima
Vapor e.s.panyal "Rey Jaime I",
de Palma, amb carrega general
i 123 passatgers, Amarrat • moll
de lee Drassanes, Consignatari,
Islefia Marítima.
Pailebot espanyol *Marta del
Naufragio", de Castelló, amb
garrotes.
'Vapor espanyol "Bellver", de
Palma, amb càrrega general.
Amarrat moll ct Ponent Sud.
Consignatari, Lana Marítima.
Llagut espanyo/ "Pepito", de
Vinaroz, amb gnrrofes.
Pailebot espanyol "Ramón
Freixas", de Ciutadella, arnb bocois buits.
Pa ilebot espanyol "Al fredo
\ p lazco". ele Almeria, arob sal.
Vapor euer- "Vicia", de StoMino, amb Arearrat moll
del Morrot. Consignatari, II. Enberg.
Vapnr espanyal "Tambre", de
Las Palmas i escales, amb carrega general i passatge. Arnarrat al
mol) d'Espanya NE. Consignatara Companya Transenediturränia,
'Vapor espanyal "Cullera", de
Valencia i escales, amb càrrega
general i passatge. Amarra( moll
d'Espanya NE. Consigna tari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Vicente La
Poda", de Melilla i escales, amb
carrega general i passatge . Ama1 rat moll d'Espanya NE, Cunsigrata ri, Companyia Tranenieditcirania.
Vapor espanyol 'Navarra", de
Almeria i escales, amb carrega
general i passatge. Amarrat watt
i l 'Espanya NE. Consignatari,
Companyia Transmediterre.nia.
veieene despatwata
Veler itatiä "Pi ovidencia di
Dar", en Ilast, cap a Palarnis.
Velen espanyol "Villa de Calena", amb càrrega general, cap a
Cartagena.
Velen espanyol "Joven :Jubilanän", amb catana general, cap
a Atraerla i escales.
Vapor espanyol "Cabo Prior",
arnb can/cae general, cap a
bao i escales.
Paiialla tortita

Vapor espanyol "Espaitoleto",
amb càrrega general, cap a .I..asajets i escales.
Vapor espanyed "Casti", amb
e:t.:lega general, cap a OdollIts i
escales.
Vapor ¡taba "Ausaido San
(ìiorgio II", arnb 1/anega general
i lränsit, cap a Marbella i Ganova.
Vapor analee "Bankdale", ninb
ehrrega gellei ial, cap a Babea i
escales.
Vapor noruec "Senutur, de
trànsit, eap a Valencia.
--•n• n•• 011> 1110.----

MIL/ S 1C A

Amics de la Meslca
Al despear de l'Alcaldia !oren
Avui divendres, a tres quarts
eianades alar les eeeriptures
JOIES ILANOVA 1.1N10, 6 venda de dues parcel.les d e a cenar de deu en punt de la nit, tiadra
de !a Mota als senyors Aennlera lloc al Pilan de la Música CataEl Crup Excursionista "tale i llueca, per la quantitat de pes- lana el concert inaugural del
Segadors", ale l'Orfeó de Sans, selva 5.550'47; nitra de contrac- cure 1922-1923 d'aquesta ASSOel diumenge, dia 29, era/talara ta d'adjudicaai6 de la construc- ciacid, ei qual anirä a carlee de
una excursiú al Montseny, bau ció d'una atoara entre els ea- la notable cantatriu senyora
el següent itinerari:
rrers d'Auzles March i Sieflia a Plantada, que alee/Itera el seArbúcies, Feixa, Llarga, Coll favor d'En Marian Pau per la güent programa, del qual sobresele Te, Pla de l'Espinal, Font del quantitat de 1 17,1 90 pessetes i surten per la seva valor art letiBrians6. Agudes, Tura de Pliom- una altra de venda d'una par - es tres formoses caneotts de
me, Campins i Sant Cetina.
celta procedent del reo Comtal, Bloussurgsni, desconegudes del
a favor dele hereus de Palea i laistre
1.—Seleend de eaneons impuL'Inslitut de Sant Marc de Ro- Arrió, per la quantitat de 9.672'32
ma, agrait a la favorable acollida pe s setes. Foren reapectivament tara estrangeres.—Irlandesa: "La
(Jarreen
ro sa d'Estar", L. Benda;
que li ha dispensat el públic de autoritzades pels notaris senyors
Nord-arnerietina (procedencia unBale/Morra, donara asad, dicen- Grande, Bufaste i Ballte.
atase) : 'L'enigma", Ceca J.
atraer); frenceees: "Canea de
maig" i "Ja es /norte", C. L.; alemanyes: "Claudearrus" "La
Estufes eèctriques MAJESTIC i F. A. R. E.
pastora i el Cu-cut", L. Dende;
txecoeslovanues: "Una rosa blanConsum reduit
lies de 35 pessetes
ca", C. 1..; "S/ tu fossis nieva",
J. Ericka; hongareses: "Hei 111//l
L'hongaras a la tardar", i "El
mercal, d'Enyed", Kan Laszlo;
Plaça
Cataluoya,
russes: "Complanfa", Batakirelf ;
',Xamosa noia", Dargornirgsky.
11.—Canecns originals d'autors
iussos, — "Primavera", Rimsky
horsakoff; "La non-non de la
Mort" "Anib la mainadera",
Moussorgsliy (De cambres din(ints), "A envall (l'un bastir,
de Gracia,
atoussorgsky (De cambres dantants) ; "F(une i Pastora", 1.
núm. A.
Sleavansky. a), La Pastora; b),
El Faune; e), El Itiu.
111.—Caneone divcrses. — "El
rol deis Veriis" i "On vas?", Schubert; "EL noguer" "Nil de Primavera". Setturnann; "L'amor de
les roses", C. Frank; "El (agria",
Grieg; "Caneó del Silff", \Vela
Acompanyare a la eantairiu
veritables
renab el piano, Eu Chinela Lozano.
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OBJECTES D'ART

Mobiliari

Els Concursos de bestia'.
Els Servcis du' rtarnaderia de la
Maneornaritra, en reeposta a la
nota oficiosa deis inspectors pegenano, han de manifestar lo se-

Primer. Que er. (as obsfaeles 1
en la anear/asió de Coneursne
hi ha hagnt solament tete. La
passió, Fi per cae , hauzir estat
part de l'agressor, mal de Pagredit.EI cornete ha estat originat.
rolla As pdblie i notori, per l'inspector provincial ute Tarragoaa,
Ion Salvalor Martf.
Segon. Els Coman/ene de T'are
losa re aelabraren perquè un
Camales 1,0 pot detone de realitzar-se pir adverlkno:ee . siguin de
qui siguin, sinó per ordres, les
aleals no foren reaudes par la
Mancomunitat ni per cap deis
seus organisnies.
A Tortoea, a ;a e igilia de da ce lehració del Concurs cavalla
l'inspector provincial amenaçà al
Jurat amb suependre els Concursos, Un inepector provincial "no
pot ni deu" suspendre un Concure, facultat que 110 del
Ileglament CEpizooties reserva al
ministre de Fonieht.
Tercer, El modo de que no
s'autor/teje el Concurs de Santa
Colorna i menys el de la Seo
d'Urgell, diuen els inspector s, fou
RexisUncia de glossapeda i.dub
caraeters
La gloeeopeda no existia mas
¡tire a Altara, poble /tale avall de
Tortosa, en tina cara/lana de porcells. "Chis dice despras" del
Concurs de 'lactosa, surt al "Batuta" Oficial" la declaracIÓ
glueeapeda, i el 25 d'agost ea/leet
focas, únie ezdstent, es diSlia per
exiilign.
De manera que' al die 27
dain'ost, Jata de la ceiebració del
Coneure de Santa Coioula, no hi
liavia en iota Mida.% iiiria de Tarragona ni un sol e' te g lossopeda rían laniouc eso en
tota la comarca O'Crgellet„ el
Concurs de la qua, , iouiarca fou,
5;0 olaslilit , Jissda por la guardia civil.
Othit la. Les
mearifestaciatis
ile
i d'iiiieres per la
llamadera/ toie fan e-s inspectors
estan e, suntraaieció amb L13
ßellS actes.
El p0Diic rarnader i la gent interessada co la p rasparilat de la
riquesa nacional entirä prou
tinjnin entre la Maneoinunitat orgauitzant els Concursos i eis qui
han id t tots els possI q es per a
que aquest poderús p iitjä de foment de la Ramaderia. que Nölt
ele Concursos. a causa dels en t relaica ane han posat per a llar celebzació
likiut de suspen"
dre.
Chilota. En "Tesiiin. si la causa ile la d e n itut,3rIzaeiú del CoueirF de Santa Colonia de Queralt
i eI de la stierninsió per la guardia rivil del de Seu d'Urgell railcasa en r e sistencia de la glossopeda, inalarilea que, cura beta (lit,
no existia;
Si els inspectora provincia'a
declaren rime I Lirelenen interv e nir en el pla (le Concursos
de la Mancomunitat, aleshores,
quina ha ei-tat la causa d'obsta,
cotizar els Concursnc?
El que es de doldre la nota
ondosa que amb aeeesta es respeta que per un mal entes comaanyerisme, inspeetors dienisSane vulguin avatiar la nefesta
cm/duela de lanspeetor de Tanrareona, dan Salvador Marti que
iastat la causa de la suspensió
dels ConnuaSos.
Parla el prestdent
---"'"•
Ahir a la tarda, en acabar el
Co p eell el senyor Puig i Cadalaletr, retad- ate periodistes, donant-los cumple d'alguns dele assumptes ti/el/tata.
El Consell va peritlre nota de
les adhesions rebudes i trameses
pel Centre Autonomista de Depenitente del Comere i de la Indiestria a la Mancomunitat, amb
mol i u del plebiscit iduirt per
rqiiella entitat, acordant-se
junt emb nitres documents relacionats amb Pautonomia de Catalanya.
El Consell lambe va assabenlar-se del contingut (l'una carta
del cardenal secretar' d'Estat
n

docIor Oulcet,

Generalitat

agraint ita abone del Sant P are a
felicitada que li foil adreeee;
arnb motiu d'asser roes
Sant Pare de l'Esglesia.Paina l
jIs prengue nota de l'autoritfa,
ció rebuda del bisbe de
Vicie
doctor Mufioz, per a erigir un ree
nurnent a JnIre el Pilós a Rin'
El Consell va acordar enviare
la g ema`, jurídica de la M anc
nitat la disposició del bisbe de
Tort osa prohihint l'as de la lit7.
gua catalana en els actes del el,
/Atol, a Ii epio assenyalin el
curo que procedeix, en Dret Ce,
nönic, per a iteterposar-lo contri
aquella disposició.
Sala rahut lambe una proteae
r'els aaselicats Agrario de Cata.
lunya damanant es reprenguie
els concursos ramaders.
Entre els filtres assumptes que
r'llan acordat figura l'obe rtura d'ut concurs de bibliotequa
escolar e; una eubhasta per a l'a ,
ciaban: int de les escotes d'agrj.
coltiers; creacia d'una escala de
bosc Cabe de Benefijencia de
Tarragona i reforma de la Case
de Beneficencia, de (mirona.
Eavent preguntat al presidenl
un periodista si en el Consell
s'havia tractat de l'afer de la di,
m'esa:, del govcrnador, ha Col.
testat que no se Whavia parla),
can el Consell sama dedicat a
tasca que li es própia.
En diferentes ocasiona—dalia
—he reconegut la bona voluaatt
de l'ex-governador i els servea
aue ha preetai a Barcelona anä
perfil de la seva vida. Perú je ae
he aprovat mal els prfieedime'dla
poeuls en practica. Ele paises oil:alisare han da regir-se per Ileti
que búa precindaie..11, 103 quo era
distingeixen dele pobles que la
ho aún.
Jo no he volgut donar mai el
Meu susentimetd a fuhra que es
realileava, ni en eis moments istä
seneimentals, Damunt d'aquesta
taula hie tingut documents
simpatia i adlicsiú qUd algú
pregava que e n gnes i mai he valput fer-ho, puix jo cree que alb
hauria estat contratare responsa,
bilitats,
—En quant a les relaciona tingui
des amb el governador, va mani.
listar que quan fou amenaeada
la tiesa distingida filia, ell es va
aterir com a president de la Mara
comunitat i com a particular.
Algun company li ha fet re»
marcar que s'havia dit que el nos
menarneut del general !aduna&
per a guvernador havia estat re»
eumanat pel eenyor Cambó, a la
qual cosa contesta el president
que no bo erem, puix ae Ii atea.
bueixen a n'En Camba mollea coe
see inexactas.
Visites
'Visitaren ahir al senyor presi.
dent: El director del Laborateri
de Psicologia, alr. Georges Dwel.
hauvers; don Gonçal de Reparas;
el director del Servei del Mapa
Geogräfle, dan Manuel Ferrer da
Franganillo; el diputat de la
Maneomunitat de Catalunya den
Josep M. Marquas, el regidor des
Z. Martí Esteve, el director del
Servei de Conservació i Catalugaci6 de Monumento, don Je/ama
Martorell; don Josep Mari, el diu
rector del Servei del Mapa Ceo»
lügic, ltvd. Mn. Marian Faura,
Firma d'una esorlptura
Autoritzada pei notari d'aqucs.
ta capital, don isidor Lapuente,
va firmar aliar el senyor presiden( l'escriptura d'adjudicada a
favor de don Esteva Cantenys,
proveiment da pedra partida per
a la conservació del ferm del cs.,
mi de Boadella a la carretera de
Madrid a Franea.
L'Escota del Treball
L'Escota del Treball adverteiz
als seus alunices i ex-alunares
que el repartirnent ele premis i
retorn de matricula que ve fera•
se des del dia 19 del mes actual,
quedara definitivarnent clos el vinent dissabte. Els que no haga
passat a recollir-los, hem entendrä que hi rentincien i per rens
tegiient perdran el dret que
tinguessin.

oc u lista

dh ea rreegprreess dice sP ca or tuse ui ltBees r. ! idea,

10 a 12 i de 4 a 6. — Pelai, 3, principal.

Decoració

Catifes
Bronzes
Bronzes d'imitació
Coixins - Pantalles
Litnipares . Cristalls
Porcellana - Vidres

Abans de posar a la venda les novetats de la temporada
DESCOMPTES POSITIUS-10 a 50 lo
en totes les seccions
del dia 16 al 31 d'octubre

.

Palau de la

Vaixallt **trata

nn••- ee----

NOVES

ammeameme

'!d MRHIS MIME S. A.
N adquirí! i'excluslya dala gran pellicula d 'actualitat

Mort d'una nena atropellada del tramvla

El tramvia número tea de la
Ilnia de 1:adata/rae va ala/apenar
carrer de Pare IV, a la nena
}lose ta Zambran a López, e:p aseata una ferida al cap, de la qual
va morir als pocs mamonas den'rar al dispensara del Teulat.
Accldent del treball
Carregant un trono de fusta
ex tela el peu esquerre dl tachan/aloe de la flama del carrer de
d'Alta/alada, número 39, Maniato
Niculaa 'rifuraquaL de 42 soya.

D. JUAN TENORIO
dcl

inmortal Zorri112

l'estrella de la

qual tindrá lloc

en

l'aristocrätic saló PALACE CENE el
divendres dia 27

'1986ffier
'plyandres 27 ' vaeiubrd «e 1922

Eis

-

amics de rart liturgic

LA

pueiicirAt

CATALUNYA
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La diada de con Petrel, que el curso*, confeAnei-ee, careos de
SAN JOAN DE LE8 ABADES- —Número 167. La reina teelzvea. el seu 'tole d'heitdr enmig de tat feta ale cdntratintes d'armes.
t a ciutat, Filla de Josep Barde
l'ovacid enfielaste del públie.
Circel M'Italia de Sant Une t'ele- lat estudie nanuogr M'Ice SES.---En aqueaaa vila pedem dir L. 1.1ibrtat n
(einclumenteria
i
mobiliari
per la quantitat do 21,963 ocaso-e
Foun gnanyador de l'Englantina
Accèssit titile
poesia.—Nul are eolemnernent com cada any,
que hi ha un veritable abrandade
progectes
realit•
1112)111111$
pague ara un fort interes pee
ment. patricitic. Tul just s'lla ese ' mero 159. Dafnuis 1 Clic, L. N'Antoni healiarro-e-i de 'la Viola, tes.
!ere un fet la Une_
—
N'Artur S. Palau Ximines.
realitzar-seifl fundaeid de l'asso- cate o realiteablos que puguin linea el cesad de l'acte del din- Temps de veremos.
servir
de
material
a
coneultar,
stDeis deinds premie resultaren trucaje de les novas roderes al
TEMES MUSICALS
nienge passat, ja sen albirà un
deci d "Els Andes de l'Art titear- (tetera. Com a portaveu oficial de
literata
Pere
correspondre
als
canee
d'Alfons
IV, havent-se ja
XVI. Premi de 4:7on Agteti nie Fie e eian usa eetcht, molt es!nace que realitaine "Ele Anales altre.
Benavent, C, Fagae de Canten:, dipositat par Fetjuntament les pe
re, president de ta
cale& per can, de realmente!. la
En
Gonçal
Camella,
que
tot
i
el
lh
E. Josep U, Revira Artigas, Grau drei neeeaeäriei per a fer la voe
edrcel. Creiem mintieran/en lile de l'Ara Litaargis", tindraa la exten barceionieme, professa una Número 180. Dues meloea.
Antoni Guardias, J. Pujadas rada de les iaataixes, que seraa
Cecear llore..
equesta nava brenca de la aeria- esler.t revista litúrgisa Tida
gran
amor
a
aquesta
ella,
ha
iraXXVII. Dc la revista maeloa.1 Trulla Ventura Gasial, loan Dra- eonstruidae ardo rajoletee de ciEa entitat artesa ira de Catalililia, Crietiana". que publiquen ele sial una euseripcia popular per I
PP.
eloaadiatine
de
l'Abadia
de
o- pee, Octavi Saltee Marea Vila Rae ment portland, tal cona les aPrell e
62. Cti
N
reahlzare. una aeoiS d'erientaeid
ter present d'una bandera cala- "Scherzando".—umero
Malva
ventile, Bernabou Marte Alfons de la poblase; de conetruceid re_
guiatge beneficiendssim per al M•ntaerrat J,a Junta dalaali
lana al noetre Ajuntament. La llee!.
Bequeda constituida per
(XVIII. De la "Colla *4'1 Poneite. Maeeres, Toree Gares, Lluts J. cent.
museripeid, posat l'entusiasme 1
Lastre art crielie.
ba/ate
eenyora:
Vicente
lí•raseis,
pos fan ha mossegat
—
generositat dels nostres conviia- --Número 199. Do la eol.loseiS Pla, J. Itillims-lltatuall, Miguel
La vella del dia de Sant Llue
resident; Josep Ratea", asaretalle, es eegur que cenitco- "Dues melodies" la "CaniS de Dore (de la illa de Mardenyal, deu peremioe d'aquí i de La Roe
et celebra( ene eeeeid salamne de tari; Jaume Bosquete, troe•rer;
Pere
Salsu
i
Morera,
Mn.
/Samoa
miel als dos dies en
eta
y
Ca, ba
les unes".
berta.
reme itució e l ida:esta neva ae3e- Joan rergeie, bibli•tecari; J'eme
El dia -- no gane Ilune-e—en 'XiX. De don L'ea Audoaart. Pifias Marlä, Miguel e. Trias, una dependencia del Municipi, ea
ciacne i en ella Mn. Manuel Figueres„ i un membre designat
Bertran, nam•n Vinyes
er a in:apeado:mea
at
p i lín. Je- havia qued
Dasert,
area s . con s eriader del Museu • Circel Arteetic de sant Liare, que la bandera sera hissada
lo. Immadialament ele ferits haa
Girona 24 d'octubre 1922. — sep Maria Ceetellar Regí.
Dienta+ de l'edifici municipal, hl
leocese3 i al reeemps comediaEl membre 1.1 Jurel, lambe f a- eatat trastladate a aqueixa capi..
ei del Circo!, dona una ben do- vocals. ce •etä ultiman! la fr- bannt una feta solemne, que pa- Joan Aleever, president. -o Car,
Dríade
per a thir ontraci4.
la trascendencia que vo- nie Karr, Vicens Palea, prov., rragont, En J. flurz Punta , Ilegi
cumentada eenforancia e•bre la
que in- lmeare.
Consultiu
C011
dun
/necio"
son
decurs de earecies, ponderant
A coneageensia del fet, petl
len donar a aquest acte els fills Prudenci Dertrana, Teints Ceéltuacii en que es troba rart te grara els raes eminente tu-fieles
valore
literarias
d'aquella
plal'Alcaldia alta ordena!. l'exter_.
fiestee actual. Dofini slarament les, arquealegs hieteriaders de San Joan de les Abadesses.—C. n'eras i Ardan, Marean Vinyes,
mini de tot, ele gasees que visa
vocals. — I. Itentrtguez Grallit, na.
veritable coneepto de 1'111 dAn le Catalunya i el nomenap
esares
de
;a
tecla,
la
pre31gin pele carnees saise refluid,
En Post-isla cap a Madrid
seeretari.
cris p a, moetrant lo niolt equivo- menta de delegats a les primadenria i l'autor rrerniat l'oren 015- havent-se'n fet una materna re(al cela Os el eknsiclerar a agrien pala poldacians de n'atea terva,
RIANRESA, 26.—Avui ha serADVERTIMENTS
sequiats,
a
l'Hotel
Continental.
gular.
L'opinió aplavdeiX
(aire especificar/lent de tea el de- que facilitin la taera da dit tos ia
Peetafia cap a Madrid.
Primer. La resta tindr'a Ilse el
un :mude& eral_ que fou les mes/alee onargiquea poaarlea
donant-se a reamiest acre una die I de nm;embre, a les cinc de ami)
/t`é , art. Explieä cara Para cris- censuitiu.
coronel arrib abrandats parla- en preetiea, dsbierreed lacerase..
tvis'ha eervit de les termes arimportinteia tan gran cara si es la tarda, en el teatre Principal.
mente i recites de piare:eta
rie s en aguaste ericen de rana,
tractes d'un alt persotiatere pu,
lastimase vives de cada epeca.
Segon. Les eemposicions nula
A continuarle, la reina i eta
adaptan' inclUe els templea palitie.
sicals seran diles en el solean- setas acompanyants meren a ofe- la mea propicia al dasenrolllaa
ment del terrible net' enlre el3
Obeint a ardres dc la seperio- nissim arde per la liederieta
Ves en aun ce.mens i per censerir la Flor Natural a la Mere de Cause.
ritat governat.va, el tresnal. del ce Piantaita.
alela no ce pet afirmar con han
Ddu
del
Caustre,
venerada
a
la
—La Junta de l'Aseociaele 1.1
prepaaandista sindicalieta ihes de
t alguns teoriteadors que hi /laTercer. Toas ella autora jure- Stil de la chitad.
lamia Lliberal ha publieat una ala
g: cap eetil que tingui una ralaPfaLAZE l'Hospital aniTestaciú s'ha fet en solide venzan nbligats a *asistir a
Com
a
escreis
de
la
tecla,
en
el
)(lució
convidara. al "ovent tre->
inig d'una gran demostrarle; du
ele ceeential amb lart cristiä,
a testa o a delegar una peno- maanille casal de la familia Casa
lli ha eepectaca6 per cenaixer forres,: Iota la guardia civil de na que no podre e'sser altre pre- tellarnan tingie lloc un ball in- bailador de la elidid a concórrer
tI segle pass& es repetí sevint
l'Es__
la aran revista '-Cri-Cri", que Manresa i l'inspector de polieia, miat ni mimbre del Jurel o del tim, on la reina i les seres ami: a les classes nocturnes
que l'estil gatic era Fart essen' cola que mosti i que dirigen( el
cialment cristiä aqueixa arrea- avni s'eelrena en aquest tealre i eanyer D 'aseo, amb un agent, Consistori. Da no fer-ho
gues
ritmaren
la
gracia
de
la
seva
se falsa ha proporcional el gó- amb la aual l'empresa ha vol- ricompanyaren a En Peetarin.
s'entendee que renuncien el pre- gentilesa. repetint-se a la nit la jove professor N'llumbert Dee
bat.
Aquest harte de marear amis
tic contemporani en gral insuls a-al superar-cc presentant un esmi a favor del Consistori.
densa a l'Hotel Continental, amb
Alhora de anunciat el recomen
encarearat leart gólic es un pealare que pugui can:parar-se Iren mixte que pesca por aquí a
El Consislaai (Ida Jora Flo- • Igual aeornpanyament de versos
çament do les tasques a l'Escota
D
Eran- i galantea.
estil tnn religiis cola Civil, lo ma- anib els minores del luan caques- les Ol e.del mala acompanyat de tale. ile Cara na. -o eeter
de idas, de les classes da mdsie
la cera esposa i 011a.
bita que passa anlb els deniaa es- la mena.
CC5Z CI , pi — J. de
satisfa plenarrant
i
ea que china el mestre director
En tirria:ir els expedia t onaria a Carnes i Arbia, tersorer.--Joaa elsTarragana
Segons els que han presencial
tas. Deraes, a Italia, el país de
poetea
que
estatjava,
topade l'Oafei N'Aureli
I art, que al enseraps per una jus- els assaias d'aquesta revista hi Feetació foren introauets al
Vineei.s i 11, Nitra i Riera, vocals. rana-ae .ja per a l'any veient una
Font, i deis assaigs i classes de
ta providencia de Deu es el focus ha un deseassall dc luxe i da fan- pata del cap mentres la guarbit —1. Itedeteuez Grallit.
superable coniinueat d'aquesta so/feig de l'Orfeó.
central de la cristiandat, velera el lasia. en la qual es podrau ad- eivil i prenien riaurosei
— D'amena-' amera, cha 29, es
•
precede:ama, impedint l'acei• s del
getie eecastejar i tenle paquis- mirar els auadros litulats
Jaca flarilis
GRANGLLERS. — Com a coa_ jugarä un partit de fulbol al
sim íntcS, lins a l'extrem da plieicsimus", e La revue qui arri- públic a Validen.
TARRAGONA. —Diura:aae pea- $e(!iiellela de derfincies concretes grandiós camp del Granollere, en
Pre.eenciaren aquestee maniono haver- hi a Recua sine una so- ve", -La Conquerante", "La haisal Iiiieua taie a la imperial 'Faser du ¿hable", en tots magnifica bre,. molts curiosos, pera no hi rrero la festa ibas anca ilorals . sobre il'existannia d'alguns casos Ire el primer equip d'aquest club
la esgWsia gallea.
local i una selecció del E. C. Bar,
de malallies infeceioses, tale cera
haatie re mes Ileu irtem teaDeepres d'aquests preliminars, de calor i d'enginy.
que haviaal gailitzat l'Orfeú Tan- 1 tifus i verela, ala reara la Jun- celona, en la qual hi figuren no_
Taran es rapreeentarä el sai- lefestarie a favor ni en rolara,
entre, el conferenciant ele ple a
'ni,
Tagta local de Saniial„ liavent prei tables jugadera.
estudiar raste t actual de l'art riel "Arrea Cochero" i le saetea ars al con triara es fe 'a lunes coA Miele, que fea celebre! al
Entre els ariciorat 9 dc eepea
cristie en tete sos aspectes: ar- "Mäxlm jornal i mínima preduc- nientaris pel &t'asea!' de foreee metí a Fespnias teatre Principal, els segiients acorde:
Analitzar les aleles que san rat amb interes tal partit,
i
eraieeraees
arca
. ..alelen; que han
quitecta, esculptura, pintura i cid i completaran als números de
priifusainent ornat amb I easellya utillitzedes en ele cates i altres
les anemsnadce arts meners. In- l'especiacle "Parisienres dr Mi- estat presea.
barrada, Ii i ase: e-tiren lea;unta- es tabliments de begudes
Lii Pastaaa i les seres aeare11•nn•••n••
sistí en le pertanyent a l'arqui- Hiere" i una original "Espaciales
panyants ni; sortiren del daspnlx ment en corporal:a) i repaesenta- • Oficia als propietaria de lea
tectura, en la falsa renovació ar- faifa", desenrotllada dintre
ciens de la i entitata
tística portada a cap el passat se- tu andeaue els "producers", mas del can atas que aquest els le ha princifials. La presidancia litera- . mines d'En amas i deis Camita
; sine, advertiet-los la necessitat
ele pels tractadistes i aritiealegs, farinosos de Londres i /eme- comunicat quo el tren aeava
ria
eslava constairída pela tseel que es concreta en el nesga- York conjura-linea aquesta mena conirr III,. y :algara han p etral a nyors del Jurat mialifieralor i ala que arab iota urgencia aiguin retic que ro reseagué res, ralantint denterpretacione elite:e-e:es ¿'Es - un vaga de actreea eaasse, en el senyors Mira, Ventosa Gelabera visades les conduecioas per :al DE L ,EsTRANGER
qual viatjaba altra gene
e
d'vitar
possibles filtracions peenermement l'evolunló de lea paula.
Olerla la testa per l'alcalde ile lillosas per a la salid. pública.
En Pestaña la afeitat i porta
formes arquitecteniques i empitla catad,
l'ialustre pelaje i esboina.
Estudian!, craeord amb els ore
jefant ell maleta mas i mais, puix
Gran matee- Esaanyol
LA CONFERENCIA DE ORET
tima!. director d'aqueat diari, pielaris del Lladoner, la imane,
Per a donar siria Idea etief a de
NIARITIR1 INTERNACIONAL
si ele iniciadors no foren artistes,
pro- dieta corstrucced de elavegmeres,
N'Arileni Rovira i
teatre
L'Empresa
Maquest
fleme
a
quin
punt
s'han
extremat
tren alreenys cuneixedors acien- anuncia 6 únics hei populars en
n
Brusselles, 20. — La Confenunciä el set' diseurs p resale-les
precaucloua,
s'ha
de
fer
retan
recessaries
en
aquel
l
harii
çats de aestil, i ele seguidors,
que peaarà en escena "D. Juan
que abarra de. surtir el cia i , amb paraula fervont i ama- que acaba d'éseer agregat a (ira- rencia de Dret Maritim Internacalma freqüenment foren mis Tenorio" i "El nuevo Tenorio". marcar
tre n un agent de }diana ha mirat rad a . catala nitat
nollers i on actualnient la ha el cio nal qua se este cellebrant, ha
Ternba parla de les
aprovat un Peligeete
aprovat
rieb robaixa de preus, essent el per deseola ele Imanes del a 4a,) per ciutat narliaa que l'eseollava.
"II
•ames reranatituciens rema- valor
.. principal cle les malaties maritim internacional
Rernarre lia tasca eatalanilza- faene
exant
les°
de la n'ara ame e,. rala, si bi hacia amagada alguna perte ;..es i biearaines i del traeplan- 250 otee.
dora
de
l'Orfea
Tarragona
deslimitacions
de
les
reeponsabliLes
dues
representelament a casa costra de lea edivetlladora de la consciencia na- Ailler un dels aafarealcoe púlales, tate deas propietaris dc vaixella.
acaciens nerd.ques contemporä- ciens comenea ran dini. dissable.
doce Florida
cional clutadana, eelabrant el re - per a utilitear-le Anieament per _11ava3.
?a,
finint
el
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tabla estat aanita ni de Grano- de l'assalt i robatori a un cobraes.
Es general de diviesid prime- Gorunda.
en avahar.
la :alinea de l'art millor dispo- dent de l'antiga Academia d'Esl\', De don Nareis Pla i
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Notable Cello 1. Avul, divendres,
moda selecta. 2 g nus exclustves,
Estrena' rAel buscona, enmeló ne
Priscilla Dean, a,,, tintvde Censad°.

11al. can ,..105,51 iii Progren4
Ai Arlo: Poelia i peseta, pel
ßa/ u1131a Charles !My. Uni
gine, heroica, ordilea.
Doamenr,,, E
nit, el 'Os gr an esdesenlment do Ei
la ou,/,,Iada, la idlllor 1,01.11cubt
uI Reial Pro,rama Alúria: L'admirable Crichton, art, noce 1 un.gntn,...Sin-la coin no ella presentat rn
cap vente/da. Seguldsunent, F.a
tres mosqueters, prr Douglas Fairbanka.
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Dios 30 octubre, 4 i 7 novembre
Dilluns, 30 d'octubre, dissabfe
II i dimarts, 7 de novembre, tres
grans coneerts do
MUSIDA ANTiCA
original deis grane mestres dais
segles NV T I i XVIII.
MARIA BARRIENTOS, cantatriu
WANDA LANIMWSKA, lavieembalista
Gratards i Casanovas, flautistas.
Toldrà, violinista.
Resta dios l'abonament.
Localitats: Unid Musical Espa
n'yola, 1 i 3, Portal de l'Angel. De
3 a 7 tarda. Programes a tots els
magntzems de música.
fasessenawr
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ORCUESTRA PAU CASALS
Drnlä l,it a Sllt. diumenge, dia

29, a les 5 en punt de la Lada,
(toar' Concert d'abonament i primer de larda.
p rtoGnmA: Dad', "Suite" per
a flauta i orquestra di corita;
Beethoven, "Vuitena simfonia";
Wagner, "Prrludi de Carcival";
Strauss, "Mort i transfiguració".
Despatx de :ocalilatS, Unió Musi r al Espanyula, Portal de l'An,
gel, I i 3. — Sk, gueix obert l'a-

bonan-ira als dos concerts 'a
tarda.
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L'HEREVA DEL
DUO DE TORDIS
assumpte d'ambirnt, aristaciatic, interpretada genialment per la famosa estre4
ha hongaresa,
Ice, de Lenkeffy
AVIS: En la sessió d'aquesta nit, hi regiran ele
preus de costura.
11119111111131111E11112111.11.11361.231

Avui, divondres, 27
tubre, a dos quarts de sis
• de la tarda,
(491 audicid).
Obres
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Grandiós èxit de
fil
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Amics ce la MüsIca

de la matinada, Gran Tabarin amerleä ainb atrae-

ner, Chopin i Listz.

utlierieluzurinieteriC lt E nsul
F3brica d3 GÜ2r83

e

Punt

DE

--ESPORTS--

Vtthi3iIiiIs112Xilim5oy i

Frontó Principal Palace

Árlfly di ['lar (Earcebna)

divendroo, tarda. a dos
quarts de cinc, dos interessants
partils. Nit, , a un quart d'onze,
dos grans partas a cistell: Ver-mello, Jalme i Martin, contra celaya i Urquidl. Diumenge,
inauguració dais partits mati_
nals.

FUTBOL
GRAN PARTIT DE

SELECCIO

Dium rolge. 29 d'oeltillre, a des
tres en punt de la tarda.
Gamo non del F. C. Barcelona

ES VEN

una magnífica torre acabada a
principis de 1914, havent costal
un milió, situada a ple centre de
la ciutat de Perpignan. Confortas -

ció moderna. Gran Jarell. Garatge.
tiran panorama. Molt bon negoci
a fer de seguidaPer a tota mena de detalls,
rgir-se a monsieur Albert Mor',
tagne, negoeiant a Perpinya
(Erario).
.5511[111.•

SELECCIO GEWP A
contra
SELECCIO CRUP Et

Sa la

A les Galeries 'himen
Portaferrissa, n.° 18

PCO11J', 1 Entrada

general, 2 ptas.
Tribuna preferencia, 4; Seients
preferbncia, 3; Seients goals i
populars, primera fila, 1'50;
Seients goals segona i populars,
1; Per a entrados i localitats, a
les taquillas del carrer de Fortuny, des d'avui.

(Pavelló a l'interior)

Telèfon

LA BUENA SOMBRA

1.-eIMB..M••n•n

1791 A

Subhasta d'antiguitats Important lot
per a avui
a les 5 de la tarda.

MUSIC-HALLS

Gtnjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de f,teu i de
les dotze a les quatre de la ma,
tmada.

ü itulg

Licor de/ Polo

dentifric de gran poder antisèptic. El seu Os constaut
asegura una formosa i sana den,
tadura. Mig sigla d'èxits

ExceLlent

•n••nn11
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Fábrica de Panyeri l

Magnifia xalt

de VALENTI SOLER
per a llagar en Avinguda
lumnrus assortlt en cene- Pedeqlbes. it. DIpUtac13,
a
re6lit3
1
abrIrd
nUln. 295, en/resol.
/t'O per
oenyora I senyor. Venda (le
/etalls els dIjons 1 die-ob.
ro. Avinyó. 7. eutresül (cantonada Fernando).

Detective 03panyol
davant el
lie r lamarló
Tribunal Consultas sobre areldents.
Assumptes judielarls en
general. DirIgm-voS: An'Ígnea orientes A. ROMERO, Plaço d o ! Teatro,
8. Juriseonsults autoritzats en Pexereael. Con-

A. ROMERO, Plaça del
Teatre, 6. Barcelona.
Capaç d'esbrinar 1 cOMprovar oft,.iolinent tot
alld que us interesst, per
ditleil que cli, l a qualque part del món. Cerarenclen de primer ordre
proven la mera pericia
1 rompetenrla demostrada de molla anys. Consulta 5 8 4 a 8.
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Cura räpida

Trucc4p4E-Asalro,28
arFnacla•

Representants

places d'Importancle.
VIATJANTS es necesnen per
a treballar seriosament 1 a
comisara atunpany 1 TI de
Muta, Fase/Inri) amb rete.
reneles a 1. Serura, Cestellnou de Seana (proencla
de Lleyda1.
per a

Allm•

Ei

c
Di-

receló artística; FroJeric

g

Longtts. — Invilaeions com
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tod e p ueden tomar tolerando...la perfectamente 15
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35, Passeig do Gràcia, 35
Palas' de la
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Tots els dies, a les dues

Avui, divendres, 27 d'octubre,
a tres quarts de deu, nil,
CONCERT INAUGURAL
Clirs 1022-23. Recital de cançons
per
liaria de la Alerce Plantada
Climent Lozano, pianista
Exclusivament per els socio
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Secció juridica

Avui, divendres, estrena
de la grandiosa peldtcula
exclusiva,

azamaxata amo ataillla ala ISEEZiE112312134kiitä131:122111EMIII

Pidan relusica Catalana

FI

Avui, divendres, 27 d'octubre, a les deu de la nit.
ESTRENA
de la fastuosa revista de gran espectacle, en dos actas,

Magnific derm al, deis
Cieshays I Arnould, CasSella I Fernändez, Morales I Colmenero,
600 artiatis vestIts de la casa MAX VVELDY, da PARIS
100 Artistes espanyeies i estrangeres
Denla, dissabte, a la nit, I diumenge, tarda i nil, segona,
tercera i guaria representaciú

Catalana

n•••nYrI/09,8,
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E

GRA,I
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estrena a Ilareelona
3 de la lolroorada en 3 ael.'s
2 i Fn ‘PI'S, diV.altS en sis
999NSSICZNIIISKER1392N111
X.3.1. .
7...../.-2 ama
orjua_
quadros i II*1
Teatre Circ Barcelonés 33 Dal
Granada,
Companyia de grane espectacles
I vodeill
Pl
Li
Juan
11:1.1
Primer act,.r: Jaume Borres
a
Purnera uctrH: Elvira Torrens
Ei 2i e UN naia a 51 kg ze 1112AU2(651/
Avui, d:vendres, a dos quark
da cinc, la tragiconlia aleb un
próleg, dos actes i un resurn, d3
Victoria Benedieto,
Teatre Nou
LA MONTOS
Companvia
d'opereta
Grandiosa i estupenda preven_
tació. Preus bara!issims. Nit, a VITORIA PINEDO
LLUIS BALLESTEO
les non, dos dramas, dos, 14 acdivendres, 27, a les a: Al
tas, 14:
DON JUAN TENORIO EL NUE-• toro, que es una mona, (uralt
VO TENURIO
lialles); La alsaclana,
Protagonistas, Jaurne Borräs per Rosruid ICratl.ì i El prIncipo
bchemio, perOrtri, de Zarale. A
I Elvira Torrens.

i i:
rülett
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Aval, dIrr ndres, tarda 1 nit, p ro- •
v
rstraortlatdrts. La gàbia de N
I a mor*, El cap C 1 any del nen; ,1
eo'o-al
Revea negrea, pe;
r antelo tadooes S g ssue Neyakstoe, Charlot pape, La tragedia del II
Cité, dril
oltun espito' tIe Neo 1:1
Fantornas, 1 drnze I Ultima epm'a
d,. Ele tres monte-veces. El 511151,-,
tx no, Els quatrs ger..1s de l'ApoceN 11,5'.

a a

SOM3Bil

Coninnt n n hciralale.tneunf de la companyia.
Rre v trena de In carsnell en en
E arde 1 tres (1,1 elros drlo vmme-n.
E música de Macla Insilrloo
Diana

E

Ei

3 4•/./2.

111

Aun-ntero I rnes:.re

Id
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" Gran Cinema Bohemia a
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SANC;ar V' ARENA

LA MALA

Teat.-e Comtal

;ENearmannurnawraccuto
U
N
El
u
Palace Ciae

u Emes de la prur!..sa
Un a.le I nm.lre ti' , ir1,9

AXIL del ccartdo salen:

a ri

sai,•ii,ra-n79..14.10Mnar If7mSemONICMIMMIlellaSeesleln.1

Ei

a Companyia da comedia 10
CUJLI- - TUDELA - AS- r./
Fi
IA
QUERINO - COTES
r1
Avul, divendnes, tarda:

r

5271:

Acul, dlconers.
a Es ,-Inc•
---La niña do los Oauch.; el SOL.
n y , Ce eran
El número IS.
a les den, La Mila do las plarthes.
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A'cxandre No_
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Ei
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ELDORADO
Companyia da sarsuela

12.

assum p cto CASZL8

Avui, divendres, In i últim
jornada de El non Fantornas; La
tragedia del Club; Reses negres;
El capdany del nen. — Diumenge,
hit, estrena Robinson Crusoe,
primera il, oca. Ulluns, cotos_
sal pel.lícula Els quatra gensta
de l'Apccalipsl.
;AltIZ:M11322'.92121.2,1AN2d,FAD991311
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Gvan catre 1-soanvd
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El Nueva Tenoria

Dis-,:dr, eran niallim'e popular El
u El nuevo Tenorio. Nit, Loa eras 9
,-. Tenorios, En e s tmli' E/ cabaret do
los ven enos I Cl apóstol ruso
surrecatóril)
El i Sil E S A
151 51

01

rtaf..1

Diana-Arzentina-ExceIsior
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PIDUCEND22.11.12MEGENIEDEKID
E
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•, n-•g.:In: La 11,--,2emla tiran:al:ea en i3
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El menut del

rt0',/

Avui, El nou Pantorras, novli;
"Armando Jarana"; Eloqüència
salvadora; L'hcra fatal: Els tres
mesqueters.

set

a

a g
E

Aval, (1:venimos, ni, a les

" en puta. Programa /nons!re
9
hl El rey de las Tenorios! e
i' r ',1er • El pouniar drama de Fltr- ic
msclal ZorrIlla, en 7 rwl,S,
GI
E

E

RIDDO

a

1,2

E Don Juan Tenorio R,
Ei
9

ele grarios'ssmis clowns Germana el
Alba,» 1 Pompoff, Thedy I Emil.
42
nern`., laeda, a nos
Inatin.s . I rilt, a lees quarls de rh.u.
1 , inicnerro, tarta 1 nit, grandiosas
funciona. 1,111,ms, tacita I ntl, beasno, e,
is-rt apinints clowns
Ponmoff, Thed ,.; i Emil. IC/neerrs,
desped n Ja

Teatre C?yilic

id

Tealres Triemf i Marina Palau

