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EL GOVERNADOR NOU
Cada venada que pren possessió del canee una nova autoritat
designada des de Madrid per a exercir les seves funciona a Catalunya, sentim la fiblada punyent de la humiliació que aixó representa per al nostre poble. I aquesta fiblada és més forta quan es
tracta fun càrrec de tanta importància política com el de governador civil d'aque3ta provincia. La persona del designat no té res
que vence, es ciar, amb aquest sentiment nostre. Podria reunir
aqueixa persona les eualitats intel.lectuals i momia mes altes;
i tan mateix, per a nosaltres i per a tot català que tingui el sentit
de la dignitat nacional, es humiliant que els hornea que han d'exercir potestat sonre la nostra patria siguin designats per poders

l'Europa d'avui" . Segons Chesterton, l'Europa moderna es composa de tres clemente primaris, de
tres grans torees: patriolisme,
descontent industrial, religió popular, Aquestes tres forces en
manifestar-se a Itälia prenen un
aire infinitament més augmentat

estranys.

Des de Madrid ás decidida la sort de Catalunya i de Barcelona. Ells adopten la política a seguir a la nostra terra, ells posen i treuen els bornes, elle donen les superiora instruccions orientadores a les autoritats, quasi sempre forasteres, que han de regir-nos. La pau i la vida de la nostra nació i de la nostra ciutat
depenen de la voluntat i sovint dels rampells . dels governants de
Madrig Amb un cop de ploma o amb un cop de telèfon, des de la
capital espanyola poden disposar, en bé o en mal, deis interessos
i de l'esdevenidor del noble català.
Aixó vol dir que sem un poble sotmès a tutela. Pitjor encara:
un poble que ás tingut per la mea hegemónica com-una propietat
de la qual disposa per dret propi. Sempre és humiliant, per a un
poble, l'estar sota rautaritat d'un tutor. Peró és, a mes, absurda
la tutela, quan l'exerceixen, per regla general, homes mediocres,
que han escrit mb llurs ineptituds la trista história d'Espanya.
Els catalana havem de mirar com a ximnles espectadora els
canvis d'hornea que a Catalunya es realitzen. La nostra opinió no
val per a res. Els nitres fan i desfan, treuen i posen, afluixen i
estiren. Si una vegada ho endevinen, deu vegades ho esguerren.

Ara, des de Madrid, han fet caure els dos generals que durant
dues anyades han governat Barcelona. Creiem que, en aquest punt
concret, el cap del Govern de Madrid ho ha encertat, i ens sembla
que deavien el problema aquells que es fixen massa en la forma
externa de l a sen a adonal destitució. Peró guantes errades no hi
ha hagut au ' encert madrileny, i g uantes no CA vindran

després:

El mal _)•:Erloaclar civil de Barcelona ocupa ja el seta lioc, que
és un lloc cie rerill en tots sentits. Els qui el coneixen, diuen que

el general A.-danaz és borne de nobles qualitats personals. Ja
veurem si és easams borne de suficients qualitats politiquea. Nosaltres no havem d'oblidar el vici d'origen d'aqueixes autoritats
extre-cata/anes. Peró mentre el reg im actual subsisteixi, ens cal
reconlaxer la importancia que té per a Catalunya i per a la•seva
capital l'accf6 dels honies que passen pel govern civil de Barce-

lona.

Conten que, tan ben punt el general Ardanaz prengué possessió, manifestà el seu propósit de posar un aturador enèrgic al
joc i a la pornografia, aquestes dues nafres canaeroses de la ciu-

tat, que en el bienni dels dos generals havien pres una extensió
que les feia mes repug,nants que mai. Ja sabem que el poder de
les Pela i de les autoritats no és prou per a extirpar aqueixos flagells cocíais, fills dels vicia de l'anima i de la carn humanes. Peró
si l'aturador manca, si les nafres no són combatudes, es fan más
extenses i mes profundes i prenen les exterioritats cíniques del
desvergonyiment.
Sabem que el nou governador civil és un home honest. No
sabem si és políticament apte. Ho deurem saber aviat. El centralisme fa una altra provatura. Després d'un règim de sang i
de sopa, alhora cruel i picaresc, s'anuncia un régim de justicia i
d'austeritat.
Tot alçant els ulls a la clariana que apareix en el cel de Barcelona, els catalana havem de treballar per a fer més próxim el
dia que la plena llibertat nacional posi a les nostres mana el règim i la vida de la nostra Patria, sotmesa avui e l'atzar dels venta
Variables que bufen de ponent.

Full de dictan tNotcs
"Le village coquet"
Saben el que son els concursos elcl
(oquei"f lo no fu °aires dics
que ho ignorara. Pera ara ja ha sé.
.4°w-sis concursos son oryanikzats per
"La Drpiche" i el Touring Club de
Franca. lli poden peedre part les viles i
llagareis c'- iota la regid pirenenca. E,1
Jarra aprecia la netedat de Euro carrer.s,
la pulcritud de ¡Juro cases, l'esforç que
han fet per augmentar la gracia de llurs
voltants, 1 ufanua del jarcHns, la digna.°
de les nones edil icacions...
Aquí ni seno acut la idea d fin concurs
semildout. Abur. d'arribar a discernir premis al "Village Cog,et rus cal fer
tes tasques elententeils!
Tenna a la plajiai a la mur:tan:va molls
llogarets que per un voleo- de Diu no
iban naleigii „asta amb les invencions
de Euro habitants.
Peró airó s'esderi per un voler de
Déu. A la majoria (iris nosires pobles,
constata la progressiva
de la barrneria coniemporónia. Autoritats
civil, i eclesitisliques, en trista compeliutcia, van subsiitisiut coses nobles i patinades per coses innobles i eridaneres. A alguna banda, per un espera d'imitació estúpid, vrien aterrada una vena olmeda
graciosa ¡ser fina replica, ai! del ttoslre
Passeig de Gracia.
Jo he presencia: clavan( d'una bella /sermita inoblidable, la substanció d'unes
ll ambordes a les juntures de les quals
creisia lona lterba exquisida per un mosaic
hidratilic com el de lea m'eres de Barcelona.
/tereu la pedra ariificial i la tnajólica
moderna van reem,olaeant la pedra veritalar i la lutona rajola catalana.
En general, em sembla que la valor pintoresca del nosircs pobles ',tinca en una
Proporció que no resta Pas compensada
Per les ntillores higieniques que imaginen
s digníssims

Im hom
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d'Itàlia

Eis elements de la confus:6
(Del nostre enviat especial)

Hem atravesat la "Cote d'Azur"
un dematí de diumenge plujós, la
mar plena de grises fins i de resardinales llunyanes, la terra de
color de mel i de vinagre. Reta
arribat a Ventimiglia a primeres
llores de la tarda. El dia elia alçat un xic i a les primeres estacions d'Itàlia ja hi havia gent a
vence passar el tren. A San Remo,
els primera fredelucs internacionals passejaven sota les palmeres pentinades. A Porto-Maurizio, un d'aquests petits manubris italians matencónics tela hallar unes criatures. mes amunt,
a Final Marina han passat, darrera les tanques de l'esta p iú uns
jovenots xiulant l'himne feixista,
les mans a la butxaca, la tranca
brandant dolçament al colze.
Giovin p zza, giovinezza
primavera de bellezza...
La musiqueta es mee aviat p erfilar, una znica cursi, té aquell
puntet de grotesc que han de teluir les coses per arribar al cor

del noble, lacró lanmateix, quina
quantilat de records ja hi ha per
nosaltres darrera de la tonada. de
meditacions, de suggestions, d'indignacionsl La ratlla del xiulet
ens ha atravessat la somnolencia
i l'enfarfec de trenta hores d'enlafurament al vagó i ha semblat
que ena tooaven la rana viva. La
sensació es de jota o es desagradable? Val rnds no analitzar i admetre el fet consumat: arribem
a 'lidia 011 un moment de naturació patriótica.
Cbeeterten acaba d'escriure a
Plillustrated London NPWS" "Jo
soapilo forlament que l'Alfa sigui el país nada interesant de

que a les altres nacions. El que
en podriem dir la Itlitia de Sten(Mal explica aquest augment. La

passió, que es el contrari del sentit del ridfcul, la retórica patriótica, que és l'äntídot de la tiznidese humil i civil, l'enorme vanitat llatina, principalment.
La síntesi de Chestertori-is
exacta al meu entendre. La

dis-

tància potser ha fet especalment
lúcid el pensament del gran escriptor angles. En acostar-se, pesa'', un hom als elements reata
de la sintesi la primera sensacid
es de confusió, tot s'encavalca i
s'entrelliga, la política te un aire
de desordre enorme.
La necessitat d'escriure ràpidament, pera, ens obliga a fer
unes constatacions provisores,
d'acribada, mis sensorials-que
pensades. En qüestió
poques
eglients
hores s'han donat el
fets: un discurs de Gi
ti a Cuneo, un shscurs de Nit an manifest importantíssim ösl partit
popular, unes coLlisittlas amb
morts i ferits entre nacknalistes
i feixistes a diverses ciutats dita ha. la gran concentració feixista
Näpois amb discurs de Mussolini cobre la qüestió de la forma
de Govern.
El lo del discurs de Giolitti representa el falliment de les negociacions que el vell leader Iliberal tenia amb Mussolini, per
constituir tuis ministeri

Mussolini-Orlando. El cap del feisisme proposava de fer un
Pri que no respongués a la majnria parlamentària per !aricar el
Parlament, modificar la Ilei electoral i fer eleccions- Aquesta proposició era una veritable coz) d'Estat i en el futur ministeri els fe ixistes demanaven les carie--es
Negoelä estrangers, de la Guerra,
de la Marina, del Trehall i el departament d'Aviació. Giolitti, que
és el timas del polític corrosiu i
l'home sobre el qual es concentren les esperances de destrucció del feixisme, no ha volgut,
servible, continuar discutint sobre
aquestes bases,
En el discurs de Nàpols, Mussolini ha inscrit el feixisme a la

monarquía i la Casa de devota pel valor d'estructuració
unitària que aquesta forma representa. Aguaste deelaració celta porque s'havien donat fortes
col.lisions entre nacionalistbs i
feixistes. Una part del feixisme
republicà i com que el nacionalisme italiä es ultra- monàrquic
i te, entre els seas fina el de la
defensa de la casa regnant no hi
Nadie subsistint l'equivor feixista. una unitat de pensament entre els partits afine,
lii ha a l'estranger la idea corrent que et partit popular ha
perdut forea, amb el croixement
feixieta. Jai creo el contrari. El
partit popular té els seas nuclis
,ifals on la dona italiana, profundament religiosa, en ele capolleas, 'en la banca genuinament
Posea darrera
aqu p stes Irre forres un borne
enormement intel.ligent cona 15;
don Sturen i sumeu. La petita
burgesia italiana, que fan les eles,More de l'armistici amb el sociaHeme, és avui amb el P. P..1 don
Sturzo no tindrk pas necessitat
de crear una camisa nova—el
partit !liberal ha creal la camisa
kaki—per resistir, el seta darrer
manifest n'es una prova.
Nitti , en canvi, evoluciona cap
a la dreta.
Mentrestant, la crisi del miasisten Parta asi una lletra a la
vial o i al Par l ament se Ii suposa,
non-1M,, la vitalitat indispensable
per morir.
JOSEP PLA

Del nostre clórnini lingületic

Els catalans de Sardenya
Entre les figures, excelses o
humils, conegudes o inconegudes, que desfilen per l'Epistolari d'En Mild Forttanalsi.p.oat.
tan enternideres com la 'figal
d'En Josep Frank, filöleg, catalä de Sardenytt; es a dir, algueres. En la vida de Pestudiós autodidacta. que, posseint el català,
el sard i havia arribat,
sense l'ajut de ningú, a coneixer
el trances, el portuguès, l'espanyol, el provençal, el llatí i el
grec antic i modern, la breu correspondencia que va sostenir
amb En Mitä i Fontanals degué
esser-Li cona la contemplació da
Iluminosos i vastos horitzons a
través d'una finestea de doble
esbatanada.
L'emoció de trobar-se en celació amical 4 cientítioa amb un
dele prestigie Inés sólids de l'erudició europea, amb tan valent Iletrat, com• ell l'anomenava, traspua en les poques Iletres que de
Josep Frank han arribat fins a
nosaltres dina l'Epistolari Milà,
amb una ingenuitat plena de gräcia bondadosa. Ell s'afanya de
donar-li noticies linga,stiques,
históriques i folklóriques sobre
l'Alguer; ell s'apressa a cercar,
transcriure i trametre-li caneons
-catalanes - que encara s'hi conserven. com Ps ara aquella que va
publicar En Milä dins el "Romancerillo Catalän" començant: "Les
guàrdies, les tienes guàrdies";
ell no deixa mai de recomanar-li,
a la fi de les seves Iletres: "Voste
ärni-me". "ärni-me cono fas jo",
"vúlgui-me sempre be", "conservi-me la sua amicicia".
Pera alió que colpeix mes sensiblement el p ostre cos de catalana es constaliar l'admirada
joia que, en l'ànima d'En Frank
i d'altres boas algueresos, produla el paulatt descobriment de
Ilur pàtria d'origen. Es un dia, en
acabant de rebre "Lo Gayter del
Llobregat", i obrint - lo a l'atzar,
el Aescobriment d'un cant que
es "tot enter en alguerès " sense
necessitat de mudar-li Iletra. Es
des p rés. en Regir els prefacis. tan
silbstancintment rat al an is les,
d'En Rabió 1 Ore, una primera
guspira de patriotisme català. encenent-se en el seu cor. Es eracara el desvetllament de l'anhel
de cantar en la própia !lengua; i
és el primer rant. barhotejant,
"fet en una nit—diu oil mateix

—per la mort d'una ihinyoneta,
que mita eausat tanta dolor!"
I la petita flama que s'ha (metes en l'ànima d'En Frank vadeve encomanadissa, i un afany de
prosselitisme comença de MOUrol. "Cantaré sempre—eseriu a
En Milä, desaires d'haver-li tran'U»; }'esmentada poesia—i escriaré rondalles i un poc de tot.
Varé enlutar a mos germana Refel i Eraneese qua canten tambd
en italià, Rafel es tinent d'artilleria i canta sempre d'amor;
Francesc de poeta satfric". I en
altea °ansió: "Faré despertar
alguns jovenets que tenen molt

eenv (enginy) 1 fan qualque
poesia".
L'arribada de la revista el "Gay
Saber" fou un esdeveniment a la
vila d'Alguer- "Ele algueresos han
gosat (gana-lita en veure una gaceta catalana! exclama En Frank.
1 tot seguit una Meta de subscriptora és enviada, i, tímidament, ofertes de col.laboració són
teles. Al conjur de la comunitat sie l'idioma, rkpidament, entre ele intel.lectualls algueresos, naixta el sentiment de la comunitat de pàtria.
En cert moment, el Govern italiä va creure albirar-hi un perill, i es va imaginar ohligat de
fallar les relaciona catalano-alguereses. Aix6 ens allunya de la
nmrrespondencia d'En Frank per
recordar una anecdota de
N'Eduard Toda, l'illustre patriUN EXPERIMENT MENTIFIC ei que tant estä fent per la nost ra cultura.
PER A EsTunIAR LA PROPAGALa cosa va anar aixf: Les exiCIO DEL SO
gències de la carrera consular
París, 28.— Els diaris recorden qtr
van menor a eln Toda a la illa
aquesta tarda, a les cinc, hora de Green
de Sardenya. Abans que partís,
wich. es proi:uirà tina explosid a Holen
l'Agulló va suggerir que no deiroch. Holanda. mi esclatarà una mina
immrnsa prcpar p da per una comissió de xés d'esbrinar si en la pan occidental de la illa lul havia ensavis de tot el m611. L'objecte d'aquesta
cara romanalles de les colórales
experiencia és facilitar l'estudi de la pt,
catalanes establertes en el sepagacid del so.—Radio.
gle XIV. Al cap de poc de temps
ELS SOVIETS S'OCUPEN DE LA
n Parribat a Cialler, un sacerslot va
presentar-se a En Toda, i, mosRECONQUESTA DE BESSAtrant-li una moneda que dula,
RABIA
va dir-li, ei fa no fa: "Baslant de
temps ha em fou encolomada
Riga, 28.—Comuniquen de Moscos cpt,
aquesta moneda. NIngd no nos
el Consell de Guerra revoluclnnari
la vol ni tampoc no em cap dir
cliscutit la qüestió de la reconquesla
de quin pala ea. Ara, pas3ant pel
IlassarAhia en el cas que els proceiliments
diplomMics hns ara seguits no donessin davant de casa vostra, l'escut que
hi rumbeja m'ha fet recordar
ti resultat de la adjudicació de Bessarà
tot seguit de l'escut que hl lia a
bia a Ritssia.—Haval,
de

la moneda, i amb gran aatisfacció he constat que era el maten •
Eta Toia prengué la moneda
até niv.era ilitó un vulgar 5 du(14..espanyoL1 donà una' pea de

ball de PAvenue del Parc Mont-

souris, merare la nit s'esplaiava,
quasi solitäria, per t'ora de nosaltres, al cerrar.
La impressió intensa de vida
maltiple, de vida creixent i ex.
pansiva, de vida conqueridora
d'avenir era, de fet, la que mér
rastro i profunde havia deixat
el nostre cap i casal en el sea
esperit; car Romaine es, entre
molts altres, un dels estrangers
que färvidament amen Barcelona.
Amaruna ciutat, de amar ciutat alt sentit de cultura, no? Si
l'aspecte pintoresc de la capital
catalana l'entatilla amb delícia—
prou ho deixava trasiluir ha seva paraula tranquil.la—en Juies
Romains ha sentit I sent
l'itnima complicada, brogido_
ca un xic, de Barcelona; la seva
ment se'n sent tot afinara presa,
ullpresa i compresa.
4amplitud d'espera. ovaquell
jovent nostre que conrea les manifestacions d'inte1.1igäneia pura,
i que estä, som ell diu, tan advertit sobre les coses de Vesperal

cinc tires al clergue benaurat.
Feta aixf coneixenea, i arreacada la ccnversa, En Toda va demanar-li si sabia algun indret
de la illa on e.s parida aneara el
catalä, El sacerdot va respondre
que a l'Alguer parlaven un dialecte que no semblava pas dialeche eard.
No va necessitar. més En Toda. Quan els seus lleures li van
permetre, es va adreaar a l'Alguer, Va entrar en un hostal i va
entaular-s'hi. L'hosbalera, sollicita, ii exposä el menú, on bi
havia abundor de peixos. La conversa es descabdellava en ibaliä. De sobte En Toda li din en
la nostra Ilengna;
modern i sobre la cultura en ge—No tindrfeu pas lluç?
neral, ell la veu molt clarament
L'hostalera, esbalafda. en lloc I amb molta simpatia; molt la
de respondre, exclamä, plena d'as- prea. Si haguéssiin de fer d'Aec_
kermanss de la seva conversa,
torada alegria:
—Ah, sala sou En Tal, fill d'En ens hauriem d'estendre massa:
Qual, que se'n va anar a Italia eitartem falaguerament belles
personalit als nostres ; pecó nosper seguir la carrera militar!
—No, respon En TotM, jo no altres direm també el nostre
sóc aquest que dieu. Ni laut sola apreci per la seva darrera obra,
cono a coronació de la seva obra:
sóc de l'Alguer.
— No? — fa l'host alera eonpun- volem, parlar de "Lucienne", la
seva última novel.la.
gida— Llavors cona parten PulSense establir cap rellació de
gueras, D'on sou?
parentesc entre i aqueixes
—Sóc català, de Catalunya.
—Ah! A Catalunya parleu el- "Afinitats Electives" que toquen
el cel de l'art modern bol Es p língueres?
Atad foren represes les rela- ciant-lo i boi, o poc se'n falta,
cione entre els catalans i els al- ultrapassant Stendhall. En Jales
gueresos . N'Eduard Toda es va nomine sent fortament ei pres
posar en contacte amb els mes tiazi d'acuesta vida interior que
converteix el sentiment en intelselectos esperits d'Alguer, i
establir vineles d'intercanvi in- ligencia que voldnem els
tel.lectual amb Catalunya. En fou dejaos en l'ombra per fer del reresultat una alnindoaa bibliote- "Ileu s'Ud, resplendir la claror.
ca que va esser donada-pels au- D'aquí ve que En Romains no es
tora catalana a la vila d'Alguer, pagui alliherar completament d'a
a sernblanea de la biblioteca re- -cuesta psieologia minuriosa que
centinent formada per a la -vila ha estat la glória de lla literatura'
francesa i que pot perdre-la
de Perpinyä. Per6 les autnritats
italianos que no velen amb bons segueix abusant se'n; pecó En
ulls aquellos fraternals relaciona, Romains As conscient del m'en de
en arribar les coses a aquest l'objectivitat mestressa del geni
punt i la hibliolea a Alguer, va- robust i fa esforeos, sovint feliren dir: "Proa!" I la biblioteca s'os. per heure-la. Per yo són tan
catalana, tan gentilment aplegada claree les pägines dele sen9 !lii oferta, s'estotjava no fa pes gai- bres i per an té, el que ell es.
re temps, i suposem que s'es- criu, harmoniosa, tanta Itnia.
"Lucienne" de, per nereasitat.
totja encara, (tina les caixesurna nrofesaora de piano. Te por
intactes—on fou tramesa.
deixehles a duques damisel.les.
SS.
les Rarbelenet. Cadaseuna d'elles
F.n Rovira i en el mag- s'ima gina, illuea, esdevenir pronffic primer volum de. la seva meea d'un jove amic de la rasa.
História Nacional de Catalunya "T.ucienne" és qui esp'iritualment
(del qual caldrà que partem ex- l'heu, sense, sembla, cerear-lo,'en
tensament un altre dia) consi- ft de comptes. Les passions ¡lidera que, en el cas d'Alguer, el
fet geogrätic és més fort que el guen empeses, de ciar, per natu.
atmosIlae de l'idioma, que la como- ma, pena rodejades d'una
mea
nitat de la sang i que elle record a ten de sentiment en rebel.li6
alas') és
Tot
que de perversitat.
de la história vella. Certament,
l'Alguer no pot ésser un membre medt modern; peral hom no pot
del coa nacional de Catalunya. saló exclamar: quina fertilitat
d'esperit, per a l'anàlisi. té la
Esta destInat. com diu En iloviLucienne! Es per eliminar. Rera, a italianitzar-se I a perdre
molt rela seva fesomia catalanesca. PP.- sulta, inteLiectualment,
la novel.la tot 1 fent se
1.6 aconsolein-nna pensant en la finada
lectura. La laacienne posmeravellosa resistencia que les clara la
una personelleat forte; vio
petites etapas linuuzülstiues acos- seeix
plenament;
lea Itarbelenet afín,
tumen de presentar, la qual les fa d'intenta desdihuixades;
en renal,
de vegades duradores per seglem. Huir naire té una corporeitat
Aconsolem-nos t aneé pensant
I la vida eirentla allí rnm
que les relaciona de l'Alguer amb rnarbre.
de pensament, de pAnsament
Catalunya continnen mercès a deu
que ea confon amb sana de la
l'actuació de la seceió filológica passió, sense deixar-la sobreeide l'Institut d'Estudis Catalana. xir. Art modem gul cerca Penal .
FERRAN SOLDEVILA libri tot vorejant ara, ele ahims
de cel avall, ara elsdio eel amunt.
panes In via empresa per -Tules Romains porta als grane desDES DE. PARIS
cobriments de literatura per a
l'esnerit. 1 aixa do proa' per e .,riquir-se emb mesura. sense els
perilla demagógica de l'especulacid del mornent.
J. PEREZ-JOIlliA

Parlant de Barcelona amb en Jules
Romain

Si les trasmudances de la política tinguessin relucid amb els
canvis atinosteris, caldria—oh,
entendida agonía — sol
d'autumne que rocentment ens
assetjava: aquesta lanaria estat la
mellor manera de celebrar la cai_
guda d'En Lloyd George, contra
qui s'havia creat tan malla atmostera en la Mantisa de Paris,
d'enati de dies; pera Invierta un
temps de color de cendra que po-

sa un polsim de capea de par_
fum en tote els caires dele edil'.
cis. Les caree es tornen nula vermelles per la sang que hi aflueix
joiosament tqt posant gairebe

una nota pictórica de color, damunt aqueixa cendra. l moment
convida a evocar els cele d'atzur

1 els aires eälids de, posem per
exemple, Barcelona. I de Barcelona parlàvem ahir suaument i
reposadament rimb En Jades Ro,
mains, en el seu Gabinet de Tea-

18-10-1922.

EL RIGOR DE LA LLEI SECA
PELE NAVILIS AMERICANS
Washington, ibunal
federal lis rebiltjat una apeldaeia de les Compara; ; ults navéttdcid amere-anca respecte de la Ilet

prohibicionista i declara, pel ronIran, [Pie vaixells americana
no podran transportar ni N'enes
begudes alcohóliquea ni tes:obstatse fora de les nigilea territorials
amerioanes.-allavas.
UNA PROTESTA BRITANICA

ATESA
Washington, 28.—A eaUs1 do
lea protestes' farmulac'es per Anglaterra.
flovern anierica ha
ordenat
de i i goleta
canaclotim "Esmeralda* orinas da fora del Hm.', de lue sigiles te-

rritorials nart!mert A anct en vetut de l'apho.olf de la Ha: prohibicionista le begudes aleaban.

•
▪

2

LA PUBLICITAT

CES LCOM ER

FINA
SESSIO DE BORSA
del 28 d'octubre de 1922
11016 91 BAT/
Obertura Alt

Bala

'71 • 05

Interior
Bordo

Alacants 68 . 05

6915

68'25 68 15
6815 694.

Orenses 17 . 50
Colornals 66 . 05

67'oo

Tarea
71'05
63'25
6915
170.0

65.5o

SONSA TARDA
Balo
Obertura Alt
71 . e5
7195 70o7
Interior
Dore»
683o 68 •50 68 . 3a
6825
Alacants 66 . 3o 68'35

1Ze00e

7P07
5850
55.35

trso

Andolueng 570o
Orenoet 17 . 45
CAceres g .34 • 20 342.
Colontals 67 . 00
Fillpioes 877

17'45
1410

no

bree
1111

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dla 28 d'ootubre te 1922
OEUTES DE L'ESTAT

Deute Interior 4 0 /0 F
F
latenor 4
•
" Arable. 4 % E
9790
" loable. 5% F
tau. TV. V/. 4 Jullol 1922 S. A.
s. 11
4 Jener 1324 S. A.
•
•
10210
B.
°
•
"
4
febrer " S. A.
•
•
.
•
8. 103

1904

78'50

1905 Ser. Ci
1907 Ser. D

1910 D
1919 Ser. 11
1912 Ser. E
1912 ser. I
1918 Set. 11

7750
73

1216 Ser. IS
1017 Ser. II
1010 Ser
1919 Ser. 21
1920 Ser. •
1911

77'65

Deute Elzampla E. 1899 4 1/2
" 1907
•
o 1913
• 1909
Bono Reforma
DtpL e Berna, Emptil. 0.000,000 lo.

77'25
96•35
9675
83

5.000,000
"
13.000,004
•
lita eOmunitat C.atabna E.* 1914
1909
"
Calza Credlt Comunal
0011 05 . Port Borona. 4 1/2,

OBLIGACIONS
/tordo 1. 4 ser. nactonahtzadea
• 2. rn Ser.
• II Ser.
•
4.° Ser.
•
• 6.. Ser.
Espeto :1ns Pamplona
Prioritat Berna.
Sep.Sv,a Medina
andalueos 1.. Sur.
2. rn Ser.
Aúno. Valencia Torrag. 49/0.
E. S. A.
•
be

• •

•

6135
5850

5315
59;')
61'05

6350
5875
6475
64'35
90'50
75'35
69

1.rn
3a

'

ta...

• " ° SW. A
..•
O
•

• • • C

•

• •

•
P

•

re

M.

•
•

D
E
y

68'15

Irantae 1364
1978
"

C.. Gral. Trame:es 4 0/0
"
S O/O.
Fe • rocarr/Is de Catalunya
COMpany 12 general ferrols. Catalana
Ccuipanyla Barcelonesa Electrieltat
¡Sanies de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 1 Electat. Ser. E.

Et•ergia Electo:3 de

7450
84
56
5350
96

7250
72

Cata!! 5 0/0
"
0/0

Sacietat Produrtora Corees Motrine
.Companyla general Tanate hl:plus
ACCIONO COMPTAT

Cata/ana 'Gas ElectrIeltat
Canal d'Urge ll
Espanya Industrial
Etat. Gral. Teletons.
• Peninsular '10em

AmerIca d'EleciricItat

195

SUCRES

Le earacteristica d'aquesta setmana
IMpre6310; , Segucix el mercal, dels 911Lliures, 20'24.
estat calma de negocl en genetel o par-- '(Tel senSe negoel d e can cima, no .loaDAlara, 655.
»
Irant
•-ht dIOS g arlacld en els preult.'
tecula
tfient'aall
nieta
1
pite
MAr
farinea,
Mares, 023.
S/latea les arrlIadott . de nema' do
; Mel, de 159 a 114 - Maltea;
corones, 0'0100.
tenor. •
Barre)" de 105 a 564.
•
.
BOR81 NIT
Els Halo de moro estan finitos, bancal.
Centrlfuc remolataa, do 158 a 160.
Turbinat de Cuba, de 160 a 162.
Obertura Alt
AME limes 80 stock disponible en placa, car d'alguns
Centrffue de Cuba, de 157 a 150.
Interior
71 . 05
71.05 7tli o
7100 fleto talaras arrIbats darrerament 1 quo
Mano do Java, de ten a 168.
Nord 1540 681 5 9 6835
6S•5o Ja varen) donar cumple de la aovo arribaManquet, de 170 a 172.
Atacante 603oo
68'30 da, porta Sial de moro de qualltat inTerrón Aragin, de 178 a 100
Oreases ' 1743
17.5o ferior.
1730
I7.40
Ilion Andalusla, de 182 a 18
• La puja de garrotes cple fino fa por
4.
MORSA DE MADRID
varern senyalar sembla que de moment
rno, ne 108 a 190.
Vrta
arabas
havent-td
arel
Talladet,
ha
g
de 205 a 212.
an Mgames
Interior comptat, 71.
AtplertS pecas bón per pessetes els too
bades d'aquest truit al moll de mequlues
Idem fi de mes, 00.
pela -0011s" "Pepito". "Camelo", "reAmortitzahle 4 per 100, 88'75. man Guet", "Els dos azules Atraques",
que entre els ros 1 els a/tres porten unes
Idem 5 per 100( 9660.
impree0VIS: Degut a /a puja dels (Me
400 tones de garrotes, procedents de VIlars I Mares esterlines els ¡meto d'aquest
Exterior, 8650.
narcre I Castelld.
ealanlal notan fermisslms 1 en particular
Banc d'Espanya, 586.
Continuen termo els Ilegums, perd resles 'desees balzern, per causa de quo ele
ten encalrnats de negoel.
Idem Etapany01 de Crèdit, 000.
p ag aments ala mereats d'origen es tan
Pernees
ami) les divise!) o monedes esmentades.
Idem Rin de la Plata, 229.'
18/e6
Moca BegtIlm. de 640 a 630.
. n111 I
Idem HiSpanomericä, »198
78
8eml Moca 1 Atrae, de 615 a 625.
r"ef
: nunv
Tabacs, 000.
Nenes
Puerto mes reragedel, de ono a 610.
Sucreres preferente, 80 .
Blanca entra
63
Afmo ídem l'auto especial, de 590
Lorrent
65
a 600.
Ideal ordinàries, 00.
Superfina snper!or
Mem Mera M. superior, de 570 a 580.
81 • I 64
Cèdula, 89.
•
eorrent
59
I no
Mem 1dem 11Nerlda, de 520 a 530.
Nords, 342.
Varona arrlbatai Nord, 21 •
Caracas 1 Costa Rica, de 555 a 565.
"
Alocant,
San salvador 1 CMAmbla, de 500 a 515.
Matants, 341'50,
MAxic 1 Puerto Cabelln, de 490 a 500 •
CEREALS
Franco, 46'80.
Samoa,
de 475 a 485.
EE. VII. froe
28
2850
▪ Lliures. 2915.
Per pessetes eta 100 quItos.
Campad Terno*
PARIS FORA COlITZACIO
Alar le mero (Plata y et i),
2850
Lllures, 7330 dem.
"
tuna 21
3850

eArts

Pesestes, 216 Dem.
Llreo, 5710 dem.
Urea, 0589.

Total de Compres

DOlars, 1417 dem.
Francs s'ile s os, 256 dem.
Mares, 0 . 37 dem.
Corones, 00175 dem.

•

34
33
30'00
47
47

rala

Pral
"Valencia
Pavono Marrare
49
Jerez fine
•
40
Veces de &vine
06
•
Vera
Eersiola Sevilla
19
Hm
Eseanger
Comarca
Berta
TI1us
Tolo &quemas orees odu per 100 gallos
1 per m e rcaderla !Obre Garrafa seres
35
"
Matafera
34
"
portugal
" Bola
91

Portnaral, 301.
ArgentIna, 44'96
Don/miden. 4107.

33'50 ,
Berlin,
Copenbarnen. 20205.
Yekabama,
Beltles (. 77' 5.
Noruega, 24655.

•

/bir.a

•
Mallares
Vagons arrlbato, Nord, 5 d'urdl.

29
28

DESPULLES
htl Ale!
Se Wies

número 46

44
Os

1750
1625

Terceres
puertas

(Del nostro corresponsal)
Ametlla, a 016 pessetes.
Manteles b l anques, a 67.
Faso/s. a 83.
Garrotes naces a 13.
Fl g ues per a dealllerla, a 25
litem per cantina, a 4 pessetes la erdza
de 10 quilos
Mera locrclissOk a
Ordl, a 36.. .
Civacbt. a . 37.
Cigrons, a 52.
Blat de maro. a 30.
Tot els 100 quilos.
Polpa albercoe, a 90 peosetes la calma,
Parea, de 17 a 1S la roya.

Merce d'olis
OLIO D'OLIVA

Andabas corrent bo, a 200 pessetes.
Torlose Ti, a 242.
Amago% de 263 a 280.
Preus per 100 quilos.
El negad es te eueaboat, 10 00-sc .•01%

Preus per saco de 60 quilos.

Res

Mentol,

/4

Sea-si

\t etona aullaras: Nord.

Sade nOm. 31,
Jerez
"
1,

16 da blat.

Alacant,
ARRO8

Bomba Floret,
" anul, 12,
•
"
Benllort O,
Seleete,
Mattrat,

Oil

50

159
111,
11/1
1/4

J311111111 ef,11HUS

P1N,YOLA
Verd primera, de 10870 a 11305 pes-

1

AGENT DE CA f4V1 I E0RI34
PASSEIG DE GRACIA, 17 e'
.
e
Cumblimentacid d'ordre s y
de Borsa en valore al
c.:n.111)1.at i monedes estran.
geres. Inlervencid de contractos comercials i presLees sobre mercaderies o
valore; subscripcions a
emprestits, etc., rtc.
Direcció tolegräflea
"MARCENTE"
Telófo ns: 455 A. I

•

OR
ent'rks 425 . 0.0 per 100.
Orees, 12470 per 100.
4 1 3 duros, 12150 per tail.
f duro, 124 . 50 por 100.
Isobel, 122 per 12a.
Franca, 1r7 p e r /00.
1.11ures, ‘ 3140 peseetes.
Pllars, 1'17 ldern.

BANG CE CATALUNYA
BARCI7-.LONA
CENTRAL: Rambla deia Eatudls, 4
AGENCIES: rd úriler0 1, Creo Coberta.
:ara Andreu, 245.
titilar e n 2 ,
Niiinero 3, Salmer6n, 11/.

GlatS Apartet

s'hi, per ésser el etenrr Arman

el son primer president, al cpial
efecte, han enviat represenLacid
o adhesió Iota els porte.
Per l'Associació de Barcelona,
s'han cursat, dein4s, invitncions

als rape <'aquesta Buena, Cairoe nre
broaned
C
i;neta
rine7'el:C.-e°eiaeid
Ae
.L'homonatge ha consistit en
dos artes: un, a les dotze des/
matt, al local des l'Aasociacid (10
Barcelona , per la col.locatid d'un
retrat (lel iwnyOr Arman en lloc
preferent de la sala d'arte, Hi
han parlat, el president de l'Associació, menyor ViTtrI ta, el qua/
&mil la henvinguda ale :testatents. Arte segun, el serryor eecretari donä compte de les ndhesions. Després, el menyor Vida)
ha llegit unes cm/N.111e3, explican) la si gnincació (te l'acte. Per
fl, l'homenatjat, senyor Arman,
ha dona', emrcionat les gräcies,
fent seguidament ús de la pa_
; rinda, per expressar !bur satis! farein, l'Administrador d'a efliPPLa Diana, Senyor Costa, el ap_
uyor Armanteres, de la (lamiera
de Comere, i el representant del
Foment del Trehall Nacional.
L'altre arte consistf en un es_
TOndid brumnet a PlIctel Ritz:
a l'arahament del qual, el sonyor
Pujol lanbid, en nom de l'Asenciac ió ole Bareelora, s'ofert at
seny,r Arnau. aixf com el senyo.
Salto. per la Comissid Mixta del
Trehall; (91 senyor Tafavera, per
l'Associaei6 de Consi gnataris, i
el senyor Cabo, per l'Associació
d'A gente dc Duana de Màlaga, ha
reitera( llur adhesió.
Entre la munid d'assIstents ale
referits (-tetes, ultra els nomenat, tarnhel hi havom vist el PC .
n'yo/. riArnos, Inspodao r ele molls;
el senyor Salän, inspector de magatzems: el senyor Ferreiro, secretari ele la »1351511 i &tires personarlitats'he scntim no recordar,
•La nostra mós vive feltritacid
al senyor Arman, que una mostea de coileideracid tal araba de
rebre dele sous eompanys i &mies

e

•

elee•••nn•n•••••1

Dr. Montafe.6.

París. Pell 1 venerl. Sant Pau, 20, principal 2.•

del, Hospitals do

El doctor Culcet,Clli__ isla 'i; e. r:egprréss dlee sP ca orinesui Bree:: fdne.
10 a 12 i (.1(•

de Correos, 551

a 6. - Peli, 3, principal,

irecció Telogriafiert

CATALOINiABANII.

on

de rebota.' ll ' Alemanya s'ha enea.
rregat novament del seu despaLr
Carrer del Brue, 46, de quatre a S/11.

17)4-. Briefiri
Itaic,: r; X.

Mercat de vires
Preus .per grau I bectiMitre 1 'p ercuterla pasada al ce:ier del callaer,
tova per'l'Associacid de Mwratzent16tea I
ExportadOrS de vino de Barcelona.
p euedAs Mana, a 2 pessetes.
Idcm e g re, a 2.
Camp de Tarra g ona blanc, a 210.
Ideal negre a 2.
Priorat negre, a 2'35.
ilanova 1 Coltre >legre, 2,
Igualada /legre, 2.
Marioroll btanc, a 2.
Manta l'Irme, a 250.
Alecant negre, a 250.
Mstela 1,1eu" a, a 275
1,1i u n negra, a 275.
Moscatel), a 4.

r

rEesEL
SOLERiTORRA
O.
BANQUERS
R kYIBLA DELS ES

Luis, 13, i BONSUCCES,

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS
Negoçiem tots els cupons venciment
: : primer de novembre vinent : :

GERMANS

CANVI : VALORS: CUPONS
Rambla del Centre, 18

itiMMLFlaIroMUMMA".

!..1,11322iffl

"->M'.2."M(ZML=1=1:2=12B2flleaMil

Plaça da C a te 111 ala

Ttp lèfon• núm.

O

Telitions núm•.
A 631.17 76-17 7 7

A 1912 1913-4620

Apartat de Corrous,

425

SUCURSALS Manresa, Vich, Berga, Cervera i Solsona
efamoft./tes-~x~romaztamnama.anataxitemzEmstimmeamegt.-~teuemeszathiam

10IS

1.'"

il i{111

Com p ra i venda de Valors cl comptat
Apertura de comptes
crèdit imb garattia de Valors
ClInvi de monedes
Ordres
de Bot'sa
Xecs, Transferencies t&egritfiques i Cartes de Crádit
Dipòsit de Valors en custòdia
Comptes correuts a la vista i a
termini dx en moneda naciodal i estrangera
Subscripci5 a tots
eis emprèstits
Informaciutis financieres

DE

LLOGUER

Posem a la disposciö del públic els compartiments
de diverses dimensiens, installats a la nostra nova

CAMBRA

Espullya, Lateliaé volgué: n,ssociar-

CASA CENTRAL

Pasee del Rellotge

CAIXES

,N.Apor interaliat "Tebe", de
Triest* escales, amb cärrega
general. Amarrat moll de Sant
Bertran. Consignatari, Baixas.
Vapor belga "Ionier",
cant i escales, atril) cärrega ge..
neral. Amarrat moll de Barcelona Sud. Gorrskrriatari, Casaseca
Suari.
Vapor finlandès "Soumen Poi/a", de Glasgow, amb ettrbó.
Amarra'. moll de Ponent Nord,
Consignatari, Mac Andrew.
'Vapor angles "Pinzón", de Liverpoel, amb càrrega • general.
Amarrat moll de Barcelona Nord.
Consignatari, Mac Andrew.
Bergantt goleta italià "Francosco P.", de Siracusa, amb astalt.
Vapor espanyol 'Mallorca", de
amb carrega general
96 passatgers. Amarrat moll de
los Drassanes. Consignatari, lelenya Marítima.
Vapor espanyol "Andaltica",
Cädiz, Ceuta i escales,
ainb càrrega general i 25 pasa
satgers. Amarrat moll d'Espa_
nya NE. Consignatari, Companyta
Tranamediterränia.
Pailebot espanyol "Angela",
d'Atarant, amb càrrega general.
Goleta espanyola "Coirlesecio",
de Sant Folios, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Bermeo",
d'Avilesi amb partió. Amarrat
mol! de Costa Nord.
m'ella »elite
Vapor espanyol "Navarra", en
liant, cap a Soussa.
Vapor alemany "Belios", de
trànsit, cap a Valencia.
Vapor norneg "Iteroy", en llaSt
cap a Valencia.
Vapor espanyol "Iluntzar Meri
di", de trànsit, cap a %pudo.
Vapor nornec "Jan", de trän,
en, cap a Genova.
Vapor espanyol "Trini", amb
eärrega general, cap a Màlaga i
escales.
Vapor espanyol "Rita", arnb
càrrega general, cap a Corunya
escales.
Vapor espanyol "Guadiamar",
arel càrrega general i tränsit cap
a Buenos Aire, i escales.
Vapor espanyol "Begonya 3,
en Bast, cap a Huelva.
Vapor danès "Mjoimir, amb
cärrega general t-tranSil, cap a
Tarragona.
Vapor holandès 'Tenue", amb
rärrerza general i trànsit, cap a
Tarragona.

Wil.beillENATGE
Ahir va ' celebrar-Se a l'Aseoelacid d'Agente de Dnanes do
Barcelona, el projectat homenatge al seu ex president don
Aman Mateo, ni renterciament del, seus constant i eneer_
Ibis treballs en pro de la classe.
La Federació d'Agents de tota

set

CANVI - BANS-A

MI

en

Marítima

VALCali - cueoms

R

MATR IU

L'Associació d'Agents se cció
de puanes .
".... entrata.
0,"""--TY.

...._

2UCCESSORA D'EVARIST ARINJÚS
(Fundada
1846i
CASA

Anforlacs, 003 per 100.
Balandrods, 2'30 pessetes
Suecia, 0 083 pessetes.
Nonmgn, 1'05 pes s etes.
Dinamarca, 120 pernsetes.
rer ton
Estate Unas, 6'50 pessetes.
cen.e1,, '6 pessete›.
Argentino, 2 , 25 pessetes,
o ragmum, 4 . 90 pessetes.
Xilens. 070 pessetes.
PrasIlres, trAn pessetes.
Bottvians, 1'90 pesseles.
Peruana, 20 pe.ssetes.
Pnraguals, 010 pessetes.
Jrif ones., 780 nesseees
Argelih g , 44'65 per 100.
EaUpte, 20.
Mimes, 275 pessetes

f2 1

F..Z.Z1,211D110912=i;MaerrA~Atie~aua,4

N

Francesos 4575 per 100.
Ingieres, 0015 peasetes.
Italiana. 25'50 per 100.
Belguee, 42'75 per 100.
SI11,9S, 118 per 100.
Porturiernos, 0'30 NeMettg.
Al e tnUtva, 020 per 100.

58

CICAGNI1

......-

DE

Banquera
BITLLETS

roba, 6'45 peosetes. •
Duziet :non, 127 per /OO.
Venosa:0d, 124 per 100.
Mares 170 per 100,

(II

105

105

•
"
3,
Pelma,
69
Va ga ns arribats, Nora,
4 d'oral.
Abran/. 1 de ' a vala I 1 de
"
Tases.

pagues operarbna.

OrOp prunera, nie 17171 a 126'80.
Ideal segona. de 11305 a 11739
l'reus per /00 quilo,.
OLIB DE COCO
Blene, amb onvfis, a 130 pessetes.
Cuehln, a 160.
Palma, a 120.
Caeauet, a 185,
Croms por 100 quilos.
Cru, a 0 7 1 > pessetes.
Cult, a 175.
Sense color a 200.
Preus per 190 gallos. El cabes, 0 Pes metes mes per 100 quilos.
Vagons arr.bats aquesta setmana per
del 11/crot, 011 enlabie, 4 varona;
dem derpals, 13 dem. Queden en testaele 4 vagons del pala,

/6
15 1/2

Segonet
•

SOLER 1 TORRA GERMANS

Pto..

Oren
Faves

LONDRES -- TANGA
62,75.
Nava York. 441525.
Espanya, 2922.
Buisoa, 24675.
110183/111. 1143.
natos, 111'50..
Suecia, 166'75'.

OLIO

80.770

evada Extremadura,

Beles
8905

Preus de Colonials

Impreeeld de lo tetmana

Mercat regulador d'lnca
(Mal! orca )

•

Adtta.

Mercat de Llotja

Pran e e.

1905
1906 Ser. A.
1: 906 Ser.

"

DIVISES EfiTRAUGERES

Frenes, 47.
Iden $irl Nos, lt 8'S$.
Mena beioues, 4390.

9300 dem,
555 dem.

AJUNTADENTS 1 D9PUTACCO69
Deute marocIpal E. 1903

DIumenge, 29 d'octubre de 1 922

CUIRASSADA

ainaremattemmeemtmaxamareeereammEtatatom
OIRECCIO TELEGRMICA 1 TaLTON1CA: BANCAR.NUS
a=luerazt=r4a ir.er'eue-toPYrm,milL"Mill2==.1.

Bus uets

Passeig de Gracia, 36
Telefon núm. A. 5314

OBJECTES D'ART

Mobiliari

Decoració

Catifes

Bronzes veritables
Bronzes d'imaitzsció
Coixins
Pantalles
Litznpares - CriGtalls
Porcellana - Vidres

Abarks de posar a la venda les novetats de la temporada
DESCOMPTES POSITIUS-I0 a 50
totes les seccions
en

del die

16

al

31

d'octubre

f...c....tu.tr•

fl

manid d'Armènia

La situació del país :: Un testimoni irrebatible :: L'obra
deis turcs :: La S. de les Nacions Un clam de socors

La Iliçó de l'Apa a
Amsterdam

CULTURA CATALANA

L'escola d'Alts Estudis
Comercials

Nostre triomf no serä asseguLa prosa, tota elegäncia, de
I admirable Carlee Soldevila, ens rat fine que a les corporacions
poe LA PUBLICIAT parla- costats de la van. Els cartutxos informa de la gestió del nostre cficials els cärregs no sien Amb tot i ésser Barcelona la durant el darrer cure, l'Eecolle
benvolgut "Apa" a Amsterdam. "tots", ribsolutament "tots", ocu- ciutat mes comercial de la Pe- d'Alts Estudie Comercials orgaa
d . Armbnia, reproduint un ma- terra.
gestió, com esperavem, rete per hornee catalans que com nInsula, els nostres hornee de no- nazia, a tttol d'assaig, dues series
gest que un deis seas delegats trobats a cine o sis passes de les Aquesta
comproven alió dit. com "sabfem" ja per endavant, 1: •Apa", saben sacrificar les se- goci—els nostres comerciante, ae Cursets Especials nocturns,
e Europa llançava com a supre- voces de.1 riu
al els nostres industrials, els nos- on s'han explicat, per persones
/ea apel.lació • Desgraciachiment . Es degué enterrar els cadävers no pot ésser mes , encertada, mes ves partieulars conviccions
°ides deis politice que go- a la sorra a Tobjecte d'esborrar reeixida, ni mes beneficiosa per mejor interés immediat de Cata- tres financiers—no han impulsat especialitzades i de reconeenida
le 9
yermen els Estats resten tema- tot rastre del crim. Estic íntima- als fonamentals interessos de Ca- lunya, deixant elegantment i pon- cona deurien l'obra de cultura competencia, matèries concretes
iterada de banda eixorcs parti- económica que amb gran zel i en- I de gran interès, com són: L'imdes a les crides angunioses que ment convençut que la planura talunya.
Ha fet altra bona cosa mes dismes, conveniències politiquee cert ha empres la Mancomunitat port d'Utilitats en la Indústria i
es fan a la Humanitat. Deiire dels de sobre el riu, on es trobaren
femenines,
fou
l'"Apa":
ens
ha
donat
unes
vives
de ramal, petites passions i per- de Catalunya en incloure entre el Com p re; Malemätiques .de lee
que no tenen el cor clos a la rau- restes de robes
Ilieons de ciutadania, acurada sonalismee propis de l'estulticia bOS institucions docente una Es- Assegurances; Les Sóciétats
tu de l'emanci p acid dels pobles I,estimoni de mes d'una viola- cultura i patriotisrne. Aquella escongenital de tots els pobles mas- cola d'Alts Estudie Comercials i mercantils; Geografia Económica
1 de les nacionalitats opresos es ció.
Se'ns va dir que, en la metete crupolositat, aquella exquisida ea primitius, degenerats o deca- diem que no l'han impulsat com de Marrocs: Retire Obrers; Herferse !Teste de queixes que tenen
(1.u/ser escoltades. xa ronca, a unes dile verstes delicadesa de no portar-hi, ell, rierais. Es ja improrrogable el (temiera car malgrat les crides cologia de les Pedres Preciosas i
Els armenis, malgrat ésser del- mes llun y , es podrien retrobar pintor, cap obra seva; aquell, ce melle del triatge dele hornee tetes per la referida Escota, no Les Societele Anónimes.
Mate, estan encara en peu i les nombrosos cadàvers, mes el mal cona diu Caries Soldevila, eclecti- mes intel.ligents i eneems d'una han estat prou nombrosos fine El nombre crescut d'inscripcisme sublim en la tria de les mes alta severa valor moral, que ara, ele elements directora del cions i, sobretot, l'aprofitament
eey es nialaurances decupliquen temps no ene permeté anar a
fins a sacrificar les pr6- han de regir-nos i acabar l'obra comerç caleta que han facilitat que els alumnes han Ud, dallar vitalitat. Estem n une temps aquell lloc, com tampoc fotogra- obres,
en que es fa impossible negar fiar el que /reviene visa La col- pies conviccions—són exemplars de la gloriosa catalanització de, Ilur dependencia zanjarle i
Pene pràctiques, d'altissima va- Catalunya.
temps—sobretot temps — per a s'han donat en un local cèntric de
els tete evidente, corte no cap tocarle) regular dele cartutxos
El cas de l'"Apa" es una ge- assistir a l'Escota,
la ciutat amb el fi de facilitar las
desnaturalitzar-los sense pro- caiguts en el lloc de la matarme ior moral, que els catalans no li
mai prou.
rantia de la futura civilitzeció R'Escola d'Alte . k.'stuclisCornara sistencia als inscrits---encoratja
t estee. No manquen els qui, mian mostrava clarament que el crim estimarem
Aquesta bella manera de pro- catalana a QlA aspirem.--Cultu- cials de la Mancomunitat te l'en- a l'Escota a continuar en aqueixa
eele hi parla deis assassinats havia estat perpetrat per soldats
m'ir de l'"Apa"—que es un verid'arinerds, linOuPti PI cap i diuen: eomandat s regularment. Teas table senyor de l'Esperit—la ex- ri, es pes, passatge, eina, a la- cärrec de forrarme els futurs pro- expansió docent que tan óptima .
bast de tothom: porte nostre ve-. fessors de les Escotes locals de fruits pot donar en lié de la cultunosaltres, calan es vulgui, estem
•Si, si! pene no han estat tamgràcilment Carlee Soldevila, ritable objectiu es civilització.— Comerg que hi ha projectades a na comercial del nostre poble.
els turrs degollats tambe pele disposats a afirmar el que saca- plica
acudint
a
duce
divinitats:
IntelQue? Tants d'afanys, la revela- diferente ciutats catalanes; perú, Aquests cursets, segons la mateemenes?" I algunes vegades es ba de relatar."
ligencia i Patriotisme—que són ció de nostra inconfusible per- ultr aaquesta comesa, que per si tia de que es tracti, poden tenir
• • •
el
"lambe".
i
x
tufeeme
A aquest. document s'hi poden les virtuts dinals de tot europea sonalitat catalana, tenle de do- sol limitarte molt la seva esfera un nombre reduidissim de Ili, Constittrix elle un exemple
de merèixer aquest
lors "com de part", serien no- d'acetre, té la missió d'educar els eons; pelee Ilur durada màxima ea
les
mollee
aberracions
afegir
molts d'altres que denlos- digne
e
ertr
"encara ervejable". ...
mes que facècies per a una triste p ostres comerciants--els actuals la d'un trimestre. No s'exigeix
a
que
encara
permeten
distren
que
mes
de
30,000
armenis
r
d'I
La profunda europeitat de i pobre millora económica?—se- l els verudors—els qui dingel- cap prova ver a assistir- hi i el
cuir sobre les responsabilitats han estat assassinats en les re- l'"Apa" Ii atorga aquesta "ai- rien
precursors nomes d'una mi- ien el comerç, i els qui catan cri- preu de la inscripció es sempre
:de le guerra, i de considerar mane gions de l'Armènia turca. Són sanee" dúctil que el converteix
administra- data a dirigir-lo el dia de demä. modestissim,
•eereda d'eaquerra i de progrés proas aquests, entre els guate en un nostre excel.lent diplomä- serrima autorització
n estalvi de tràmits Per aix6 la seva acció interessa
'eu eajere agents de reacció so- es digne d'atenció aquest am, ri- tic, un acabat "eauseur" i un me- tiva,
d'oficines? No.
direotament a iota els qui prolescä, que estableix el fet de les nia- revende organitzador, a qui se li
cial.
Aquest arenal profundissim mo sen el corriere, en totes les seves
El: assassinals d'armenis són lances pels kernalistes sense cap hauria de confiar, en el succesDes de Portugä:
aspira
a
la
llibranques.
viment
patriütic
colmes, ja nue listan constatats reserva.
sita la tasca de nostra expansió bertat completa, a la independene
L'experiència deis cursos laukemaeis
Assenyalen
tots
que
una
multitud
de
testimonie
eer
artística. L'"Apa" hauria d'eneatotal, a l'establiment d'aqueat sats demostra que no assisteixen
direetes de persones a les que listes continuen el tràgic comitè rregar-se de l'organització de les da
Ji e sublim que se'n diu la crea- a l'Escota tole els qui per Hur
re f' S r o l suposar partidaria de Jo y a Turc "Unió i Progrés"
mimbree. Aelbuc pels assassi- aquest punt com ha fea el Soldi exposicions catalanes a Estats- de) d'una nova estilització de la professió haurien d'assistir-hi,
Han començat a morir, a enPolenta, Txeco-Esloyäquia, civilització—d'una nova civilitza- no havent . se efectuat, per tant,
tate que tingueren lloc durant roig Abdul-Hamid. Si hi ha una Lilas,
Argentina
i
tantee
altres
nacions
ció
rnediterränia
i
ben
nostra,-com
fóra
de
desitjar,
el
veritable
taistir-se,
les deetes vermelles,
la guerra, els testimonie certs Turquia nova i humanitària no
ignoren completament o co- bella, precisa i profunda com la contacte amb la joventut estudio- vermelles de sang, lenyides de
ski nombrosos. és entre els kemalistes ene s'ha que
neixen d'una manera absurda, grega.sa, que si. pel moment desitja no- sol, que escampara beatifiquea
Mes l'Asia Menor, augmenta- de cercar.
sentors, floreen en els jardins
dues essencialíssimes coses per
Hornee com l'"Apa", no simbo- mes cimera secundaria de la in• ••
'i ach els territoris de la Transe
als catalana: nostre plet i la Ros- litzarien aixi com una divina op -i dústria i del corriere, aspira a cil.-- d'aquesta ciutat on ha passejat,
El
21
d'octubre
de
1921,
la
Soeme-e//je russa ocupats pels ketro actual cultura.
Ció a realitzar "una civilització", Trece d'importància i ben rein- a estones. Epicur.
A estones, diem. i amb tota vepaiestas, ha lograt tancar-se en- cietat de les Nacions volava per
La dreturera i patriótica ac- creant-la de les nostres própies buits, que, naturalment, exigeixen
unanimitat
una
resolució
aprocara mes fermament que la Tare
tuació de l'"Apa", palesa corre es entranyes, apareixent meravello- un coneixement i un domini dele ritat . No li hem vist sempre.
quin del lampe de la guerra, de vant la creada d'un "Casal na- Pol ésser un autèntic eurupeu, sa del si de Postres instints se- grane problemas económica soLisboa, ciutat del sol i del liba
tal modo que ha esdevingut ex- cional armeni", recomanant essent un veritable catalä. A una calare? "Són comptats els cata- Wats.
ultramar, es avui saudosa. Ele
tremarnent difiruitóe estar infor- aquest projecte al Consell Su- màxima ca t alanitat, correspon- l ans que poden avui compendra
Aquest contacte entre l'Escota beus jardins ja no eleven als cels
prem, Els russos aprovaren la dria sempre, autornäticament, una
mal del que allí pasea.
"evohés" etabalants de ,,olor i
la immensitat do p ostra riquesa, d'Alts Estudis Comercials i la joidea
d'arreglar
la
qüestió
armeEmpere, cap a Karaktlissa, al ma segons els plans que assegu- mäxima europritat que, "euro- la enorrnitat de nostre actual ventut es dificil que ea porti a de joia. Han passat els dies i ara
per les ev(ngudee adorraides,
le e r aet d e la República armeaqueixa peament" . es negaria a tot bado- tresor de llibertat, la pervertidora cap d'una manera eficaç, si els amarades de soflame, ninnes (1
en per fi la pau
quisme i raetaquerisme de la ci- vivencia de nostres possibilitate, elements directora no insten a
ten d'Erivan . acaba d'ésser res- ray
regid
atormentarle.
Els
Estats
vilització—a tot ende per dilet3quest Estat un territoteer
Units prometeren lambe contri- tentismes momentuals de la que esdevindran bells normals hure empleats .i no els estimulen Poeta cese rataet:
/e eeepat pels kemalistes. S'ha buir
teta un dial"
perquè ingressin a l'Escota, les- "Anda ludo tan triste em Portugal!
.
a la formació d'un "Home" cultura d'Europa.
d-seibert en ell que la ri
CRISTOFOR DE DOMENEC tamal ha de partir gairebé mes Que O dos sonhos de gloria e d'amniÇa0?
La veritable europeitat
armeni a havia est at assa.sosilnaacda
si es constituia. Des de l'any pasQuintas flores do nosso laranlal
b
del
"principal",
del
gerent
o
disal, els vote fervents que fiaren
le octubre 1922.
!oh ser caldas pelo chao!
lees turca. i el fet ha rebut con- expressats a aquest respecte han lApa" ens ha donat una fecunda
rector—que esté tan interessat eu
Metas vintaos portugueses, tarets mal
Aquesta lliçó ea la superafirmarle. després d'una enques- quedat en mere desitgs. No exiscom el mateix empleat a que de lec alada no petto um corneo."
ta teta sobre el país, portada a teixen mes que en el paper. Oir' rle mestrivola, el guany definiaquest tingui la capacitat que el
el nell triornf sobre nostres Una carta d'En Ber- seu eärree exigeix—que fina deis
L'aritmètica económica ens ha
can per tres membres de la Codramàtiques han im- tru,
pedif e
indigenes habituds provinciallsaasie americana del Near East cumstäncies
niateix erupleat, qui MPS tard es vençut. Altre temps, les caros
d note quo es dones un a.mes, en miasi tots els ordres
oueixarä haver deixat passar els bhanques d'aquestes dones, e-trán i Musitu
segur amii al poble armeni.
ce la vida. Teactuació de, l'"Apa"
anys de joventut sense haver-se belles con) amfores, d'una puVet-aqui el document:
•••
vol dir senzillament aixte, no alpreparat prou per a la liarla per resa de Hales plàstiques eren eesotascrit, Carlee P.
La guerra que fa estrelle a Ira cosa. I eón aquestes les altes
L'ex ministre i diputat a Corte la vida.
C,UinSOS de sol. Avui els setas culis
representant de la Comis- l'Asia menor i que torna ara en 'valore morels que ens calen i les
Perque aquest jovent pugui auurosos han perdut aquelt criinericana de Karakilissa, ha- profit d'aquells a qui els arme- que "ja" tenim obligació d'exi- per Vilanova, ene envia la carta
que transcrivim a continuacier.
Desistir a l'Escota, totes les clase lis d'una euavitat biblias, (l'una
eetat informal que, en la n is temían mes• ha canviat la s i"Sr. Director de LA PUBLI- ses que s'hi donen, tenen lloc a doleor magnifica, i han guanyat,
( aue d'Ahkoulaiz, d'on clareen- Unció. Qui vindrä al seu ajut? gir de nostres possibles directora.
Aquestes
valore
fan
els
poCITAT. — Present. — Molt sea horas perfectament asssequibles arn res, en nostälgia.
ment ele tares s'han retirat,
Serä el Consell, complint el mea- bles. Per elles, un poble té dret nyor meu:
Hi ha, no obstant, deixalles 1
ale empleats del coniere i de la
gran nombre de dat de l'Assemblra? Seran les po- a conviure entre els (Jemes potr°bat
un
"
mías ere d'armenie. rn'hi he per- tencies? Es deurà reclamar la inLlegeixo en el diarl de la vos._ i indústria, car eón de set a nou vestigis de la vetusta "blissipo".
bles civilitzats.
Ira direcció carresponent al dia del vespre . Ilevat de la classe de Les peixeterees, .carretejani (I
seiiat. el 28 d'abril de 1921,
Cona rApit", ami de noblement
peix a vora mar, ens recurd m,
a-erepanyat de Rey T. Octon i de tervenci6
dele
Estafe
Units?
d'avui, un article amb el tito! Mercologia, que, per la seva indoprecisa
ara
es
receló
que
El
delicada haurnim de procedir,
per exempe. amb la Ilur eetentJordi Manikomian, individus de comuna de les nacions civilitza- obrint de bat 9 bat, cona unes hit - de "El regionalista autentic", 1 le especial s'explica a llores nia- zac'.6 i reta l lades actituts, la dela Ceinisei6 americana, des. Escoltaran els luces la veu menses portes de eäninia, els tinc traeres i espero de la vos- Dilate. Aquesta classe de Merco- coració ami) que ornaven ele
logia, precisament, es de les mes
Arribats a Abkoulag. ene nem de la Justicia? Il.lusions? Els qui
ira hondat una rectificació.
reeisirat ein guia i seguint la sofríen el jou otomä arronsaran braços a tots els catalana. Com
dies abans de l'Assem- necessäries a tot home de negoci arces els seas vasos, d'enlleerInvitat
haurlem
de
prohibir-nos
barateada o carretera, ens dirigi- les espantes- No crearan en una rrar el
de Procuradora ped degqi del i i a tot industrial: i fóra bo que, naht bellesa. També hi ha pacamí i of egar en el silen- blea
rem rap a la cadena de manta- transformació en els medis de
CoLlegi de Barcelona per a assis perque poguessin assistir-hi els r ete rus II des de ce el s reo; uci
a
aquell
que—posseint
un
temreas de Djadjour. Abans d'arri- governar de Turquia. Es recortir a la sessió inaugural i ha- empleats, els directors de les ca- :m e nte en que el tempe di. brelat
tar a!
de Djadjour el guia daran sempre de les matances i perament, una personalitat o una y /interne demanat (are dirigís en ses de comerç els donessin la Ili- les cicatrius deis instants, que
valor original per petita que sinecessària. Els nostres co- ea ere ataire:len la neetee va.
Put de! e nir pque
autornóbil.
ostrebaixessin
i de de les deportarions, MPS la dolor gui—no combrega arnb nostres aquell arte la paralela ais assem- (iencia
trafiquen multes de rata I trirda que ene le viure.
pterciants
diunanant-nos
forastera
en
castelle,
vie
s
bleist
els halen fet desconfiats. La mi- credos artfsties, científica o poPerla dP ore ens eerviii e volque negarles arnb objectes, amb mersezier-lo a per] tot al Itera del
neig
assentir
prometent-li
caderies de les guate sols en co- ta bellesa esparsa, natural o trera (pie s'escota en una profun- siria
ha empobrit
Ilursaqueeta
änimrs. Mies. "Es mes gran del que gem- ho feria.
—
Com tornar
a re-crear
ida, el nombre de torta gratuita
que varen sentir_ me releen el nom i pateen la proce- bailada si la ciulat n e ee ii..ie
da. i estreta vall. Al nord de la confiança en
mateixos
Tots
els
que, en aquests darrers anys, en
les nieves dende. elan guanyarien de sabor 17a?
eareitera empedrarla en un reant-los-hi la seguretat que per- pura perdua chan fet uns als són testimoni de que
I,'or impera. El nostre escut
corramit d'una Hurgada de 200 nderen des de 1878 haix les agres- anees els catalans". — Aquesta primeres paraules forera de pro-. també Ilur composició, nur fabriPetis trobärern un gran nombre sions dele kurdes i els turca? Des elegancia própia del fort, aquest testa per la interrupció de qué cateó, i tots els componente mer- sha ea :in( co el desmate .let ci t..
da
que en elles concorren. se s'e.. e•i useitzet.
eadevers, en la seva majoria d'aquella data els temps han pasrespecte honest, deis que fou objeate efl senyor Anguera 1 cobigics
P, r e rol le de des5"aUe4, ..1
AixiS ho poden saber assistint (Ineriatures. Després constatàrem sal. Les circumstàncies politiquee senyoril
tant helles provee ha dorsal el d'aftrmació del dret que tenim els mart dos cursos a l'Escota i algu- gin 11.4 e • reu els fo i 'relees m e
que en embebes costats (Jet riu, són diferente/ Hi ha, no obs- benvolgut "Apa",—haurien d'és- cal ataras de parlar en la nostra
na volta anant-hi un cura. A can- csr-• o i er e( <des i n9; A 'a u".
en una altra distància de 250
un araba t comer deis nobles ser en nosaltres catalana un cos- 'lengua en tots els actes de la
Al.
Pila amuntagaments de murta tant,
vida
pública
catalana;
dret,
divi
d'aquesta molestia, d'aquest cerca d'emocions, es, com a"ol"
per a ahoyar un ideal. Vençu- tura i no una excepció.
li Camba, cronista del
h ateen estat enterrats a la so- des o victorioses, totes les nagire
que
jo
haelit
exereit
sense
petit
sacrifici
de
temps,
guante
La riquesa cultural i la temiese
(sempre pretensiós en la ironia
rra.
excepció sempre i que trencen, d'aventatgee assolirienl...
done estan Iligadee a una ma- "patriótica" d'un país, no es paEs ara en aquesta epoca de i irri' a ut er l'observad 5 1s f:- .
Nomhrosos eadävers es traba- teixa cadena de sofriments. Tots trimoni
no
per
la
indicació
de
la
presie
exclussiu d'un cert cenal'any, abans que el cure ccomenci,gurada) el Jardi Zoológicl
ren també sobre els palets del ele múltiples clams tenen un ma- ele de personalitats,
per graos dende, sind per a romplir la mea quan es decideixen les vocacions
Potser per afinitat, "Venus"—
Costal del riu, col.locats allí sens tear reved. La familia, per tot que siguin, sine que augmenta
va palmilla i per atenció persai les carreres. Es ara, lambe, l'ho- l'hipopótam — sempre els fa
&elite per la crescuda de les arreo, reclama la pau. Ele armenal
a
les
persones
que
venien
de
anab el nombre de matisos o fa- terres castellanas a les guate te- ra aire els directors han d'insistir gräcia. Camba, àdhuc convence
Sigiles després de fondre's les nis afegeixen: I un casal.
cetas culturals que aquell pais
Prop dels empleats perquè cur- al guarda que obligues a l'aniSees. Examinadas les ferides , la
Es el crit del desgrariat i gran poseeix. Tue mpoc la quantitat fa nia l'encärrec de saludar.
p osicie deis cadävers i multe pohle mhrt ir, .Armenia. Li den resEl qui ya esser el primer di- ein als centres de cultura comer- mal a ohrir la sena fenomenal bur.quesa,
sinó
qualitat.
L'"Apa"
ce. "Obre la boquete!"
ie mptomes. traguérem imänima- pondre `zer',..nt iie 'e. ere _
les del les meterles que es relaciopenca amb admirable justesa, que putat que parlä en eatalä en
Ciulat del sol, ciutat dieta
Mera la conclussió de que cela- done/
de la Diputació de Bar... ruin directament o indirecta amb
es absurd erigir-se intransigent. sessions
Mona
i
el
que
ha
donat
a
Catala
indústria
o
anal)
el
corriere
a
dels
temps passate. Lisboa, pot
sen en presencia deis cadävers
mente hermética i dogmàtica en
dir-se que es una ciutat Urbed'una part dels habitante deis /Dolunya
una
bona
part
de
la
seva
qué
es
dediquen.
representene da la culto:. a d'una
Encara que mes d'unes vega- na per tal com la gran civilitzablete armenis, que havien esta t
vida, be mereix deis catalanistes
cid no ha entrat fine aquí.
es, e , sinats tres o quatre mesos Academia de Medici- racionalitat, aegligint, com ine- una mira mes d'exactitud en lee oes s'ha fet eco la premsa deis
xistente, a tole aquel/1 JOVPS o
Lisboa es dele forasters que
cursos que a l'Escota d'Alts Esallane.
Boyes manifestacions.
vells,
que
cota
nosaltree
no
pentudis Comercials, cerner d'Urgen, ens causo al damunt, asfixiante
na i Cirurgia
Aquesta hipótesi semniave
De voste, siempre affm. s. s.,
sen, ni menten. Malauradament,
nos tornar "Täntals
número 187. s'expliquen, els ese xacta pel fet que els sobreviaquest disgraciós i gens frane
n °1s,deePtiftf .•
Josep Bertran i Musitu." mentarem IQUI porque el públic de
Yente d'aquells pobles havien
procedir, ha estat una norma de
Ahir a lee set de la tarda l'AcaTot es car, miró nonada per a
els tingui presente:
Pogut reconèixer ele cadävere I dernia de Medicina i Cirurgia ce- conducta, sovintejada a Catalu• ••
Grup I, Geografia Económica;
noseltrese Serle() enlució, per.
e oterrar-los. El nombre aprolebra una sesea') necrológica en nnya.—La intransigencia es el
Grup
11,
elercologia;
Grup
111,
que mai no l'obtindrem, els satireat de victimes devia esser de honor dels academice numeraris primer simptoma de la inairionEl senyor Bertran 1 Musitu diu Organització d'Empreses Comer -- inris i els generee de primera
1 ,3e0 a 1,500; es pogueren re- norte fa poc: N'Antoni Gonzälez eat mental—quan no traeix bai •
Mermicessilat creixen paraLlelament.
alió.
Nosaltree
no
tenim
altre
dala;
Grup
V,
Aritmeleica
eollir mes de 200 casquete de Prats, catedràtic de la Univarsitat xos sentiments;—es la lumia
regeneran) iide
rernei sine) ter constar que elo cantil i Estadistica Comercial
" M eteos, riere la majoria de les de Barcelona; Cast López Brea, 'referida de tata decadencia.
es basaven d'Assegurances; Grup V, Dret del Es
el vertigen de
l'ambició.
v ietimes degueren ésser mortes
nostres
comentaris
Aquesta
cordial
toLleräncia
famós metge I higienista de
El comerciant ens recorda M
Per la baioneta o per arma blan- 1 exercit; Pere Genove, farmacèu- profunda de lApa" es una de les en la versió que de les paraules Comerciant;
Grup VII,
VI, Duanes
Moneda,i
t ransporta; Grup
Balzac, pecó mes
ca, cosa fàcil de comprovar per tic i qufmic de gran fama, i Alvar minora lliçons practiques que ha
del senyor Bertran varen donar- Banca i Canvi; Grup 'VIII, Teoria aquel!
de XX, mes correo.1
més segle
tiple, Goriot
les dones, que es velen amb ele Esquerdo, l'excel.lent i reconegut carnet un cata l ä des de nostra rete.
nos una colla d'airara nostres que de l'Ecorfornia i Politice Social.
Pile tallats, embarassaldes amb (perador.
sorgirnent,
i
el
que
ens
fa
creure
Domes, el director de l'Escota,
Transfigurada alxl, Lisona na
v entres cibera% etc.
gaudeixen d'una perfecta salut
Estigueren encarregats dele que eón possitles molt de brilles
senyor Vidal i Guardiola, explicà deixat d'Ssser la ciutat atiene,
L 'absencia total de cadltvers parlamente ele doctore Peyrf, So- coses a Catalunya, que en realiauditiva i d'intell.ligencia solloi
a
elimines
avarap
s'ira
divorciat dels sena cintad'hornea era particularment cu- ler i Garde, Soler j Batlle i Car- tat "ja" es — com inclicävern cient per a interpretar el sen die._ en curset
vais i ex-elimines, a fi de donar- dans i s'ha Iluirat al dólar, a la
r iosa, ja que la victima de mes denal, els guate feren ressaltar temps ha en la benemérita "La
cure d'acord amb les regles gra- los ocasió de n'un,
continuar
treballant
a la pesseta.
erial, del sexe mesen!' devia tenir d'una manera justa i precisa les Revista"—una reserva d'Europa.
sistemàticament sobre temes que
• ••
maltrate i lógiques.
lins catorze anys . Lea inscrip- oualitats morals i intel.lectuals
Es només amb aquesta genio( le interessin. L'objecte principal
Lea dälles continuen Ilanguint.
Corn que no tenim cap j'Iteres
atoes turques en els cartutxos u dele il.lustres doctore hornenat- cesa amplitud de criteri, de la
le S m
La situació actual 16 una graos
arques de la miela Iluna 1 les jale.
a
molestar
la
suaceptibititat
del
del
curset
de
1922-23
serä
les(wat
I
—Aprt"
ha
donat
una
tan
d'un
Bareunetre
de
la
Vida
tun
semblança
amb la de fi de se.
est relles en els casquete dele maObrf i tancä la sessió el doctor pura mostra, que atraurem a la senyor Bertran, ene abstindrem Económica de Catalunya, la progle XVI, tal coro la descriu Oliteizos no deixaven cap dubte so- marqués de Cartilla, president de bona causa del triomf integral de
de demostrar que, illant una mi- a aració del qual exigeix una es- vaina Marg ine. Si no tos el sol,
bre la Identitat deis assassins.
Acadèm ia.
les nostres aspiracions, els catales explicacions matei- treta col laborada entre un noLisboa serle avui una cinta( marLes victimes degperen esser
Tots (metro conferenciante fo- lana de tots els estaments i to- ca prim,
dritt grup d'estudiosos i les Corl'usellades d'aprom després d'ha- ren molt felicitats pel sel.lecte les les valors mentals—ädbuc ele res de la seva carta Impliquen poracions oficiala de la nostra' ta, tumular, marabral
'Ve Wat afilerades sobre 611 dos públic que hi assistf.
PELA010
inda irreconciliables.
un idear' regionallieta,UMBERT
Extenent la aova acoló docenteB
•
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PRINCIPAL P'ALACE. —

aquells airols no siguin tots ben

Estrena de la revista

tinguin una pinta mes apetece

negree de cap a peus, o que no

Crl-Crl.

Les grans proves de
Tarragona

una pell mas torrada.
El segon quadro "Le pelele hindon". de veritatelement una meraicita de seda, de pell i de ploma, de color i llum i beche i tot
el que es vulgar. De vestit, el poc
que hi ha es ho; una densa de
Manolita del Rio es del mes fi i
del nues elegant de la revista, les
liudes truculentes, els xivarri
i aquella plataforma que
avança cap a l'escena, presentant
al públic una gran safata amb les
mil i una nits de carn i ossos, es
veritablement un "tour de forre"
que admirara i cornentare tot
Barcelona.
Com darrer número de la Kran
recicle, seas preg enln Una "Enpangnolade" tal eorn es fa en ele
grane music-halle deis patee s del
progrés material; aqueetae eZeP aget ede de" estas divinament
color. Miss LOVet, vestida de "relicario" i dient la boariventura
partir lo riume. Ele abillaments
i els "destrabillas" eón originatiernas i graciosos,
iii he linee laques i uns (latiente
i une vermells de sang de toro i
uns sarrells de plata, que na tenen res que veure amb la "tierra
de Maria Santísima". pera. preeisament ataque no hi tonen res
que ap ure a ~anees ene sembla
que saín baixats riel cel.
Respecte al personal de la revista, s'ha d'elogiar, després
d'elogiar al senvr,r Bayas, que As
el que hi ha passat mee mal de
rap, al gran danearf i "mellen!'"
Mr. Jara:son, que val tant or rom
pesa. treballant i fent trehallar
als alt 'ei, que as tot el que es
rot dir i després a ha "Cornpere"
Paulette Ainy. amb aquel' yerme
violeta i aquel t esmalta plalejant,
a la "commare"Yonne Aimee, que
PS va afinant cada dia mas i que
ja g emida rin rnesnyot. A Riman
Lar. a Marouerit te Grerionn. a Manofita del Rio, (pie traen els pana
llrulge'rs i no lee abandona la
greda,
A Vera Cnoper, a Violet Dalley,
a lotee les "girts" i a lathom p o rque tothom ho fa tan ha com pot,
i tollinm contra-meta a que
a p elarle signi una gran delicia
pets uPe i una g.ren alegrar per
las orelles, 1 a gent surf contenta i no encaparre ni fa mal.

Avui se correrá. l'anuncia t Gran Premi
del Moto Club de Catalunya, el "Trofeu
Armang,ue", en el qual Ventilar organitradora ha posat tot l'entusiasme de qué
sentare ha danta provee en guantes mana
testa:ares porta tetas.
Dimecres, primer de novembre, tindrà
llora en el mateix eireuit, el campionat de
motee i side cars; iguale precaucione que
per a la d'avui lean estat preces per a
aquesta cursa.
El precintatge i pes taran a Tarragona
el dia abans; el5entrenaments oficials podran ter-se els dies 30 i 31, tic migdia a

Barceiona un empreeari tinque el bon eneert i
l'empentsi de muntar una "revue"
a l'estil de París, el nostre públic
ßlita anal interessatet cada verada mes amb aquesta mena ireepeulareles. i avui dia ša "revue" del
Palace as una cnsa tan esperada
i tan necessària per a mollfesima
gent de Barcelona, com la temporada del Licen, els panellets
Toteants i el gall dandi de Nada!. La "revne" tot hi ésser easencialment feta daslernents p eleangers té un red regust de RamNa, un ealserit bareelona que la fa
nostra. Liestinia que la "revue"
no tingui encara un hon element
masele i un hon element remella, que siguin aclare de deba i
actora de a rtevue" perqueIi atabin
De de que a

de donar aquella salsa d'humana.
tat que b fa falta: pera ara per
ara. Den n'hi do. i nneallres
erelem sincerament que l'espeeferie del "Principal Palare" es an
eepertaele que esta molt a
i que tela torea falta en una
datad com la riostra on iii ha
molla gent que li agrada passar
Festona i que un li ve mai d'un
duro. "Cri-Cri" eagueix el cansí
triemfal i aerendent que remen çà "Chofer, al Palace". La
presentació as magnífica, ele
efeeles, de primera. i si algun defaltet ro m'acaba de fer el Pes.
el conjunt de digne de tot
Com rue d'una revista es traela. pasearem revista dels quedaos
raras importante i d alló que m'hagi dada' mas l'atenció.
El ¡maltea el furnia el quadro
anomenat "Simplirissimus". El lli
gam eecanie d'aquest quadro as
el que ens interessa menys, com
es natural, tant seas en dama qua
diguir que el music-hall ha malat
al eire i que la "revire" ha meNosallrea
al musla-hall.
tal
creiem que en lee tres Coses Id ha
vida, i vida de deba, i que el (are
1 el musie hall. oreara s'aguanten com el pr'mer la- La imporlanda dalemsl enariro la tener'
aquella murió de pallassos d'un
veril de tulla teadra que canten
bailen. passant-nos per les orelles un "escalfa' de 'encone de
carrer i de muele-hall amb una
grada nue ene satisfà del toa
"Le haiser du diahle". Arnh ele
tres anadros "Le Vitrail", "Mesce no]re". i "Cloches de Pagues".
Te el lo d'aquestee rosas I ant de
boulevard I tant par emocionar
pabl'e paesavolatil de Parle, amb
aquella punta de perversia i
mistela. VIIP causa les delirare deis
bona "bourgeois" de tot el món
que van ami) bimba i fumen un
"puro" corn una casa. L'efecte un
daran un sol moment, aquellas
anglesetes arel idea de gat i armeIlee T'Urea vestid a s de bruixa,
queden d'allá mas he, sobretot
peraue ein penes mas aviat es terna/s an a treure la disfressa i tornaran a saltar ami) aquella cara
dc salut une enamora. Las campanee Pasqua .56/1 Unes senyores campanee.
L'Intermezzo cómic deis excentr:es Jerry am] C.°, es del millar que hi ha a la revista,
aquests excéntrica, són tan bons,
com el que mes ho pugui ésser
i felicitern a l'empreaa per l'eneert que Ira tingut al contractartos. "Les niaeons maladroits", qur
alai titulen el seu quadvet, As una
pesar de finíssim humor. humor
de deba, a tall I le Charlota hein
viril mulas excentvies com mimesis
qua radser ens han fet riure tant,
p. ra peques cegades hem vial, una
nmeifeatació tan completa de comicitai. un areh els mea simples
dement e , s'arriba a produir els
pass de l idosos afectes.
Si ticattassim espai parlarlem
liares i bares d'aquella tres mar:abres plens de tristesa i de misaral i de greda celestial, perene in ens canaartem d'elogiarloe.
"La resale arrive", amb les modes, daavern i tardor i primavera. i ara les tres manifestacions
de densa; as un quadro llarg, peró que no cansa mai; i els ulls
es top en en aquella navols de rosa i de plata, i en aquell tornar i
girar de bravos i carnes i caree
pin la d ea.
Es eseeLlent la densa esirafa
'aria que ballen Mr. i Mrs. Jacaeon i la insubstituible alabe" Lovet, que nosaltres ja fa temps
que värem dir que era una gran
humorista i encara ho sostenirn
a peu i a cavall.
En el segun acte de la arevue"
se'ns presenta primerament alla
de "La leva densa i la nieva",
que as divertit com totes aquestes caneoneles erigieses que sem,bla que facin son peró que tenen
mil gustos i no ene cansem mai
.de sentir-les,
"Les parisiennes de afiliare".
, ais una cosa Ileugereta i entretinguda, on Renae Loor llueix els
cene ulls i els seus rabells de
."poil de carotte" que fan perdre
el món de vista.
I ara ve el gran espectacte que
du per tftol "La Conquarante" i
.que formava part de la "revue de
Bergere, de Parts.
El primer quadro de la "Conquerante", que as diu "la Porte
de Bronce", 48 una presentada da
pie IluitadOes; ee una Ilketima que

PALACE-CiTtE

Noves reiigioses
Avui: Diumenge XXI desairas de
Perra:costas. Sanas Barde, Donat
i Valenti, bistre; Cenobi, niartir,
Santa Eriajbia, verge medir.
Quaranta hores: Avui, a l'esglaeia parroquia] de Nostra Bosta de
Bellera. llores d'expoaició: de les
vuit del mall a les is de la tarda.
La riassa dervui: Dominica XXI
despres de Pentecosta, del dia,
color morad.
Cort. de Maria: Avui, Nustra
Dona de Maig, a Santa Anna.
Adoració nocturna: Avui, loen
de Sant Antoni de Padua.
N'entes en sufragi de les animes del purgatori: Avui a la seca
capella, Escorial, 155 (Gracia).
Ton del Muta Calvari, a la mateiaa

capella.
— Aliir van acabar al Seminari els exercicis espirituals que
han fet els alumnes de Filosofia
i Teologia sota la direcció del jesuita pare Jesús Josep Iglesias.
- Atiir ji la tarda va sortir
cap a Terrassa el doctor Guillaamb l'objecte de practicar lit
santa visita pastoral a aquella
ciutat, acompanyant-lo el aceretari de visita doctor Borne i el familiar doctoe Dula
— La senyora Dolors Pujol ha
fel un Ilegat d'ornament s espata
a resalaste de Nostra Dona dels

Dolors d'Olot.

Avill

Tarda

Per a evitar les aglomeracions de darrera hora, es fa present que a U taquilla del Novetats, alai carvi al local social, s'estan despatxant ballets de circulado, tribunes, de restaurant, etc., la
major part essent ja compromeses.
FUTBOL
El partit de seleootó d'avul
A les tres en punt, en el non camp del
Barcelona rinda lloc l'interessant partit
anunciat entre les duce seleccions del
gnm A i la del gro', B, que per les noticies que trnim, se dispersen a proporcionar
un gran partit.
Segons anunciat, durant el descans hi

haurà el rcpartiment de premis als mmpinas de la temperada matrera; san 26
medallas croe, clihuix dele germans Oslé
i confeccionades en ele tallers Vallmitlana. El campió de primera categoria reDra., demés, una formosa capa d'argent.
Tothorn qui ha vist els premie no pot
menys d'alabar el hon gust que representen.
Els jugadors del grup A portaran meiIlot blanc amb l'escut de Catalunya i els

El 11 gran pretil' Penya

del grua B vestiran el jersei de les quatre barres.

Rh'a
( do novembre)
Atigmenta a cada mament l'expectacid
que ha despertar aquesta gran prnva internacional i que per primera cegada reuneix al nostre país la inscripció de
cinc nacions europece, arnh marques i
coaductors de fama recaneguda.
NineU dubta que el vinent dimnenge, en el circuir de Vilairanca, seran habite lote el records de velocitat fins avui
existente en cursa de llarga distància i
l'ir:cris ha arribat al gran mäxim per a
veure si les marques realitzaran proeses
senthltuns a lee de les darreres grans curses d'Europa ea que han pro part els
Talbot, Asion Martin, Chiribiri i Austro
Dainiler per Ilur historial, per Iler preparada per Gran Prerni Penya Rhin, pugne el.s stus pilote constitareixen els asas
del volant i cada ú per si vol triomfar,
tot contribuirá a que la vinent jornada
figuri entre 153 més trascendentale arnh
sud cornpta l'autornobilimue a la nostra

Barcetena-Marttneno
Gen un präctic rnitjá d'entrenament
pels partits de campionat que encara li
falten, el alai) lapa-grana ha buscat
col.laboració del fortiesim equip Martinene per a jugar-hi un parti t amisteis el
vätent dime:eres.
Els esclatants triomfs dels equipiers de
Sant Martí eón garantia que en aquest
partit operaran rol el sen joc enfront dcha
campions; no Iii ha dulde que es veurà
un gran partit.

turra.

Mocione e la qeuntseil6 'de

Foreerrt
COrn ifn; i6 ele Foment han eelat formuhrides
eiegüents mocione: del senyor
Matons, perque es eiestinin 2;000
pessetes per a l'arranenneent
l'empedrat deis earrers de leavana I altres (Bareetorretae.
Del senyor Reitere, perrytie
col.loquin rerreres i slarreglin.Oht
carrers de Salvadors, .13tato leed&
1 Sant Pacata destinara se per a
cada un dele esmentats cenen,
2,000 pesentes.
Dril senyor Tornhe.perque ß'ee
ende tina nora rasant que eviti
l'estancament traigüee tel carece
de Ilaemr, enereuament amb el de
Raes. Premie en procredeixi TI ParranjaMent de 'la carretera de
Can Tunis en eh lreiette -entre el
Gran Emissari i
Dl eonyor ?enriele perque
formuli el pro...leñ e i pressnpoet
per a l'exe.eneiti del nnu narres
de la Riera de Tailenrea.
Del eenyer premie es
precedeixi a la entienda d'una
bombefa elartrien dill p arre de
%enes Aires entre la de Navas
de Tolosa i la núm. 51. ffeui-

narrló.e

'senyor rerarnrh. percput
' '5 plantin arbree Ih cerrer
Goncepria Arenal, .altint
Dant. T'asede ele Maramill. 1 'en
el Cabra i Puig entre ele rarriere
de Paul Maten 1 Santa fledntna.
Nene sansialain tinmhetert
elartrinnes al earrer de l'Alegran.
Perrma es tregnin lea ',arrea dipositades a lee avinendee, en la
part rin la Rie r a d'Ilrrta. entre
elerep erfIrriivsesdepFelilint ninn 21 Bryrrenr1a;eg_
Del

f

1

metes a rarraniameet f s !'a'fer
del carrer d'Amflenr.
-mal
Cea altea del semen, 'Bordas
perelie es formilli un pressupost par a la urbanització del
Carrer de la Miirtra.
PILOTA BASCA
Avfn als
En el Frorató Genital
L'Alcaldia reentera aes nneeerAvui i entre 50CIS de la S. S. I:. s'hi dors ile bieleieif, aire aaaaatia que
jugaran els segiients >irrite d'entrena- per tot el dia 21 de redime ne
ment
hagin ranviat la plana ile leal
A les onze mati: Larramendi-Olamen(exereini econam t o
Saa) heu
di ‘roigs) contra Mayolas-M. García.
ruin d'abonar de e prée ele la dita
A les dotze: Rigau-Palmada contra Fedata ele corresponente reeérrece
rrer-Eó (J.).
exposant-se. demem, a qua •sigui
corduida la bicicleta al diniesit,
per haver raducat per falta de
paeament el peemfs mune de circula ció,
El C,ongre's Internacional
d'Avlouttura
En atenia comunicaeiri que
la vida; "Anib la mainadera", un
president le l'Asseciaca5 Interdiàleg viu i graciós, rublert de nacional de 'Prats-Arme i inveeti,
color entre la mainadera i el nen
gadnrs d'avicultura. domiciliada
aesitjas d'históries meravelloses, a Ta p ires, ha diri g it A l'aecalde
a A cavall d'un bastó", el títol
teenyor marques d'Alela ra se 'Ti
de la qual expressa ja a bastaparticipa que el flonsell de 'la
rneut l'assumpte de la caneó.
mateixa ha nentelat are-melar la
La senyora Plantada fou una
invitarió del IVIiinieipl O! Barceintel.ligent interpret d'aquestes lona perque el segen .Congres
tres cançons Mussorgeki, eomEeposiri6 mundial trAeien/tnra,
pinetrant-se i sentint-les cum de 192e. se .erlebri .en terpreeita
artista d'esperit colecte. Vàrem ;
reiterant al maleta lemas
remarcar co ella els mas bells
el ser' agrairnent per les atenaccents d'expressió enternidora i done que es dispensaren al predranietica.
sid e n' i vicepresident ile 'PSTTIPTL..
Figuraven, a mes, en aquesta lada Assneittei len la seva recent
segona part, "Primavera", de visi t a a Barcelona.
Afegeix que EAssocancia es
Ilimsky-leorsakoff, elegant i exquisida melodia, i el "Fauna i la proposa que el ilti segon lecmgres
Exet
siqió aeenleisti marior aal t
pastora", de Strasvinsky, que si
que el que corona dl de 'Tm Hala.
be as interessant, no resisteix la
celebrat en 1921, i ano per a aiya
comparada de les dels dos compositors antenurs.
es divulgara cm tots -efe paises
la noticia de la relebrade del seTalaba la tercera part—cangon Congres i Exposiele. extre((ene diverses—constituí un èxit
mant la publicitat, per . esser deper a la senyora Plantada, la qual
sig del Consell i dele -m'embree
canta arras !ola la plenitud de les
seves es:celadas faeultals, He- de nue s'aeoneeeneixl &mar gran
im p ute a la producció i aria d'aus
der", de Sehubert, Schumann, Cea Catalun ya, i altres rerians d'Es
sar Fraude Grieg i Wolff, la majoria deis quedros varen esser panes, i portar a 'Barcelona a
monte dele que en diferente Hoce
repelas, afegint al final la cantatriu 1 — Oda sàfica", de Brahma. del món es dediquen a aix&
Als cornees executius del Con
El pianista acompanyant, En
Clanent Lozano, fou un digne i gres i de l'Exposició lii han es_
tervorús coelaborador, compar- tat inclosos tele tinents d'alcalde
tint arab la eantatriu els aplaudi- senyors Blajot i Barbe'.
ments de l'auditori.
Delegacions
L'Alealdia ha (latee& la seva
E. M. F.
representac-i ó en el linera .d'alcable senyor Massot per al parCenservatorl de rettenou tit de fulleo l que eelebraeä 'entitat "Júpiter" dama, eliumenice,
d'iguaiada
i en el regider senyor Eecode.per
als Jocs Florete que celebrare
Sala publicat el programa geel propi dia l'Ateneu Nacionalize
nera] deis concerts organitzats
La Verdaguer.
per al present curs, dedicats a la
Mostees a ~Arar

MUSICA

COMIC

Avui, dluinenge„ tarda i nit,
es prujectala la gran pel.licula
"trua Juan Teauriu".
-

brosa.

les tres de la tarda.
Les motos i sities de les categories A.
B C.; F. donaran cinc voltee al circuir
i les altres en donaran set, quedant quelcom modificada la base quarta del reglament de la prova; aire ha herid de ferse en vista dels inconveniente que es presentáven pele que en armella jornada van
al Cementiri i que han de seguir forçosatur nt part de la carretera, que estará
rigorosament tancada per al träfec de
qualsevulga mena durant la cursa.
També per tal modo es recorda que
la corrida cera donada puntualmente a les
set dei fruti.
Per tractar-se de l'esdeveMment motorista mes gran de l'any, és de preveure
que hi assistiri un pühlic tan nombrós
cnrn pel Gran Premi d'avui.

s.

Per després de lea representa eiona de "Don Juan Teauriu", 'El
nuevo Tenorio", que és posen en
escena durant aquests dies. l'empresa prepara l'estrena del melodrania de costums barcelonins
tilulat "El cabaret de los venenos", original dels senyors Unís
Capdovila i Enric 'fultau, obra per
a la qual s'eatir pintant decorat
que reproduirà característica indrets de la nostra carnet.
Aquesta conlpanyia ta igualment en estudi el drama rus de
Tolstoy "El apóstol ruso" (;Re
surrend!").
TEATRE NOU
Denla, dilluns, a la tarda, en
funda popular, es repre,seatara
la revista **Qu'as Gran Barcelona...1", pel l'actor Pep Marques.

Tete els enteres i equipe se troben ja a
nostra ciutat i començaran aviat
entrenamentS oficials.
Al'. anuncie de les expedicions organitzades arub nimia (laques:a formidable
cursa, s'hi ha d'afegir una caravana
automohilista organitzada per Valincia
Esportiva i que semilla será força nomla

Associació d'Atriles de la
Música

t

Concert Inau-

gural

Aquesta entitat inaugure el
cure 1922-23 amb la reaparició
de la celebrarla cantatriu catalana !darla de la Merca Plantada.
La senyora Plantada ens ofer1
un inteeessantIssim recital de
cançons a base de melodies populars estrangeres, cançons ungí v als d'autors ruscos 1 cançons diverses.
A la primera part — cançons
populars estrangcres — vàrem
trobar a l'exquisida "liederista"
un xic retreta i reservada. No
obstant, l'artista solee ben airosa, veient-se obligada a bisar una
bella canea francesa titulada "Ja
és morta", harueonitzada per C.
1..; una vibrant hongaresa i dura

taneons russes: "Complanta" i
"Narnmsa noia", harmonitzades
respeetivainent per l3alakineff i
Dargernirgeki.
Eneantadora lambe la canea
irlandesa "La darrera rosa desti ni", que recordem emprada per
',Mama en la seva Ópera "Marta"
ralemanye titulada "La pastora i el cu-cut", digna d'ésser signada pel propi Schubert, el qual,
eit digni de pas, s'inspire bastara en la cançe popular del seu
pats,
La insietencia deis aplaudinients l'en que la notable cantatriu afearas "Montanyes del Cenia/Y, l'admirable canee) nostra .
La segona part—cançons originats d'autors ruscos—oferia un
interés remarcable i en ella exedil la seeyora Plantada com
artista consumada. Ens referirn
aspecialment a les tres cançons
iPodem dir-ne carteuns?)
Mussorgski: "ha non-non de la
Mort", "Amb la mainadera" i
"A • e,avall d'un bastó".
El famas compositor rus se'ns
aparear en aquests tres petits
poemes ainb tota la torea del seu
temperainent original, amb Iota
la intensitat del seu esperit finament sensible, ben repressentatia d'un D'apar t aspecte de la seva raça.
En aquestes tres petites obres
mestres, Mussorgski fon veu i
piano en un interés únic d'expeesbill deta llisme. L'ànima del múeie s'endevina a flor de llavis.
"La non-non de la Mora," as un
diäleg atneniu entre aquesta i la
mare (l 'un nen a punt de deixar

ORQUEST

IV CONCERT

novella entitat Agrupació deemics

de la Música, d'aquella cañal.,

essent a càrrec del inestre director i pianista En Manuel Buraufió, dels professors En Rafe! Sorra, violinista; En Santa Sagre,
ta, cel.lista, i deis alumnes avenBajete, els guata, en deu sessions,
per ordre cronológic, execularan varis trios i obres eseullides
dels austors desistes, romàntics,
moderns i contemporanis, flgurant-ne de la nostra terra, Denles, com en el eurs cure passat,
lesmentat centre d'ensenyament
musical es dispuse organitzar al-.
tres concerts atta) valuosos elemente vtfeties de la nostra Multa l de l'estranger,

R A PAU

PALAU DIE.
MUJICA CATALANA

S'han assenyalat els dies 30 i
31 de l'actual -per al pagament
de les quan , itals que mensualment perceben de l'Ajuntanieut
ele professors.
L'arbitri sobre Ilequers
En romplintent del previngut
en l'Ordenança municipal de Parbitri sobre Boguen i . altres disposicions vigents, es In públic
perque arribi a coneixenkellt dele
contribuents eme el periode yo_
dit er¡untan i de recaptaeid
hitri. Corresponent al tercer Damustre de l'enriad económic Et e_
tual (octubre, novembre i tlesem
hrel camele:are el 2 , de .nevem.2
bre próxim terminare di '30 dei

CASALS

A LES 5 EN PUNT DE

LATARCA

malora mes, arda-arate que el dit
cobrament 44 domiciliare, pene
e)s enntrIbuente poden ter ce pa_
gament .de 'Jure eilOiftel nenne eae
reeerree, durara ,,tel teranáni
mental ad las eficines de ceeap_
tacsió POrretk pOneTiLB a tOtr s:4
dies feinere, de nou a una.

Nova aseeclache
electa munleireals
nPer a oferireli els leas res..
pendes i comunicar-1i ea seia
constitució, ha e.orreplimentat a
l'alcalde la Junta de la neues see
cietat que han consLituit s.is fico
clonaris municipals de la Secara
d'Artatris Indirectas.
Prenetetes centra la 00Ffe e
ele Mixta

Ahir visité a ralealde una .C.:o.
Missió d'industrials del diearice
te IX, interessant que TkO _auto_

ritzi el cobrament de les aranilass
irapoeades per la Comissió atiza
.adel 'Treball .per intraocie ..de
rhorari del tancament idlestabla.
menas.

---

Les gratis prcduc.
cions del progra.
maAjuriaespecial
Avui. a la MI, s'estrenare al
Catailuila" una de les pialícules mas artfetiques, Sitg(,teStives i interesante que s'asan proa
"Salón

"L'ADMIRABLE CRIC)1.
TON" as. inclublablernent. la re e
en la que amb mes enede-Ifeula
s'aconseguit assoeiar a ¡'efecte

plestic i art exqMsit iirteneement

motel, una idea genial que es

troba , meravellosarrent expresenda en els ;ntereseants guate es ea
que es deeenrrotila Parguniena.
"CErctrrcnv" es el Inli jürd0111'
fide l i respectuas esceau de l'Obe-

diencia als seus amos ande
exemplar resienació, mentre es
mon en l'escenari des convence,nalismes humansaperó que el dia
en -que, new fregs refiegiate ena
illa deserta, recapla per a
funde. directiva, Vearerciri ,de COA
manament que se li dar cuteix i se
Ii nema pecó que.eelti concedeixrl
fi, es el prototipos de la va:or real
i efectiva impee Jit-se- per la IrIP. •4
jestat del talent a les ßeelorm
d'una societat que atribueix vas
;ore i concede ix preerninturcies en
pugna oberla ami) les que la etaturalesa, ,eternament sàvia, serva
la.
Al dietat de • la seva amilanas
hauran de sotmetre's Ilnalarent
els que slai revelaven, re-eeslinte
se a admetre que un humil peeet
situar-se en determinades oca,
sione, per dret, propia al cap Jets
que la societat volaua posar da,
vant del ] ,
I .aixt, "L'ADMIRABLE CRICHTON", encara que mumeiree,reament mimes, reetableix reniperi.
de :a verdadera gerarquia, en la
que el valor prapi determine Chi.
llore reepeateuse burlant-se ea
canal d'aquells atarea que ele el:atenten .eonamentant-los en lee
Ibis del diner o de la sang.
El deterrotelament le la grane
diosa idea es el Sell mée encere
tat cumple/neme Si merevellusos
eón elspaasatges que s'ovalar alee
del iatah, en el seu desgraramt
viatge, ;es escames paute:e-A
quan la ala d'aigua penetra ea ia
nau i inunda les bales i caniarede,
es d'una realitat Lara emeelemexie,
que r.2speclador es caramen forra

dament impresionatA 'tal escena segueixen ele ¡taladros de la lila deserta . un hau.3
de regnar la vo:uatat de "L'ADMIRABLE CIMMITOIS'I. DI; peie
aatises grandiosos aliernea au
els de les selves per un es mouen
Ileons i tigres, e:dan a ruiz ualt
dele que arribaron i els el:e-pulen
Ilurs donrinis.
Finalment impressionen per la
seva feetwasitat els quaitro,s
que es deßen g rottla els Illkadros

de grandeses ele "IL'AttlAIRAULE
CRIOtiTON", .ollan auno i seneer
del . cor de Mary, la seca flemasia el poeta a sentir-se rei nema
llegenda en la que. a 'la 'seca ver,
chau de rendir lote el que MI ro
degen i fnedament cordemple ItC,40
l'esclava etiigurle en desgree a
fina en el eire trocejada per ies
leyese.
En [luan als artistes (amarregata d'interpretar aquesta
cula, en la que es Mina seda ale
personatges de la fameenweiena
novel.la, n'ea ha erou .dieut gerne
ThOnlaA Meighan asta aneare-reble en el eme paper i le Dateirresd
i que lkas feemoe.iseeines estnelthea
del cine, Gldria
Lee celan enearregades runa. de
perenninceir a l'altiva dama .anietoeretiene qual soberbia mata ele
de remar-se a In ara/fatal de
"L'ADMIRABLE CRI-C•IT•11,
l'abans majordom. l'altre. isla/
de l'ingenua i encantadora ',Chavito", la camheeca eenellla qua
fa un date atol seo amnr wer
CAtCHTCSI i que mb ...eme A piremi de la aran oonstaincia teta la
felicitat que lanca en.o' la mtigiea paratea amor.

Segurament„ peques pel.!feetee,
obtindran. cara "LSAeRDI CABLir

1

41•1111.11n

ORPORTOTr, um bLit Mi& ranas
alela i (titúlala. :imp ela peetteele p e rtriey al y rc o4auLt AJDAL4

ESMODA'L...

LA PUBLICITAT

Dlumenge, 29 d'octubre de 1922

wommmissom
Calçats

data en que al pararen( de la UniverTribunal popular sla.
vital se celebrarà un acte de protesta concausa per, tuteada (t'exilloseins
tra l'arbitrarietat del dit Senyor Miniscontra Antoni Rueda Grau. Destre, que es conforman de fer urna mapre s de les provee testifical i domada colossal per tal de no pasear per
cumental va informar e: repreperquè
la
Barcelona.
a
pregarli
s'interessi
1
ComIssió Provincial
Ministeri
públic,
sentant
del
La nova del viatge venia oficialment de
Ater visitaren al rector els doc- Madrid.
i La Comissió Provincial ha des- Companyia del Nord torni enda- senyor Peleche, i tot segut la
El Rector de la Universitat alrrera de la seva disposició relepanal els Fegüents assumptes:
Heirat tora Alciabe, Comendador i Mar- tratncut
del
càrrec
defensa,
a
de j a que no en sabia una paraula.
tiva a la suspensió del tren que
Exempehe de subhasta
el con- tínez, per a tractar de les honres
senyor
Darriobero,
amb
set/ destnentinsent ha estat rebut amb
lada per rijuntament d'Esplu- surt a primera hora del metí de e segii..! .nt resumen presidencial funerala del doctor En Marian El
{orca disgust pels cstudiants i els nomgues del Llobregat per a realit- Terrassa.
Bertran de Lis.
El
Jurat
ha
dictat
un
veredicte
brosos
nacionalistes que s'espenven rusa
La comissió ha fet veure al
ear les obres de construcció i re— El rector ha eenferenciat
30- BOQUERIA-30
d'ineuipabilitat i la Sala ha abdiaria Mn memorable emir la d'En Dato.
pareció de eempedrat de la ca- president, els perjudicis que la tal son, al procesat,
anob el-doctor Daurella.
banels
compositors
catalans
Tal
volta
disPosició causar ä al públic.
rretera que travesea el terme
— El professor W,,de, de la
Igual sort tingueren ele preceSegnixen
EI. senyor ,Velles . 1 . Pujats ha drats Jenaro Mercera Grau i Joan Universitat d'Ezlanger, que estä dea tingut tcma per a una altra saldara,
com la que es fea célebre en aquells
per
la'
sea
promès
intet'essar-se
GRANS REBAIXES
Exore/pele de subhasta
donara actualment urt cure de temps...
Trulläs
Sole,
acusats
d'estafa
i
lada per l'Ajuntament de Berga va part en 'pro de la petició dele d'associació Lllínita, compareguts conferencies de Radioteräpia proEl senyor Monte>, en el fons, és un
viitants.
ii
il 1113 31 dQ t me:
per a concertar amb l'entitat banfunda a la Universitat Central, de home assenyat, fluid l i previsor, que Osa
a la 85mb:y queda.
d'Or:entació
L'Instltut
Madrid, ha estat pregat de venir avingut a sacrificar una éxit personal per
caria successors d'E. Arnús, l'eASSENYALAMENTS PER A DEMA
reissió d'un emprèstit municipal.
a donar alguna Uiçó a la riostra a no destellar 1'er:e prometedor d'altres
Professlonal
Informe en rexpedient relatiu
Facultat de Medicina.
AUDIENCIA TERRITORIAL
viatges illustn. e..
L'Institut d'Orientacid Profesla
petició
formulada
per
l'Alcala
— El director de l'Inst itut
11•11n111011MIOn
sional ha rebut una comunicació
Sala pe:mera. — No le as- Figueres la remés al reetorat 96
oia de Moeietrol de Montserrat de la Caixa Biseaina
L'ADVOCAT J. M. TRIAS DE BES,
pessetes per a contribuir' a l'ho- catedriaic ele Dret Internacional,
de que es requereixi
felieit antelo per la col.laboració senyalament.
VIS
el jutjal municipal de la dita lo- prestada al Congres base de
menalge al professor Ramon i comunica el carnbi de despan
radial parque deixi d'entendre en Güernica que acaba de celebrarCaja!
AUDIENCIA PitOVINCIAL
carmen de Censen de Cene 391,
Per l'Autonomia un'verla demanda de judiei verbal ins- se. i a l'exposició de la qual entocara al del Brete
Ne) te asSeoeld primera.
ti per nIn Pere Llurnä en reme- viii gràfiques i publisitäria•
senyalament.
sentacie de la Cooperativa obre- eacions de l'Institut.
als
caledrälics
i
Horn reeorda
Semi) sagona•—Jutjat de 1T1011011rX."ArgiZERMI,
ra, contra Fcementada Alcaldia.
Aquest any l'Institut farà una
doctore matriculeis que de.sitgie
Anunei de concurs per a la de- enquesta respecte a grau d'in- niversitat. Rebatiere Valentí Az- assistir a l'Assemblea unieersitäeignacie deis Facultatius que en telligencia dels alumnos de di- cona. 'Jurat-).
Beeeló ternera. — Jul jai del ria pro autonomia, que es celeconcepte de propietari i supiernt
verses Universitats espanyoles,
br'ar'à aquest matt a dos quede
han de formar part de la Comise per tal de determinar el tipus Sur. Tinenea deade per al roba- d'onze al Paranimf de la Univertori. Vicens Josa Rannen y altú Mixta de Reclutament durrant
mig dentetligeneia del nostre tre. (Jurat).
sitat.
eany 1923.
estudiant.
tiecoló Quarta. — Jutjar de la
La Cernissite provincial ha desEl qüestionari per a aquesta Dareeloneta. Nort. Rapte. Josep
patxat els segaents assumptes de enquesta, ha estat confeccionat
la seccid de Comptes municipals: basant-se amb la que utilitzen les Abella. (Jurat).
Assassinat. Juan López altre.
Dictämees propesant l'aprovaUniversitats nordamericanes
(Jurat). Aquzst Mina assenyacid deis comptes municipals
Colúmbia i de Washington.
lat per a dos dice.
Atropells
Dosrius, Esteve de Palautordera
Aquest qüestionari, traduit a
i Sant Ilipedit de Voltregä, corres- diversos idiomes europeus, lamAe'egeIht
kidS
El noi Josep Garcia Guerrero,
DELS JUTJATS
ponente a l'any 1919-20; Cardo'4
s
de dotze anys, fou atropellat a la
senä assajat a les Universitat-,:
Ate-Ami'
be
meeraerUse,
na, Castell de l'Areny, Esparra- i Laboratoris de diferente chiplaça dEspanya per un automóoz CATAILX/NAM00-:41r527BIG
El
de
l'Audieneia,
secretaria
guera. Llueä, Pierola, S'ara Boi late d'Europa, les quals es rebil que fugí.
t. el Llobregat, Sant Martí de Bas. metran a l'Inetitut lee dades que dcii sen y or Florensa, ha iestruit
L'atropellat resultà ferit de la
dos
dihgùrrcies,
ineresant
vint-iVesanta Euiälia de Iliuprimer i
cama dreta amb fractura de la tiinguin.
un detiugut al calabosso.
terana, corresponents a l'ami s'obt
Ba arribat, procedent de MiL'ha substitult cl de la Llotje, bia.Se Passistt al Dispensari (111ose
4920-21.
lä, el doctor don Emití Mira, be- seere!aria del senyar Riera.
tafranchs essent portat dzsprès a
Les protestes per la sus- vent aesistil, con' a representan!
Estafes l'Hospital de Santa Creu.
pensó deis concursos do de l'Instala d'Orienlació ProfesZEOCtiO DO TELLnRIA
Del tren assaltat
sional al III Congrés Psicntecnic,
Alexandre Telex ha presentat
ramadcria
8'30
relebrat a aquella Mula!.
El detingut a Baraealdo per la
una demencia per estafa de 4.800
Dar:erament ,: han rebul a la
6'50
El doctor Mira ha llega er. el
.• • •
guàrdia usava el noin de Mi
Anís del Taup, ampolla d'un litre
Ceneraiitat 1 lieSgüents pretes- (lit Congrés, dues comunicacions: pessetes i joies de va r, contra Garcia Canto, i confessà nome3'73
mig litre
"
un subjecte que no ha sigui detes (fentitats agricoles:
650
.....• •
la
una
desenrotllant
el
tema
que
Jiménez
Martínez,
ampolla
d'un
litre
.
nar-ee
Antoni
"
Asturià,
tingut.
la
Carebra agrícola de Reme i
3'65
li fea conejal, que !enclava de la
ingressà immediade mig litre
de
30
anys,
i
"
per
Maria
lastagnes,
a
—
I
Rega
de
besa comarca, Sindical
1'50
d'un emite de litre
e Standarditzacie de les provee i
tament, rigorosament incomuni"
valor de 800 pessetes,
Capeanee. Unió de Vinyaters de fines
335
d'aptitud", i Peltre del di- d'un lot de perfurneria que va cat a la presed de Bilbao.
Cognac Boule Brandy, 2 esferes, ampolla
Cataluilya. Sindical de Vinyaters
315
"
I.a detenció tingué lloc el di3
elontblaneh, Sindicats Azedem. rector de lInstitut. senyor Ruiz confiar a un eubj ele, cil qual ha
5'
mecres i itnniediatament el jutge
Castellà. sobre "Efieäria de yola!.
" G. Byass, 1 copa, ampolla
les da Calles. Teyä. Vith, CaL' 5'50
..• • • • • .
degä de Bilbao la va comunicar
l'endenteció professiorvile.
"
"2
la Farfanya, Montgay, Prat
3
le
6'
•• •••
•••
per te'egraf al d'aquesta capital,
En aquell Congres s'acordä a
Lebregal. Sosos, Alforja, lbars
6'60
senyor Amat, i aquest al jutge de
Xere.e elacharnudo G. Byass, ampolla
telergele Danyeres. Pont de eelu_ proposta del representara de
6'
insla
Barceloneta,
que
és
qui
endal'Instara,
que,
d'aquí
en
"
eajarete
mara, Vilabella, Santa Cceonia de
6'50
trueix el surnari.
"Pallid Reía'
Ce:rala San( Lloren.; de Morunye. vant, seria dividida la lasca en
8'
El senvor Ileynnso telegrafie
sessions, quedant l'Institut enTío Pepe
823
Visita al nou governador carregat (Je la Secretaria de la
urFrentme-Mt a la Direcció General
.••
Vermut Neilly Prat, ampolla ...
de Presoes, interessant la premVi l'enceles de Vins i Escumeeos
Ahir al rei g dia el senyer Peig Secrie de Psicotècnica.
El governader ha publieat una ia conducció a Barceilona del de080
, • .• • •
Cadafaleia aeompanyat dcl seBlenc ampolla (envas 0'50) ...
circular de Sanitat dient que, de- tinget i al jutge dee,:a de Bilbao,
0'70
cretare del Consell, va tornar el
Clare te"
gut
al
mal
estat
deis
solana
i
da0'70
.. • ....
perque es comuniqui a Antoni Jireo geeernador civil, general Ar050) ...
"
( "
Negre.
vant la conveniencia d'intensiti- ménez laute de processament
eaeaz, la visita que aquest Ir fea
ear
la
canipanya
contra
les
ratee,
presó, die! al contra ell i que se ii
(1 eia abans a: Palau de la (Jet,
ordena que dins el terme de deu prenguf idee/ancló.
SEOC/0 BOMCONE2IA
,
dies els propietaria dele solana els
A conseqüència d'aquesta daLA
JUNTA
LOCAL
DE
La Col.lecció "Minerva"
netegin i matin les mates.
temió es possible que el sumari
Aletreiic al natural "El Nieto", tialina d'un quilo . 1'60
REFORMES SOCIALS
També ordena que els propiePtaeortit el volum XXXVIII d'a195
nova direcció, que doni
"
"
"
Pressec "
lel virtut de la Reial ordre die- taris ile pieos l'idees, especial- prengui
quella
coalecebe
que
enclou
per resultat la delenció deis alSil. Superior de P. i Rocafort, quilo ... 6'
aletee
estudi del senyor Aureli Cap - tada pel ministeri del Treball, Co- ment aquella que continguin t res autors.
"Itirba "Ea Pirenaica". Ilaunes 400 gr. llauna 4'75
me:1y sobre "El Contrapäs". Va mere i Indústria, del da 19 de substáncies propicies a Valieren385
Sd. Novelats "Olibrt", 'latines 600 gr.,
il.luetrat arnb profusió de gea- maig de 1922, la presid¡ncia de la tecle, de les rates, netegin ;mecate
4'83
" A mbrosía vainilla "Scleona'', eludo
Jinda local de Reformes Socials, pisos.
Vate.
... • • • • • • 425
Ilescuit, Si quilo
"
E! senyor Montejo
recorda a tots els patrona i obrera
que
es
(Mira
Ines
Passats
ele
di
3'55
quilo
Sd. Catalunya "Soleona",
ComIssió provincial que, segons la Llei de Consells de
de tenme, laical le orgaMleara un
3'63
s'ha repensat
La Corrí:está provincial ha des- Conciliació i Arbitratge Industrial, servei d'inspecció dele que lio han
075
-t'Ilota" en paquete de 200 gr. paquet
tenen el deure de comunicar unib fet i deis que ho han deixat de
pa l ea!. els següents assumptes:
270
'leerles de inig quilo, Hanna
Informe en l'expedient reta
vuit dice d'anticipació a la dita ter. A aquests S elh donarä cinc
A l'Esrola Industrial de Tercas,
490
a la qüestió de competencia presidencia, qualsevol acord dies mes de temps i si no lio fan
anat ajos-nata l'acre oficial d'inauguentaulada per l'Admires' Neceó d'atur o de vaga que liagin pres aleshores l'Ajuntarnent Parir les
nació de curs i repar:iment dc prrmis,
el jutjat de primera inetäncia amb la qua l rosa es dóna !loe a obres per comide del propietari. fi de que pogués presidir-lo l'autèntic
SECCIO GAFES
de Vieh que enten en la dernan- la intervenció de la presidencia Aixó es Parir tant pele pisos bai- Ministre d'Instrucció Pública, derogador
"da denterdicte deduida per la de la Junta de Reformes Socials, xos com pele soldes.
d'armen Decret d'Autonotnia Universita240
Gaee reeeentrai -La Cierva" ampolla
S A. "Ililaturas Guixà' contra la en la conciliació d'ambdues parte.
L'inspector de Sanitat propo- ria, que tan sols concedia a les Universi2' •
Xaeole.ta
Imperial
canyella,
e n eielat -Pereces Boixeda i Come
La mateixa Hei castiga ande sarà Si governador les leifilles que tas espinyoles--entre les quals es compta
... • • • • • • 2'
"
vainilla,
"
panyia".
multes de eine a 150 pessetes ale slagin demposar als que no hade fet la de Barctloua—certes facultats
... • • • 3.
"
Lacté Iliura
Informe en l'expedient reta- obrers. i 250 a 1,000 als patrons gin complert l'ordre.
administratives.
250
Sante canyella, Iliura
"
tiu a l'autorització sol.licitada que no compleixin ami) el deure
L'eminent diputat per Terrasa, el gran
... • • • 250
"
•
" vainilla,
per la societat "Manufacturas de comunicar els acorde presos
Visites al senyor Ardanaz Sula, va tenir la pensada de convidar-lo i
•
en pote, paquete de 300 gr., paquet ....... 125
Rosal" per a transportar fluid i eis mothis que indueixin al conCa proposava passejar-lo Inri cl (limad;
Han Niiitat ei non governador pels sens deinninis caciquils. 1 va escullir,
(eectrie (le la fäbrica de la seva Dicteaquel,ta fea. precisament el dia d'avui, BENEW3332=rtelralBSIBBIK.
propietat, situada a Berga, fine
La presidencia de la Junta lo- el president i el secretari de la
non grup de cases.
n
cal de Reformes Social, de Bar- Mancomunitat, senyor Puig i Ca-,
....meter,:msen suirsos »
ri lnie 1111.1•11IMEI
reafalch
i
Sane
i
Bohigas;
el
seInforme
en
l'experticia
relate]
,
eelona.
nyor Plaja, secretar' del Censen
a raid orinació soelicilada per
de Fonema; el doctor Ansia diden Teodor Miralles i Soler, per
rector de la Sanitat del Port; l'ada transportar i distribuir elecministrador de Correus; l'ailvocat
tricitat al pele de Vilada
ile l'Estat Mejor, senyor Larraz;
Guardiolens.
president i el secretare de la
Recurs d'aleada interposat per
Cumbre d'Indústria; el prceident
la S. A., "El Tibidabo" contra una
AUDIENCIA PROVINCIAL
ile leleeociació de Capitana i Pimulta que li ha imposat l'AjuriA la 8ec0l6 p rImera ha corneatament d'equesta ciutat i con- regia 1, nm:ese Garcia Cruz, au- lote; el director de la Companyia
de Regadius i Force de liebre; el
tra l'ordre d'enderrocament
tor d'unes lesions causadas al
d'unes obres de construcció d'uns liar Monumental a (luillen/ Car- director dele Ferrointrrils Catatare; els directora de Telègrafs
waters din el reclós de l'estació dona i de les que va curar els 2i Telefons;
el senador senyor Mo -Ud ferrocarril "FuniculiV".
dies d'assistència.
f o cal; eh delegat reee de Belles
La suspensió d'un tren
El fiscal ha solicitat per all Aria, senyor Cazurro; ces diputate
l'na coniissió formada per velas procesat la pena d'un any I deu senyors Casanovas, Flaquee, Guade l'arrease, Sabadell, Sardanyo- MeSSOS da presó correccional i nyabens i Torras; l'engineer dila. Ripollet i Montcada ha visitat 150 pessetes d'indemutzació.
redor de les Obres del Port, seA la tiecol6 tercera i davare, del
nyor Atnruir, i litolls creares.
el president de la Diputació per
DE /A
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MONISTROL-MQNTSERRAT

..ZOCIETAT A NON/CIA MONECAL•
Ronda S. Pau 49. Port dcl Angel 14 • Princesa 25-

Comoillyid d J1011
r

1

Semi

e4

posar en coneixeritent del leíble, t;tie des de denle, die 30
Aqueixa Companyia l. l'honor
del cerreta, e'obrirà al públic l servei fins a MONISTROL (CREMALLERA DE MONTSERRAT).
llores de sortida de BARCELONA (Mageria), a Ire 6, 8'34, 1329 i 1838,
Sortides de MONISTROL, a les 624, 819, 1343 i 1752.
S'adverteix st públic que aquesta Unja estableix la comuweacid Inés directa i breo amb
PIIONTSERRAT, segons el seqÜent itinerari.
Arribada .
..-A797.7.RnAT: a les 1059.
Sortida de BARCELONA: a les 834.
Arribada a UARCELONA: a lee 1920.
Sortida de MONTSERRAT: a lee 17'07
Per a comoditat del peblic, es despenen ballets d'anada i tornada, que valdran durant
cinc joma.
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DE 8TOTS-SANTS
de visitar les botigues d'aquesta

SOCIETAT per a

comprar bona qualitat de
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TORRONS I NEULES
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TELEGRAMES
La gran crisi italiana

D'Anglaterra

iliberals de Lloyd
George cls conservadors de ronar Law
haa concertat un
acord elet.toral
Londres, 28-En diferentes ejeeunscrI P ni o ns electorals sha arribat a un acord en sertut del qua l
eils diputats nacionals
que les represculaven en el disoll
Parlament no treciran competidora conservadors en les eleccions
properes.
lamí constitueix dc fct una nova coalició, pecó aquesta regada
sota els auspicis de elle Bonar
' Law.-1-1 ara s.
Londres. 28.-El quarter general deis eonservadors ha anuncia t que no oposarà candidats
conservadora als candidats
rala de Lloyd George en cinc distrines de Londres.
A provincies hi haurà tambe
Mella districtes on no s'oposarà cap candidat conservador davant dels de Loyd Creorge.
En canvi. els Iliberals de Mr.
Asquith han decidit oposar candidats als de Lloyd George on sigui possible. Lluitaran amb energia, especialment contra els candidats que hagin format part de
,rantiga coalició Iliberal.-hadio.
LOYD GEORGE EN CAMPANYA
Londres, 28-Mr. Lloyd George
ha sortit cap a Escóssia. Avut ha
de parlar a Ediniburg i a Glasirow.-Radio.
L'ACTITUD DE CHURCHILL
Durrelee, 28,-En el miseatge
¡Jirigit reseentment als seus electora per lord Churchill, declarà
que la seva actitud respecte al
Govern de Bonar Law será de pleSta Ilibertat, i agrega que segueix
teseent Iliurecambiste i Iliberail.
>ere que si judiqués necessari i
convenient la seva ajuda en be
d'Anglaterra, no vaciLlaria en
cooperar amb eis unionistes.-

Hayas.
ELS MINISTRES DE SEGCNA
CATEGORIA
Londres, 28.-Els nomenaments
de ministres de segona catego na no pc.re eteduar-los Bonar
Law fine despres de les eleccions
generals.-Radio.
EL E'aPie.E2ENTANT ANGLES A

PARIS
París. 28.-Telegrafien de Londres als diaris que als cerdea autoritzats circula el rumor que
Tambaixador d'Ariglaterra a Parts deixarä el set] !loe, a fe d'any
1 que probableni e nt serie substituel per sir Georges Grahame. actualment ministre a Bruseelles.

-Hayas.

UN DISCURS DE LLOYD c rzor,-

ELS LABORISTES
Glasgow. e 8 .-E1 senyor Lloyd
George ja remeneat avui la cam-

GE CONTRA

eanya eleelernt d'leseócia pel mitjä d'un diacurs en el qual parle
del programa del partit laborista.
Dentane la unió de tots ele parits no laberistes contra el Labeur Parla' i arare el seu dlscurs
aent reesorhr el perill que Iii ha
en les mesures previstes en el
programa laborista i mult capecialment respecte deis impostos
sobre eis eapitels i la nacionalitpació de 1-s vies ferrovieries.-

}la va s.

L'EXFLOTACIO DE Carr_SSIONS A RUSSIA

Tlerlfn, 28,-Comuniquen que
va a eeser portal a la pràctica
l'ererd concertat amb els Soviets
p r a l 'explotada de concessions
a fttl: sia.
Una agrupació financiera formula a l'efecte acava de posarse en relació amb els Soviets per
a equest objecte.
bes treballs seran realitzats en
In major part amb capitals neuti als.-Havas.

Els contingents feixistes marxen sobre Roma per a
alliberar, diuen, el rei
A Pisa, Florència, Siena i Génova
Facta crida a Giolitti .. Les pos"
sibilitats d'un nou Govern .' Es proclama i es revoca l'estat de Guerra
La situació es molt greu

El Govern reunit en sessió permanent
Roma, 28.-Els feixistes, conatlluint nombrosos i importants
destacaments, sortiren de Pira
en direcció a Florencia e anunciant que marxaren sobre Roma
animats exclusivament d'un sentiment entriütie t disposats a
alliherar al rei de.12s imposicions
fetes per uns ministres massa

ladee per aquests darrers, a
men y s de provocar sedosos disturbis. La situació s'ha agreujat, en efecte, sobtadament. Sembla que els feixistas -es disposen
a sostenir les seres reivindicactons amb tot el pes de la Ilur
f re a.-Ita dee.

del); la .--11 ave s.

LES POSSIBILITATs D'UN NOU

EL MOVINIENT FEIXISTA
Roma. 28. - L'Agència Stefani comitiva que a Pira, Siena i
altres lorelitats de Toscana. la
mobelització feixista ha obligat
a la policia i a l'exercit a pendre severes mesures de precaucit). sense que bagi ocorregut
per ara cap incident greu. - Ha-

yas.
LA SITUACIO A PISA
Pisa, 28.-Ha quedat establerla la censura telegrätica i teletai_
rifen. Ha estat prohibida la formad() de pares i la fixaciú
ni n ni f set os,
.Nombrosos feixistes han sortit malgrat de la prehibició, rap
a Floreneia en carnions entornó-

bits.
Els feixistes de Guisa han pu_
blieat ein manifest -dient que mar
xen sobre Roma no per sentiment
antipatr:61ic ni n.ntireialista, sine,
pel contrari. perque valen que el
Reno bag,i de some t re's a raons
(TEstat que avui l'imposen els
seus febles ministres.
A Liorna i Viareeegio es concentren els fe:xistes armats. A
FlorAncia han ocupat des oficie
nes de comunicacions. A Genova
les autoritats han movilitzat les

aoves Urdes en vista de la situad() a Roma i1 altr e epunte.-RaA FLORENCIA, siErdA 1 ezplova
Paris, 28.-El "Journal" pu-

blica un desnata de Roma se.
gama el qual nombrosos grupa
de efixistes han ocupat aquesta
nit a Florenda. malerat de la
resistencia deis carahinieri, l'oficina de Corceles. Els ataranta
donaren chis oe "Visen Pella".
A Siena. segrms el mateix ro__
munieat, Pl5 fraxistes clan apoderat dels quarlers.
Tarnhd a Genove. en coneiare
les noticies deis successos esdevinguts a la provincia, els feixistes oreanitzaren los seres fon
ces i aasetjaren la prefectura i
les oficines pehliours. Regna
calmo a lela la chtlat.-Havas.
R e ma. 2R.-Telegre fien do Pi_
ca que els nadenalistes i feiaktes , en los PVPS mnnifestacions han arlamnt al Rei amb
gran entussiasrne.--Havae.
GIOLITTI ccr.IstEix VUITANTA
ANY3
Ca ae ur, 28. - El senyor (Unlit ti ha celebrat ej smitanta aniversari del sau naixement.- Ha-

yas.

FACTA CRUDA A CICLITTI
Roma, 28, - El senvor Farta
ha celebrat una conversa per teM'un amb el senyor Giolitti. La
eonferancia ha ducal Harga

tema.
A consoqüencia d'aquesta conversa el senyor Giolitti ha sortit

do Cavan^ per a liorna .-flavas.

LA SITUACIO FOLITICA
Roma, 28. - D.3 totes les hipótesis contradictdries semlda
desprendres una certitud: la que
serie impossible de resoldre la
rrisq fora dels feixistes i cense
acc e dir a las exigencies manife.s-

COVERN

Roma, 28.-Segons informació
d'última bota que publica el
"Giornale d'Italia" es tracta de
constituir un gabinet Salandra,
amh isnplia narticipació feixista.
Taintiä es parla d'un gabinet
Mussolini conalitnit en la seva
totalitat per elements feixistes.-

Raras.
liorna, 28.-El rei l'ele a Faxta anit e avui continuare les consultes. Es parle de dugues solucions: un gabinet Giolitti-Orlando ancle la col.laboració limitada
deis ferxistee, e un gabinet Musa(dini-Salandra en el qual els feixistes tindrian quasi be totes les
carteres, encara que aquesta segona solne i ö no sembla tant probable, puix
diu que el Rei
cridare avui a Mussolini.- Ràdio.
EL PROGRAMA FEIXISTA I LA
QOESTIO FINANCIERA
Rema, 28.----El "Corriere delta
Sera" subrattla que el programa
feixista en el que es refereix a la
creestió financiera podria eeser
(d'elle si fos estrictament aplicat.
El senyor Muesolini deia a Näpols: el probleme financier es un
problema (le voluntat política:
n'Aleas nie milions serian eccmornitzats si tinguéssim en el Govern un borne que sabés dir "no'
a multes peticions.-Itädio.

perfecte, aixf com a quasi totes
les grana capitals dilate -lIs-

vas.
EL CONGRES DEL PARTIT NACIONALISTA ALENIANY
Goritz, 28. - 8'han itiziugurat
els treballs del Congrés del parta

nacionalista.
El cap d'aquest partit, el
senyor Hergt, ha pronunciat un
disertes en el qual va protestat
Contra la política d'execució del
Tractat i contra el conveni concertat entre hing Stinnes per part
d'aAlernanya i De Lubersac per
part francesa.
Ha d'ésser escombrat, afegeix
l'orador, tot govern que consenti que es despreci la ee gnitat del
Reichstag en la forma que pretä fer-ho el Govern de París.
La "Gazeta (le. Voss" din que
el senyor Hergt, despres de formular la dita protesta afegí:
Amb tot, harem de possar-nos
en contacte amb les torees- -económiques franceses que estiguin
disposades a fer-ho, sense que
alzó perjudiqui les nostres relaciona amb la Gran Bretanya i
els Estats Units, perú amb la
I condició imprescindible que cessi a lacte l'ocupació de territoris a:lernanys per tropes estrangeres.
França, arrea pot demanar
cemh raó prendes i garanties i
¡'inc volem perú
apestes prendes i garanties no
han d'esser barcos ni mines, sine' una cosa millor o sigui la eapardal de produrriö eednemica
d'una Alemanya Iliure. - Hayas.
L'ACTITUD DELS FERROVIAPAS

ALEMANYS

Berlin, 28. - Els ferroviaris
amenacen amb recórrer a ',rocediments extraordinaria per l'a yerUN ESTA? DE CUEMte. A.IXECAT los eetat denegat l'augment de
ABANS D'ENTRAR EN VIGOR
sou que tenien
Per altra banda, el partit coRoma, 28.-Ofirial.-Ha estat •
prorlainat l'estat de guerra en munista tren profit del descontent
libia des d'aquest migtlia.--lla- que regna entre el persemat de
tranivies a conseqüència de la revas.
Itorna• 28.-L'estat de guerra ducen; introduída en el n'alela I
que havia d'entrar en vigor ai leerla de provocar una vaga ge-n
mig(lia lea estat aixecat.-Havas. neral de treballadors.-Havas.
EL COMPLOT CONTRA EL. CANUNA Pr.DCLiltrA GEL GGVERN
CELLER
PRECAUCIONS
DIMIGS n UNARI
28 -Itere est al adopt aDIU QUE ESTA DISPOSAT A
de me cie res extraordinàries de
MANTENIR L'ORDRE
peerauci al volHint del Pa au de
Roma, 28.--El Corleen de mi- la Cancelleria per haver enrregut
nistres ha publirat una proclama e t. rumor que ea preparava un
dirigida al país derlarant que da- aterriptat pels elements nacionavant l'intent d'insurrecció el Go'tetes. (els (mala, segons sembla,
vern dimissionari té el deure de pretenien entrar per torea a l'edimantenir a tole rosta Fordre
fica Fines ara no ala produit cap
trobant-se disposat a motein e id n t .-Hava s.
plir íntegrament aquest deure
LA EA N DERA ROJA SOSPESA
corn a salvaguarda deis ciutadens
Iliures i de les inslitucions cona13erlin, 28.-El diari "La Bantiturionals.-Havas.
dera Roja" ha estat recollit i se
li ha probibit que surta durant
EL GOVERN
quinze dies, a conseqüència dina-ver publicat un article injnries
SESSIO PERGIANENT
H de Tee .
Roma, 28. (Candela-Des: de per rel m inise
la nit pasada el Cousell de mi- llevas.
nistres este reunit en el Ctuirinat.
ES CONFIRMA LA RETIRADA DE
El Consell lea devidit, de lleneLERCHENFELD
car una proclama al país, sertrula
per bits els ministres, aconsellant
Munich, 28. -lis estat conlirmat el nuals ciutadana que tinguin calme mer, que circula fa alguns die, de la reconfiarlo en les mesures de se- tirada dd comte de Lerchenield, presiguretat adoptades pee Govern nident censen bo y aré,. La noticia sera
rnissionari per a mantente l'oletee
oficial el dilluns.
públic per salvaguardar als eiuAquesta decissi4, que ha estat presa d'atadans liberes i les institueieee
cord amb els partits de la coLlició, provi
constitneionals contra :es manide Ics c:nsures diri;;ides pels popuWtes
fc s taCions srdieins p s i les term,_
bavares:)s contra la menvíria de la u:ruetatives trinsurre-er n e5 que es porda de la vida, dirigida pel cemte de
ten a rete a ',Jedive províncies,
Lerchenfeld al Guvern de hImpen i les
A Roma .srgueix l'ordre mes publicacions ultrareaccionaries de la com-

elammatureasems.

tesa de Lerchenfeld que han creat desagradable impressió.
En detenninats cercles s'indica cotn a
succesor poslsible el senyor Mayer, ambaixador d'Alemanya a París, que pertany, toril és sabut, al partit populista bavares.-Radio.

LA DEPEPI DENCIA DE WIRTH
DECLARACIONS DE VON
GERLACH
París, 28.-Telegraficrt de Berlin al
"Excelsior" que, interrogat Von Gerlach,
director del "Wel Und Montar, ha declarat que el Canciller Wirth obeeix les
sugestions de l'antiga bruocrácia monàrquica que continua sent mestressa del Ministeri d'Afers Estrangers, que en particular s'oposa amb totes les seves forces a
que Alemanya sigui admesa a la Societat
de Nacions.-Itavas.

LA QUESTIO DE" LES DIVISES
Berlín, 28. - Una intermediar
de caràcter diu que nou
regiament referent a les divises
estrangeres reconeixerà els pagamento realitzals an divises esL'alig e res pel mercal, interior fine
eh 15 de elezembre próxim, donant lambe facilitats relatives a
les comissions degudes als agen-

Declaracions de
Rio sobre la qüest'
de la jornada de yth
hores aplicada a
marina mercant
Parta, 28.-Els sots-seeretaa
de la Marina mercant, 11,
contestant a la Cambra de dipun
Iats a algunos interpel.lacions rp
ferents a l'aplicació de les uel
horca a la marina mercant, pee
de manifesta ele infructuosos e n.
toreos realitzats pels diferene
sots-secretaris des de l'any 194
prop de la Comissiö parifäria
ternacional amb l'objecte d'ami
seguir que tos internacionalitza
da aquesta Ilei, per a la marina
mercant.
Afegt que davant de la inutili•
tat dels esforços realitzats selle
cite de la Comissió perderla frau
cesa que veges el medi de trabe
una fórmula que satisfes a lava
garla als armadors i als inscrita

marítima. Les seres gestione no
donaren cap resultat i en vise

d'aixó els armadors demanarep

que fos sospesa l'apliració i re.
glamentació d'aquesta IIM de vea
hores.

Seguí dient el sots-seereta
que l'establiment de la .jernads
de vuit llores ha estat i és perfee,
tement legal, ja que totes les or

ganitzacions foren consultades
la llei observada en atisalut, res.
del moment que aquesta Ilei
estat aplicarla a cent cincelará
vaixells mereants sense proles.
tes. el Govern no permetere que
siget burlada.
Obrar d'altra mancha, ha acat
tes -exportadora per desposes de bat el sots-serretari de la Mari.
transport.-Havae.
' na mercant, seria trir-me a al
mateix.-Havas.
DE IRLANDA
REBELS QUE ES SOTMETEN
Londres, 28.-El "Times" pu- EL PROCES CONTRA ELS RES.
PONSANLES DEL DESASTSE
blica un despatx elleial (le Dublín
seg.ons el qual, en .1 corntat de
OREO
Corle nonibtasos rebels hai dei_
Atenes. 28.-U.n decret del Co.,
val les armes deOlarant que re- mite revotarionari
crea un Con,
nunciaren a cornhatre el Gavera. tell de G e
erra extraordinari
-haya',
a judicae a. lo' s els responsables
ce la ca'äst rete nacional, que ase
LA cor4FERzricsa INTERNAseguri plenament la defensa dell
CIONAL DEL TREBALL
processats El proces comeneari.
Ginebra, 28.-La ConferÑecia dintre d'ene den dies.-Ràdio.
Internaelonal del Treball ha (leridit de,txar vacants les dos pla- ELS AUXILIARS DE VENIZELOS
ces de vis-president, quedant aixi
A LA CONFERENCIA
acabat l'ineident sorgit entre els
Menes, representan -.s
senyers aonhaux i Rinaud.
eliats han estat informats pel
El delegat del (jorren japonès ministre d'Afers estrangers qua
presentä usa resolució recoma- el sen-o" Venizelos estere am k
nant que es prenguin lotes les bat a .1a C.mferencia de Lansari
mesures apropiades per a portar pels senyor Romanos, Caeinmad
a cap la coLlaborarió efectiva dels nos i el geonrai MazarakiS.-dadi
Estats Unas a l'obra de l'organit- Nas.
zade del Treball-Havas,
ELS REPUCtATS
LA C0MI58E0 PITERätAC'ONAL
CE NAVEGACI3 AEF2.1
Atenes, 28.--El ministre de Den
Londres, 28.-La Cornissia in- reticencia ha visitat Tessälia hl
ternacional de navegad() ríete ha ha pres disposmions per a Vaco.
cel.labat la sera primera sessió. Liment m manutenció dels retec
,Ha exarninat diferentes qüestions, giats. quo son alle en gran nema
entre ces l'informe de 1 ubcomis- lene. El ministre arrive fluir a Stul
sió sobre l'estabilització. Sobre tónica arath el mateix objecte.
Un diputat per Träcia que arria
les instalacions radiotelegrefiques a bond dels avions, ha estat vä a Selen ; ca ha donat detalle
convingut que tots els aparells impresionents sobre la situack
que transportin passatgers den- de la noble 'tú cristiana que abata'
ran clamar poveits d'aquesta ins- dona Träci t. A mes dels rete'.
talació• Aquest conveni no s'api- g r ata grecs hn sortit de Rodeste
caerle mes que als aparells que eninze mi! armenis, dirigint-se
transportan mes de deu perso- cap a la Teecia occidental. bei
carreteres celen plenos (le fegt'
nes.
La vinenta mime (lo la canela- Cris; els grecs abandonen indas
sió se celebrare a Brussetles el :es cullttes.
Per altre part, un decret n liss
mes de felirer.-Radio.
posa que la Comissi6 creada per
UNA PROTESTA DELS SoCIAL- a investigar salare les alrocitate
DENIOCRATES AUSTRIACS
reprotxades als tures a Esmirna
Viena. 28.--El parnit sedalellabora un informe que seri
demócrata lea dirigit una recta- satines a la Serietat de les Na.
'nació a la comissió de Finances e ions.-Iteteo.
del Parlament lamentant-se de
les eonvencions aprovades a GiL'AJUDA A LES FINANCES TUS,
nebra i formulant protestes per
QUEs
Tubservencia del pla adoptat,
Constantinutile, 28.-Els allt
Aeaba la reclamació dient que coneissaris allen hs han auteritzat
no s'avindran a cap pla en el ras als estatal:me/1 , s banearis pereed
que el Govern austriac es faci caneederain els anticipis adatsolidari amb la Socielat de les e:tata pel ministre de Finanees
Nacions en aquest respeete.-Ha- per a atandre al pagament dels
vas.
funcionates.-Havas.
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LA PREMSA ESTRANGERA
LA POLITICA FEIXISTA
El "Manchester Gne.rdian" puLitera un interviu (te Mussolini
en el qual el eandill feixista fa
• algunes consideracions importanta sabre l'actual política da_
liana i sobre lea intenciuns del
seu partit.
Mussolini ha dit: Sento una
profunda necessitat de pau i de
reconstrucció. A flälia ti cal restaurar l'ordre, li cal retornar al
'treball. Actualment, gräcies a la
'matra intervenció, la siluació
politice i la financiera poden esdevenir dignes dels sacrificis su'portats per nosaltres per la
causa dels aliats. Llavem salvat
el nostre pala dues vegades: Pri_
riera, quan estàvem amenaçats
' pel militarisme tentónie; segona,
'qual el boIxevisme italiä havia
preparat el seu infernal pla d'en
'Alg. En tela doi casoi

De França

I fej-

'jeme ha fet des grane serveis
a Europa i al món entera
l)'esser ja membre d'un Ga.
bietet amb un programa fixe-la diria tot seguit clarament al
milite italiä que els confictes cal
que acaben iinnuelialannent; tot_
hom ha de turnar al tretalt i
obrar pel benestar del . pata. Si
jo tos 9oder, cap tetó ne abonaria que les cainises negres aetuessin. Els legionaria obeirien
los tneves ordres i sabrien manten ir_ se en pan. D'eternal ande Iota
els altres ciutadans, el feixierne

abandonarla tot antagonisme pelilie amb el fi de servir únicament la gran causa comer; atad
es, la causa d'Itälia.
La suprema arnbició I la més
bella esperança de la mera vida
han estat i seran somete de veure los classes treballadores mee
ben tractadei 1 Lioeadee sei çus-

cidions de vinre en forma digna
dele ciutrolans d'una gran nada.
Els treballadors tenen el dret
saerosant i hurnä d'ésser reme/wats arel) prepoeeió al seu
ball; pela', si els Iconos tenen
drets, sehne els bornes iircumbeixen, sobre tot, deures. Jo no pro
adrnetre la clàssica concepció
marxista del socialisine i nego
que resdeveriblor del proletariat
pnieui deeenrutllar se a través
de la Huila de olasses. Cree, en
eitevi, nIe lur coop o rariö. El (toreen feixista declicarä tots els
Celia esforeos per a !a ereaeió
d'una democràcia agräria becada sobre el prineipi de la petate
propielat.
En pelttiea estrane.era serem
bon amies de totes aquellos na-

cieres que secan amigues nos_
tres. La riostra política serie niel
ei lliberal, acceplarem la rollatinrari4 de tothom, fina i Lt
(Jets nostres adversaris. Jo vull,
per,S, que el peble itteliä compren
g ui que el nostre ceincepte de

Wherfat i mplica una sev o ra dls.cfplina nacional. El Go‘ ern feialela cemeneare una nava era de
llibertat condicionantela a què
tots els partits comprenguin que
aquesta llibertat ha d'esser del
tal dedicada al benestar de ea
Pet cia.
Qoant a la situació fmanClera, erendrem les mesures mes
energiques. Ilavern de gastar
menys i guanyar mes. Probible
relea totes les imporlarions , ele
gra. El petate ha de menjar mertys

pa. El t'ostro

mot

sera.: la mes

estreta econotnia. Si la situachi
ho requereix, retornarem al radonarrent del pa.
EL MANIFEST DE SONAR LAW
Del niartifest adressat pel pri_
mor ministre ingles, traduim els
següents paräg,rafs:
"Es en aqecest moment d'urgent necessitat per la nació que
gaudiin de tranquil.litat i d'estabilitat a [la vegada a l'interior
i u l'estranger, amb el fi de do;lar lliure expreseió a 1.9tujetit

d'iniciativa j d'empresa deis nostres cenciutadans.
Per a aixce es d'alta imporläneia el retornar repidament i corn
pl , lament al regim de pre-guo_
nra.
Ref e rent a les nostres1 relaciona estrangeres ens proposem
traloptar nuca Unir' de conducta
estable complint lleialment eis
conier.unisos colareis; estem,
perú, resollament decidits a no
prendre'n de nous i, si conve, a
recluir ells que tenim. Espero atrib
contlanva que, sota la dirocciet
del secretart d'Estat d'Afers estrangers, les nogociacions per al
reglament ile la erial del Pecexim Orient atatryeran una pau
real i durable. Serd un fi riostra
essencial el sostenir la Societat
(le les Nacions de tot con i de
g u i sa präctiea.
El manteniment de la nostra
arnistal amb ols Esteta Cuita basada no pas sobre una entesa
formal, ans sobre la comunitat
de las qual serie horeell

aixf rom si bre la 1/ostra rerrut
companyonia d'armes, ha claisse
una de les directives princieall
de la politice britäniva.
La nostra primera tasan 5cri
lii ratificació del tractat aegio'
Hiendes. Tenim la obligació de
salvaguardar tia seguretat del
Parlament 1 del Govern d'Ielara
da del Nord. Desitgem enceratjar oil desenrotllament n r:nal
de l ' - India, de conformitat ¿n'Al
la constitució quo li fou edite,
rida per la Ilei de 1919.
La riostra preocupació
pal a l'Interior, es la eitneei6
del comerç i la necessitat de eee
nar foina a tothom. A aquest
hi ha alguns projectes del Goe
veril anterior que nosaAtres ena•
minarem de note Per aténver d
millorament del nostre ejelere
la primera cosa assencial da re'
duir les despeses amb l'esperara'
va de alleujar els impostres Qul
pesen tan Ilerdament sobre el'
individus i que traven enorme.
rAcAI. la

iadüntiu

eceueree de 1822

PUBLICITÄT

ONFER ENCIES
• Altres sobre adquisici6 de tee
rrenys i execuciö d'obres en diverses casernes.
Altres de concessiö de la me:an romput les dalla de Sofriments per la Pàtria
e 23 caps i oficials.
Altre concedint la medalla militar al grup d'esquadreta d'aviaA un errara de reno de la tap- ele de Melilla.
da han queilat reunas els rninisS'invertí la mejor part del Contres a la [l ees:defiere per a cele- sell en examinar els antecedente
brar l'uncir/el/ti
eue donaeen lloc a les destitucons del governador civil de Bar* L'ENTRADA
E l ministre del ir-hall ha ma- celona Martínez Anido i Pinspecnifestat a l'entrada yo
e no terna loe general del noticia Arlegui.
D
cap noticia que cenermar en la espees
de parlar el ministre
suposada \ asa de mecaelergies de de la Governació, china lectura
In
Sänehes
Guerra de la renteSantander.
E, ministre de Gr eeia i Justi- rencia telegrefien sostinguda amb
En
Martin
"z
Anido, i, ja en poMa portava alguns expedients
sessid de tots els elements de jud'indulte
El de l'ir/anees ha manifestat dici, els ministres tingueren mota
Que portava alguns expedients de d'apreevaci6 per la conducta sela Direcció de Prometets autor!- euida pel cap del Govern, la qual
zant la venda y caniu de terrenys. c osa contitueix una ratificació de
I despres--ha afegit—a escoltar confiança al Plesident.
ß'entra despees a l'examen del
ce que ens diguirn ieirquce suposo que el ministre d'Esta( ens tiartat coneertat amb Anglaterra,
dermeä inmole de les favorabilts- felicitnnt-se els ponents (minissimes meiliticacions delinitnes tres d'Estat i Finances) de que
del traelat /intle Ang l laterra.
la gestia supleteria que se'ls hi
—Hi ha algaina cosa dels nous ene/sir/rana en el darrer Consell
pressupostese—li ha pregnntat hagueas estat coronada per l'exit
un perioillsta.
heneficiant-se allament els in-JO i, uposic que en obrir-se lea teresses e9panyols.
Certs repemluirem e, pressupost El milie de tones de carleó anvigent; es dar que a reserva de glès que fi:enra ya primitivament
teme fern el non. Ja eompendran per entrar a Espanya amb la revostes gim (para a l't t de neceen- balsa le drets aranzelaris de 750
bre no t in/3 tenme de confeecio- a 350, ha quedat reduit a 750 mil
nar el note..
tones, suprema aspiració dele
El ministre d'Estat ha confir- minces asturlans.
mat que donaría compte als eens Es consigna en el tractat que
companye de la forma dennitivi, no matra Anglaterra formular reen que quedare el trartat ame etamacions ni indicaeions si EsAnglaterra, per a poder acordar panya. en concertar un conveni
la data de la flema. que nomas atub Portugal, i atorgues idèntic
queda pendent de iles cardes que tracte de favor comercial que
lenen que fer-se al ministeri eere celes a nostra zona de prod'Estat.
eirtorat.
El ministre de Foment ha (lit
Han quedat exents de drets els
gen la eeva ronfereeneia d'atnr oglornerats i -norninatirn" s'acorami') el president del Consell tia- de una rebaix de drets per a
rué per objerte donar-li eomPte rexportacie de plàtans i de tomàdo la desiienaci6 dels dos repree e ntants del ecu departament en tees.
La firma i ratificació del traela Cemissia de trartats. tat la subscriman la primera setEl senyor Senehee Guerra ro mana en nom dele dos paisos
t e nia note/iris del Marror a part dembaieador anglec i el minisLre
de les facilitades al mlgdia
d'Estat.
C irera.
El (limares tornaran els minis• El rafer'--(tre d'inetruerbe pral/ti3 tialimltat a dir que portava tres a reunm-se en Consell. ja
per manea de trimps no s'apeoträmin
vareM en el d'aviii aliarme capeELS TEMES A PARLAR
d iens d'Instruecia panca i la
A; cee,ria le mii t•t7es que 63clura dc ellstants projectes que
e'este e rdeb e e e l
canviaran im- prepara NI mini s tre del Treball
eresseoris e ere la (frita d'obre- de caràcter social. entre els que
neint de les Certs t e'artoptare nn fi guren el de sindicació peoreseee ied en r' elneice amb 'a N'erro- sinnst i altre eebre ildicitud de
ea de la hei
Snbeistencies, per la vaga de funcionaris.
• peder aeseayatar el regun de
La qaesti6 política de fons no
beetertrs.
fon !melada en el Consell (l'aLI
r•úr9PU " r`' b " u. " a " -- questa tarda, essent nostra lindera-5e
exeelients d'alguns mi- pressid la de que sha ajornat
els tele:mar/lee retare]
fins
ns al Consell del /amarte in que
!'alf " mf " arl en rer•de 'S ar"
lee altimes oecracions de Meli- es trovare el Rei a Madrid.
Ha ilegal. En Senchez Guerra
lla.
E! ge neral Dure-este ha Ira- a l s ri,m2,ors Je crisi clerulats avui
rre e mformrs ra m t
a,,,eie cercees polítics. —No
a„, p„ ara es e m i tara a hem palla!. en el Conse Ileraquesla dada
a s, rimmar les pocions del Ida,ta tarda — deja —
! de l'obertura de les Corts. pera
al vonants de Rimfera.
he de dir que per mes que rebo
A LA SORTIDA
alentnments i excitacions per a
FI Ceneell a p alee a les vuit del que rentinui geverriant cense el
Vespre, donant-se di trartat al concurs de les Corts, per no esmet e te aquesta nota oficiosa:
timar-ho necessari, no pus obli" Cernelt e ä el C ellie ell am b l a dar que son presiden( del Consell
l e -aura de ' s telegrames creuats
per haver-ho sgut avans del
en aquests darrers dies entre el Congres.
ministre de la elovernacid i el eloA mes. IPS qfiretions d'actuan ern civil de Barcelona, auf crin,
litat, expedient Picasen, tramitade la conferenrie celebrada entre einns i S n 1Iuri6 de la vaga de Coel president del Consell i el gov e rnad• ir que; a judici dial Con- musa tenida del suplicateri del
general Berenguer i algunas aljustifica les eesolueirma adral, tres reses, sen problemes que se
Pedes amb relació a aquel! Goe nenan fora del seu orgue
vern civil
a ia sera Quefatu- env
natural, que es el Pardeen-erra
ra de Poliria
A
la Ilum del dia i sense cap
Tambe se (-Tupe el Consell
>s darreres satiefactóries no- Ilei de rezels les passions s'assei els assumples es resolen
tteies retintes del Marroe, gue re- renen
eelen , de conformitat al !racial nolderimirt. sense
en les converses de l'alt comisserl i el Grivern, que enls es fa QUIN ES EL TEXT DEL TRACrac aneam e nt a precs de les rabiTAT AMB ANGLATERRAT
les que voleo sotmetre's al Maghzern, arrib lotes :es garanties preAl ministeri de Finances ban
vies necessaries, amb consonen- facilitat la següent nota:
cia al criteri constantment ¡naoUn per:e/die publica, suposant
tingut por armes( (locero sobre que sigui el test oficial. el tracia(
cl eariteter que ha de terne el oro- de comer amb Anglaterra.
teelerat.
El ministi ri d • Estat ha manaS'examinaren les moilifiracions testet clarea/red que cap de 1.'9
ir/trocla:des, a conseqüència dl seves oficinas ha donat aqueix
que s'ira imanta( al ilarrer Con- trat ii oIl pol reconeiser
set!, en el conveni amb Anglate- ticitat ni considerar licita la burra, j estirnant-se beneficioses bPeaciö.
per als ieteressus espanyols,
Compleix tambe a aquest nue'aprovä definitivament el pro- nistere manifestar que aqueix
text gime es publica es apeerif
despatxaren a q uests expe- per laut , ne pot prestar-:. e fe el
dients:
contingut, que pot esser equivo- cat i que, segurament ho es en
Marina—Un expedient de
hort al
allguns extrema, i, clames, Cl'IlaiGräcia i Justicia.—Diversos ex- d • ra perfectament incorreda la
pedients d'indult.
publieaci/5 d'un tractat que no
Ilisenda.—Expedient de credits este, acebat i que s'ha passat a
informe
de !a Junta d'Aranzels
extraordinaris, un d'ells per a en,pliacid dels credits del personal Valoracions i de la Comessia prosubaltern de l'Estat.
teclore de la producció nacional,
Altre sobre alorgthe de te- es tan sois amb robjecte (111n els
rrerrys a l'Ajuntament i Diputa- senyors vocals (raques( Inititut,
el6 provincial de Tarragona per puguin estudiar-lo i donar llur
ilustre iminió al Govern, reepeca construreiö del Museu Arqueoto de la saya eprovaciö, o modi •
Maje 1 Biblioteca provincial,
Altre sobre donar/he de terrenye ficaci6 del conveni, de cap mea l'Ajuntarnent do Jetafe per a nera autoritzant ni a aqueilos
camp d'aviada .centres ni a cap deis senyore
Altre sobre adquisicid de cases que elis formen, perquè puguin,
per a ampliaci6 de la Universi- trencant regles que no precisa
escriure perquè existeixen, dptat de Valladolid.
Guerra.—Dheersos expedients nar-les a la poblicitat cense la
deguda nutoritzaci6 deis prestde trämlt,
Altres sobre adauisiciö de ma- (rente respectius d'ambdues corporacions," e
!erial
EL. CONSELL DE MINISTRES

ST

negociacions?

LA QUESTIO DEL MARROC
Ampliació d'un comunicat : Tropes repatriades z En Berenguer
vol que es resolgui el seu assumpte : Els fruits de operació : Una rectificació : La réplica del vescomte d'Eza : Els
canons dels moros
Part oficial de Guerra, ampliant el darrer telegrama, que
diu lo següent:
En aquest moment, i despees de
comunicar a V. E. part de novetats, rebo de Melilla les noticies
següents:
Cene indicava a V. E. comissió
Magzen es traslladà a uafora, ceBlebrant al camp una conferencia arnb més 200 cabilenys de Tatersa i Benitusin.
Acaba de tornar Zauia.
El raid efectuat avui per la harka d'Amar-Echen i Amb-DI-Kader han agafat nou canons en Loe
dels cene que avig comunicar a
V. E. i 90 projectils de cenó. En
ràpida rnarxa ha estat sorprès ene
niic que ho ha abandonà.
A Kaudin s'han presentat dareal del caid de Guelaya i Benafu, 300 indígenes de Beni-Ulad,
amb llur cap de traerle Uardana.
Anit paseada, a l'auiguada de
la posiciö Drius, foren sorpresos
per l'enemic uns soldats d'artilleria que hi hacia a prop de l'aigua,
resultant de l'agressió mort el col
dat Joan Pérez Martín, ferit greu
el soldat Pérez Jiménez i ferit
lleu el soldat Manuel Martinez,
tots del regiment de cavall.
La torea de protecció persegui
l'enemic i sortf per a recollir el
cadàver, haecnt quedat morts dos
cavalls.
A la posic:e d'Unadam mort sob
tadarnent el niel( d'aviii el tinent
del batalló de Girona don Maree,
Ii Itarrinsarrante."
ARRIBADA DE REPATRIATS
Aquest mati ha arribat un I ren
militar coneltrint el batalla dalia
fanteria d'instruació que fa dos
meros marxä a l'Afriea.
Aquesta tarda /D'el espera Is
trens amb grup d'instrucció de
cavalleria.
Les forces han estat T'abades
per les autoritats i moll de pu/die.
EL QUE DIU EN BERENGUER
En general Bcrenguer ha ma•
nilestat que no tema altea melera
sobre !la pelleja de suplicatori que
aguait e s donades pels
Ha a tAgit que eneconeivia
cierren( es forniu aven Contra'
en que es basa la rietreid del snplicator i , pelee eue eI seu des:: e mvIssirn es que el Senat era( /tan
en aquest assumpte. al qual efe,te visitarä al cap del Govern. de,
sil jes d'assabeetar-se de la dale
de la reunid de les Corts i niernfestar-li quan gran i legitim bs
son intimes en que aix(5 sigui en
el termini més breu i peremplori
poseib•e.
"Heraldo" publica unes manifestaciens del general Berenguer
sobre rexpedient de reeponabilit ele.
Es plan de que se li concedeixi
el suplicatori, perquè arnb aix6
lindre ocasió d'aclarir modtes cosce,
Ec verltablement absurde—afe
gf--que el general Agudera, que
era eapilä general de la primera
regid quan s'enviaren els primers
reforços a Melilla, arran la catäetrufe, i per consegüent responsable de la defiriera. casi nula i dolenta instruccid que tenien tul/lenes forres, sigui el que vagi a judemr-me ara.
Tot aixd es una mica absurde.
La nieva responsabilitat no es
una responsabeitat material, ni
una responsabiiilat innuediata:
es una responsabilitat moral, ei
que pot cabre a qualsevol senyor
que, estant al front d'una empresa no tingui la sed d'aconseeuir
l'èxit anhelat.
Aquestes reseonsabilitats es
sancionen deixant Ciedividu responsable el eärrec que veda ocuparla
Aleó fou lo que vaig pretende(' multes vegades. Empero, altavors no seern va admetre a dirnissi6 que del carrec tenia presentada. Se m'nbligä a permaneixer
el meu lloc fins que el assumpte
estigués resolt; i quan ja careixia
de dilicultats, dones totes havien
sigut vençudes, i (luan la suhlcid eslava a rabast de totes lee
fortines, Havors és giran se m'ex'
geix aquesta responsabilitat
que en realitat ja ha prescrit
al no adnietrern la liiiliiSSiÓ que
vaig presentar ala primera ruoment s.
Respecte a les actual operacimas a Melilla, En Berenguer ha
tel observar que s'han pres les
maLeixes posicions que ja hacia
pres el general Silvestre, con, edil
Tayondait, Axdir-Aesus, Redor de
Beni-Ulixeca, etc., elle constitueix a la Inda eetablerta per En
Silve s tre aleles riel airea avangament a Annuale

No hi ha hagut dones, rectificache de metete ni de conducta.
S'està fent el mateix que es feia
i que tantes censures meresqué
a tothom allacors. I una de dues:
o ara s'està procedint malament,
o les censures d'aquel' tenme O,
ren injustes.
Respecte als presoners ni s'ha
lograt el rescat, ni molt menys.
Emperó, l'opine no expresa les
seves jererniaques lamentacions.
Prova aix6 que al voltant dels
presoners s'havia fet un ariet per
a cornbatre a l'ex-Alt Comissari.
Tasaba es curias que al vescompte d'Eza vulguin exigir-se-ti
responsabilitats•
Si hi hagués alguna responsabilitat per a aquest senyor seria
únicament pel que es relaciona
amb l'administració i el proveimera de l'exireit, tota vegada que
amb respecte a la direccie de la
campanya jo no m'entenia per a
res arnb dit senyor, sine amb el
marques de Lema, que allavors
era ministre d'Estat, i sobre el
que, cas d'haver-n'hi, recaptaria
tot genere de responsabilitats.
Aixd en el civil, ja que en el militar, en (luan a les responsabilitats militare, allf estävem els generals per a assumir-lee.
No comprenc. per tant. les cansec que pugui tenir el vescomte
d'Eza per a pretendee descartarse rraquest afer i dir, per exempie, que les posicions de reraguärdia no esteren consolidados.
Jo agrairia molt que tingués a be
explicar-me en que cons i steix la
consolidació de les posicions de
rera-guàrdia. ja que per a mi
conslitueix una veritable incongruencia. Si deepres d'aquest a explicar/16. comprengués CP1P PI vesmate tenia rae, ho preelemaria
amb molt post. sobre tot per hacer après una 'rusa que encara
ess o nt
ignoro.
Por fi, ehre la solmissie del
Ralsuni, diu que si tingues la
plena convierta de la lleialtat
d'aquest cap. el fet de que resid e /si a Tetara no tindria impírr
tlecia de cap classe, pecó com
aquesta garantia no existeix ni
pot existir infle el deixar-la
rreideixi en (lit punt, es un greu
perill per a Espanya ja que domina totes les comunieacions
amb Xauen i pot donar-nos quan
vulgui un fort diegust. Crec que
es un error moll lamentable.
OPERACIO DE ne COrdEIXE. re EN T
etedilla.—Enrara que existia
el propasa d'ocupar la callada
de Tistallassae, la qua/ faralita
l'acres a la collada d'Ann.ual, es
dese,' f puix avançava el
dia i el Doe muntanyAs podia ata
vneir el desenrotllament de l'ene
mic.
Les tropes, i espe e :almen e els
inlifgenes, es limitaren P11 Pope-,
rariö d'avui, en efectuar un roconeixement en la dita collada.
Precedint a les nostres t'orees
que ocuparen Buafora, hi aeava
Pm us -Bl-Rnffi, amb la harke amifea policia indígena i els gums,
seguien les torees regalara de
DETALLS DE L'OPERACIO
A d s quarts de sis de la tare
da han facilitat al minis tari
la Guerra la següent nota oficial:
Segons el pila convingut, a (loa
anarts de vozt fou ocupar naziAzza, primer per les barquees i
despees per l'operada) en completa normal o at, puix echen sor( vedes toles les antures dc la
divisarla i fortificant-se la posició senee que se senti ton.
Les baixes deuen sor eeeassfssinies, limitant-se les comegudes
alguns indfgenes.
Concedeixo extraordiehria importäncia porlitiea i militar a Tizzi-Azea i la divisada en que està
enclavada, puix uposa la seca
cionpatri6 Penrotllameet d'Annual. Igueriben i, dl que és mes
important, la cabila de
serle i en part la de 'Fon -aman,
la qual cosa permet tenir molt
falagueres esperances per a l'esdevenidor.
Ordeno al comandara general
que fortifiqui srelidament tan im
portant posició que, amb les ocuparles abrirte d'ahir, c'onstitueix
una formidable linfa de defensa:
Avui han est at agafat s non canons, en la Unja de la arete, ultra els recollits atine
Els nostres orartidaris han sorprec el zoco Tienza de Beni Said,
brin mora ols rape rebels que hi
havia 1dit neo, rallan fet pro:

PREMSA ASSOCIAD A
: CORRESPONSALS
sonare alguna per a tenir-los en
rehenes.
A conseqüeneia d'aquest tel
estä tornant Iota la peblaci6 all
territori de Beni-Said ocupat,
la submissió de iota la cabila
és imminent.
El comandant general de l'es,
quadra em diu que ahir tarda van
colar hidros 1 dirigibles de la divisió naval damunt les bateries i
poblats enemics d'Afrau i SidiDeis, tirant bombos, aconseguint
destruir gran part de la fortificació d'aquesta última i sembla
que desmintieren un carió."
NOTICIA RECTIFICADA
Les informacions que art it es
donaren sobre els acorde del Consell Suprem de Guerra i Marina
sobre el general Berenguer, no
eren exactas en testa la seva :rae
gritat.
El julge instructor s'In dirtgil al Consell Suprem do Guerra
1 Marina demanant el procesament del general Berenguer, i el
Censen, el que ha acordat, és que
dit escrit passi a informe d'una
ponencia, de manera que el Suprem no ha pres encara cap ceso, lucid.
EL VESCONITE D'EZA FIESPON
A LA PONENCIA
El vescomte d'Eza contieua les
s e ves repliques a la poneacia de
la Cornissió parlamentäria que
muté en l'expedient Picasso.
Quan va esdevenir el fet d Aharan—diu—vaig procurar adquirir els millors coneixements del
que ocorregué, procedint allavors,
igual que sempre, arnb el mis
gran zel
El general Silvestre, una setmana abans deis esdeveniments
telegrafiava l'Alt Comissari donant-li la impressió
tranquilitzadora le restat de les
eabiles, assegurant que hacia terminat per complert l'alarma i la
incertesa provocada pel fet d'Abaran.
Quant a que els soldats que
s'enviaven estessin mancats de
tota instrucció milltar he de dir
que el ministre de la Guerra es
l'administrador de l'exercit perö no es ni pot esser el motor,
ni el general que el mogui i que
l'empri. seer aix6 a mi em leas_
tarà en dir que el decret orgänie de l'Estat Mejor Central
Resigna ecneretarnent com el pri
mer drls seus comesos la instrueciö derls soldats
El froblema no fe sola d'instrucció del oldat. No hern llega
tete que des del primer moment,
arabais d'arribar a Melilla, foren
pesades a la avantguarda al ni_
volt del Terç i dels regulars, les
forces del betalle) do la Corona,
que no eremde les que podrfem
considerar adestrados i que no
obstant, des del mateix instant
es cobriren de glória? Es crue
portaven mes instrucci6 o menys
que les liares? El que pasea, es
que giran feren posadee a prova,
tingueren comandament i per
aquesta red cumpliren amb dl
seu
Des del ministeri de la Guerra
vareirg intentar la dotació de recursos ecomemies a les comandàncies i la ereaciö d'un exercit colonial que permetes suprimir el tercer any de cupus torees.
Tambe diu que sempre procuré atereire guantes petectore 11
taren tetes i acut a la eavallerositat d'ailgun ajudant del gene_
ral Silvestre que se'm presenté
un dia de part d'aquell general
amb iria nota de determinados
peticione de material per a Melilla i
a presencia
de l'ajudant vaig anidar ale generals caps de les respectivos
srecione (Arl Olerla i Intendencia), ppe a que ordenessin PI lliu
rament de quant es demanava.
Acaba refusant l'acusarle de
negligencia gue es lleno sobre
dl Govern de que formava part
fent constar que abans seria
precie demostrar que en el temps
liel sour cornandament havien
p et de mitjans i d'oportuoitat
sutieiePts per n cm/relate totes
les (Ir/helarle/les, si ele mals nai_
xeren areb nosaltres, si ens fou
possible en el niel temps Ítems
mesas tallar-los. Es evident que
quan es parla d'aquest particular, te nulo ser d'una ambigiletat
intulerable, i en tot cas, hauria
d'anar-se a una invesligaciö es_
erupulosa que parteix d'una daIm mult anterior a aquella del
die en que nosaltres ¡u/line en el
cerreg a la Cambra regia.
FUNCIONARIS FORA DEL CO3
DE CORREUS
Ilan quedat separats del servei
de Correus, tres cape d'adminis( pació de primera clase, 1 do seguita, 5 de tercera, 12 de negoc
im iat do p rimera classe, 10 de segema, iä de tercera, 100 oficials,
200 segons 1 25 tercers.
Per les dites dades, resulta que
(rueden fora del Cos 444 funcionaria.
UNA VISITA
El senyor Cambe ha contornee
elat aquest metí amb el raiwzlre
•
d'Estat,

EL PLET DELS ENOINYERS

Barcelona-Marroc
El tractat anglès
Amb gdans titulare anuncia
"La Voz" d'aquesta nft gne suban
romput les negociacions entre el
president del Consell i la representaci6 dele enginyers industrials encaminados a cercar una
solució al conflicte plantejat pel
Decret assimilant els oficials dar
tilleria als enginyers industrials.
Com conseqüència de la.rupe
tura diu que ea poasible que el
dilluns es plantegi la vaga genes
ral dele estudiants.
Rostres noticies són total i abei
solutament contràries.
El president del Consell té res
dactat el Deeret, que coneixen alguns enginyers induadrials, dele
que ha merescut l'aproveche.
En l'article 4 del citat Detecte
es deroguen les disposicions anteriors i per virtud de l'article 3
es faculta al ministre del Treball
per a que assenyali funcione que
competeixen als enginyers industrials en relació arnb la inspece
cid d'obres de l'Estat,
Si es té en compte demés que
al ministre crEstat tindrà d'aseessorar-se pels propis enginyere
industrials, sembla bastant absurd el judicis publicat en el citat periedic de la nit
UNA SOLUCIO DE REIAL ORDRE
Cm/1 anunciärem, tan aviat terni el Itei, posaré a la seca firma
el senyor Sänchez Guerra un Decret resolent el plet entre enginyers militare i civils segons les
peticione d'aquests
LA PERSECUCIO DEL CONTRABAN
Segens dades facilitades al mia
nisteri de Finances elan efectuat, per les torees de l'Institut
de Carrabiners, durant el sepa
semestre 4e l'any actual 6.902
servees amb detener& 1.225 cape
de bestiar de llana, 20.923 quilos de tabac. 91.943 quilos d'alcohol i 73.929 d'altres generes.
També decomisaren dues ora..
barcacions, 22 carros i 48 alambine destinats a la preparació
clandestina d'aiguardents.
Per les mateixes foroes
estat apresat a la comandäne
ele de Cädiz, fa poca dies, un
vaixedl contrabandista angles
"Carnale", de motor, procedent
de Gibraltar,
as guatee hornee que el tripalaven declararen que, en veure's
sorpresos pel carrabiners, havien
llanera a la mar el carregament
de tabac que el vaixell conduia.
ELS LIEERALS CONCENTRATS
El miting que prepara la Concentraeiö Id:berra a Saragossa
se celebrarä probablernent el dile •
7 de novernbre.
Abans, per a últim detall 1
acordar la data en ferm, es ras
uniran els senyors marques d'Als
/mermas, Alvarez (don Melquias
des), Alba, Gasset i Alcalä Zae
mora.
EA primer i l'últim ja han confe re mera t.

LA "GACETA"
El diari oficial publica les se.
güents disposicions:
Del ministeri de Gràcia i
tícia. — Nomenament per a l'esglesia i el bisbat de Baleare a
Era Sacaribs Martin i Refine
bisbe d'Osca.
Iteiall ordre dictant regles encarninadee a especificar la forma
en qué han de cursar-se els ex- ei
enfielas on es ventili la qüestió
jurídica en titols eslrangers que.
serveixin d'antereedent a la ligue.
decía fiscal.
Una altea Ira Id, que es conyoqui s'animen convocaberia per
a un cura de pilote civile d'aerear
plans.
Una altra id. id, QUO es convoqui concurs per a la compra de
tinques rústiques per al servel
de reacia i doma de poltres
qualsevol de les 47 pro 'note.'
de la península.
Reial redro del m t ni-'er i (8111'
la Governam6 !lomeara al 'Hm.
nah davant d.hl qual han da fer-tre
ele exärnens d'aptitud por a
coniptador de fone provireials i Ti
municipals nun Governs Mas.
m
Reial ordre del ministeri de !'
Foment disposant que s'obri un
eoneurs entre els 'm'encere de
111111 P B amb tftol expedit per l'Escola Especial de Madrid a optar
als premis consignats en el cae
pftol novè, adicta primer, corte
()opte sete, del pressupost vigant
d'aquest ministeri,
UNA DISTINCIO
El Comitè d'Estudis Basaos ha
rcbut una eernunicaci6 de la Junta del centenari de la volta al mate
utorgant a la socieMt la medalla
commemorativa d'aquest esdevenlment.
El P. Zar-artes ha trama tut
treball per al llibre d'homenntem
a Echegaray acordat en rd,
gruta de Quernica.

Diumenye, Z0 C OniursPO

LA PUBLICITAT

G ASE T A LOCAL
011tERVATORI IRETEOROLoGiC pt LA
tlItIVIIIISITAT D INAPCELONA

DI& 28 d'oetobrt de 1022.
Morfi d'oservsz16: 7,

70, le

Bardmetre a 0* 1 al nlvell de la mar.
T 8 4'3; 75110 ., 7527.
, Termdmetre sec, 1 5'0; 207; 124.
Termenuelre humlt, 122; 17'5; 16'S.
!Imanan (ceniestote• de 944UTIICl0), 70.

71; 87.

Direccid del vent, ENE.; SSE ; calrna.
Vekeltat del vent en metros per Zar" 0; 1; 0.
Clame de núvois. Stratus-cúmulus, ettrus-strims; stratus- cürnuhis, etrra3;

'tratas, cirrus.

Tendleecture• extremas • Pombra
arlatma, 211.
Ninima. 141,
MIntirta arree de terra, 130.
Moniato) termomenlea, 78. TemPeTatura milla, 176.
Precipitad(' lignosa, des de les 7 hores
del die anterior a les 7 llores del ma de
la data, 00 milirnetres.
Reeorrerut del vent en igual lernps, 95
qu He/pires.
Otraervamons particulars, boira,

PREÜS DE SURSCRIPCIO
Barcelona: Ducs pessetes al
mea. Provine:es, 7'50 pessetes
tres mesos; 1.5 els s:s ídem; 30 un
any.
Unió Postal; 25 pessetes tres
magos; 50 els sis; 90 un any.
FA divendres, dia 3 del próxim
novembre, a dos quarts de non
de la asilla, es o -lebrarä en cl
Majestic Hotel Inglaterra, un
b.anquef en honor ded docto: Pere Martínez (jareta, arab motel
de haver guanyat en brillants
posicions uva placa de matge de
nombre de l'Hospital de la Santa
Creu. Per a lee inscripcions, a la
secretaria de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mediques de
Catanunya (PortaferCsa, 6, principal).
Art! friteras creixent. riquesa.
lliçó peor:tosa:TI-a aixd és "L'ADMIRABLE CRICHTON". PROGRAMA AJURIA ESPECIAL :..,*est.re71, 70 aquesta ritt l S'ah', Calatu-,
n'Y u •
eamorsn:13

Puré Perinanyer
EI millor aliment vegetal
Propi p e r a nene 1 malalte

Premat a l'Exposició
d'Higiene de Milä. de 1919,
amb diploma d'honür i
medalla d'or. — 'Venda, en
Codmados i Centres d'Específics
Dipósit: Passaig de Colom, 2

bent e l'estat económit3 o !metal
deis st taus i la necesan.at de l'alivi moral que seden las NiCiimes cle4 bacilus de Koch.
La nombrosa concnrränela entre la que s'hi velen belles damas
i damisel.les, acolliren les paraules per qui tant ve preocupant-se
d'acabar amb el terrible delme
la tubarculosis.

Colmodos ðe Simó S. en C.
Salmerón, 64
AvInyó, 18
Bon assorlit en panellets de mayapa, fruitas eändidas, glacejades i en almívar, marró glacé, torre de Xixona, mantecades d'Astorga; Champanys Lumen, 83
pessetes caixa; Dedapierre, 39;
Escurnds Codorniu, 6550; Extra
Codorniu, 90; Codorniu Non Plus
Ultra, 117; 13ouvet Ladubay, 80;
Moet Carta Blanca, 114 Most
'White Star, 135; Brut Imperial 1911, 162; l'ifumm Extra Dry,
180; Munan Cordon Rouge, 190;
Veuve Clicquot sec, 1 7 8; Veuve
Clicquot dote, 172; Pommery,
185; Gladial gur, 150; Cristal, 156;
W'hiskv Black and White, 145;
Horn Nrarita, 66: Dubonnet, 90;
Conyac :alerten • ", 148; Conyac
Hennesy • • •, 148; Vermut Nolly
Pral, 78; Benedictine, 149; Chartrence groga, 122; Pippermint
Gel Frares, 144; Byrrt Vinlet, 88;
Moscatells, Rancis, Misteles, Miolagoteo i Garnatxes; Vins i Licors
de marca: Ametlla Ilargueta tos
rrada, 375 quilo.
PARAIGÜES
An
Ferran, 14, casa ‘brar
El dia primer d. novembre,
festivitat de Tots Sants, a l'estatge social ele La Palma 'rayanense, de la fermosa vida de Teyää a les quatre en punt de la
tarda, En Joaquim Olivé donara
la segümt conferencia: "Passat
i esdevenidor de la nissaga catalana; del comerç i de la indústria; relaciono Oh! rol capital d
el treball i de entine faixe Catalunya pot conquerir Jis mercats
i bero-americana". Temes forea
interesants que atraeran un auditaori considerahle.
-.111311•Maiaim-31,••

Mohl
Actualment exposició

El Centre Social Tradicionalista, de La Sagrera, ha organitzat
per a avui una claada d'afirmaciú.
Comensara per una missa arrib
platica que pronunciara el reveTend Armenter Riu a l'anliga esOteaba de Sant Marti de Provenzata, lii haurà, d'ames, l'honament de la bandera catalana, repartarnent de bono als neees.sitate, festa de la flor, verrnouth
d'honor dedicat a l'Agrupació de
Nergaricies, vetllada-mitin en la
<anal pendran part En Josep Te 'jeder, En Marian Bordas, regidor
de Barcelona i En Miguel Junyent, tinent d'alcalde i cap regional de la tetanalasta a Catalunya.

DE MODELS I SDARRE-

RES NZVETATS EN
GENERI S PER A LA
TARDOR I L'HIVERN

Seccions

a càrrec d2 reno.
menats professors

de tall Plegar'.
fssiins models exclusius

d'aquesta
Esplendit assortit en Ves.
tits, Gatanys, Gabardines, 1 ni p e r.
ineables i paces d'etiqueta confeecio.

casa

Art, bellesa i riquesa. Tul aixé
es presenta en "L'ADMIRABLE
ORICeITOR" riel PROGRAMA
AJURIA ESPECIAL, que s • etrenarä aquesta ni! al SaiO Catalunyli.

nades

EGITZEM!
Cuma, 8
I Xuclá, 1
3

L

Completes Colleccions
deis articles d'alta fantasia
• Tal com eslava anunciat, dijons, al viajare, En Conrad Xalabarder va donar a la Societat da
,Ciències Naturals "Club Mundanyene", la conferencia tractant
de 'El psiquisme deds tuberculo,0011-4
Arel) un profond coneixement
de /a materia, expose diferents
«tale psicológics d'aquests malee'," en relació amb el grau crin..tertaitat do la malfältia, citant cu4lotaes eassas d' n bservacid que
Iba ttngut ocasió d'estudiar; ase: ilyalt lamba la importancia que
Js en el traetament deis tubercuW9091 la influencia del medi am-

rete 12ffid ü
Llantles per a cementlri
Argenteria, 49 i 31
Telera 2ö6 i.-1j47 A

113d13 fi2 üggi2,11
WIcIalwara

cúnstituit a l'Orfeó
renenc, del Circo' Eareelonl
breca dz Sant Josep, una secció
de dances catalanes, que sota el
nona d'Esbart Pireneno i amb la
direcció de l'Esbart Folk -loro de
Catalunya loa començat ami) un
(ad ele assaijos.

I Tapioques i Purés
a

FIGUERAS
sont els millors del món
.......nnnnn

A l'estatge adquirit darrerament pel Casal Nacionalista de la
Barceloneta, situat al correr de
l'Alegri, número 25, tindrä llore
avui, diumenge, a les cinc de la
tarda, un extraordinart concert,
que anirii a Arree de l'Orfeó Mese; ir. Cinto i del ehor infantil Moasen Cinto.

CAMISERIA
SANS
Boueria, 32
Gran assortit on anear
Promet ésser Interessant 1 Huida la festa deportiva que avui, a
les den del matt celebrara a lentic camp del F. C. Barcelona
P"Instilut d'Alumnes I Ex-alumneo de l'Escota del Treball" per

CAPES
IMPERME ABLES
SUPERIORS

Jujeña, Argenteria i hieda

La ireccid de l'Escuela Nacional de nenes del carrer de Mallorca, número 408, es complau
a fer públic el seu ag,raiment, per
haver rebut de don Ramon MoIlegal un I mportant lit da material escolar de des escotes del
districte sise..

»COXA GARCIA : REUS
Avui, a dos quarts de quatre
de da tarda, hi haurà una extraordinäria audició de sardanas a
la plaça del Padre, a cauce de
la cobra "Barcelona". En el programa figuren obres de Vicens,
Mercader, Català, Casanovas, Soler y Bon.

[112 110111
Ronda St. Pire, 7
Placa Sta. An.
ises 9

I

BARCELCINA

La Comissió de l'homenatge al
tinent d'alcalde del districte dasé
,senyor Linfa Massot, es complau
en fer públic que no són certs
els rumors que circulen relatius
a que la Federacte Catalana ha
suapes e parta Martanenc-Júpiter anunciat par a les tres d'aquesta tarda, al camp del darrer.
La Federació ha donat el corresponent perrnts i aquesta tarda serlo satisfeta d'expectació
regnant per a saber quino deis
dos potents equips s'emportarà
bla caluosíssima copa que ha ofert
[l'alcalde de Barcelona, senyor
marques d'Alella.

LA RETORNI WORA

LA IDEAL

Cirem vestits i abrics al revés
Gran p e rfeeei6 I puntualitat.
Trafalgar, 9, primer.
Avui diumenge, a dos quarts
de deu de la vetlla, landre, lloc
ad Centre Moral de Poble Nou
(Passeig del 'Triomf, 53-, una audieid evtraordinärie de sardanes,
1 a a:trae de les cobles empordanesas "La Lira', de Torroella de
Montgri i "La Principal", de flordila, executant al final la immortar sardana "Per tu ploro", (l'En
Pep Ventura, les dues cobles plegades.
MIES VILANOVA UNIO, 6
L'Institut Medico-Farmaceutie
celebrarà sessió dernä, a les deu
del vespre, El doctor Vidail Eraxanet descapdallare el tome:
"Vives interpretacions clíniques
da les alteracions a d'iris per la
micriscópia ocuuar de l'ull
nen 1. Demostracions präctiques".

Gaieries Layelanes
CORTS CATALANES, 613
ROBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES decoraele, pro
jactes per eminents artistes

ose.

SAMARITANA
Aras, 10. : : Tallen 5149 A.
Noguera, Capdevila, i C.•
REBUDES LES DARRERES
NOVETATS EN SEDES, LLANES, PANES, VELLUTS, DUVETINS i ZENANES
CONFECCIONS
EXHIBES! ELS DARRERS MODELS DE PARIS, EN
Vestits, llana I seda
Abrics, llana i fantasla. Voztits sastre I novetat
1311USES
Reproctueció a preus seroso
competència

[it[m

MA GATZE MS
Carrn e,8

L'Associaciú de Prolectors de
l'Escota Católica de Sant Josep
Oriol, celebrara el dissabte vinent en el seta estatge social, Denavista, 2, xalet, una l'esta de
germanor entre e lls nena protectora i els alutnnes de les Escotes de la parrequia de Sant Josep
Oriol, per la dita Associació sostinguda, quedant invitats -ala so(Jis protectors.
L'acte, al qual es recitaran eacollidea poosies i pendran la paraula el seu director En Joaquim
Soler i consiliari doetod J. Por!ola, canonge magistral, finirá,
amb un amical berenar.
El Poinell da Joventut "Renalxement", de Sana, farä la seva
festa inaugural el dia 5 del vinent novembre.
A primeres horca d a l mala es
eelebrarä un note de pietat a l'esgläsia de la Divina Pastora, al
qual itera beneid la bandera (lea
Poniell 4 mes tard una eseollitia
audici6 de cardanes ad pati i passalge del Crreol de Sana.
Al migdia haurä un àpat de
caràcter Intim i en honor dels pa-

i Xaclá, 1 3
Adquirides grans partides en
Flassades, Catites, Carpets,

Portiers, Tapets, Conxes i
Fstors

JA HA VIST
ELS MOBILIARIS
COMPOSTOS DE REDED0a.

:ALA. REMADOR I O»
e

MITORI

3.000 a 6.000 Ptet
2„5......(Vi
RE IG :211:11.7N U
tN
CebleM»

141•041. 114 MINI)

AMIMMBIllmn.111311.MIIIMP

(aparells reflector,. d'HL'.
minació). S'economitza un 50 per 100 de cost
de fluid electric. Gran varietat de tipus. Con.
cessionaris exilusius per a la venda a

"HOLOPHANE"

Espanya

METRON, Plaça de Catalunya,

17
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FIGUERES, 28.
Amb la tnort de Don Vicens Salieras
Camps, aquesta ciutat ha percha n'orne
de negocis que mes popularitat 14 havia

ponent a l'actual sennana, es deixà
ze dies sobre la taula una petició per a

donat.
Merced a les seves transaccions sempre de gran importancia, Figueres era coneguda a tonos cinc parta del món.
Ea Vicens Salieras era l'actiaitat i la
constancia en qualsevulga empresa que al
intervingués; per aixe, ultra la rae'

esment d'haver-se rebut, aprovat
Superioritat, l'apèndix a Famillarazika,
per l'any 1923-24. Es pachá de

social Francesc ralas i C., de Barcelona,
i Joan Bordas, S. en C., de Figueres, la
seca intervenció s'estada a molts negocis
de Catalunya que, ILICrCi3 a les seves
condicions, es veten CIIIIICSOS del calm
l'ata
La familia, que gaudeix de totes les
simpaties, ha rebut mostres de franca es-

adrecem l'expressió de nostre condal.

Avui diumenga, a les cine de
la tarda, ala Ronda de Sant Antoni, entione Bar Australia, es
celebrara una bailada da sardanes qUe mitra a carreta de da eobita `La Principal Barcelonina".
Es la hallada 175 de les que porta organitzades el conegut Foment de la Sardana de Barcelona.

LA ISLA DE CUBA
PLAÇA REIAL, 12
Gran varietat en joies d'estll
modern a tots preus i articles
d'argent per a col.legials. Rellotges de marca garantida.—PREU
FIX.

CATALT

timació, palcsades a l'acte de Daiterramera.
Als seas fills Josep, ex-diputat provincial nacionalista, i Joan, ánima de les institucions benefiques de Figueres, els

Ramon Roca Mataró

Caperieria. Corbata..
E:taliste', etcétera

SANTASUSANA d' le" ti 'f erPs
ir crondi
agulles i peces. CARME, 40.
Passen de cinquanta mil pereones les que precien ja diariament el cale LA GARZA.
Exquisit, pur i de la mes alta
qualitat.
El venen als colmados.
-El Circo] de la Unió Mercantil
.H1 spit-Amerieä ha dirigit a l'exeelentIssim sanyor president del
Consell de ministres el següent
telegrama:
"Cireol Unió Mercantil HispäArnerlea prega a V. E. prolongui
vigencia Relea d ecret inqudlinat
per a evitar s'agrees encara més
el problema de l'habitaci6.--Presiderita Roman; seerc larl, Aziranda.*

espe-

ciaia a mida

a solemnitzar el nou cure 1922-23
Ultra curses a peu i salta amb
pertiga, hl haurà partit de futbol, jugant entre l'equip de
t'"Institut" 1 el d-Estucliants
la Universitat Hoya",
Al dit festival han estat invitala els president de la Mancomunitat de Catalunya, l'alcalde de
Barcelona, el president de la Coaliaste de Cultura de l'Ajuntament i altres distingides personalitats.

drins da la bandera, En aosep
Maria Folch i Torres i da seva
muller, Na Maria Camarasa.
A la tarda, i a la sala d'actes
del dit Cfrcol, tandrä lloc un festival en el qual nitervindrä l'Orlee Re.naixement. També es farä
da maese solemne al senyor Folch
i Torres dele artística Olbums
que contenen les signatures de
bota els pomellistes de Catalunya i que li aeran ofrenats per
les delegacions 1.91s Pomells assistente, amb el director' i les
autoritats populars al frm.t.
Han estat convidats- partieularment a aquesta festa d'afirrnaM4 pomellista, tots els Pomelle de Catalunya, havent
Pis que han trames la seva adheale.

MOLLET DEL VALLES, 23.
Per al dia 3 del proper imembre s'anuncia la inauguració del Centre Catalanista amb el següent programa: Malí,
miting a la plaça Prat de la Riba; bada, ballets per l'Esbart Folklore de Catalttaya, i sardanes.
-1Ia produit gran entusiasme entre els
si w t,,nen molletans la victoria obtinguda
pel nostrc club co, el partit de campionat
celebrar darrcrament amb el Santa Perrhua.
-A fi de prevenir als ve j as contra el

tifus, des del dia 18 del mes que SOM,
cada dimecres i devendres a la vetlla, er.
la Casa de la Vila es vacuna gratuitament contra la susdita malaltia, essem
d'agrair la generositat de la Mancornarima que ha facilitat la vacuna gratuitament.
-El nostre Ajuntainent ‚la adherit al
plehiscit del Centre Autonomista de Dependents i a la campanya costra la intervenció al Marroc que preparen diversos Diputats de Catalunya • les Cor:s
d'Espanya.

ARENYS DE {MAR, 28Amb nona d'unes obres que s'estan
feat en una fábrica del correr de les
Margarides, caigué una paret colgant al
mesare da cases Daniel Fontrodona i als
seus fills Joaquím i Ventura, i a Emili
Ribas, paletes, i als marlobrea Francesc
Martinez i Joan Pnigvert.
Tots sortiren amb contusions i ferides
importams, essent portats a llurs
excepte el Enigvert que, per tcnir
fracturades dues costelles iou portat a
IllospitaL
Al lloc de la desgracia acudiren les
autoritats i en els treballs de salvament
lii preugue part tot el fiable.

OLOT. — En dernostracha de
l'afecta-que professa en benefactor ciutadà En Bartomeu Rovirola
envero elä setis conveins i amb
el vehement desig de contribuir
a que en les diades de Nadal puguin determinados entitats i persones necessitades experimentar
la sensació d'alegreta própia d'aquella festa, ha destinat anyalment una quantitat de tres mil
pessetes per a que en la segona
quincena de desernbre sien distribuides en forma de subvenció
a diverses entitats bonefiques i
prem's a vidues, vells i malrimonis modestos que rzuneixin
determinados condiciona de virtut i laboriositat.—C,
calat foc
una serreria situada al correr de
les Borles, propietat de Miguel
Companyia. Les pèrdues es calculen en 10.000 pessetes. La fabril,
ca eslava assegurada.
—L'aplec de Pomells empordanesos que el passat diumenge fou
celebrat a la comtal v ida de Perelada va resultar una resta mott
agradable. Al mal í fou dit un solemne ofici, platicant-hi Mn. Pla;
al inigdia III llagué sardanes a la
plaça i un dinar de gerinanor en
els claustros de Sant Domènec,
on ¡moblaren diversas tientenana dc pomellistes; a la tarda 11:
/tapié un festival pormlar en ele
bellfssims jardins de Phistórie
patata deis corales de Perelada,
digne acabament de Pesplendirla
assistiren tots els Pomellall dc rEmporda, formant
gran nombre de pomells.
— llavent-se presentat alguns
casos de verola, lobs ells afortunadarnent de earecter benigne, la
cent es fa vacunar i revacunar en
gran rnassa. Sim establert tambe un servei municipal de vaconació,
— Varen subscriure da chirle.
racie nacionalista, patrocinada
pel Centre Autonomista dr D0_
pendents, les següents entitats
d'aquesta població:
Orfee Germanor Empordanesii,
Unió de Dependents, Joventnt Na eionalista, periddie "Alt Emporolio", grup de notes de les classes
de cata'a i, al davant de lote,
l'Ajuntarnent de la ciutat per
acord unanime,

RUDI, 28,
Les excavacions de sEgcs ibetimtes
rantanes que l'institut d'Estudis Catalans
venia fent en terrenys de la propietat de
Can Faljea d'aquesta vila. s'han repres
en un lloc tancat i a sobre mateix de la
casa, havent-se designat per a dirigir-lea En Josep Malbertí, persona entesa
treballs d'aquesta mena. A hores d'ara
sItan trobat ja uns fragmenta de Ilanties
romanes de molta valor arqueológica.
-En la sessió de l'Ajuntament, corres-

PARAIGUES CARDUS
Portaferrlsa, 10

tallar cana feta per un nos careicer, a
l'objecte de rebre informes, i es prengla

al plebiscit de Catalunya Nació- fet
Centre de Dependents del Co mers, de
Barcelona, votada eis la acosan darrera,
fnat constar el regidor republica sean,
Escuden que dl hauria cotat en fa ,.
d'haver assistit a /a dita sessió.
-Diumenge passat, en el camp de fosovären jugar un partit de campicoat
el segon de Sabadell contra
el segon cle
Rubí, guanyant aquest per guatre
no marcant-ne cap aquel]. Pel dia Tarta
esta anunciat un partit amistós mitre el
primer d'Artesa contra el primer local.
-L'Agrupació Santiago Rusiaal fari

son benefici al Teatre del Centre Duna
cratic Republica, el dia primer de no-

vembre representant cl drama d'En Gua.
mera "Terra Baixa" i el sainet "De p esta Major".
-De moment, i per ja impossibilitat
poder assistir-hi diversos oradors, sofreia
un petit ajornament l'Aplec Nacionalista
del Valles que s'organitzava per al dia 5
de n ovembre. Aviat s'anunciarà la data
definitiva.
-Per avui, a les tres de la tarda, era
anunciada una audició de sardancs raga.
nitzades pchs “Amics" en la placeta Pi
i Margall,
PA LAMOS, 23.
Despres de patir una dolorosa upen
cid, ha arribar, proceden! d'Alemanya,
jofe Rudolf Sauerwein.
-Entre els catalanistes d'aquesta pe.
blació regna gran indignació amb mafia
de la suspensió, per ordre govcrnativa,
del míting que la Unió Jurídica Catalana
baria de celebrar a La EisbaL

MOLLET, 2a
Ami, cliumenge, se celebrara en el,
cany d'esports del S. C. Mollet un interessant partir de faol-ball entre el primer
cquip d'aquesta societat i el tercer equip
del F. C. Barcelona, que amb tau; d'èxit
Iluita en el present Campionat.

GISONA, 27 —El concert Inatsucal de l'Asmociació de Música
En poque3 ocasions haviem vist el o.astre Teatre Principal amb la magnificencia que el selecto públic que acudi al primer concert de l'Associació de 'Música
li oferia la nit dcl passat dineros. Les
damos gironines es iéren ben lié càrrec
que el concert prenia tot l'aspecte d'un
esdeveniment-com realment ti, fou-i
volgueren perfumar-lo anda la gracia de
la seva assis:encia, amb el goig de son
destres i graciós abillament, ben ad:wat
a la festa.
El gran violinista Mathieu Criekboom
fou escoltat amb una religiosa atenció i•
cl seta trcball fou coronar arnb un esclat
de picaments de mans a cada final de les
obres executades, les quals f6ren savia
ment eseollides d'entre les del reperton
dolo millors autors. Tornas Buscó, el pulcre pianista, acompanya tneravellosament
i es guanya nimbe una bona part deis

aplaudiments de l'audiicri.
La novena Associació de Música acreseguí amb son concert inaugural un deä
èxits més falaguers i esperançadors, el
qua] fa confiar que la tasca que ha em-

pres, tot suntant-se a l'obra meritissima
que Giror,a ve realitzant en la divulgaci6
de la bona música, tindra un bell esclat
i una plena i perfumada florida, digna de
l'agraiment proferid de tota la Mutar, la
qual, per abra banda, captenint-se prestament de l'importancia de l'obra. ha afanyat a allistar-se a les fdes de la non-nada
entitat de cultura.

LLEYDA, 27
Es esperar arnb verdader erguir el concert inaugural del segon curs de l'As3ociació de Música, el qual es celebrara
aquesta nit a la sala mesen dcl Casal
de l'Estalvi, cedit per la Caixa de Peasions per a la Vellesa i d'Estalvi.
Els èxits que Criekboom, el ¡arnós violinista belga, ha assolit aquests darrers
dies a l'Associació de Música da Camera
de Barcelona i a les Associacions de
Música de Girona i Sabadell, han ame
mentat encara els forts desigs dels cita
tadans de Lleyda d'escoltar Fart d'aquest
ferm artista, la qual cosa fa prevcure que
aquesta nit el magnitic sala en el qad
se celebrara el coticen será cemplarament
atapeit del selecte auditori dels 5,73
de l'Associació, els quals durant aquests
dies hau augmxitat en gran nombre.
En aquust cuneen s'estrenarà un magnific piano de eta, propietat d ' ilqUeStj bcnentèriia Associació de Música.

TARRAGONA.--E! Centre. Aalonomista de Dependents del Carnerc i de da Indústria ha ItOMPnat els dos dclegats que dem
representar-lo al Congres da la
F n-deració de Dependents (le Eatainnya que tindrä lloc a Manresa el propvinenr, diumenge, 29
del que soin.
— L'Alcaldia ha diclat un ball
excitara - al venial a des!ricr
les males per a evitar la primaguió de les malaltfes infeectos 3
i donant väries recep tas per a
contribuir al sea catee/n:1d.
— Els corresponsails de p.,riddies es queixen que toda la
Premsa de Barcelona sofreix un
notable raras a l'arribada, v,nint a les onza la que podria se.
ribar a les nou.
En l'Administram6 s'els ha Jit
que da culpa de que el cotxe ea.
rre-u que arriba aqui a les noa
es massa petit per a pendrer - la
luda.

No podria fer-hi res, a atada
l'Adm:nistruCiú prin ci p al de I-ler

-elona?
— Comenoen a veurer'a molla
autos 4 motos (lees qui han de
pendrer part a les curses el 29
(lel corrent i primer del _proper
novamhea.--r..
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Arni. Els tres mcesquaers, ala-.
v nt: L'hcra fatal; "Armando Jarana", srmina jornada; Delint,
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Avui, diumenge, tarda, a le
u les 4: El caprichito, El monagu i ll n , l'exilas Sangre y u
arena i el gran èxit La 2.:
/11 mata sombra. Nit., a les 10:
Al p:e de la ventana. Exitüs de la forniosa sarsuela 9
is en un arte i 4 quadros, San- ti
111 gre y arana. Conjunt admi_
V rable. Gran triomf de la _9
companyia. La sarsuela en
un acto i 3 quadros dels
música de Maria
• Quintero,Diana
cazadora.-ga Rodrigo,
c Denla, dilluns, tarda: SanBre y arena i Diana caza- tí/
e dora.—Nit, Gigantes y catezudos i La guillotina.
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Arictocratio sale
Pelau de la Cinemetagralla
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Aval, dounenge, watt, d'onre a
una Tarda
gr.u.dm,,s proIs
extraordinaris: La gaiMil de
ja re mort, El cap d'atar dol nen; el
nolos•ed fdm Roses negrea, pel t.e- a
Ltbre artista ispobrls Seseue Ea•
yckawe, Cberlot papi, r Iffilma
o', rl,' l III, n szrelia ROCENDON
CRLISOE, tu! ncula en 3 jorua-ivs.
El ddluns, 1,0, Lis quearc gtaots de
l'A0ocan/35f.
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GRAN GALO DE 1V.C"JA

AssociacióIntima Concerts
Maragda. 27. 29. Orred Gracienc
Avui, diumenge, 29 d'octubre,
a les cinc en pont de la tarda.
Presentari n5 de In ciilebre
edld lesta Judith Bokor. Pianista,
Alexandre Vilalta. Proper novembre, reapariciA de la insigne can_
atrio Vera Janacopuloa. Exclussivament per als socis.

getlitetIS

A lea 5 de la larda, en p , :nt, de la
DIADA DE TOTS ELS SANTS
a instancies ile molles fanifites,
r.Ailininistraciú ha organitzat un
tinte roncert extraerdinati i te.
ra d'abonament, en dita diada.
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AL TALLER "NORIA"
Rosselló, 206
davant del Fronló Condal
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LA BUENA SOMBRA
Glnjel. 3.—Cabaret centinu de
les set a dos quarts de -iftu i de
les dotze it les anafre de
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CANÇONS POPULARS

La casa quetvent ni è.; burato

Els abonats tindran reservades
Ilurs localitats fins avoi, de 5

tarda, a l'Adminislració dol
on tambie es daspatzara
per aquest enneert. Demit i di-

1N -NT
C LONA

marts, a la LIMÓ Musical Espa
ny-ola, 1 i 3, Portal de l'Angel, de
3 a 7 tarda, Deiirà, nit, atI e:atan.

EL U N I V ER SO

ESPORTS —
Front5 Principal Pa lace
Am ui, diunieuge, a tres quarts
d'onze, Jaime i Gastanaga, contra Ondarrés i Garagarza. Entra .
da única, 75 ems. Tarda, a dos
quarls de ei ric, extramidinaris
partits a cistell. Primer, Olascoa
ga i Palau, conlra Galayo. i Salsamiondi. Se g oa partit, Mazo i
lehazo, centra Larrenechea i Elgö'bar.—Nit, no III ha partit.
eriins
i nit.

Aquest Palle a la seva Central i a la

Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Vervla de Valors,
Ilenovaeions, Conversions, G tnvis, Agre-

gaeió de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tela mena de valors
'"" e'ENPZASZKEPIA9M111/211:11RME71=f232 -...~:,Mr.M211/2751
tCreriliNe=e.....S2P
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GRAN MAGATZEM

artletig,3

Arel 1 drina, tarda 1 nit,--La
portant peLlisula ile 1,000 metres,
adliptaeld de la (untosa obra del „I
poeta don Jusep Zurl .11a Don Juan ro
Temario. A pesar Uel seu Llarg me- SI
tra:ge, es proreetera Integra. 1.3
24 millo/o produces', espäneyala. branEl
tlibe esdevenanent,
u
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tarda, L'her o ina de l'Oosi..
La taverra, opl [Erra
Nil,
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dilluns, Yo acuse,
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MARIA BARRIENTOS
WANDA LANDOWSKA
CornP f>firior:s elassignes italianas i alemanyes: Beethoven,
Bach, LoIti, Peigolesi i la tamop a "El rossi.5,r, be Haendei.

E

deèorat deis eseenögr,:fs Ge3hays I Arnould, Casviis I Fernändez, Morales 1 Cntmencro.
£00 nous vestits de la casa MAX 1A1 ELD Y, do PARIS
/C0 Artistas espanyoles I estrangeres
Tetes les nits, a les 10: CRI - CR1.
la tarda:

Foz_

MUS1C-HALLS

gi entre elements de •iintera

Primer Con-

Obatinaeló;

trot Or iental; Two steep Excéntrico, dirigits pel simpàtic i popular mestre Dordenec Pons&

GRAN PARTIT DE

SI

taquilla.

ati.r a lo() E.a.l.riaurdiiid. 1 el 1 1,

C fauG

i

cert d'abonament, a tres miarts
de 10 Kgorosament en punt.
MUSICA ANTIGA
original dele Lyrane mostres deis
s e gles XVII i XVIII.
MARIA BARRIENTOS. eantatriu
WANDA LAIVDOSA/SEA, clavicernbalista
Cralac‘Ss i Casanovas, flautistes.
Toldrä, violinista.
Resten algunas poques localitats. Avisi, de 5 a 8 tarda, a l'Administració dcli Palau i deinit, a

la

Vals 'insten,

Mili,

29 ireettibre,
Proves atiätiques

Pa ! an Mnsica Catalana
DPFDR, di/111713,

Rda. S. Antoni, 62 a 64 i Tigri..
Avati, diumenge, tarda i nit,
grane hallo amenitzate per
sens rival Banda Sport, astrenant-se cla sal/tienta ballahles:

FUTBOL

C1

Sort - Palace Ball

Programes extraen/mar:e

:131131213123a312112:tienaa0M31

SI-gofa i tercio a repre,entaeiö de la fastuosa re y it-t a
divIcl•da Pu ratone qUadrOS, estrenada
de guau

Venus

91

tr...Z.'•11217.1.T.r.=•••71=e•eiltirl
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AVLI thUMLNG`L', 29 B"JCILBI:E.
Ti.rJa, a 12s qua.re i Ut, a les den

contra

RELEO= CRUP

Prono:

a7

rrOxrama Circuit,
Na El EA JOCS 111112 L'AMOR

Ele tres rnoaqootera. A la s,S-

ia iri ü .
1,1,,,,, Pr
el ij
•
r7
‘.: tiriAl T2 1.2:2,5125 1413a A c,

Per-

ORAN PARTE!' DE SELECOIO
Avui, diumenge, 29 d'octubre,
a les Ires en punt de la larda.
Camp nou del F. O. Barcelona
BELECCIO CRUP A

CATALANES
•

13 Exilan de la S . deeta COmeilla del

a
af

Gonioany i a Claramunt-Adri à .
Avui, larda. a tres quarts de 5;
P.t., a tres quarts de 10, ol Wat .
loa en 7 actes, (sense tallar-ne

rom violonoel.lista p11 nieslre Pau
Casals, i lantin ç per a Ptiltirn de
arda en diumenge, 5 novemhre.
Hatee de clespatx: Avui, do 5 a
tarda., a VAdininistraci6 Ist Pa_
lau. Dernä, dilluns. de 3 a 7 tarda, al Portal de l'Argel. 1 i
i a la nit,
Palau de la Música
Cat afana.

Palun Musica
Ctal uta
- --
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E
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pele rumores artisles Gloria Swans
son, Lila Lee, Thomee MeLla.n I ".
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DON JUAN TENORIO
Rica presentaciú. Espit
apoteo si neal. Exvosiciú oir

la d'opereta
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esdeveniment artfsDr, in in'Ñ e.
Ni r1:05
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Compant

Notable
Rextet.
grandlosa matinal,
u exclusive, 01
Poeting i razona, per Ohar/e• Rey. •
Me t boceare, sensactonal t emocto.
nant Tarda, per Cessions, la grau
exelnslea Mel boenann. antrepte
a
•
° (Tintares emnrionant, per Prisodla
A Dean, 1 l'estrena: Tomesin vol ea- ra
811 ear -se, broma rOntinna. SIL gran•

gcugasaascurznaglareaues
•

gemaßnawkaancazzmaak
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DON JUAN
SNYRK.LONCiA

m
,.. .
N
9

:

da. la humorada en 3 acte,,
2
N

serynrs Sagi-Barba,

r

tarda,

priniera soccdit

e
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litiliC311911113133SEDIACEFEIrt

rase) negree; El eapd l any del
esquirol.
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DON JOAN

CIN EMES--

ne • ; Charlot,

5

Avui, diumenge, dia 29, •
les cine /en Ittint de la tarda.
Quart Goneerl d'abonament i pri-

recela en l'en genyanga—Varts ygrenie
roncureos IntrrnaclonaL 1 15 anys d•
prertIca es is mes gran le r ant i a.— n o
den e/ terepe, er, ata heces pelen sortir
rompromlw - 1.11voni partlenlerra 1 e dom.
MIL—Cinema general, de 7 a 9.—Aribau. Si
i linerier) .—Teleton, 4075 A,

se

FUTBOL

Entrada general, 2 ptes.
s-1.7EVO TENORIO R mer ele tarda.
Dtlluna. lerda, e ano murta de •
•
Tribuna preferéneia. 4; Setenta
PROGRAMA:
Bach,
"Snite"
per
• rice, eran matInee porntar, amb el •
a Paula i orqnestra de t'Arda; preferAnoia, 3; Se tenta gotita i
ramrle drama en 7 SOns, DINI Juan 11
3 Weepio. PI1111r11 amh entrada. 1 pea- • Reeth oven, “Vni tema strrifonia*; populars, primera fila, ( '50;
ama: g e nera!, J' (d. NO, a un quart e
\Vaguee, "Prehnli de i9arcival"; 'Setenta goals sepia i populars,
I toll. proeruna tnnostre: Prliner. •
Stratiss, "Mort i transfienraci6 - . 1; Per a entrarl c s. i localitats, a
Don Juan Tenorio (7 »eral: 9,
les taquillas del carrer de ForLoralitatg a taquilla. AVIS: Des
• ¡ron, El nuevo Tense), (7 artes). fa
tuny, des d'avui.
d'avui. despatzen localitats
.P • 1112 MMMMMM 1:15818 MMMMM
per al concert lo dijou g . 2 nn- 5•1111R112/1111131•INPOR 1 ZOI
Tembrr, en el qual bit perdrà part

al

QUERIND - CORTES

CAPA TOT NO TAPA
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Avlli, 10 dr El nou Pantorra,:
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ORQUESTRA PAU CASALS

jtIAP4 TFNORIO •
I eron, la Ilegenda drnmatIra en 7 •

le Irteu

CONCERTS :e

Patatt Atea Catalana

altanewousaaaleRitnasanxime

rt.2555tairesuguizittalvarte
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11111INEIRINERNO11111111111R•W111111
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Cb7IiC
• Ami,Tentre
alampare, rens mamen..
Progr.ams molture. Tarda, 5 tal fi
(pe gue ete menee, ele aim meart 11
deu: PrArter. el popular drama de gi
l'animarla' S p rint% en 7 trua,
•

—

e

e
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asa-

e1.111M/

EXTERNS, MIG EXTERNS 1 PENSIONISTES

Ensenyança Ofi cia/ C ofiegiada i. ,Lliure
Els a:unines oficials seran acompanyats a l'Ins. titut per personal del

i faran el repäs al matelx
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Fàbrica de Panyeria

Es la casa mis ben assortida el Veltons, Xeviots, Estas Austràlia, Gabardines, &llantinas, Xesters, Cabal" I mitres güeros per a drics

MIR VIVES, S. A.

Grans fantasies-Articles blausi negres-Grans novetats Pantaloneria-Camuses i generes per a vestitsjaqueta

Telèfon

Recomanem bons sastres i conómics :T'oh: els dilluns 1 divendres,venda de retalls

J.
,

Ronda Sant Pote, 15

2M agizein
I Ue3patx:

Rebudes totes les novetats per a la temporada d'hivern

1

Vendes al majar 1 detall
tomprant els generes en aquista casa vestirau amb gust 1 economia
BARCELONA
1803 A
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COS> t1112-44/
Atttaitettiätn,
AUTOMOVII

EL turceón DiliVERSAL

Ð LES FLO/Ris

Z34
Ptas.

•

o

del lento andar humano a la velocidad de un tren expreso.
Six"

AGENCIA ESPAÑOLA.

ftilODINE

1113.,.s.ift.
"‘

•••.,

Debido a la excepcional flexibilidad de
11%11>
su motor, es posible acelerar el "Light.

exramemiwnere•---44eme44(e4x-searremiegre•

/.

.FS

....,.........

Stevenson, Romagosa y la
Valencia, 295-Barcelona
E ge es ter cen ••le repretratie pera Siticlebnkes

3 ..
Compre ariorit
,e

Lai

,

-nenace-ereeseeLeLeadair‘laocce_c_.

e

El calor del verano sude amenudo
cansar el organismo
mas resi5lente.

Recae:VA° siempre. E/ mis N.N.........._____
N
zar gasto de soster n mierto y el
ma yor valor de reventa de todos loa
automóviles coson•dos.

ti
aj

--2.e:1`2.
--,-%
- ".

si

Permite el camión Ford de una tonelada reducir sus gastos de transportes y entregas Miles de personas
han logrado con su uso ahorros muy
importantes y han podido de esa forma ampliar su negocio. Permítanos
probarte esta afirmación. Vd. no se
obliga en forma alguna. Escríbanos
y estaremos listos para servirle.

RHODDIE

/e--

"

'RS H MIN SIELAI IIIIIA T OEHT11 11111 i ii
per A. Rovira Virgiii

esos malestares.
r*"."-Aiee'rzetirititiatilAEr
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C r 231.
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tdminivnti5 o finque!
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a. 1.1.1181U81
De 5 a 7
Montaner, 28. principat

GRAN FABRICA DE CALCATS
Saldem molt barat existències de ealcat AL DETALL procedent
deis nostres mostruaris que renevom continuament i calcats amb
petits defectes de fabricació

Al Casajilana Pfeiffsr
!

Preu: 25 cèntims

De venda en toles les Ilibreries

eleaanenallaBaleseaccuenzraeL.....-

UNICO agente para Barcalonn:

Dipuir:ciön, 279- l'el. 2773-4

", tomados

RI10 01

ea un poco de agua suprimiran todos

EQUIPO:
Neumáticos o macizos en las ruedes
de atrás. Llantas desmontables. Arranque
el&trico tixtra.

Algunos comprimidos de

Calçats per a Senyora des de 3'50 pessetes
„
1 300
Senyor
99
99
.9
96
„ cabrda primera „
800

Carrer LLULL, 21, darrera

el

411.31.ENORRAGIA

v'ÍPURGACIONES1
en todas,as menifestarionrstretritio, prodatiiis, 0r4
quitis, rùiil.e, gota matipal, ele., por ereoieos y rebeldeo que sean, coloran pronto 7 rsdicalmente con

blagnifie xalet

Cachete, del Doctor Scbivré

per a Hogar en Avingtula
Podealbos. R. DiputerI6,
num. 290, entresol.

que depuran /a sana. y los hunsoree, enmonte.
la erina sus propiedades antisépticas y mierobicida,
Sus adm irables restalladas Se experimentan • lat pri•
meras temas, la mojono prosignle haat• el complete
y perfecto restablecimiento de todo el aparato an•
1Mo-urinario, curando., el paciente por si sale,
inyereiones ni lavados saque haya de intervenir el
milito, y.nadin no entera de na enfermedad. Beata
tomar ella Caja para CennelleerSe de ello.

Detective upanyti

Parc

esoefflanzaara9a.,:se.szcamiSstrzt

A. ROMERO, Plaa del
Teatro, 6. Barcelona.
Capaç cPesbrinar 1 comprovee otimaltnent tot
alld que us Interessi, pur
dIfiCil que sla, 1 a qualque part del mön. Iterereneies de primer Redro
preven la nieva pericia
1 competencia demostrada de molts anys. Con.
salta de 4 a 8.

A gent. exclusi•ot Hijo os lose Vio., y Res.,
S. aO C.. Monead., 21.— Venta, 5 ptas. fraseo:
SEC.., 4, Rambla de las Flores, 14; F•ille•Ci Ge.
Lean, Princesa, 7, y principal. farmacta s de Es.
pana, Portugal y América..
.x(.4(.9*(itsWee,44

Represe ntani s

E
Es

==.

Per a teulacies

ER

Plagues de
cm. Pies.

40 X 40
5'50 un.

josep Esteva i Cja <"

mg.

PORTAL DE L'ANGEL, i 3, pral. Teléf. 3344-A
FABRICA A SARRIA

Angina de peoho.-Vejez prematura y
demás enfermedades originadas por la Artedoesclerosie e Hiperteniien
Be curan de un modo perfecto y radical y ae
evitan por completo tomando

Secció jurídica
Ileciarnació tlipant el
Tribunal Industria/. Consultas sobre archlents.
Assumptes judleleris en
general. Dirigiu- von: An
li g ue °times A. ROMERO, Plaça del Teatro,
6. Jurisconsulto aulo•
Mata en Pexercicl. Consulta de 4 a 8.

Matcrials 2rinals m'u amiant exclusivament
Plenxa on d u lacta
cle 120 X 7 5 cm.
Pies. 750

per a places rrimporiencla.
VIATJANTS en necesiten per
treballar serlosamen; 1 a
comissid xampany 1 vi de
tenla , Escrture aMb t'ereremee a 1 . Segura, C a stellnou de Seana (Provincia
de 1.1eydEO.

BARCELONA
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t s omite serio
Comptable ainb molla practica, responsabilital I 1111millorables refer enele s,
s'orerees a casa earnerrial
per a treballa d'oficina o a
casa particular per a cerrec
cle contiene& Escrinre a
PUPLICITAT, rifan. 469.

LOS sintomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabeza, rampa e calambres, zum•
de oídos, falta de tacto, hormigueos, validos
b(
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
d,..rmir, pérdida de la memoria, irritabihdad de

carde/cc, congestiones, hemorragias, varices,

'dolores calo espalda, debilidad, etc., desapare•
cen con rapidez usando Briol, Es recomendado
por eminencias miclicas de varios paises: suprime
el peligro de ser victima druso muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que Sea su
uso; Sus resultados prodigiosos Se manifiestan a
las primeras dosis, con/ limando la mrioria hasta el
total restablecimiento), lográndose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
% ..e VENTA, Begala, Rambla Flores. 14. Barcelona.
/ y principales larrnacias de Espdña. Portugal y
1/4 Américas.

enmommosaamos..».....

amb elegant estoigŠis Tulles de recanvi, bronja fina i sabonera
metall

blanc. Tot plegat per CINC pessetes

Carrer Princesa, II

Arboles alemanys

1
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PUBLICITAT-

LA SENSACIONAL PEL . LICULA

5

9

Sublim •creació de

Temas neighani Glòria Swanenn
del PROGÜAAIA AJURIA

ESPECit,L

ZU..."La

.L41. 132.11." 1..zit7

rereir

cerlruoanmurrirarg2filanuuLditillazzafaamtum2Eguirozemarensia2miitY1111141.1.111.10$1114/1ElleleräLtEEZ:
n••n•nn•••n•
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:P:1 GRAN EXPOSICIS

i de

9
Durant el dia d'avui, s'exhibiran els articles per ala present temporada, de la
més alta novetat en llanes, sedes, astracans, velluts i altres articles de fantasia
Ultimes creacions en Models de Vestits
Abrics per a Senyora
ESPECIALITAT EN PELLETERIA

1

4

a

LiiLa L.ÄLEIAS
Ronda de St. Antoni, 13, i Tarnart, 164 • TeMon 4464

2

-1-7-

TALLER DE CONFECCIONS A

Aociali

Las instantáneas

Es el mes de Enero Alrededor de una mesa hay varias señoritas hojeando
un á!bum Las exclamaciones se suceden al conterelar las distintas fotogr l f;as ru e: en el aparecen — ¡Qué preciosidad( ¡Que vista más hermosa l
¿Cuando luciste estas fotógiafias? — Hace dos años. — ¡Mira, aqui esta
Cuidcrnio' — Pobre muchacho. — Murió como en héroe en la guerra.

UiliVFRSO
A

Esi .'s escenas y otras por el estilo toa las que en años venideros produ'sean las instantáneas Kodak que hizo durante su veraneo.
N.7: i-,:.y que decir que con los años estas fotografia e ganan en inieKs.

I
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Hay Kodalt, le• • tod •• /oe 5665o. en pece. .1 .4 He ..,16 H,rynce.... o,. I tue ot.,e5r• 66.01,niteme Kddcl• 1.1. 3 Hare lelo,r•I n ae de
6•9
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BARCELL
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PoreNT

BARCULONA El.

i n2 [ineuer

TRASPASO Id 20 a E0 pGr 190
Zata os Caballero, classe superior, desde Ptas. 1 i'50
hiem Señora, vasos moddos
idem
8'75
litem iNiflos, del 23 al 32
klein
450
REGALO, zapatos terciopetle, cosidos, señora, Pta. 690
Cohipre u,:V . 4.1 hoy, no acuarde mañana, si quiere aprr. vecha,. esta ganga.

n:o

Con Ireu un pis en 'loe e(i. ntrie, ami) tot el confort,
modern, eonstruit expressament i a gust

umi

c»:..tre

Fer 3
a

23 , 33,

2.°' (DE) 3 a 5)

realöfon,

o

25 C72[11n113

Ana,1

SOCIETE aENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal

El

de Barcelona

u

PLari.e.,.• c
d Caal
t unya, 20
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Iota mena d'operaciols de Banca i de Borsa

ues

11615.
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A. Rovira i Virgili
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Des de 5 mil a 150 mil pessetes
informes ; AuEljer
jub p.n y Corredors de bite')

EL3 CAP,IiNS

als quioscos, ales
Oficines d'"Acció Catalana"
i Trafalgar, Mimero 14) I a
LA PUELICITAT
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CALZADO.„ NOVELTY
171A. 22

!mil Mird g2221(z11,4-121. 4915i
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Uhlh.RSu
1;

Ferrn.- Pilltai3. : Dgfiii5

LA LLIBERTAT

pesseta setmanal
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VAC;,C.L,NLS SIN JDA SON VACACIONES i'EF.,91DAS

1
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•
II, cm.

Pida usted C.-td!ogo iluetrada en rasa de cual.
ndedor articules foteg, , nr,.. s. o a
HODAK, S. A.
•1S
e,

TERMINIS

Dos

5.7.5.••

V),

ca • 3

,
1

3

Mob1es
Ftesse:Icies
Catifes
Imatges

Es por toci.Ds sabido que el Kodak no precisa aprendizaje. Desde cl prim
"f-,-n admirables traba;os y todas las operaciones en pl,na

o
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Nacionals I Estrangers
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J. Roca, S. en C.
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Despatx i magatzem:
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BARCELONA
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11AMBLA DE CATALUNYA, 15'

Gtanf iö3 nsorlit 10 confaccions d2 van novetal
esatialmeat

en ahrius

iarilietesuUni creacin

CORTS CATALANES, 624

Cfintinmrent arces dc aran reclal

NOTA: Primera fábrica d'Espinya de eurtits i tintorería de tota classe de pells fines.
h

auasEaz g aaa awa g menntnumma g auur manea
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.Preus reduits en totes les Seccions.
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