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EDITORIAL.

PRIMERES LLUORS
Han arribat a Madrid les primeres lluors del nou flamareig
patriótic de Catalunya. La llum espiritual triga a arribar al centre d'Espanya. Diríem que l'ambient del planell central peninsular es refractari a la transmissió d'aqueixa espècie d'ondes lluminoses. La velocitat d'aquesta llum subtil és molt petita en l'ate
modera madrilenya. Un Einstein de la psicologia col.lectiva podría
deduir dele fenórnens de la política hispànica noves lleis de relativisme.
Les priMeres lluors del novell moviment català arribades
Madrid les ha portades allí, probablement, el diputat per Gandesa
senyor Caballé Goyeneche, qui, en dos -articles publicats a "La
Llibertad", ha exposat la seva visió intuitiva de l'estat actual i
del descabdellament futur del nostre problema nacional. Els articles del .'e nyor Caballa, que tenen una considerable vàlua d'inforó, a ,iespt de les afirmacions errades que s'esmunyen entre
maci
els seus asragrafs espurnejants, deuen haver mostrat als politics de Madrid la transcendencia extraordinaria de l'actual moment de Catalunya. I aixi havem vist com el comte de Romanones,
en el seu darrer discurs, al costat d'una freda exhumació de l'Estatut de la Comissió extra-parlamentària hi posà una frase lleument tremoladissa sobre el perill imminent d'un esclat poderós
del catalaniene. Així mataix el diari "El Sol", en un recent editorial, ha parlat amb paraula inquieta de la possibilitat d'una explosiö formidable del sentiment catalanesc el dia que menys ho
capen la gent de Madrid.
Ha vist clarament el senyor Caballé i Goyeneche la trajectória que fatalment ha de seguir el nostre plet nacional. Durant la
sera darrera estada a la nostra terra, el diputat per Gandesa ha
pogut adonar-se del canvi profund i de l'enorme guany que la cata
lanitat ha obtingut en les eonsciencies catalanes, i sobretot en la
aova generació. ha pogut veure d'aprop la renaixença patriótica
de la ciutat de Tarragona, i l'ha impressionat el fet que els nois
de catorze anys discuteixen apassionadament els punts més sortint; de la história catalana, entre els quals esmenta el del comprornis de Casp. L'articulista rebutja i combat les conclusions
nabrals del movirnent que creix i s'escampa per la nostra terra;
pecó Fent la seva força i la seva atracció en tal forma, que declara
que si hagués continuat ací algun temps mes, s'hauria sentit empès cap a l'ideal triomfant.
Amb un arnple gest propi del seu temperament nerviós i impressienable, En Caballa i Goyeneche ha obert de bat ,a bat el
finestral català davant la ratea hegemónica. La gran claror de la
realitat catalana, en arribar als ulls dels política i dels periodistes
madrilenys, s'ha reduit a petites lluors. I encara molts altres ulls
han restat orbs davant el doll de llum.
No meiem que la visió madrilenya del problema català arribi
I asaer prou clara. Els polítics i els periodistes madrilenys que
:enen fama de posser la més aguda visió, només albiren vagament, amb una mena d'angúnia, la creixença del nacionalisme
català. A aquesta petita percepció correspon la solució que proposen. Si tinguessin la percepció ampla de la realitat catalana i de

la seva evolució futura, no es deturarien en aquest pobre Estatut
madrileny, f fta menuda que ja ha quedat molt enrera en el cerní
ascencionnl de la nostra patria.
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la reperrasiú de la viehria -turca
Trobem al "Journal des Dahale", de París, una interessant
correspondencia d'Egipte, signada al Cairo per M. /s'entice Deinaison, qui descriu l'efecte d'alegria general i intensa que en
els egipcis ha causat la vietória
dols tares sobre ele grecs. En
aquesta alogria i entren dos factors: la eomunitat de religió amb
els otomana i l'animadversió als
anglesos, que, de retruc, han estat derrotats a l'Orient próxim.
De toles n'acierta, iiingú no acreptaria avui a Egipto la tornada al regim ture. L'aspiració a
la independencia, sostinguda davant d'Anglaterra, és sostinguda aixt mateix davant Turquia.
Ei rei Fuad, tot sent,int-se
tot joiós pel trierof tuve. Ce mostra resodt a mantenir les llibertats naeionala, ino penas que
l'Eeipte, d'aef endavant, hagi de
tenir res de cornil amb l'Estat
turc, al qual considera inferior,
en cultura general i en progrds
eennómic, a l'Egipte d'avui.
Els egipcis intel.ligents es
mestren també satisfet dele darrers esdeveniments orientals,
pesó ennserven la vella malfianea envere els turca, de la dominació deis quals- no guarden gaire ben reeord obstant, din
M. Demaiaon, esperen que els
èxits otomans pedrea servir a
l'E%ipte per a intervenir en les
próximes negociacions de pau; i
en a q uesta intervenció hi veuen
eom una eenarigraei6 decisiva de
la ir d e pendencia nacional.
En la massa del poble la satistercia pren tina forma vaga i
garata. E! sentiment religiós musulmà veu en el desenlIzte de la
g uerra greco-turca una vietória
de la Muja llana sobro la Creo.
Els periódiaa pcipelars anomenen
Muatafä /tema!. "la bandera de
l 'Islam". Ele retrate del cabdill
vieferi6 5 9151/ ventila profusament a teta la vall del Nil 1
p areixen en les gabanes dele
" fe llahs" al costat deis retrata
da Zag lul, el cabdill nacionalista
Rentrestant, esta plantejat a
M RIPte el p roblema de la Conotit ur16. El Gavera actual, dócil

als anglesos, es impopular. En
eanvi, el ret Fuad va guanyant
la eonfianea ddl poble per les seves qualitats dintel.lièneia i de
patriotisme. Els interessos t els
sentiments del poble egipei eón
més ben servits pel rei que pele
seta ministres. Es molt possible
que el projecte de Constitució,
treballosament elaborat per una
comissiú de trenta membres, no
arribi a implantar-se . Els nacienalistes demanen que la Consa
titueitS sigui obra d'una Assemblea nacional. PI, crei el Govern an
gles, que sap prou bé quin seria el caràcter d'una Assemblea
lebtistiluent lliurement elegida,
liosa obstarles a aquest mètode.
Per fluixos que siguin ols !ligaras de dominació que la Gran
Bretanya preten manlenir a
Egipte, no hi ha cap possibilitat
que els egipcis s'hi resignin. I
encara s'ha fet menys possible
aquesta resignació després de la
minva de prestigi que els darrers
fets d'Orient hau causat a Anglalerra.
A. ROVIRA I WRGILI

LA POLITICA
ELS REPUCLICANS AUTONOMISTES DE TARRAGONA
La Fdcracuó Repnblicana'Autortamista
Je la "provincia" de Tarragona circula
tata convocotória als seus partidaris per
a la reunid que ha de tenir llar el dia ir
del mes que son a les ro de la nit, "a fi
de fixar l'orientaci6 a seguir en l'esderrnidor i al grandids ocie d'afirmació
de principis que tintín) efecte el dio 12
dl mateix tnes".
HOMENATGE A JAUME EL
DISSORTAT
Cop iarme,' arribant a la ! o y eran! Nacionalista de Balaguer adhesions a Olantenatge al darrer tontte d'Urgen.
Entro &tres, l'han relnrt les segitents:
del Casal Catad de Buenos Aires; dcts
senytxs Jordi Mao tserrat Calalô, d'Olot,
I oseP Comer i Ribana, de Londres, Delfi Ortis da &llamo ; del periadie "learia" i luventut Nacionalista, de Barcelona, i del dadas Riera i Puna.

Notes d'llália
El ministcri revolucionad
Florencia, octubre.
Les agencies telegràfiques us
deuen haver comunicat la theta
del ministeri Mussolini. El gabinet compta ainb tres técnica: el
general Diez i l'almirall Thaon de
novel — aquests dos noms sem-bien portuguesos—els guate eren
davant de les tropas i do la marina italiana al moment de
i el professor Gentile,
conegut col.laborador do Bene(atto Cocee i neo-hegelia una mica ensopit. Els tres tamice tindran les carteres de Guerra,. Marina i Instruccib.
El ministeri compta, ainia
més dels esmentats i de Muesolini, amb una figura de relleu, el
senyor Federzoni, leader4e1 nacionalisme italià, brillantdeixeble de "L'Action Françaiso", inspirador de la revista "Politice",
orque de l'imperialisme llalla i
deis de la màxima: "l'Italia l'ara
da se". Del ministeri anterior entra en el non el conegut fabricant
de vermouth Teefilo Rossi, que
continua a la Indústria. Gabrielle d'Annúnzio té al ministeri un
representant, el general Doullet,
que va al departament d'Aviació.
El partit popular perd els ministeris anteriors i es pagat amb les
sots-secretaries secundàries. Ele
grupa de la dreta !liberal i democratice eón representats en proporció mínima. El partit feixista,
entre sots-secretaries i ministeris
guanya disset o divuit llocs. Mussolini ha declarat que la política
del nou ministeri será a l'exterior
de pau, però d'energia, i a l'interior d'economia i de treball. (ini,rebé tots els ministres i st -secretaris feixistes aún mes emir-

guts com a cornbatents que com
a pelajes.
.;

Amb la isonstitucid
ministeri Mussolini ha volgut
que el cop d'estat salves les aparieneies parlamentàries i constitucionals. De fot, perla, del nucli
de concentració miniSterial, la
part menys revolucionària es la
infiltració del Partit Popular. Es
curiosa aquesta paradoxa: el ministeri está compost per hornes
que en el terreny aocial eón ultraconservadors i en el (cucuy politic ultra-revolueionaris. Atad) no
deixa d'ésser un bizantinisme específicament tipie dels paises Ilatins. “L'Action Franeaise" en el
seu m'II-fiero de 28 d'octubre, porta un article del seu corresponsal a Italia parlant dele partits
politice, en el qual no es vol eompendre aquesta paradoxa i es de-

nuncia el Iliberalisme i sentit revolucionari del feixisme.
I tanmateix, la cosa és clara.
De la rnateixa maicera que Fran-

ea es la nació mes reaccionària
i equilibrada del món, Itälia
per constitució íntima un país
revolucionari i xarbotant. Itàlia
es un país jove, fet a foro de revolucione. Sense les idees conträries al prineipi d'autoritat ni la
Unitat italiana seria un fet, ni
l'Austria hauria sofert les successives desmembracions cense
un punt de maçoneria, de serietat secreta i de carbonarisme. Per
altra part, Ps indubtable que tot
elle que a Itàlia te cara i ulls es
obra dele lliberals, primer, i dels
socialistes, després. Davant del
prestigi que per a tot Ralla tema
aquestes paraules: Itiberalisme,
socialisme; davant del passat glorias que enclouen, es cosa natural que fina i tot un partit que

vol estructurar-se sobre el reialisme mes exasperat com es el
feixisme, dongui el seu traciament a les velles cordes de l'emo-

ció nacional.
Es per això que no hi ha perfil a Itàlia que, políticament alinenys, no sigui reformista, que
no camini d'esquena a la histeria.
Els francesos poden pensar joiosament amb un retorn del rei absolut i sontniar les dolceses de la
inquieició, perquè estan embafats
de la dolor de M. Fallieres. Els
italians no poden fer qüestió closa del manteniment de la Casa
de Savoia, perquè en primer Roe

la casa de Savoia regna, i des-

pres porque dernii pot convenir
que no regni. La Gasa Reial, por

liara part, as filla de la Unitat i

de la revolució i per tant d'aquest
ritmo vital obscur i profund de
la raya italiana quo no podria
viure sense sentir l'aire fret del
precipici,
JOSEP PLA

El pròxim Orient

La política de Mustafä Kemal salva
el prestigi del Califat
La divisió entre poder temporal i el poder religiós
4a elecció del nou Califa :-: El Govern turc es
reuneix sota la presidérv.!ia de Mehmed VI :-: Els
hindús musulmans, no estan pas tranquils

Les acusacions contra l'ex rei Constantí
París, 4, — La Premsa fran- tament després de la derrota de
-cesa comenta la destitució del Sangharios, i de no baver abdiSoldä dient que p nacordar-la per rat desseguit, encara que esteva
unanimitat l'Assemblea d'Ango- conveneut que la seva abdicació
ra, els kemalistes no han volgut era beneficiosa per al país.—Raa
que subsistís a Constantinoble dio.
un focos d'intrigues hostil a llurs
EL GOVERN DE CONSTANTINOIntencions politiquea.
El conflicto rolatiu la remesa BLE NO ENVIARA DELEGATS
d'una delegació a la Conferencia
A LAUSANA
de la Pau en la qual els ex-ministres del Solda vohieñ desemConstantinoble,
— EI Gran
penyar un paper important, ha Visir ha comunicat4.als
Alts Coprovocat la ira dele bornes d'An- missaris aliats que el Govern
de
gora, Per aix6 no han vacil.lat a
ha decidit no en.
desposees ei Soldé dal poder po- Constantinoble
delegació seva a la Corle-,
taje que encara ti restava. Es de viar
rancia de Lausana.—Havas.
de notar, per& que no s'han atme
vit a proclamar purament i simple la República.
El Govern d'Angora es fa sur- Dos
cessor del cap d'Estat, pecó no
arriba fina a pronunciar la seva un
a
destitució rcligiosa. El Soldé as
destituir, perca es respecta al Califa. S'escoilirit un príncep de la
familia Osman que continuarà Pero tob dos son morts a
essent per a l'Islam el dipositatrets
ri de la Llei Coränica.
Nova-York,
estat maD'aquesta manera ha resolt
per ara la dificultat l'Assamblea tate dos bandits que havien acond'Angora. Ha judicat aquesta con seguit apoderarse de l'exprds que
fa el servei entre Sant FrancisCeSSIÓ com a indispensable a
l'esperit mahometà. En atribuir- co y Witterberg. Havien parat
l'exprds pel mitjà d'una bandevolno
ha
se tot el poder polftic,
een abandonar la influencia mo- ra vermella, atterroritzaren desral que el Califat dona a Tur- prés als maquinistea i desenganxant del convoi el cotxe
quia en tot el món musulmà.
rreu que seguia immediatament
a la locomotriu, Pujaren a la
mäquina i sortiren a tot vapor en
L'ELECCIO DEL NOU CALIFA
direcció a Wittemberg, obrint un
Constantinoble, 4. — LD'As- nodrit tiroteig contra els ocuha
pante de la resta del tren, el qual
Naciónal
d!Angora
semblea
acordat qua el nou Califa sigui quedé aillat. Es doné l'alarma a
designat previa l'dlecció de la diferente estacione del trajecte:

homes assalten
"express" Nordamérica

Comissió religiosa de l'assemblea—Havas.

DESFRES DE LA DESTITUCIO

VOS, NACIONALISTA,

la maquina fou desviada a una

via monta i quan els malfectors
intentaren saltar del tren foren
matats a trets.—Itädio.

EL GCVERN DE CONSTANTINOBLE ES REURIEIX

Constantinoble, 4.—Amb motiu de l'aniversart del Profeta,
tole els ministres es reuniren
ahir a Palau.
' Després, sola la presidencia
del Soldä, tinguó 'loe un Consell extraordinari per a del.liberar sobre la situació creada per
les importante decisions adoptados per l'Assemblea d'Angora.
—Hayas.
AGITACIO ENTRE ELS HINDUS
MUSULMANS

Londres, 4.--Diversos despat
xos de ('India que publiquen alguns periódico, diuen que hi ha
una gran agitació entre els hindus

musulmans amb motiu

de

ta destitució del Soldé, ordenada
per l'Assemblea d'Angora, per
entendre aquells hindus que el
Soldé ho es per dret divf.—Haa
vas.
PROPOSKIONS REBUTJADES

Londros, 4.—Comuniquen des
d'Atenes el Govern helenie
ha rebutjat les proposicions do

Mustafä Ramal Pateé relatives a
canvis de poblacions gregues i
turques.—ilavas.
L'OBRA DEL DOCTOR NANSEN
A L'ASIA MENOR

Ginebra, 4—En el Secretariat
del doctor Nansen a'han rebut
j a diverses contestacions deis
Governs estrangers sobre la pela per aquest organisme en pro

des refugies d'Asia Menor.

Entre els oferiments més importante figura el de Bélgica, el
Govern de la qual ha enviat
multitud de mantee i tendes de
eampanyä, oferint-se a subvenir
a Inés a mes a raltrea necossitata
si fos necessari.—Ilavas.
LES ACUSACIONS CONTRA
OONSTANTI

que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diari integralment nacionalista,
JA 80U SUBSORIT A
x LA PUBLICITAT"?
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Full de dietari
Pelleteria
EIL—Mis pells encara? Sembla mentid('
que les dones de Barcelona hagin
caigut en aquest parany inqualificable. El nostre clima no solament
• no demana l'tis de les pells, sind que
el rebutja.
ho trabo. El fred del muestre
¡limen és proa a justificar un bine
abric de chinchil-la o una capa de
martes.

Ell.—Puig, dona, fuig. Per té tot el que
sigui comprar coses careo esta justificat...

Ella.—La mateixa il-lusid ein farien les
pells si valguessin con pessetet que
ara que en valen tnilers.

Ell.—Vols dir? Suposem que es cert.
Suposem que el castre deliri per les
pells no és qiiestid de ¿luxe, sind de
veritable gust. Aleshores, estimada
tneva, cl diré que patio encara els
Ir:atea-os entluernaments que la dona prehistórica. NOMil cal que enflor de trabar les pells en una botiga
plena de miralls i de reunes molsudes, la rebéssiu directament de les
'Postres mans, encara tibia amb la
tebior de la bistia que acaben cre.sCOIXar...

Ella.—Ui, quines coses tan pedanist I que
vas lInny d'esques, amic ~u! M'agraden les Mis perqué totes les veus
del HICII instint eso diuen que incacasen. Quina casa 'robaras que fui
ressaltar millor la finar duna gorja
o d'unes espantes? Quin folre ¡robaras que comuniqui al c6s fentemi
aquesta punta de rnisteri (watts
dale i feristect
Retórica i Poética.

Ella.—No ho creguis. Vai9 a revelar-te
11 1t secret que co timaría de revelar... Tu mateix el: extraordinariament sensible a l'encís de les pells,,,,,
¡lo si per experiencia própia„,

EIL—Curiós! De manera que ja?...
Ella—Ah, si; cm mires amb tau catres
uns (plan cm vais eixir d'un emba'call de Skung... Si m'arribes-a COMprar aquest abric de chinchilla quit
demano...

com a cap efeetiu de rezaren,
abandó del lloc davant l'enernie
com a cap de l'exercit irn:nedia-

En.—Angela Maria!...
la el que
tratt,i; em de demostrar.

desastre

lfic6 de Mn. Costa
S'han confós massa sovint aaa
ristooracia i el menyspreu del poble, la vulgaritat i els tractes amb
el poble. 111 ha hagut poetes i escotes de poesia que han volgut
mantenir la Ilur puresa fent creas
cions abstractes i girant-se d'e8.4
quena a tot lo viu. Aquí hi ha en

canvi el cas de Mn. Costa i Llobera que ens diu una Ilie6 que
cal retenir: erts diu com bevent

en les fonts populars pot un poeta conservar-so personal i arbitrari; cont pot, sota el loo de la
soya inspirae única, recreag
el que do de tots.
El Miguel Costa i Llobera de
les alloracianes" es el maleta de
"De l'agre de la terra". El que
doia en romanç i "codolades" lee
llegendes de la lila, el plany amo-

ras de la eativa, les gestes de •
guerra, les etarrandes de vora la
mar, subjectä la seva pursia als
metres clàssics, i realitza, ell tul
sol, el más serió, esfore de restauració clàssica d'aquests darrers tenme. El qui escrigué
font", "Marina", "L'enyorança di
la catira" i talas altres breui
poemas frescos, elementals, piar/
d'instintiva sonoritat, do remoz s
de cala, es llença a una empresa
mis dura.
"Coced dernostrar—diu en et
pròleg d'"Horacianes" — que la
nostra Dengue serveix per tot, si
la volem enaltir com idioma literari. Be esta que els nostres poe

tes continuin servint-s'en versi-

ficant en les formes populars i
nostrades, de les quals ha produit tan bell esplet la renaixença.
Perú no esta de mes que qualqun
intenti la introducció de formes
nobles i gentils aquí uo usades."
Es, done, amb un propòsit po-•
driem dir-ne nacionalista que
Mn. Costa. i Llobera empren la
seva obra neo-elässica. Al cap de
vint anys de glòria literaria fa
una arriscada provatura. No isbatant, repetim, el poeta es compre
ta
la seva obra te una
unitat.
Aquestai
Aquesta unitat de l'obra de hin.
Costa li es pervinguda d'allò que
Jortquim Folguera, el nostre gran

intuitiu, en dele "la voluntal

de la forma", alle que situa et
poeta mallorquí entre els mes arbitraris poetes. Aquesta "voluntat de la forma", es veu que no
s'afeblia mai, i el mateix en els

versos jovenils que en les aciena
elides estrofas de l'arrima hora,

emmotlla la inspiració i posa damunt les imatges i les descripMena una bella mesura. En les
liegendes que constitueixen el
volum "De l'agre de la terra", on
sembla que per tractar-se de poesia popular la preocupació de la

forma hauria d'ésser menor, es

potser on veiem un Costa i Llobe,
ra mes implacable amb el vers,
mes pur artifex. Voluntat de la
forma perfeta, flama que sempre

erices les poesies del nostre
mallorqui i que ha tingut l'eficaa
cia de produir bones obres.
ha

Aquesta es una nitre IDO. El
triomf del Costa i Llobera es el
triomf d'una voluntat renaixenlista. Ell no es ni el roznantie ata-

bale, ni el retòric frota Es al-

guna cosa mes que això: es l'artista. El seu esperit ha bufet
unes vegades en el poble, altres
vegades en els clàssics, i ha sa -a

but mantenir-se entre la vulgaritat popularista i la retòrica sea
ea. La seva aristocracia esta
arrelada a la turra.
La 110 es, dones, la de l'obra
realitzada amb la suor del propi esforç. Els versos ben reeixits
san la prova mes clara que ¡'esforal no ha estat balder. I encara
que ho hagués estat, encara que
aquel; anhel de la forma no saca-

gués traduit en bellas estrofes
sense mácula, caldria glorificar

la vida del Iluitador. No han passal endebades sala segles de cris-

tianisme perque l'olement intencional sigui deixat de banda, Si
no poguéssim citar una dcdseua
do poemes d'En Costa i Llobera
dignes d'una antologia, en tiadrfem prou, sabent la flama que
el cremase, per situar-lo entre
els mes alts manobres de la nos-.
tra Renaixença.

Eh --Jo?.,, De deba?

Atenes, .4.—Les acusacions
que pesen centra i p x rei Censa
tanta són les següents:
Responsahilii at del

CARNET DE LES
LLETRES

n s

01.DUVILA

—F. Al. (7e/orinan esta treskiirit a PM>
ha "La fi d'un idili", de l'Atiesa Muy.
ras, que junt amb altres cantes dei 11.>
tris autor i amb un Hiel de Mario Pescini, es ptiblicaril tnolt aviat.

—En I. Al. Capievi/a Ir4sISa o*
lo Mina', qut sese
p;ndril das volums.
reducció del "Tisani
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Sorda 6S*60 18 05
Ataranto 50743 (18.50
» OCA TARDA
Obertura MI
/erg s II 64770
A/agente 6E • 55 68'55
endeude 5.8eb

Ralo

Tensa

atta
esalS

68/55
te So

UN Tarea
09 . 6a
68%0

(14115
o5
1r7o
34"£3
(4 56

11'90

arrases 171e Iseao
Caceres 1.34 So
Colontals bata 0414
Maltee 10S°23
Flnp lu es 191

114'00

1.825

194

.Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 4 de novembre de 1922
OMITES CK 6.•LiTAT
Delta Interior 4 0/0 7

7060

&Wad

ILttanor % 7

Anille. 4% Z
Atable- 6 % F
./. juliol 1900 5. A.
es. re.
LB.
a
•
•
•

•

•

111.0e 9 . 040

saneosnannal Catalana 7.. • 5914
1.• 1949
"
Celas Greda Comunal
4
1/2.
Barna.
Obli g a. Port

72 •35
72

0BLICAC0058

&ola 1. 4 Ser. namonalitzedee
11.. Ser.
•

• • La Ser.
•' • L• Ser.
11.• Ser.
•
g Icrelala Pamplona
Prioritat Barna.

6165
2865

•

48'26
1825
29 •05

linee& Medina

liadatuoos 1/1 Ser.
1. • Se*.

$ 7.75
47'54
75'25

Ve/Cuela Verter
"Atine.
U. S. A. ' 1..
Abe.

caes

58'65
65
84'75
90'50
75'75
0925
4925
75'35
84G5

• • .
is
•
t.•
• • • Ser. A
•
•• •
ir • r ac

• • • D
• • • • 3
ea
• p
Frentes 1964
•
1075
5395
13.4 Gral. Tramvies 4 0/0
P
•
•
so/o.
Isrrocarrits de Catalunya
5975
Glimpanyla general rerrols. Catalana 97
Cotnpenyla Barcelonesa Electrattal
01126.ea de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 3 Elettat. Ser. 1.
72
• y.
/225
teen gla Elerten de Casal.. 5 1/9 85
•
a • 4 0/0 05'50
BOclatet Productora Force, Motril:ti 5315
COff.Lan y la general 'rasaos g ilipines 0975
ACCION11 COMPTAT
Cate/ene Gas Elerir,iat
tamal 41 - rsrell
napanga loduetriel
180
Bint. Gral. Telefoua.
o

• Peninsular 1.,
L s Acierte* d'Eleetrtclta1
01V110.8 Eirraaascr---

1,7

Prancv 4495.

Idl y/1 suiçans,

DESPLILI.E9

11015.

11seillo
- I
•,18

Meta Grieta, tare.

Idem horuega, 2/6.511.

2760.
balare, 6565.
Mares. 0175.
C.orones, 0'0159.

Lire,,

NOT

Obertura Alt
08•60

ele.°
BORRA DE RIADRID
Interior coloidal, 7065.
litem fi de mes. 00.
Amortitzable 4 per 100, 89,
litem 5 per 100, 9685.
'exterior, 8650.
Banc d'Espanya, 590.
ldem Eepanyel de Crèdit, 136.
Idem Riu de la Plata, 230,
Meta Hispano-Amerieä, 199.
Tabacs, 245.
Sucreres preferente, 60.
Diem ordinhries, 30.
Die:tules, 89'50.
:.Nords, 34350.
211acants, 341.
.1Prencs, 45'25.
iures, 29'29.

ti

Argentina. 4419.
Ilonterkleu, 4225.

leo

150
12

•

I .1

Petate,

60
57

71

41,4 Tianne!a.
61
Vagons arribat: Nord,
10 de tale.
Alneant. 17
•
"

Xlle, 33.60.
Berlin, 250 ,50.
Peleen, 682'75.
noruega, 21455,

Mercat de Llotja
Aria a la venda que filman la re.
16031 del meres; de n'Unes I de-spancs,
aprontarem l'ocam10 per • avisar a lea
autorttats Mella de q ue Idear la ' ) les (le
merge de llene--garlesmidpct
flete (me els :laquers lela nostra
d'un lempo ençtt estad fent en el seu negoel, neant nOffit• els seus Interesen!
~titulare, cal t'eludid autor i del be

comuna/.

lixrprüss16.-Fartnes 1 despuIlesi
Per les molles fabriques de Iarines que
durant els sayo de guerra enes obert •
l'Interior d'Eeponya, dogal a1 g ran nornDre
de necesitada d'aqueet alinde, in en rls
mercas bacionale, je en els estrangers,
que amb una grm taclittat podlen colocar
Sota la sera pros-Merla, aval en tot 1 haber passat &buen l mermen anormale, no
a desenalorat galre la sera stlaseió, per
estar les esmcntsees fabriques establertes en el cor deis mercate bluders, e l'ensemä que favorescuis aquests Inclustriale
P er Pag ar els tornen 6P15 Bello treballador i mes bala preu que el.. nostres industrlals han de Pagar a la ea,' Me .l'obre
1 lambe per enser /ro fabriques biller101.0
de menys IMpOrtincla I que per lo tant
en molt menys recusara peden colocar
la seta producció.
Per lotes aquestee causes eementacles,
1 armes per estar privada la emportadd
de blats elbtles; no trübem que bern de
recorre a comprar blat a l'Interior d g l .
•
1 ranga editar que per COMprar
blat es millor comprar tarea elaborada.
Per tant, veiem que Signos dels nos..
tres fabricante de /afines ea tornen comerclants 1 rebenedors
Aquesta fe/ta de prociuceld local que 111
a leal cha establele una competencia arnb
els presta de fora, sense Paule benefirlat
el fle q uer, que 'Tul treballa amb un mar- ge pulir /os necesttats dele Miguen
queda coberta per l'arribada continuada i

de signos plena de ferina.
do es 4111 pez a/s consauelors de des'
polleo, la que les malles I numeros
d'aquest article que ens ve de l'Interior
DO s'adapta &I tipo arostumat del nostre cor.suinidOr, enSein necessaria la remolturad/. 1 ramales d'aquestes, el que
que &aplican consIderablernent els
peras de venta.
Aquestes arcumstanclee anormal, tul
romenlat conniderablement la Inatletria
remota de que sigue comerclants sen

fra

aprofiten.
Anú solament s'explica eh torna cres
pera que ela consumidora es sellen obltgata a esperar les despulles de les no,-

tres fabrique.
Crelem que el Govern s'ha de preocupar
dele assumptes ajo' ~Mate, pula es
un gros benefici per a les provecies do
l'ulterior I en perjudIcl de tutee les re.
gima del Moral I en particular de Catalunyai
FAR/PE.S
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ekdele. argentines, Inc.
Exterior, Inc.
Frença, 649'20.
Nora Inri:, 44662.
Espanya, 2929.
Sulon, 24376.
Holanda, 11382.
Mita, 106'50.
Suben, 10019.
Portugal, res,
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1418 Ser.
77•25
1920 Ser. 3
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P01118 TiUlta
Canri s sobre Lonelree, redvss
42P111 anlatra, 52.40.
lacro Espanya,
klent Holande, s7r

per NO, venciment 15 de noveinbre

%%da ala essnero!ants IndutstrIals
La Premsa ha publicat una nota de la Carnbra de Gomera, de
Madrid, en la qual, baesant-se co
unes manifestacions que diuen
que els feu del ministre de Ficanees, recomanen que no es
presentan les declaracions jurades que imposaven les Ibis trttintärias darrerament aprovades
ale comerciants industrials.
La Cambra Mercantil d'aquesta
ciutat celebra aquesta bona disposició del ministre i espera que
la s'aduló zeß
Ludida es posi a
contizement deis ciutadans d'una
manera no tan ollcioea i mes autentica. Mil lin ha comunicat
ministre de Finances i a la Cambra 'de Comrrc, de Madrid. fent
constar a mes a més, l'adhesió
a l'arerd d'aquesta de continuar
treballant perquè no tingui efectivitat l'aplicada de l'impost d'ulilitats als comercianta indastrials.

Del primer al Id d'octubre proppessst
hl ha haga: anEracnt a /a recapteeM
de 56,906 1 58 peasetre es. compsranta
amb /a nuitelca data de 1921.
De3 del dia 1 de ¡tener al 10 d'octubre,
n• 1099 ebi Ingressoe Miren 5.489.355.17
pessete.s sobre la mateixs data del MI. •

El Ralle de Barcelona
Sabem que el juljat ha estat al
Banc de Barcelona per a una diligencia, acabant la seva gestió
en aquest assumpte.

ANUNCIS OFICIALS

Vapor holandès "Euterpe", de
Hing Linns, amb petates (llevó).
Amarrat moll de Barcelona Nord.
Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "La Guardia",
de Tarragona, amb vi. Amarrat
nidll d'Es$elnya Elt. Ccinsiguatari, Gilabert.
Pa ilebot éspanyof 'Taco Benmatra de Palma, amb carrega
'general. Vapor espanyol *Villarreal",
de Santa Cruz de Tenefife i escales, amb carregament de frailes. Amarrat moll de Muralla.
Consignatari, Companyia Transmediterrània.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb cärrega general i 82
passatgers, Amarrat moll de les
Draasanes. Consignatan, Companyia Transmediterränia.
Vapor angles "Soutgafe", de
Valparaíso i escales, amb salitre. Amarrat moll de la Cuarerie
(<'na. Consignatari, Agencia Eleparto-americana (Palomo).
Remolcador espanyol "Monte
juich", de Blanes, amb el seu
equip. Goleta espanyola "Comercio", de Sant Feliu, amb càrrega
general.
Pailebet espanyol "Paulita", de
Vinaror, amb càrrega general.
Vapor angles "VolseIla", de
Valencia I escales, amb benzina.
Amarrat rnoll de Ponen?, Eet. Con
eignateri, Societat espanyola de
Comerç Exterior.
Vapor anglas "Redruth",
Cardiff, amb carta. Amarrat moll
de Ponent Nord. Consignatari,
Tomàs Mallob Bosch.
Volead!. 44•041.**411

Vapor esprtnyol "Collera", amb
cärrega general, per a Valencia.
Vapor espanyol "Antonia",
amb eärrega general, cap a flan.

día i escales.
Vapor espanyol eCapitän Segarra", amb cärrega general. per
a Melilla 4 escales..
Velar italià "Ada", en llast, per
n Figuro.
Vaper espanyol "Cabo Creas' ,
amb eärrega general, per a Bilbao i escales.
Veler liaba "Rafaello", en Ilast
per a Palamós.
Vapor espanyol "Reina
rio Eugenia", amb càrrega i pasa
satgers, cap a Buenos Aires i escales
Vapor espanyol "Jos , . alada",
an .b el san equip, cap a in pesca.
Vapor a/llorica "Salva t ;un
Vis", dc tränsit, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Mahón", arnb
eärrega general, cap a naba.
Vapor espanyol "llaman .", amb
eärrega leneral, cap a Màlaga i
escales.
Vapor espanyol "Mar Blanco",
de trànsit, cap a Genova.
Vapor espanyol 'Te Guardia",
Dad) cärrega general I trànsit,
cap a Niña i escales.
Vapor momee "Toafin Jara",
amb cärrega general, cap a Le»: dres i escalles.
Vapor espanyol 'Mallorea",
atad) càrrega geiteral i passatge,
cap a Palma.

GANC CATALIJNYA

a! NI

g
AGENT DE CANVI 1 ROMA
PASSEIG DE GRACIA, 17

El

A l'església de l'Hospital de la
Santa Creta se celebraran, el
dia 7 del corrent, a les 10 del
mati, solemnes funerals en
sufragi de les ànimes de:s

Administradors, Benfactors,
Malalts i Empleats morts a
l'Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau.
L'Administritiö es emplea a invitar als
parents i nades dels difunts i al personal de la
Casa a tan piadea g nac. azrain:-Ios l'assisteacia
Äg.

r
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MONICIP1
visites a Falc»Ida mesa .; pel Omite Derifle
a l'Hoepite d'Infectar/ami: priEn 'risita de comiat
mentaren al senyor alcalde ¡ex.. m e r per al Laboratori d'Aris
cap superior de policia, general ' Qtrimie, 7.500; segon, p e r o metalaxems i lbeneole, 7.50e; herAriegui.
Tamiza el visitaren el director I r ar, per a atencione generase,
de la Sucursal del Bario d'Es- 5.000; Eeeola de Mar, 5.000: Coa.
panya a Barcelona, don Pftul ttnes Eseolars de PAjnntament,
5.000; Colónia Vilftmar, 5.080;
Blase, i el non delegat regi
Casmissid municipal da Beretlprimera ensenyança, En Manuel
cauta, 10.000.
Luengo.
ie s v:_i tos de la creteea
ar
Canoera da la twmda m y nloipal
Aval sud erip a Madrid el
I.a banda municipal donarà
roncera a la plara del Rci, avui, nora d'alcalde pel dietricie nove,
a un piad de dotze cid niatt, exe- seeyer Tneell, el mg aprofitart
el g en estatje a la vila de l'Os,
calant el següent programa:
Primrea part: La Artesiana", tarà gestione prop de la Comprimera part i segon atriles, Bi- panyia dr1 Non i per al canvi dr1
sistema de valles del pes a nizet.
Segona part: I. "Guillem Ten", vell a la carretera de Ribes. !a
obertura, Rosaini; 11. "Choral va- qual malora reclamen amb urriat de la cantata 140", Bach; gencia els districtes nove i deIlf. "Moment musiac4" (prime- le d'aquesta entina
Madona ea Forn:nt
ra malic i ó), Schubert; IV, "'Rosa
del Folio", sardana, Lamate de
Davant la corntssia la Foment
Grignon; V. "Els mestres can- han estat formulades les setora", selercid del tercer acte, gara:a mocione:
Wagner.
Dei senyor Tusell, -porque
Nous eotxos-ambulanora s'instal.lin lämparee al paeseig
Arompaeyat del cap de lins11- Central del Pare de la Glutaletut Municipal de Beneficencia, Ha.
Del senyor Degollada, parque
doctor Mer i mor alcalde va visitar el primer col ze- es destinin 1.17495 pessetes a
ambulancia per a trasllats de fa- l'acabament de l'urinari de la
rits, dels
mitjaneant con- Felaaa de Catalunya, imana PP.
tracte amb destí a l'esmentat laya. i 1.860 per a la C011iinin.
stitnt construeix Temprc sa ció da les obrea de l'urinari as
Gatell. El d'A vehicle crimenrara la Plaça do Catalunya, xainfra a
la Ronda de Sant Pere.
a prestar servei de seguida.
Del senyor Navés perquè es
Subhasta d'un nou r mpesenyali la rasant del carrer de
drat
Guinardh, entre els de Garroba i
S'ha celebrat la sahha.sta rela- Indústria i perquè s'instal.li
(iva a la construcció da rempe- fanal al carrer lo Victdria, entia
drat i varercs necessàries per a el Passatje . Marti, cantonada al
la nava airbanitza1a5 de la plaça de Freeser i un altre not al núde !Arc riel Triontf, adjudicant- mero 12 de dit passalje.
se provisionalment al Foment
Del senyor Rosine, parque sid'Obres i .Construce'ons p2r la gui apariat tot l'empectrat i chquanitaala de 12.54877 pessetes. a .' Fueras dels carrers del Cid i
Foil presidida pel regidor. senyor Pere Camps.
i San la :nada.
Dele senyors Can:rae/1 i IglePer ala Illereata sias, perquè es formuli el presSula In, presiOne'n (.1 , 1 regidor $110051 per a la construcciú de la
senyor _Capdevila, s'efectuä a les carretera del Carmel al Con; per
Cases Consistorials la subbasla qtle es formuli al projecta daladais lloes vacaras en els mercats neaclons th I torrent de Parta,
d'aquesta ciutat. Alguno d'*113 des del carrer de Maladetla fins
foren concedits per quantitats al passeig del doctor Pi i Malist;
bastant Superiora ,13 Lipus 11- perqua es destinin 2.000 p0340xats, roda a base de l'adjudicarle), te per a continuar l'explanada
que fou autoritzada pil notari de la carretera del Carnal al Culi
d'aquest Crif.leg 1 , don Garles Cea- i (pie es formudi la valoran:el de
lorre 1 Grätaa. Eatre els llocs se la casa número 12 del carrer de
naturgaren onxe de nota m'AMÓ Santa Cristina per a l'obertura
del passe:g de Torres i Dagas.
del mercal d'Hurta.
Deis senyors SantamarM, YoPor a la baneflebioia mu- sol i Escolti, lwrque es dcslinin
nlciptti
2000
. pessetes a /a cal.locaeid de
L'Alcaldia ha dispoeat la se- rigoles i voreres els carrers de
güent distribacid de les 45.000 la Salud, Mascaró, Oblid i namepessetes que amb dealf a benefi7 de la urbanitzacai Caea Ilacencia munitr i pal 1 hall estat ea- 2.

de el: s

3

Impermeables

Lleaiu LA PUBLICITAT

Capes mi,

"Guillem Sorolla"

L'oficina central de la Companyia Transmediterränia a Valencia dona compte del telegraCumplimentació d'ordres
ma qua robé el dia 3, el qual recde Borsa en valora al
, tinca les noticies d'origen francomptat i rnonedea estrena
. ces reproduint-nre d'ultres faoiligeros. Interveneió de contades pel Lloyd anglas:
D'actea comerciale i präs'Vapor "Daraialó" reeolli /do
lace eubre mereaderies o
trenta minuts d'aquesta matinavalore: aubscripclans ..
da un radiograma que el vapor
empréalits, etc., etc.
francs "Onossep* 'passava al
-vapor "Romea", dient que el
D1rooe16 teferiflea
Guillem Sorolla" as enaelenia a
"%URGENTE»
'., l'hora citada demanant auxili, a
TsIfirons: 455 A. I 499 A.
' 47 gratia, 33 minuta de latitud
Nord i 8 graus O minuts de longitud ()esa"
Aqoesta noticia ha eslal roLLEZI
: mentada favorablement a Valen. ci aon reaideixen la majoria
les farnNites deis tripulante de4
"Sorolle", fent renaixas esperances de salvament.
Quant als vapori'"Rozneu" i
NOU CATALUNYA
"Eseolano", sortits en busca del
Montera, 7-MADRID
"Guillem Borona', zto ban donat
hithliques pensions per a vial- compte del reigl lt%t
Ilurs per,
r
quisicions.
jaula I familias.

‘1:155i

li:5-'‘'PaletakeeJr

Malsana «Orate

ROM DEL TREBALL DE LA
INDUSTRIA TEXTIL
En la Borsa del Treball organdzada per la Federació Textil
de Catalunya, al 011,1 estatge social, Claris, 25, pral., segueix
Liberta la inscripció de personal.
NOVES
apte per als càrrecs de paradora,
Anib carregament de ea t'Iba
eontramestres i ajudants de les
eón esperats els vaixells
fàbriques de teixits.
Acinesia Borsa poda col.locats go Lapez", "Ebro" 1 "Uxel".
- Demä, dilluns, arribarä el
des de fa cinc mesos, amb plaça
transatlänLic "Antonio 'Apea",
efectiva, mes de dos cenit ins- 1
que sortir à el din 10 cap a T'Incrits.
sana i Centre Arnerica.
Amb carregament de besliar i cereals, es esperat de SrldLE
Arnerica el vapor espanyol "Motrico".
BARCELONA
-66n esperats varis c arreCIINTNAL: Rambla dala Estudia, 4
gaments de petates per a semAGENCIES: NI.:114 . 1'0 1, Creu (.500711.
brar;
als ja arribats en els va1646.
Numero 2 ,Sant Andreu,
l> rs "Ravenna" i "Euterpe", cal
Minero 3, Se/meran, 111.
els dels vapors "Thyra" i l'arribada dels quals
MALORA - C‘11.014111
ea imminent.
QIRI • CAN Si - MAMA
- Demä serä pajel al die el
vapor "Catalunya", de la TransAciartat de Come" 851
atlàntica.
Disreccile Tolegritica
- Ainb carregament de ceCATALONIABANK
reals arribarà dernä el vapor
nordamerieä "Jumar", que descarregarà a la Barceloneta
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La Reina d'Holanda i les pin- tures catalanes
relem Pn bita de Tea dues

arana sales que' la Focietat deis
artistas d'Amsterdam ha ofert als
p000rs de Catalunya percute hi
pengin el be i millor de les aoves
Ens ahoquern al baleó i els
11118 seMs cm/miren poc a poquet
s ialt aquesta boira i aquesta Muja, aquest el mig platejat i mig
fumat. aquestes cases de rajola
intades de negre, i l'aigua deis
-canela i les gavines que xisclen.
Amsterdam, cinta t diiuniIits
arernoladisses, de comerciante ver
metes i opulents, de mantegues
especies orientals, ens ha ficat
al moll de lees, aquest aire tan
meciera que te d'empresa i d'aventura, i aquest aire tan antio
de balada i de cosa que viu fora
del alón. Hi ha dins Iänima dasueste paletas del Nord una pila
de meravelles insospitades quo
rna esmolen eh nervis, pera cl
sol ens convindria coja el pa que

mengera.
1 ara deixem de mirar /a eintat i tornem a la sala de les nostres pintures. i ens adonem que
el sol no ans ha abandonat del
tet . Tic tenim un hon tras de sol,
miatat i barrejat antb la pintura
ric les Postres teles, i arrapat a
etia de les pinzellades. No sus
en adonem i els nostres ulls ja
sems ', loasen davant d'una "natura morta" d'En Nonell,
unes cebes i una arengada que
&nada que acabin d'arribar de
Pi i tima de la Boqueria. Ens tornen, a mirar i a repassar aquests
¡medros' que gairebé tots els eabem de m • mio-Me i guaitant un
mar g a Maquí. i una rosa d'allä,
i una teuladeta de ceior de mea
ene oblidem de la cerim•nia i
latieueta i l'enearearament que
cas espera. Després tornam a mirar els canals de la mittat, ens
en a(Mr. e io que som a Ameterdam,

que estigma una mica avergonyida; com erern poquets a la
la no 11i havia músiques, ni casaques militare, ni res Ilampante
la presencia i les paraules de la
Reina no ens han produit aquella mena d'emoció epidérmica que
un espera en semblante casos.
Despres, quan la Reina i la seva comitiva han deixat la nostra
exposició, ens hem quedat a la
sala guardant els quadros com si
guardéssim un tros de la nostra
terra i de la nostra ànima. I ens
hem abocat al baleó; aleshores
hem vist la reina Guillermeta com
pujava a la seva carrossa descoberta, amb uns cotxers i uns lacais verde com un llangardaix, i
aleshores hem vist com perdia el
to familiar, per agafar el to teatral de reina; una gran munió de
poble l'esperava i l'aclamava, i la
princesela ha deixat de esser la
col.legiala vergonyosa, i ha començat a for un gest mecànic
amb la mà dreta; un gest que
denen haver ensenyat i que l'executa a la perfecció, i que serà
cense dubte la manera que binen

que set() una mena d'adora de
important o d'opereta
ertraordinäria, prrque Ointre de
ror , minuta haurem de parlar
arel, una reina de debe que-es mirare les teles una pe ,' una i que

dir;1 aquelles quatre paranletes
que nensturnen a dir les reines en
upe sle rasos.
I sense donar-ore ten ps per a
ale"-nmles nostre a meeitacione,
en !ereoeió i la coreieitra es fan
pesemolles. per la porta de la saaa v e l e ro entrar una dama amb
una eareta com une poma. tota
xes"le a de sedes grises i embebrees. en. "renards", smb un gran
Cupll negre i u y, rata d'érquidees
a la r, Aquesta dama és la rete
re • ; !zillermeta d'Helenclit. Al sen
&Mal hi va un senyor alt corn
tun eant Pata que n94 el presidera
de la sncietat Mar' istee d'Ameierdem. i darrera d'aqueste paralla, segueix un atice senyor de
rel roig i cara vermella, molt
encarearat, que és el marit de
le reina: és un príncep de la casa
in Meeelemburg, i fa un posat (le
lema persona que trenca el cor.
Al costal d'ell hl va la princesa
;uliana. una minyoneta de tretze any s . grasseta i acriaturada,
einh unes trenes llargues i ros1,s coto un fil Mor i un vestidet
aiatmeel cense pretensions; despres d'aquests graos personalges, venen (nitres grans personalges de la Cort, i una colla
d'artistes, que duen el barret
cepa a la me i encara que no
tenim el post de coneixels
mamerta ens fan l'efecto d'ésser
elan trempats i de snob bona
jeia.
El president dels Artistes fa
les presentacions piotocoläries a
En Momp Barbee-, que duu la hilan vermella ami) Pesca. de Barcelona, i ell presenta als alts personatges,' En Nicolau d'Olwer, En
Dentellee Caries, Mapa i el que es crin

les princeses d'Holanda de saludar al sen Doble.

Després de la visita de la reina ha quedat chasis la nostra exposició d'art català a Amsterdam.
Aquesta exposicie, que la Junta
nmnicipal dexposicions de Barcelona. amb l'afany i l'amor que
dun a Catalunya, ha vingut a portar aquí dalt, al cor d'aquesta
terra pacifica i gloriosa, que un
dia va ésser esclavitzada i martiritzada pela espanyols i avui es
un dels pobles més rics i que duen
mes empenta de la terra. I a la
ciutat d'Amsterdam, que es on va
neieer el famós Rembrant, i on
guarden aquella gran tela de la
"Ronda nocturna", que es una de
les teles mes meravelloses del
raen, els artistes holandesos han
admirat a apreciat les obres dels
artistas catalana; i entre Holanda i Catalunya hi ha un lligam fet
de color i pinzellades, i de marbres que pantegen que ja no se s borrar e mai Inés.
Nosaltres hem deixat aquella
sala nostra, i hem donat un altre
cona d'ull a la "natura morta",
d'En Nonell, i hem anat després
a atollar sota la pluja pele carrers

realice.

Aleshores la Reina; acampa-

Herlinda d'Holanda es una dama
tant aficionada a /a minturamque
ella mateixa s'entreté amb les teles i els pinzells, 1 sembla que hi
,té molta disposició.1 va fent les
seves observacions i din mases
atinades, sobretot, si un es fa
cerreeaque és una dona. del Nord
que

viu tan lluny de lea nos-

tres coses. El paisatge d'Holanda
el nostre venen a ésser ama la
nit i eF dia, i es mhtural Hque
apesta reina del rd, tquePencara que sigui reina, a ent al viu
iiixe dele colors' f'clit les teles,
vagi meravellaiirt tlaatant les a
Paltures deis nostFestiliatiars, queje,
aquí esta» tan beirrallyeeentatel
'tan ben col.locats rtitla al 'costat
da ES una 'idistalitimana
(lile armaste bona J"mlatbrit que
este acoetumadd w Veui e Molina 2
i v aques i cels de 'eaár'sk plom,
d avant deis 'jis:Seres '''-'paisatges
dist initzats pelminzell, ademes 41e
les par aulesi: Vrotaltallitales virgi
dient a q uellesAearaule s . que li
adaten del edf:
prfncep parla amb no/a-hm'
tres, i encara que amable qui »o
aab gaire de que va alai) do la
Pintara, tot el qua -:diu ése.eorrecte i pie de compli
eneala Per
l a neatea terra ei nostres ariStei. A nosaltres ena ba !heme,
tima" aquesta visita una cesa d'un
loefefriflier; u. rrInceset
In
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EL TEMPS, AMIC 1 L'ENQUESTA DE Concurs d'obres catala- El govern espanyol
nes en un acte organit- contra la Ramaderia
LA PUBLICITAT
COLIABORADOR
zat per l'Associació Ca- catalana
Si diem, referint-nos a una don- A quina hora convindria cotalana de la Premsa
una
rozella, que és "fresca com

sa" imatgem l'expresaió d'una
manera probablement intelaiglbre arreu del món i que trobaria
correspondencia en el passat més
remot de tots els pobles.
Si diem "passiho-be tingui",
per molla gràcia que ena faci la
suggestió dele mole combinats no
ultrapassarem l'enginy del formulari expressiu d'una colla o si
voleu d'un estament o d'una con?rada problament obscur mes enIle dele limite dins els quals neix
i mor el viciament pintoresc del
Ilenguatge.
En el primer cas la nostra creada verbal trobarä una ¡inmediata
expansió popular viva i (tense perill de marciment. En el segon
cae ei modisme es mort de naixença i avesant-nos a la facilitat
de les converses fetes d'aquesta
guisa arribaríem a matar les mateixes possibilitats de la nostra
creació poética.
Aixó encara que oblidéssim que
el temps ama les roses i per atad
les renova.
Amics d les rosas, nosaltres
també, volem el temps com un
company i eón injustos els qui
li en refusen la col.laboradó.
No en treurem res de handejar-lo i posar-nos a viure i a d e
preecindint d'ell.-finrlavd
Tràfecs d'avui i artificio nons per
acostar-nos a la ingenuitat directa del noble! Demà el temps des
del cap de taula amb tot el cerimonial del ces ens tedvertirä
landre jeràrquic més eseaient a
la bona memória de la tradició i
de la renovació.
No existeixen valors essenciale
negligibles. El joc de Pació o de
la reacció nprofita, per assegurar l'ordre de la vida, les forces
mes dissociades, siguln de Finetine siguin de la voluntat de l'home•
AcIverem alguna eficàcia els resultats?
El temps, per fer-nos graciosa
la tanta, ens alliçona devegades
amb anécdotas com aquestes:
Als Jocs Florete de Balaguer de
l'any 1912 fou premiat um recull
de records i caneons populars entre les quals hi havia aquesta corranda:

tristos i meravellosos d'Amsterdam, i hem pensat que st aquest
país del Nord té molts ferros, i
molts vaixells, i moltes colònies
i molls formatges, nosaltres tenim aquell mar tan blau i aquella terca de cent mil colors, i les
cebes i les arengadas del quadro
d'En Nonell ens han tornat a la
memada i hem sentit que ens
feien una coissor d'enyorament al
fons de l'ànima.
JOSEP MARIA DE SAGARRA
Amsterdam, 31 octubre.

nyada d'En Barbey, es va mirant
els quadros un per un, amb una
gran calma 1 una gran elides;
perquè cal dir que la reina Gui-
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Els Pomells de 10ventut
El Pomell de JoventuL "Renalxementa, de Sans, celebrara avui
la sa y a resta inaugural. Al smatt
tindrà lloc la "Festa de Fe", amb
ofici de Comunió al temple de la

Divina Pastora. En acabar es
beneirà la bandera del Pornell
que apadrinaran En Josep Matia Folch Torres i la seva muIlcr Na Marta Camarassa.
A dos quarts d'onze s'rónorare
la /losara densa nacioetal, amb
una bailada de sardanas a càrrec
de la cobla "Barcino". A dos
quarts de dues, al Circo] de Sana,
tindrä lloc un dinar ¡Mine en honor als padrins.
Ala tarda tindrà llar ita Fesla de Pelele" al Circol le Sans.
Iii haurà sardanas per laTatalania, lectura de poeslesa 'parlamente, cançons amb gestos, representació d3 Boires *d'Estila
acto d'afirmació pomellista, homenatge al fundador , simas Pomelle, s'entalles i concert per

-l'Orfeó

Renaixement. - --

AMA les joventuts pa-ti-alistes
efe Catalunya rati fi caran refute
i adhessiö al s e u fundador En

Josep Maria Folch i Torres, fentli ofrena d'uns àlbums qtte contenen Ilues signatures, que es
:compten per milers ja que hi
consten Os infante i el. jovent
'pertanyents als 800 Pomells cons
,tatitifef acinalm'e'nt Catalunya i
a les colónies • catalanes de Pes.
M'
de:leer.
tladte, emeleiadralloc al Cír,col de Sans i gmb motiu de la
t ferätliaorganitYadae pet "Ree
insriarement"; tort qu eat a bardad a,
r Matara-re Otemsaial Arapertänc ia,
Pinx"hientsistirart nombroses delagacions rreeIpt Catatunya i les
pcspulars.
. autoritats
,
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Han mamut al general Ardenaz,
Marque' do Campa, el halle
de "Mdtáró; itea comissió de la
-cooperativa de fundo:lada de
l'Estat; u p a altre de la Federada
Patronal Textil dontklusebi Diez,
professor da l'Inalatut do Barco,
joia; N'Enrio taanadés, i el pro*Maui it la Mala del Reja( tlfreotl

Queelela.

—

mençar els espectacles

nocturns?
El parar d'En Josep Santa
pera

•

En Josep Santpere, el primer
actor i empresari de la Compete'
nyia del Teatre Eepanyol, ene ha
donat la seva opinió en l'intimitat
del seu "camerino", amb aquella
comicitat que el caracteritza
igualment a l'escena que a fora.
Es convenient i neceasen no
començar tan tard—ha respost—
pelee de moment hent de seguir
el corrent. Avui tothom ruin del
~pata, se'n va a fer el vermouth", sopa amb tota calma i a
les deu encara no es al teatro.
Cal comenear a les nou, perú apli
rant el rentei lentament, com als

alcohòlics.

La vida que avui imperan Barcelona, jo cree única al india, es
un vici tan arrelat que costar ä
molt de treure.
Mames Iti veig una enlució. Es
donar una obra interessant que

* VEREDICTE
Examinades les obres presentades a concurs, el Jurat s'ha
cregut en el cas d'atorgar solament un dels dos premie oferte,
adjudicant-lo a la comedia en un
acte i en vers que porta el tftol
de "Caneó d'una nit d'istiu", les
qualitats litereries de la qual
donen una manifesta su perioritat damunt la resta de les obres
presentadea.
Reconeixent. pera, que entre les
nitres obres examinadas n'hi ha
tres que sense reunir ni Gatea les
condicione requeridos ni mèrits
suficiente que les facin recomenables per ésser representades,
tenen qualitats dignes de consideració, el jurel, amb el fi d'estimular les aportacions prometedores al nostre Tteafre Nacional, ha crema fine podia recompensar discrecionalment aquestes ben intencionades provatua
res, i d'acord amb aquest criteri
ha riecidit dividir la quantitat
destinada a l'altre premi entré
les obres seglients: "Infante",
"Caçador enamorat" i "Al maree de l'amor", adjudicant a la
primera la quantitat de dues cene
tes pessetes. i cent cinquanta a

El aletee de Vaquen 3
Bulas; suspes

El viatge a Suissa que els Ser«,
veis de Ramaderia havien orgas
nitzat, per tal que els vaquero
que no hi haguessin estat mai
podessin efectuar compres die
rectament i la vista deis estables
suissos els servia d'estímul per
a millorar l'explotació de tles vas
quite i la producció de !lee aquest
viatge col.lectiu que hauria
gut ésser tan protitós s'ha hagut
de deixar córrer pele enträbancs
que ha posat el govern de Mas

drid.

De primer el govern espanyoa
negä el peralte d'importació
mes de cinquanta Sindicats agrie
coles que comunment el
laven. En vista d'aqu e sta negad
tiva la Mancomunitat demanà al
gavera que, havent-se concedit a
la Diputació de Guipúzcoa, pel
maig de l'any pasaat un pernil,
d'importació, que se le concedía
un d'igual per mor de repoblar

ells estables de braus, vaques I
immensament al públie, i
vedettes de raes schnez, per cona.
anunciar-la puntualment a les
siderar-se aquesta raça la mea
nou. Qui la vulgui veure tota ha
convenient a l'economia rural
de venir al teatre aviat. Aleshoe
catalana.
res s'establiria l'habitud.
All cap de molt de temps, ea
El paree de N'EnrIc Cima- cada una de les restante cita- publice una Reial ordre accedint
des.
als desitgs de la Mancomunitat,
nez
Barcelona, nt d'octubre de 1922 peró totalment plena d'obstacles
Interrogat el primer actor i diAeristf Caletee president; Jo- que han obligat a desistir del
rector de la Companyia del Ro- sep el. Jordä..7esús Pinilla, Pomn/ea, ens ha contestat d'una fai- pea Crettnet, Miguel Ferré, Fran- projectat viatge.
S'exigia que particularmed
sa absolutament pessimista.
cesa laujols, Caries Capdevila, cada veguer eol.licites a la DI.
"Es inútil que es faci res—ha secretarl,
receló
general d'Agricultura el
dit — perquè les coses seguiran
permis d'importada i aquest
pel mateix camí. S'aixeca el tele,
permís havia d'ésser informal
tard i encara no hi ha gairebe nin
per a la Junta Central d'Epizotla
al teatre; es fan une entreties. Es a dir, cada solalcitud
artes llargs per mes que cridem;
qui sap el temps que hauria ess'acaba a l'hora que fixa el gotat per a despatxar-sc.
vernador, podent acabar mes
-Associació de Música
aviat. El niel] parar, concretaCälia dir el nombre de cape,
da Camera" t e : "La Ser- edat i seas que es vollen impon-.
ment, es que no val la pena de
lar, on , s'havien de ctomprar
parlar-ne, i tot el que es faci es
va Padrona"
perdre temps."
s'havien d3 menar. Amb uniese
Veus-aqul algunes dades ben on
El paree d'En Josep Ca- interessant, relatives a aquesta ta disposició es privava de la
celebre (Mera "burra", que sera bertat indispensable per a que el
naJe
representada per primera vega- negociant pugu i . fer les compres
1-le y era entrat al despatx (le da a la nostra ciutat el próxim a bon preu.
Per abra part la Junta Cena
l'empresari del Romea un mo- dimecres, dia 8, dintre el curs
ment que ell passejava la seva I m Asociació de Música da Came- (rel d'Epizoóties havia pres la-'
cord de coticen permisos molt
mirada per aquella retrata i fo- ra".
tografies que decoren la paret.
"La Serva Padrona" va estre- limtiats per a introduir braus
Una vida, Mies vides
nar-se
el
dia 28 d'agost de 1733 excepcionalment alguna vaca.
En Josep Canees, en desen inguantes vides leniu mis?
terrogat, ha somrigut un instant al teatre de Sant Bartolomem de No hauria pagat el tret fer un
Ves teniu la nieva vida
Näpols, quan ei seu autor tenia viatge a Suissa perqué cada vea
,sense contestar-nos.
i la vida de tots dos.
—Tanm ate I gue—1 a vos- solament, 2:) rnys, i encara que, quer llagues portat un parell
Al president del jurat. dan Joan
com es do suposar vagi tenir des tres d'animals.
tra pregunta m'agafa ben desprea
M. Guasch. Ii va quedar entre
Les exigencies sanitäries eran
aquesta a la memória, 1 ales- vingut—i va tornar a callar una del primer moment una exeellent acollida, tota vegada que en rigoroses. E spretenia que el
ares de llegir-les a l'acte de la estona.
sempre he cregut — ha poc temps va recórrer els prin- bestiar procedfs d'un cantó on
t'esta manifesté a Fautor del recull premiat, don Valed Perra r eontinutit—que Peapectable ha de cipals teatres d'Itàlia, i edhue no hi /taguas glossopeda. La
Boldee que de tant que li plaia ' començar mes aviat; i cal im- d'Europa, la consagració definiti- glossopeda, com hem dit, té ace
pensava glomenr-la en una poe-, 'posare/u). Com? No ho se, gai- va i triomfal va obtenir-la a Pae tualment a Suiasa tan poca ime
sia de mes volada lírica. Ho va 'robé es impossible. Ara s'aixeca ris a l'ésser representada a l'O- portencia que en rnolts cantone
fer amb la poesia "La canea del ,e1 teló a un quart Monze i si han pera (any 1752) per la compaa solament hi ha un :estable infecs
dels Bufons Italians.
viure clar", premiada als Jocs , d'assistir a la representada, diles- nyia
La sensació que cause "La Sier- tat com són els de Luzerna, Ola,
Florals de Barcelona amb la flor cantes 'personas - només n'hi ha
va
Padrona"
a tal extrem, ris i algun altre, estant complea
natutal Pany de la presidencia' vint, idtivantqFprimer acta sem- que, a partirarribé
de la seva estrena, tament nets de glossopee
pre vé eentralteeent. No veig sodel mariscal Joffre.
de Schwyz, Sant Gall, Armivia,
Aquella corranda; recollida del Meló per a fel venirmes aviat a va iniciar-se la famosa Guerra Thurgóvia i dinou d'abres. Aidels Bufons, en la que apareguepoble per don Valen i Perra i glose : tota riquesta
xt, una vaca procedent d'aquests
No ere' deaaiip Mañera que les ren dividits en dos grane bändole cantons on hi
ende rom a popular per don Joan
ha un sol estable
músics, el intellectuals i els
els
funciona.
de
tarda
puguin
M. • Guasch es de mossen Cinto i
aristócrates,
uns a favor de la infectat„ la no llamea pogut enen
aquest
retardament;
el
públic
figura en el Illbre' "Le mellor conova escala italiana de la que trar encara que provingués de
rona" (pàgina 4, sota el Mol "Co- de tarda no es el de la rúa,.
havia arribat a essec la Vall d'Aran i l'estable- Mece
rrandes", edició de l'Avene. Bar- • -Si comencessim a les nou; a les Pergolesi
el mes gentil i trascendental re - tal fos a Tàrrega.
celona 190 2 e segona ordenament i dotes o quart a . d'una, ja serfem presentant, i nitres a favor de
Tot el bestiar procedent de
de D. A. Busquets i Punset i D. tal carrer, en benefici d'actors i Lully i llamean, com equivalents Suissa havia de fer desmatas de
públic. Per?) no hi ha mes, haL. C.Niada Llualr).
la música nacional. La Cuita cinc, o vuit dies a la frontera esa
eiL ituestà heedOta es refereix, vem de seguir , e1 corrent i con e asostinguda
en fullets, periódico, panyola.
a Verdáguer, l'affma es d'En Ma-a tinuar obrint el teatro a les den. etcètera, arribara a fer-se plenaAmb aquestes dificultats era
El Liada si comerm a dejorn
regala:
ment ostensible al el mateix teaAala t'esta modernista del Can es porque te un públic especial tris de l'Opera, a cada represen- impossible realitzar ed viatge.
L'enorme treball que significa
Feerat (III any) celebrada a Sil- i amant de Fact. Nosaltres ens tar j ó, agrupant-se els apologistes
ges el 4 de ntreembre de 1894 1 trobarfem amb les butaques bui- dele nous corrents italians—en- organitzar un viatge en el qual
des.
hi
havi inscrita dos cents .va,
seins consta In el volum publiels que figuraven noma de tant queme,
Caldria fer-ho tots alhora, po- tre
haure estat imite!. Tot escat per l'Aven ç l'hay 1895, fou
prestigi
com
Rouseau,
de
Grima
premiat don Joan Maragall junt sant-nos d'acord abans. I això no Diderot—entorn de la llotja de la lava ja preparat: en ambant a
amb els senyors Madera, Case- es possible.
Reina, mentres que llurs rivals— Suissa l'expecticid, salaria de
Només Iti veig una solució: que
Ilas, Font i Torne, Pampera Gener,
entre els que hi havia Voisenou, repartir en diferente grups, cahart, Jordà. 011em Fin i Soler, una empresa doni l'exemple, per- P. ale Morand y alme. Pompadour da un deis quals hauria anal,
dent-hi
diners.
Pene al segle XX —es reunien prop de Dlufs XV; i acompanyat d'un interpret i
Dionfs Puig. J. Puig 1 Cadafalch,
Frederic Rebota, Rusiñol, Roca- es veu que no hi han redemp- del "Coin de la Reine al "Coin du d'un ramader suis coneixedor del
tors.
mora, Teil 1, Lafont i Pescriptor
Boj" es donava una de les mes pala. Aquest grup hauria trobat
francés Richapin.
suggestives baralles que puguin en el seu itinerari tientes eon.,
El
parer
dels
lectora
Les poesies del alaragall que
donar-se, amb un oonstant alear cantraciong de bestiar en venda,
foren premiades portaven l'advoi venir d'epigrarnes, equivoca i no havent d'anar de casa en ea,
eació general de "Estrofes decasa, i per consegüent aix,5 repreVerament, els teatres de Bar- sàtires, no massa allunyats,
dentistas".
celona -comencen un xic massa vegades, de la veritable injaria. sentava un extraorcanari estatal
La primera (Ve la Custódia") tard les funcions nocturnes, cosa
Des d'aleshores, l'obra pergo- d 3 tenms.
comença:
que es un atemptat contra les leeiona ha quedat, malgrat de les
S'havia ja obtingut la manera
Os lluny de lluny avancen les testes tonsuseves reduides dimenssions i dels de formar 1 combinar trens ex,
bones costums.
rrades
seus
El
que
limitats
modus
aixe
escriu
és
d'expressió,
un
afieioprossos a balsa tarifa, que hau1 els fllets de veus blanques que regallmen
nat al teatre, perú es troba que incorporada als grane repertoris rien anat direetament de Suissa
rnsahns.
Al sol de malg l'or pallid tremola en les
la major part dels dies no pot d'aperail podent esmentar-se com a Portbou.
[casulles
anar-hi, degut a l'hora rnolt les mes grans representacions do
Finalment, entitats baneäries
1 cremen grocs ele cirls en mans dels caavançada que acaben (dones es nades darrerament a Europa, les haviea promes cooperar al mi[Pellans.
,Segueix la poesia "Entre dos molt de raó que si comencen tard, de Par f s "Vieux-Colombier" llar èxit del viatge, coas larebt%
(1919), "Trianon-Lyrique" dele ferrocarrils suissos i de lea'
'lambe acabin igual), ja que len Ilustres":
(1920) j Berlín (1922).
demà Ii cal anar al treball a l'hoLes remera començant-se a fe' Invisibles
agencies de viatges s'havia
tit • •
i tanca el recull la poesia "Unes ra exacta.
segun tarifes inversomblauta:
Co que ene pasea a mi, lambe
La distingida violoncel.lista
flore que s'esfullen":
Eta hotels, els carrualges, 'tot
suposo que 'ha de passar a la senyoreta Maria Teresa MuntaQub Cl ha en apuestes flors silenciosos
que s'esfuJlen trat?
mejor part deis catalans dedicats das, deixeble (lel professor senyor en fi, eslava previst i dispost,,
1 be; a ucear del tito] general al treball i cree que aquest es el Gälvez, que ha acabat els sena esEl no servir de res ei trebati
evidentment,d'epoca i a pesar de motiu que els teatres es vegin tudis d'una manera brillant al realitzat conjuntarnent amb
totes les discussions del moment, molt menys concorreguts del que
senyor
can,scal de Suisse a Bare
Conservatori del Liceu, donare
dues de les p,oesies d'aquelles "es- en realitat haurien d'ésser; tale el próximament un concert en la oolona, poca cosa Signillearia,
trofes decadentistes" són avui convenciment' que l'ancló a Sala de l'Orfeó Graciene, dedicat l'obligada suspensió d'atine
considerades com exemplars re- aqueix espectacle es torta.
als sacie d'aquesta entitat, pre- viatge no comportes un gr
foses en el "Corpus", que de un
Per tant, penco que si els em- nent part en el rnateix el notable perjudici a da Ramaderia pr
vant-la dels demente regener a.
dels poemes, enés anomenats del pressaris es volguessin posar un pianista N'Antoni Miguel.
dore de Ila poblaciti Hetera cata-.
mestre.
S S.
xio a la raó i fixessin l'hora de
Vol dir aixa que no cal que ens comenear a les nou en lloc de les
A la Sala Mozart tindré nots el lana ,i havent de continuar sot,
atanajem maasa, a utilitzar /es deu, com sala agafat de costum, dia 12 propvinent el XIII Coticen mesa a la producció da Ilet cara,
olassificacions de la retórica i a seria en benefici d'ells mateixos
de l'Associació Filharmanicit de i a una continuaalidendaede vas
fer-ne aplicació entre els nostres
públic en general; tindrien Mandellulates, dedioat als socia ques estrangeres no apropiada
contemporanis.
a los condiciona del neset
molta mes d'entrada i nosaltres protectora i numeraris.
Vol dir també que, quan arribi partem gaudir d'un espectacle
Pulís.
l'hora, el temps garbellarà i va- favorit, sense merina del descalce
De totes numeres, etA, eerve
lorare les collites.
necessari al cos, que tot bou ca- sultat que de la mateixa se n'es- ute Raniaderia de la Man'tomun
ea per atetó que, hornee tre- talà, i en dir això, que tingui amor pera.
tat, cerrar d'Urgell. 187 . Bayo
balladors que %t'alerta ésser, volem al treball, ha de procurar proDonant-li mil gräcies per l'a- lona, donaran a tots els vaque
la bona amistat del temps I ac- ,porcionar-li.
lietaató quo vulgui reservar a que vulguin empendre thait
ceptem, entre la jala i la Irania
Trobo quo l'enqüesta oberta aquesta petita resposta, afortune pel sett compte, tota mena den-.
la So y a cel.laboraeld,
per LA PUBLICITAT es moll, en- sament el aaluda J. taaraatal formacions respecte la @ampara-a
&X. wygz-Rigsk
la importaeló ele butimeiNha,
sir411.1v .9.4.e. sting el re, Oliva, atregui
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Segona Assemblea Magna de la Féderació de
,

Depenárits de Catalunya
Tingue loe en el Centre Autonomista de Depennents del Començ i de la indústria, de Manresa, la segona magna Asee:mi:1We ordinäria de la Peden-tejó da
Dependents de Catalumea, comcementad l'acord pres en la primera Assemblea que la Federacid va celebrar a Rens el mes de
eetembre de l'any passat.
PRIMERA SESSLO
A les den de la Nellla i sola la
preeidenda del que ho es del Coleen Executiu de la Federació,
Francesc X. Casals i Vidal. comença la ecnstiturie i deliberaeions de l'Assemblea a la qual
aseisteixen. erompanyant al president, ele sertients companys del

Comitè Exereliu:
Vice- presidente, Josep Sales
Masquen del Centre (le Reus, i
Josep Samed, del Sindical de Dependents, Sabadell; secretare Vicene Vilarasau, del Centre de
Manresa; eomptailor, Joeep Maese FInguflä, del Centre de Terraeea; mixer, Franeese Vives, de la
:Miga de Corredores i Representante, de Barcelona.
La presidencia, amb el fi de
constituir l'A s semblea, demana
als delegats de les entitats federades la presentació de credenelals que com s ta!s e 4 ! acredi-

tin: fent-ho aquesta pel següent
ordre:
Montepío Socielat La Unio Ultramarina, Barcelena: Enrie Miret i Amanci Domínguez Bertran.
Sindical de Dependents, Sabadell: Josep Valtdeperes i Ricard
Pintado Arroyo.
Centre Autonomista de Dependenta del Corriere i de la 1nd:estria. Valls: Franceec Atenten i
Francesc Cataiä
Centre Auton jrnesta de Dependents del Comerç ¡(le la Indest da,

Reus: Josep Coll i Jaume Fargas.

Lliga de Corredora i Representante del Com p re, Barcelona: Rafe! Padrees i Llufa Sufier.
Centre de Dependenle del Comere i de la indústria, Mataró:
Lime Andreu i Angel Gómez.
Centre Autonomista de Depondenle del Comen i de la Indústria,
Taren:ene: V. Ellas Montoli i Jo-

eep Odena.
Centre Autonomista de DepenComerç i de la Indústria,
Terrassa: Franeesc Padrees i Jodie nte del

sep Mellofre.
Centre de Dependents del tomere i de la Indústria, de Lleyda i sa provfncia, Lteeide: Joan
M. Moratite i Manen Solanas.
Centre Autonomista de Tediendente del Comerç i de la Indústria,
Manresa: Adolf Soler i Estanislau

Casas.
Centro Autonomista de Depen&Me del Comerç i de la Iriddstria,
Barcelona: Josep Reart i Sala i
Anfoni Lloret Funianals.
Vistes les credencials i essent
tole,' de conformitat, queda constituida l'Assemblea, i acie segun.
complimentant yo que preeeptuén els Estatuts. es pasa al nomenarnent de la tanta definitiva
que ha de presidir-la, quedant
e l eente per aclamació com se-

gueix:
President, Estamstau neme,
Manresa: erice-presidente. Josep
Mena, Tarragona. i Joan M. Mes
rente, Llevda; secretare Llute An-dreu, Matare; vice-secretari,
n'armenio Alep torn, Valle.
Aquests se-oyors es possessionon de la presidencia i emmidament el secretan i llenen l'acta
anterior. que es aprovada per
unanimitat.
11E11041A
El secretari del Comité Exeedite Er. Vieen5 Vilarasem en
nonada exposició, china compte
de les tasques realitzades pel Comité. essent aprovada per unanimitat, com aixf Mateix ho es l'estat de compt e:3 que llegeix el company tresorer, Frencese Vives.
PR1JECTE3 DEL C017117E EXECUTIU
El company preeident del Comite, Francese X. Casas fa es de
la paraula per a exposar a l'Assemblea ele projectes d'aquest:
"Pohlació i dala en qué be de
tenir lloc la celebració del Congres Cultural."

"Nomenament d'una Comisen%
Organ itzadoran

tres Centre d'entre els de Cetacoles Comercials, 1 que, pel que
respecta a la debe, que sigui la
matonea Comissió organitzadora
qui la designe havent d'ésser,
perú, dintre l'any 1923.
"Deelaraeid de l'Assemblea respecte a subvencione."
Ilavent retal les entitats que
durant l'exercici passat es dirigiren al Comité Executin de la
Federació, interessant diferente
suhveneions per tarta alises actea de earäeter cultural o d'ins'rumió i social. el (emite, per a
l emir una norma en reedevenidor. requereix a l'Asserriblea una
deelarace5 concreta sobre aquest
extrem, iota vegada que ets Es!Mute no preveuen elarament
aquest cas •
S'enlarda dettat sobre el partic ular. intervenint-hi els romperles
Fernändez, Velanamm. Casete
lenneinguez, esent per últim emirdat que no podran sube-enviomm anime casos que els que concretament pertanyin a qüeetions
eoctels de les militeis foderndes
o nitres de enräcter ohrer, a miter del Comite mrerutiu.
"Ponencies". Acorde sobre les
matones.
Cormliselone dele ternes premiatate a la 11 Aseemblea de la Federare% de Dependents de Catalunya:
Terna I: "Neremeitat, de la creacid dein Comité ceeiecid Permanent, auxilie/. del Comité Execenit' rie la P.-,Irraeid".
Porient: Viereis Vilarasan, del
Centre Antemonneta de Depondenle del Comerç i re 1r eeemnria
de Manresa

.ConehleiOns:
1. Creació (l'un Comitè d'Accid P e rmanent Auxiliar del Comite Ativiiicr de la Ferieració, a
tener dele mitians nue, de moment, disposi la mat eiea, cense
perjudici d'una ulterior reforma.

2. lea necessitat d'esta/1er en
cortes avinenteses un contarte
ame' Oree orennitzacinns prnfessionals obrero, en henefici
In reivindicació geriberal del proletariat.
Toma Condicione neceseänes per a ésser reconegut depen-dent de com p re i que precisen per
olerme el càrrec"
Ponent : Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indestria de Rens.
Conelusions:
1. Que 'Assemblea arordi que
en l'esdevenidor i merare es treballa per a ea implantacid de la
carrera de Dependent de Comerç,
no podran enser admesos els depenitente del comerç i de. la intidetria. sense pasmar dos anys de
meritori.
2. Aquests dos anyS aniran
precedes de mig any d'aprenentatge.
3. Desnres d'aquests dos anee
mig, s'obtindrä el tito! de Dependent do Con-le/T. el qual haurä
d'ésser expedit per l'Aseociadó a
la qual pertanyi l'interessat. pre-

2.-Representants i Cornissionistes.
3.-Segurs de vida:
4.-Segurs marfil-1m.
5.-Duanes i transporta de-mar
i terra.
6.-Viatjants 1 Corredora.
7.--Venda a l'engrem.
8.-Venda a la menuda.
.-Al i mentad&
10.-Banca i Borsa.
En el cas que no fos possible
l'immediat nomenament integral
d'aquesta ponencia designar-ne
mejor nombre possible de pf/Deponente i donar a la presidencia
un Vnt de confiança perqué, d'acord amb les entitats associades,
complete tot segun, e/ nombre de
ponente demanats.
A petició de 9a Junt directiva o
de la mateixa ponéncia, aquesta
podrà esser ampliada amb d e pendenle que, no formant part de la
tleederacid, eignin Tren competente per a donar un informe o
orienta-id que els altres com-

panys ereguin necessari.
La missiö d'aquesta ponencia,
serà:
Tse Redactar nna Memória
mee ampla, documentada i de t allada pie sigui possible, en la
qual, desprAs d'estudiada remesainent i a fans la modalitat mutualista quo crogni mete comenient per a la Federació i a baee
d'un cepital efeetin inicial de pessetee 125.000, precisi enueeta
mndalitat, emb pressupostos i remetate probables.
Ele companys porients tindran
especial cura de cimentar tate ele
SellS eSltldi3 i eälculs en una base
mutualista, donant sempre als
dependonts que rerudereixi releerciel d'aquellee mmialitate el mä-

eimum d'assignarions i d'aventate
ges COMpal:Ides arnh les possihilente del regoci i, amb rarketer
incontestable, una participació
en el guany, vacances a l'estiu,
aun-mente en les assignacions.
he Redactar, en el pi-metiste.,
ele documente que calguien per
a l'exercici de la modalitat m i Metiste que propoei a la Federacid, o sía : en el cas d'esp e culacid comercial, estatuts i reglament interior; en el eas de const rucció de cases baratee, reglament per ale llogaters arnb fixacid de condicione drcts i deures
d'ambdues parte i n teressades; en
el ces de creació d'una Cooperativa, reglament, condicione, (tinte
i ?limit es de la Federació i dele federats, i, eventualment, deis ceoperativistes no federats, etc.
En tots ele -casos la ponencia
redactarà aixf maten el reglament de frehall per als dependents o embleats deis establiments federats, precisant escala
Maseignacions, participació i repartiment de nuanys deures,
drets, etcètera. I. finalment, el reglament i condicione per als concursos a celebrar rada vezada que
s'hagi de coteje una plaça remunerada als establiments federas.
e) Lliurar a la Junta directiva de la Federadd l'esmerilada
?remitirla, amb els documente necessaris ahans dol primer de juliol de 1923.
Assistir a la propera As-.
s inetnea de la Federació, en la
goal findra d'esser discutida 1
aprovada o modificada :a Mein e na; o a la Junta general extraordinària que tal vegada cregui
convenient convocar al Censen
Directiu per a U:tetar d'aquest
assumpte, per tal d'assessorar als
companys que demanin antecedente i posar en clar reIs punts
que puguin oferie alnun dubte.
Aquesta ponencia 'entrarà en
funcione immediatament dospris
de constituida i quedar?' dissolla despida de l'aprovació de la
Memdria per la Junta General de

via presentació de documente en
eta quas constin aquestes präctiques, expedite pet pateó. i en el
cae ?me aquest sen riegues, podran rertitlear les dados en qiiestie el president i el secretari del
Grerni al qua l pertanyi , sempre
previa la deglida infon»arie.
Terna III: "Envere Pernandpació del dependent."
Ponent: Emili Fernäridez i
Guillen, vocal de la Secció Perine nent d'Oreanitzacie i Trehall del
Centre Autonomista di' Dependents associats. les entitate teclerailes, una quota mensual de pessetes 000 que, junt Pb
il la de
peseetee 0'10 ami) que avui contrhufm a les despeses (le la Federaci
ó, completarà la d'una posseta que es creu necessària per
ab fine que li sön propis. Aquesta rotitzacul de peesetes 090 comenearä a fer-se efectiva a partir del mes del present novem-

federats.
5. La Junta Directrva estudiarà els documente i es pendrä
en considerad& modificant-los
o no. 'En el primer cas serà precie que les esinenes siguin aprovades per la Junta Directiva i per
la Poniencia, reunidos en ple i por
unanimilat absolluta. Si manqués
aquesta unenimital, absoluta la
Junta podrà "recetar a l'Assemblea les rnodifleacions (le qué es
Madi perquè ella reeolgui en definitiva, després d'escoltada la Pernencía.
8. En la reunid en la qual
aprovat la Memória i ele
alises doeumenle anexos a la mateixa. PR ororedirä, ei cid, a la de..
signaciú deis eompanys o peremOSS que hagin de fallar ele c4n,
cursos i adjudicar les planea re munerades, a crear, entre lea
quals formaran part obligathrin.
ment, el president . 1 el secretan

bre.
2. Estatdir amb els mateixos
caräeters deddigatória i permanent una (mota (l'entrada t'idea
le dues pessetee que, ultra les ordinàries de penetre 0'90 i pesselee 010, haurà créeser pagada
per a lote es dependents asao-

data o entente de dense que ingressin a la Federare() deepres del
31 del propvinent desembre.
3. Establir per a les entitats
que ingressin a Ita Federació despees de la data cementada de 31
de desembre una quota d'entrada
única de:
Pessetes 25 si llur nombre d'associets no excedeix de 50.
Pessetes 40 si Ilur nombre d'as sodats excedeix de 50 1 no de 100
Pessetes 80 si llur nombre d'as;
snelats excedeix de 100 i no de

Indicat breument ele inoliii9
pele quals el Comitè no ha portal a cap la reatització dele tre.
halle preparatoria per a la seva
celebració, conformo disposa
*acord pros en l'Assemblea de
Reas, proposa ale assembleistes
el nernenarnent Mutes corniesió
organitzadora encaregada de posar-se en comunicació amh les 300.
entitate que hagin de concórrer
Pessetes 100 st ltur nombre
al Congrés i de realitzar ele tre- d'associats excedeix de 300.
balls preparatoris i que aquesta
4. Nomenament en aquest acto
Corniesid ßigui formada immedia- .d'una ponenele integrada per dos
tament i integrada d'elements dependents de cada un dele mune
del Comete entrant i de la Seecid
sean lela tatue pertanyen a quia.
Permanent d'Educació i Instruecuna de les entitate federadee,
cid del Centre Autonomista de Detireeuin reeoneguda experiencia i
pendents del Comerç i de la In- euticiencia en aquests:
attestria de tarcelOna 1 de &te eli.-Compra venda. e "e

la Federad&
7. Aquest tribal:41. procedire
a la publicació immediata de lee
bases i condirions que hagin
regular el concites o concursos, per tal que, a la mejor brevetat
possible, siguin cohortes les pla Ces.
8. La reunió general ordineria a que fa referencia la base 6,
pendrä abrí maten tots els acorde
que catguin per tal que, en el
termini més curt possible és post
de

1

en prnetica la modatetat mutualista aprovada per aquesta.
Tema IV: "leenrobustiment
le les organitzaciohs tocata de Ir.
dependencia comercial de Catalu-

viste, personal (segun de vida, de
malaltia, medicament, etc.).
VIII.-I un remanent de henenci que pedrea variar segons les
categorice o importändea dele

nya."
Ponent: Ramon RùfoI i Caml.
vocal de la Secció Permanent d'Or
ganització 1 'nimban del Centre
Autonomista de Dependents del
Corriere, i de la Indústria de Bar-

cärrees.

celona.

Conclusions:
Per augmentar la t'orna i ellcáete de les oneanitzacions lo_
eals de la dependencia de Catalunya, remedan:11m admet:
1. Lle necessitat de realitzar
una intensa campanya per totes
-est ciutats catalal-es, exposant
als nostres companys tes aveneal Ses que esi deriven de l'Aseociació i explieant també amb la
-mejor honrades a les erducione
que la Federació i entitate torete
hagin estudiat pela diferents pro-

hl -mes que afecten la dependencia de la nostra terna.
A aquest objecte. el Cornee
Exerutin de la Federació nomenarä une Comissió Permanent (le
Propaganda, parqué tingui cura
de rorganitzadó dells artes de divulgacid que es creguin conveniente i particularment de la punliraene d'un periddic, quinzenal
amlenys, diere a totes lee coleahoracions dele dependents.
2. La necessitat que teta la
dependende comercial de cala
població s'ajenti en una sola i poderosa entitat en la quatl han
d'organ i fzar-ee els gremis que siguin n e reesaris, eonstitults, per
tote ele dependents que treballen
en caces on s'exerceix al niatena
irelestria o classe de comere
perque els Gremis penden estar
perfe ctament assabentats de les
nondicione en que treballen Ilurs
aseociate i perque jinglen en tot

moment trametre'ls ràpidament
amb s c guretat, les instruccions
oportunes, hauran (le tenir un delegat informatiu a toles les cases
on treballin Hure agremiats.
Paral.lelernent a aquests igremis per indestries o elasses
comere 1 com a complement
d'aquests, han Merganitzar. se
agrupacions professionals des pecialitats, com eón Comptables,
viatjans, corredora, corresponsale, mocos, etc.
Tema V: "Conveniencia de des
°Imantar una campanya patriótica dins Centres dle Dopenden la."

Ponent: Alfred Gelabert i Punsoda, vice-president del Genere
Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria de Ta regona.

Conclusions.
1. Que la Federació de Dependents de Catalunya nomeni

Corleen Permanent de Propaganda patriótica.
2. Que aquest Ceeen tingut
cura de la propagació de l'esperit patrietic en tots el Centres i

poblacions on aquests radiquin.
3. Que de conformitat auch ele
estatuts de la Federa ció, mai pu gui realitzar una tasca politice;
tan so s patriótica.
4. Per a portar a la pràctica
aquesta flnalitat, la Federacie
destini una subvenció anual.
Tema VI: "El salari just.Lluita pel reconeixement de les
nostres necessitats."
Panent Pene Casablancas, del
Sindical de Dependents, de Sabadell.

Conclusions:
1. Formad() d'un progrante
de les reivindicacions a assolir
pels dependents de Catalunya, en
el qua l figure en primer terme
l'estab:iment del contracte collectiu de treball" i el "salari
just".
2. Que per a establir el salad
just ¡lea demandes que s'han
formular per totes les Associa
done de Dependeres de Catalunya a la elnese patronal no han
de tizar cap tipus de preu ni calcular cap tant per cent d'augment sobre ela salaris actuals,
sind fer reconeixer les necessitate que te el dependen!, per viure de la manera que pel seu es tat i decárurn conve, el qual, cree
je, que es poden concretar tenint
per base ele extreme que més
avall es detallen; i una vegada reconegudes aqueixes necessitats,
sa'ari que ha de cobrar el dependent será la suma que importi
el Bandee lee necesailats eu
qüestió.
Extrema:
I.-Satisfer les desposes de
manutenció del dependent, dona

i tills.
11.--Sufrag-ar les despees per
a allotjar-se higienteament.
III.-Cobrir les despeses
vestit del dependent, dona i ente
deeentm ente
ileepeees de tenle cura tionestament d'una llar.
V, -Cobrir lee deepeede d'edu c.acin 1 insetruceid deis Olía.
aixl maten, tes
despesee que el deebruni mínimum exigeixen al dependent per
la seva profesen:1 i posicid social.
VII.-Part per ateadre la eme-

3. Una legada eonvingut amb
el s patrons el salari just, cada
any o cada mig any o en el periodo que es convingui de come
aéord, es formaran una índexnembers que seran aprovats per
una Comiese% mixta, compone de
petrel-te i dependents, per tal de
determinar ilas variacions que sugui precie efectuar en la guantea
del sa . ari just, amb motiu de les
variacions que hagi sofert la moneda.
4. Tenint present les raons
exposades on aquest informe es
precia acordar que per totes les
Associacions de Dependents de
Catalunya es formuli la demanda,
als patrona, del salad just, no
amb la pretensid d'obtenir- [o tet
segun, sind amb el fi de donar
estat parlamentad a aquest problema.
Tema VII:
La qüestió de l'interna t.
Creacie de Comissions Mixtos
de Treball igual a la que funciona a Barcelona.
Representació de les Associa.
done de Dependents a tots els or-

na ale Companys de Tarragerei
que sigui retirada la ponencia.

Aixf s'acorda 4
Ponència 6:
E Ilegit pel seu autor Un NI,
portant treball, eseoltal amb for,
ea atenció pele assemblerstee;
despees d'exposailee diferente eis
nifestacions pels companys Si-,
cart, Casete i Casablanca s'apeo.
va acceptar-les transitúriament
que passin a la consideració i es.
tudi del Comité Executiu per a
veure si es factib e la implanta,
cid d'aquestes.
Poniinc:a 7:
La qüestió de l'internat: Va.
cerda, a proposta del miman?
Domínguez, que sieui adrevade al
ministre del Treball una instIme
cia demanant la supressió de len.
Vernal en el comerç aprofitant
l'oportunitat que la Cornissid
Mixta dell Trehall en el Comete;
de Barcelona i la Federació fla4
cinnal Espanyola de Depentlent3
està fent idèntiques gestiore encaminades a Passoninent d'an'

mateix.
Creació de Comités parearle t.
Comissions mixtes de Trehall per
a totes les importans capitalm

igual a la que funciona a Barca,
lona: Sobre aquest extrem x'acore
da per unanimitat que sigui sol,
Ileitat del ministre del ram.
ganismes oficials.
Representació de les Assogia.
Creació dun Bullitl portantciens de Dependents en tote els
ven de la Federad&
organismes oficials: Queda apro,
Ponent: MI-interno Societat 'La vada,
excepció feta de poder Mire
Unid Ultramarina",
mar part dele Municipis, Diputa,
Conclusions:
1. Que l'Ainsemblea acordi ele cions prorincials i Congres del3
mitjans a emprar, perqué des- Diputats, tenint en compte les

aparegui iSt règim d'internat.
2.-Recaptar dels Podare puMies, que en totes les capitais
d'importancia s'estableixin els
Comités Paritaris i Comissions
Mixtes de Treball, igual als que

manifestadons fetes pel company
Casete el qual novament recorda
l'esmentat article 25 dels Esta-e
tuts, pel igual queda prohibit en
absolut el fer podítica de cap.
mena.

PROPOSICIONts
funcionen a Barcelona.
Signada pels romperles dele.
3. Que /es Associacions de DeUnió Ultramarina de
pendents, procurin tenir repre- gata de la es
propoea a l'Asume
eentació direeta en els Tribunale Barce'ona
blea
que
la
Federad(' de Depen4
Industrials. Juntes de Reformes denla
je Catalunya ingressi a Me
Socials, Municipis, Diputacions Fe deració
Nacional de Depen4
pronineials, Congres dels Dipntate i a les Juntes d'Aranzels 1 Valoracions.
4. La creari6 d'un buIlletf portantveu de la Federadd.
Poneneee 1 14 I extrem 4 de la 7:
Despees de Ilarg debat, en el
qua] intervenen els companys Rä
(als, Vilarasau, Casete, Ricart, Mo
rant i Fernändez, s'acorda que si guin retoces en una sola, donada la seva aftnitat, i sobre les con .
clusions de les mateixes s'aproven la conclusió 2 de ila ponencia 1 i :es conclusions 1 i 2 de la
ponencia 4 j l'extrem 4 de la 7:
s'aeorda dernes que el periódio de
la Federació tindrà terminant-

dents.
El company Casete fa les de
paralela per a exposar a l'Aseen:e
teca que no es pot pendre cap
acord sobre el particular, puta
aixf Im prohibeix l'article 32 deis
Estatuts, que diu: Que la Fedc.
radió de Dependents de Catalunya
no pot federar-se a cap altra ente-,
tat o federad& sense previ amere
d'una Assernblea general cridada
per a aquest exciusiu objecte
amb un mes d'anticipad&
Signada pele companys Adolf
Soler, Amanci Domínguez. E. M14
ret i Llufs Sufí& és Ilegida una
proposicid perque l'Assemblea
acordi endreçar al president del
Cornee de ministres un telegrae
ma de felicitació per la Se-va enea' -.0
gica actitud destituint els guiar
rals Anido i Arlo"ui de lltirs eftr-s
reos de governador i cap de poli-,
cia de Barcelona. per la seva l'ene
humana actuació envera el prole..
tariat.
Queda aprovada unànimement .-

ment prohibit immisentr-se
assumptes de carketer religiös i
potaje, i que la Comissió Permanenene Propaganda sigui noincitada pel Consell Federal en la
primera reunió que aquest celebri, havent, peró, de constar prec.sairrent, de cine individus, un
delle guate seré el secretad geneMOCIONS
No essent presentada cap pele
ral de la Federar-del i Mímeme de.;
assemblendes previa pregunta
periódic.
de la Preisidenda, es }mensa 8.4
Ponencia 2:
guidament a d'Eleeció del Come..
En defensa d'acinesia llegeix un tè Executiu, essent elegits per
acurat treball el representant de aclamacid e le semiente rompanyst
Presidente Josep Ricart i Salar.
Reus, Jaume tragas, i intenté en
Barcelona; vice-preshlenta, lote/.
La seva discussió el company Sama&
Satarltil, i Jose p Sales
Fernändez, que, ultra fer els eloMasqUef, Rette; secretan, Vicens
gia que corresponen al caràcter
de la Ponencia. manifesta que en Vilarasan, Maaresem conaPendne,
Catatit. Vallile; ti-eso-e
aquest sentit hi ha presentada a Franreee
rer, Francesa Vives, Barcelona;
la Comiese% Mixta del Treball en vi
ce-xecretari. Euro; Miret, Bar,
el Cornere de Barcelona, una pro- celona.
5
posici ó , la (mal ha estat acceptaVOT DE GRACF11/3
da i nomenada una ponencia per a
El company Coll. del Centre An.4
son estudi. Són aprovades la sede Dependie nte del Co..
gona i tercera conducid i s'acor- !feminista
mere i de la Indústria. de Reue.
da: Recomanar a les Comismons
fa es de la parailla exposant la
Mieles i Comités Paritaria que bona i Cosilaaa
tasca realitzada
implantin l'examen previ de tots nel Comitè
Itmesutiu, sortint,
els dependents en aquelles pobla- baut son parlament, fent el seapreo
cions que sigui viable, implanta/31 a l'Assemblea que fi cortoedetri
d'aquesta manera la Carrera de un vot. (le grades i que
canste
Dependents de Comere controlada en atta.
pels esmentats organismes menPARLAMENT DE COMTAT
trestant no se'n crein d'altres mes
El corneen v president de r,41.4
a propósit i recomanar al Comite semblea, Entanielau
Eirtek,
Executiu que procuri l'aiseneiment remereia l'assistènciaCasas
de les enti.
d'aquests
tate germanes, maman que exe
presea en nom del Centre Auto.
Ponencia 3:
fornida de De ne n de» t s del Co-.
Fe, objecte de Iang dehat, en oi mera i de la Indistria, da Slaare.•
qual intervenen els companys Ca- sa, el profund agrament per ha4
sete, Vilarasau, el ponent Enaig- yen - li dispeneset l'honor inuueres.
di Fernández i el company Gómez. ent de celebras--chi la se/cesa
A proposta del company Vidara- magna Assentbilea Ole la Federsein
sau. s'anorda que el Comitè e xe de Dependente de Catalnaym
cutiu trameti a totes les entitats
Grane aplau d'atenta acullea
federades cdpia Me tema niegue, aquest parlament i aale menee fan
despres de consultar a Ilurs aa- 83 de la paraula etc ~emanes Osee
soriats en Assemblea general, in- vals, presidente amen! del COM.*
formin al Cornee de si ea factible té Executiu, i Alean, presiden*
la implantació de la quota, 1, per eleete, l'un i l'altre emb piral/lee
terne l'obra a que fa referencia rublertes d'entusiasme, que 983
Pesmentat tenia.
acollides amb forts i prolnreatI
aplaudiments per la notteurréail
Ponencia n:
eia. s'ofereixen incondicionakerst
Intervenen en la discumnó fent, demés. una crida a lotes Seid'aquest tema els eompanye Ca- entitats parqué aportin tamlad Bar
!mis Vives. Vilarinsau i Ellas; el coneurs 1 acaben expreesant el
primer fa notar a l'Aesemblea que des ee; que de robra ele teta, oil*
l'article 35 dele Estatuts de la Fe- és la de la Federad& n'esdevin-4
derarid disposa que ta Federad.% rui el millorament 1 disrniLicaciS
en cap cae ni sota cap aspeeete del proletariat mereantli,
pot fer política, i ca virtut d'ante
FI president dóna per acp»11
el maleta company Casal. dama- l'ac t e a:1~0111i M414

Dium eage

S

LA

d novembre de 1,22

ELS ESPORTS
AUTORIOBILISFAE

EL GRAN PREMI PENYA RUIN
Aun, a dos quarts d'onze es
donara la soatida a Vilafranca
als concursante d'aquesta gran
preve internacional i quo tanca
la setmana motorista que hem
tingut,
La defeecial deis "Austro-Daimler" ha oboit a la manca de tenme
per a preparar els seus dables de
1.500 ce.; amb tot i ésser sensidale, no treu tampoc interas a !a
Mida, que es preseria formidable.
alta fixat com a terme de la
cursa una Mara despeas de l'arribada del primer, si be els eornis.
saris, seguras l seu areaseere,
tindran la facultat d'avanear o
retrasser adit temps.
El etreuit quedara tancat per
a la ;llore circulada, a les sis
del metí.
lana- oc! latinerari pele que
es traAladaran a Vilafranca en

molt encertadament fent retirar
al Sano, si es confirma la presen!Aojó ad terreny d'un jugador descalifican
Aix6 seria lo esportiu i lo digne, passant per damunt dels reglaments si pamela fos; l'entitat
directora del futbol català no ha
de prestar-se per cap concepte
a la reelam immoral i antiesportiva que s'esta fent d'un temps
a aquesta part, ande el nom d'alguns jugadors, ni ha de permetre tampoo que un Club salín
a ella, pugui mofar-se de les seves dinaosicions. Un procediment
enèrgic i expeditiu sera ben rebut per tothom.
En el grup B hi han lambe dos
partits de certa transcendencia;
particularment el que es jugara
a Terrassa amb el Júpiter, haurà
d'esser disputadissim, i a Badalona es on /amara de voure's si deflnitivament l'Espanya s'abandona al trist paper amb qua ha començat enguany.

glil 0:11Ó1/11:

Esplugues, Sant naba, Molins
de Rei, Cervelló, Ordal i Vilafranca.
L'ordre de sortida establert,
cona segueix:
1.—Aston Martin, mute Zbereskv; Anglaterra.
2.—Talbat Darracq I, Lee Guiness; Frenea.
3.—M. A., .T. Balitó; Espanya.
4.—Ricart Perez I, Gasten;
Eepanya.
6.—Elizalde II, J. Edita; Espanya.
7.—C,hiribiri, Deo; Italia.
8.----S. Ii. C, If, Bianchi; Espari ya .
9.—Aelon Martin Ti, Dougtas
Ilaukes; Anglaterra.
1M—Talbot Darraeg III, Chassagne; França.
1e.—Rieart Pérez I, A. Jranzo;
Espanve.
13.-Elizalde III, lbatlez; Espaaya.
1 i.—Chiribiri II, Romassotlo;
P10 u.
1 3.—S. R. C. I, P. Sogas; Espa 1, va.
16.—Talhot Darracq II, Seagrave; França.
17.—Elizaide I, P. de Vizcaya;
Eepanya.
•••
A primores horas del mati e ora
tiren les autoritats lecals per a
anar a rebrer a Vilanova, a l'infant don Alfons, que, acompamat del ministre de Fomente ve
invitat per ia Pea-ya Rhin a preeeedar les curses.
Drs d'allí manaran vers Vilatra er% per la carretera de Carmenas. i a les tribunos l'esperaran nitres autorilats i els orgen %atices.
5 . guint el mateix ilinerari que
a l'arribada., el retoma a Madrid
sera tambe per Vilanova, tan
pro re pte lee carreras siguin aeat e.
FUTE01.
Ela partits d'avul
Corn se sala corresponen jugar aquesta tarda ele següenk:
Orne A
Barcelona-Europa.
Eepanyol- Unió.
Sabadell-Avene.
Cinta B
Atliatic- Martinenc.
Badalona-Espanya.
Ter raesa-Júpiter.
El primer, mes que cap dele
reetants, ha tingut la virtut
d e spertar inmensa expectació, dar
del seu resultat podrà quasi alternarse quin serà el campal d'enguany. S'ha de convenir que l'Enropa disposa d'un equip molt horeogeni i capee de fer passar al
set' adversari. una tarda enriara
pitjor a la de la temporada paseada. Pn que empataren a un gol.
El Barcelona, baix tots els
punta de mira, es inferior ara al
d'allavniS; mes la soy a linfa d'atac serva eeeara una rapidesa
d ee eoncertant; a mes, la cruenta
&renta que Phi oeasionä el Saltad" fa ereure que els blaitganes- sortiran disposats a Millar amb remesa; vencedors ele
uns o els altres, lo convenient
es que el partit no d p fraudi l'interral amb que 4,3 esperat.
L'Espanyol, contra la Unió de
Sane , sembla estar dennitivainent
d eeidit a presentar-se anab En
Z a mora; en aquest ces, sera rnolt
difícil que sigui batut per uns
davantera val palien força be,
m e ntre no es tractf de ter eols.
Al trament, la Federada obraria

SPOgIlliA
Dilluns, número extraerdinari.
PENYARHl . CAMPIONAT
DE OATALUNYA, fute
21 planes; mes de 50 guavals. No deixeu de come
prar-la
1.••••

-AleaCnIMBn1
BOXA

La propera vetllada
Es trova entre nosaltres el eam
pia francas de la Lorena, En Ges
Meyer, d'Estrasburg, que el dimarts té que l'altar a l'Iris Park
amb, el campió local de pes feixue. En Joan Molero.
En da mateixa cernada, un altre campió trances, en Joseph
Marco, del Llenguadoc, sera opasat a En Guillem Araau, un dels
més formidables welters que 1 e.i En Conrat Sancho, canaria
del torneig del pes Ileuger, davant
de L'Hilara alartinez.

ELS TEATRES
Teatre Nou
Avui diumenge es donaran en
aquest timare dues magnifiques
i atraientes funcione, posant-se
a escena, a dos quarts de quatre de la tarda, la graciosIssima
obra 'Al toro que es una mona",
"El principe Bohemio", la preeioea opereta del mestre Millä,
que cantara el gran bariton Ortiz arate; l'obra de gran bit
"El apuro de Pura" i ha populadestina 'Que es gran Barcelona!", en la qual aquella companyia Mate un gran triomf. A la
nit es posara a escena "El pidacipo bohemio" i les dues obres de
gran èxit "El apuro de Pura" i
"Que es gran Barcelona!"
Gran Teatro Espanyol
Aceedint a nombroses i reiteredes peticions de diferents centres barcelonins, dirigitles al suggestiu primer actor senyor Santpero pregant-li que reincideixi en
la interpretació del protagonista
del divertit drama de costuras sevillana del segle XVI, "Don Juan
Tenorio", l'empresa ha disposat
una representada extraordiniaria del dit drama per a (limarlo,
din 7, a la tarda.
Acompanyaran al senyor Santpero co la sera sorpreaent creacid, les senyores Visita López i
Pla i els senyors Tormo i Arteaga, la labor deis quals en aquesta obra s'digna pariona de la
del seu elegant i igorús director.

Noves religioses
Diumenge XXII despees
de Pentecostés. Santa Xacaries i
Isabel, pares de Sala Joan Baptista.
Quaranta hores: Mili, a l'esglemia de la Congregaeió do Nostia Dona de l'Esperança. llores
d'exposició: De les vuit del matt
a lee die de la tarda.
La missa d'avui: Dominica XXII

PUBLICITA1

(Mera de Pentecostés, del día,
color moral,
Cort de Maria: Avui, Nostra
Dona de les eus, a Sant Just.
Adoració nocturna: Aval, toro
de Sant Francesc D'Asfe.
Vetlles en sufragi de les änimes del Purgatori: Avala a la seva capella, Escorial, 155 (Gracia). Torn de les Cinc Llagues
do Jetmerist.
— Diumenge, 5 do novembre,
misses de dos quede de sis a les
sis, ambdues inclusiu. A dos
quarts do vuit, platica parroquial
pel Rd. Cura-Ecanom; a les vuit,
atiesa de Comunal) dels devots de
les beneites ànimes del pur ga
-tori,enuódlCentr ulra; a les deu, ofici, que sera aplical pels difunts de la Beneficencia parroquial; a doe quarts de
dotze, visita a Nostra Dona de
Montserrat; a les dotze, salutacid Mariana; a dos quarts d'una,
platica doctrinal pel Rd. doctor
M'ama Pbro.
A dos quarts de guatee, ensenyament del Catecisme.
A les sis, Novenari d'animes,
amb sermó pel lid. J. Josep BaudB S. J.

PALAU DE LA
GENERALITAT
ComIss16 Provincial
La Comissió provincial ha despatxat els següents assumples de
la Secció de. comptes municipals:
Dictaminas proposant l'aprovació i finiquit dels comptes municipals de Sant Adria del Besós, corresponent a l'any 1917:
Aguilar de Segarra, Borredà, Prat
de Llobregat, Sala Adieta del Besas i Sant Vicens de Llavaneres,
corresponents a l'any 1918-19;
Martorell, Sant Adriä del Beses,
Sant Vicens de Llavaneres i Teia,
corresponents a l'any 1919-2M
Ahir al mat' van celebrar-se
a Pom p eia funcione en sufragi
del diputat de la Mancomunitat
En Joan Camprubf i Soler.
Jai assistt una notnbros.a i disUngida concurrencia.

DescruTilament

GA :SETA LOCAL
ONIARVATONI 111ETEONOLOGIC DI LA
leaVnitsreAT Da BaBCKLOSSA
DI, • de novembre de 1922.

Noria d'otervaeld: 7, 13, 13
Bardmetre • O s 1 at nitell de la mar,
755E. 7540; 757'3,
Termómetro ore, les : 23'2; 161.
TermOutetre huUd(, 150; 173 141.
litmutat (ccutesltnes de satureet0). 70:
52; 73.
Direeckl del vent, WNW.; NISW; SE.
Velocltat del veut en metros per se.
30n . 5; g 11.
EBUlt del cel, quill tapstr nUVOldl; 12-

pat.

Cisne de ntivols, ctImulus-n/mMis;
cómulus, eirrus-etratus; stratru•cUtuulus.
Ten . eteaturc• extremes • Poner.
Stkalma, 23'7.
Anilina, 138.
51M/uta erran de terra, 130.
Osell.ladd termometries, 9'9. Temperatura milla. 187.
Prectpltaeld atmoSa. dem de le, 7 bOre3
del die anterior a les 7 boces del dia de
14 data. On ~lincees.
necorregut del veut en igual temps,
5 7 mulennotres.

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Duce pessetes
mes. Provincies, 7'50 pessetes
tres mesas; 15 ele sis idean; 30 un
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
S'ha cursat el següent telegrama: Ex. _Sr. Ministre de Gràcia
i Justicia L'Associació de Mereers al detall de Barcelona interesa de V. E. la presentadó a
les Corts d'una Ilei solare inquilinat que sigui garantia d'estabililat per als esLabliments inda s telele i corra a mesura urgent, la
prórroga de Reial ordre existent sobre inquilinat. El president, Josep Auge. El secretara
Joan Bonner

CAM I SERrA l
S A NS
oqueria l 32

a

El tren va descarrilar i resultä Ileuruent ferit el maquinista 1
talases els passatgers.
Afegeix el cap de l'estada que
s'establirà tina nova via per a doMur pas als trens, calculant-se
que ea trigarà unes 40 hores.
Mentrestant, els passatgers faran trasbard.
-••••••••

Fets Diversos
Furt
Aliir ea presenta a la Delegada de policia del districte segon,
Anna Navarro Sanchez, dient que
al carrer de talara, xamfaiä
passeig de la Indastria, hi hada
deixat tua carreta matriculat amb
el número 4 .140, i el seu correspandit rime, i en anar-lo a cerca res trobà qua. havia desapareseut.
Ramita
Es presenta al dispensad del
(Estricto X Antuni Abril Garem.
de 22 anys, habilant al ceder
Curtidors, 175, ami) diversos tenidos de pronöstic greu. alelaresque al t'arrea- de Capellans fuu
atropallat per un deeconegut qua
fugí.
El pacient passa a 1'110sta:tal
CI lude.
topen
Alar, al earrer de la Greu Cuberta, el tramvia número 70, topa amb l'autonaabil de lloger de
matrícula 7337, causant importadas avenes a l'auto.
Antoni Francés Reyes, do 38
anys, rd de Gelida, qui passava
pel Ilac del fea rebe unes Ileus
ferides al genoll a conseqüència d'un cop dii l'auto.
Un auto 1 un trarnvia

!MA
"LA PUBLICITAT" sortirà també a dotze
planes, amb una informad() completissima

i

interessant d'Esports, especialment la Cursa

Penya Rhin i el partit Barcelona-Europa

MIAU
CAPES

IMPERMEABLES

SUPERIORS

1E

Z H 9 [11 -'
Ronda SI. Pere, 7
Plaça Sta. Anna, 9

1 BARCELONA

ritiatillgaliaCESMAneleataaalatiMMIZZI

L-Arició Arttsijea" inaugurarà el nou estatge avala a dos
guatas de deu del vesore, amb
Donaielli:
concert
Ronda d Sant Pau, 77 i 79.

*ami, a dos quarts de dotze del'
mata Els Árnica deis Goigs taran
una visita coLlectiva a la Biblioteca del laminad Conciliar d'at'acata ciutat per a coneixer la
notable cul.leeció que posseix
aquell centre docent,
L'Academia, de la Joventut Ca.
talada du Barcelona, d'acord arrdi
la simpática Unió D'Escolans de
Montserrat ha organitzat per al
proper dia 7, a les deu de la volha, una Festa Montserratina per
a homanatjar la seva Patrona, la
Verge Bruna.
Amb aquesta testa quedaran
inaugurats els "Dimarts Intime"
que tan d'exit obtingueren tel cure
passat i que varen donar lloe a la
exhibida de la novella Orques trina Montserrat".
El doctor Ricard Botey ha rea
gressat del seu viatge per Alemanya.
.1n11.11.1111•111M

g

eral/ assorlit ei Garbee;

El cap de l'estada de Ripoll
comunica al governador, que en
batear abans d'ahir a les 1855 el
tren 278, en arribar al quilannetre 108 i 800 metres, topä atrae
un tros de riell de 2'10 melres
de Ilarg, que eslava travessat a
la vis, se suposa per una nata

eón: Pene Domingo.—Les injed- passat per la pluja, al Corrador,
eions d'extrets placentaris en lee amb el següent itinerari:
Arenys de Mar, Arenys de Muna'
cohetes prenys, •
Pero Domingo.—Efectes de les Subiranc, Nostra Dona del Cele
injeccions de placenta sobre la rimaban Can Ciutet, Torrembaa
mucosa uterina de «Males ver- Ermita del Remei i Caldee d'Ea.
trae,
ges.
Pendrä part a l'excursió el Cene
Josep Puche.—Modificacions
eardio-vasculars en els anome- [ne Excursionista "Arenys de
Mar".
nata reflexes vago-simpaties.
La sortida será a dos quarts da
Leandre Cervera i R. Danés Casabosch.---Etiologia de la hemo- cinc del nieta
globinuria bovina de La GarrotSe'ns assegura que mollea pere
xa.
Leandre Cervera.—iNova con- eones fan la següent experiene
tribuci6 a l'estudi de la difteria cia per a conäixer si el café que
[arenen es pur:
aviar.
Posen en aigua uns quantt
Closa la sessió cientifica, es
donaran noves sobre la sessió grans de cate, i si es descoloreii
xem no es pur; es pot fer analits
commemorativa del desenari
la Societat i l'homenatge al nos- zar o preguntarll a qualsevd tre presidenta En Ramon Turré. metg,e si aquell tint que deixa pd
ésser bo per a la salut i procedil
en conseqüencia.
Fent la mateixa proba ami
grans de cale LA GARZA, Pealen
queda neta i pura, perque el eall
es absolutament pur i de la mea
alta qualitat.
Es ven als colmados.

.La Societat de Biologia de Bartetona celebrara sessiö eientiftea
er proper dilluns, 6 de novembre,
a dos quedo de set, de la tarda, a
la sala de la Secció de nevados de
l'Institut d'Estudis Catalans.
ha -anunciades les següents roinainitaarions: P. Domingo, "Les
injeccions d'extret de planeada en
leaacohaies prenyS"; P. Domingo,
"Verl e s de les injeccions de plaadata sobre la mucosa uterina de
eobaies verges"; J . Puel,e, "Modificacions eardiovasculars en els
anornennts reflexes varo-simpatics"; L. Cervera i 11. Danés Casabnech. "Etiologia de la lunetoalelan/aria bovina de La Garrmata"; L. Cervera, "Nova manid/eleid a l'esludi de la difteria miar.
—
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S'ha pusat a la ven& el
I
Bien/Mella' turró de crema
Especiaatat de la casa
Crian ne s ortlt de panellets
— Una da les del. (desees de
LLONGANISSA DE VICII que elabora la Sueureal de Chicago SIBERIA, i no t6 rival en enlatad,
ni peco, es la que expenen
preu de 12 pessetes quilo les easea: VICENS FERRER I COMPANYIA, Plaça Catalunya,
StMO, S. en C., .Salmertín,
SIMO, S. en C., Avinyú,
—
Per a obrar les enes etaeses
d'eeperanto, ortogratia catalana
i francas, la sodeliat "Barcelona
Eeperanta Societo" ha camviat
el Seil estatge social de la Rambla
deis Estudie, 12, al earrer Baix
de Sant Pere, 5, principal (Joventut Católica). Tole ela que tlesitgin inscriure's en alguna de les
esmentades elasses. poden pasear per les seves oficines tots els
dies feiners de dos quarts de aun
a dos quarts de non del vespre.

La

F'inacoteca
Entrada narre
Exposició de reputata adietes
i nitras cbjectes dan propis per
a 'aresents.
Certs Catalanes, Cael
OrganItzada per aquest Votada, asna dia 5 de novembre, a
la Placa Nacional de Santa Falla •
lis de Vilapiseina hi haurit amada de cardanes per la cobla "Barcino", a lee onze del mal!.
En eae de mal tengas el "Casal
Familiar".
sINTAst i sigi alaeitinea tmeir
MIS de ter ni itja,
egulles i peces. CARIB E, 40.

La Societat de Biologia de Barfelona celebrara sessid científica
‘ardinäria pera deuda a dos mirarte
de set de la tarda, n la sala do la
Sedad de Cibncies do l'Instala
d'a:eludir+ Catalans.
Lea ceenunioamous anunciades

XAEOATÄ HACIA

REUS

Són molts els comunicats d'inserreta que la Comiesite "ProAnuari Català" de l'Aterida Obrer
del Distriete II rep diariament de
les distintes entitats catalanes i
per alta' motiu promet ésser un
exit.
La inserida es completament
gratuita thau dina-ir -se, indicant
nona, finalitat i domieili de l'enWat, al secretari de la Comissió
"Pro-Anuari Catala", Ateneu
Obrer del districte segon, Merenders, 38 i 40, principal. Barcelona.

3.000 a 6.000

1.A RFFORM DORA

A Vg2N. 1; R.E1G :ar:ce: ZU
1i~ Beleby CH..» • Oewle a S.S.

Girem vestits i abr,eo al reyes
Gran perfeadó 1 puntualitat.
Trafalgar, 9, primer.
Avid, diumerge, a dos quarts
de guatee de la tarda, es donara
una audieió de sardanes per la
re p utada cobla "Barcino", en el
carrer Bala de Sant Pera (mitre
Alvarez i Clavegueral, orgatillzztda per dilemas joves d'aquell Maui en honor al \cima.

VIST

ELS Neen.tems
CONPOSTOS De Rabiar"
SALA. te*3a0011 m Dee

urrcra DI

Mes.

FARIN69L

troj uZa
i 5.
D ern an..n_to a 1•,1 faernScles
Pere. as, firmacw Ararpi.

1 Rd.a, Saat

LA IDEAL

.10:E3 VILANOVA UNiO, G
Ares, 10•Tel2en 5149 A.
Noguera, Capdevaa, I C.`

L'eminent eaul.”triii !Varia Barrientos rama alleugerada ja de
l'afeeet4 grippal que peala, per
corsa faetatalin ha luna a pasear uns guatas i lies de cantil. a
de trobar-se erimple t ament restamerla per a domar el coneert del
tinent dimarte.

Re b uies les ú:times

novetats el Sedes,
Llares, Par.es, VeLus, Diriztias 1 le.
nes

y

G319113 a unes !
Ctallat'S CAleadAaEa,
JOIFS, TIPISSOS
LratIPP-RES decorad& projactes per eminents artistes

CONFECCIONS
Exlirn els flires inadels
Ce Paris, en

laliabilitat dele mestres nacinmutis del parta de Barcelona pagara ola hu y ere d'octubre el dilatas i dimarts (6 i 7), tronzo a
una i de cine a set de la tarda, al
local de costura.
--P Fi at IGUES CAROUS
Portaferrisa, 10

Vestits 1:arta i SC.18,
»tics Laca i tanta-

sia, Vest.ts
Lovetat i

REPRODUCCIÓ
a veis seas! Catletti

L'Inslitut atedien-Farmareutic
celebrara sessió ordinaria el (tia
6 de novembre, a les deu del vespre, era la que el doctor Vida!
Fraxanet continuara descabdeIlant el eeta tenaa "Novas Interpreta/done Mitigues de les alteracione en l'iris per la rateros ebria ocular de l'un vivent",
El Grup Exeursioniala " Bari'_
lonetl" ha organitzat per a doma
una exeursió, suspessa el mes

[l'uses

O CASIO
ABRICS • CAMUSSA
colora Meca

Ptas.

37'53

,\TIMIEWriell1111111I

Ar.wreroandloMmang

Material per a C/C etaccio F. A. R . E. (Mita)

Pots, planxes, estofes, fogons, tertnó•
fors graduables, termorb.p ita , assecacabells escalfadors d'algua, escalfa•
torrapans• etc.

METRON
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
La política anglesa

,c

+ise 6 da neeembre ob'

ELE URA ME
La Post-Guerra

La política italiana

Sembla que la derrota: labffligw.es La Comissió de Reparacions desco- El nou Govern celebra solemne.
1
deu principalmenClar 'Vot .fetrieni breix fraus en el pressupost alemany ment l'aniversari. de la victória
Els resultats de fi nitius de les eleccions municipals a Londres : Els laboristes perden un total
de 313 lloes i el partit conservador en guanya 235
Londres, 4. — Parlant lord Robert Horne a Glasgow davant una
nombrosa assemblea femenina,
ha censurat el programa socialista i ha alribuit en gran part
la derrota dels socialistes al vot
de les dones —Radio.
ELS RESULTATS DEFINITIUS
DE LES ELECCIONS
PALS A LONDRES
Londres, 4. — Es coneixen eils
resultats definitius de les eiere
Cions municipals de_ Londres:
Associació de Contribuients,
184 'loes; conservadors, 806;
socialistes, 260; progressistes,
83: independents, 26.
A Londres ele socialistes perden 200 llocs.
A 11 dels districtes de la capital no tindran representació.
En al conjunt de le seleccione
.perden 313 Hoce, mentres que
els conservadors en guanyen 235.
La derrota del partit socialista es considera generalment com
%Interna d'una gran vienria per
Bonar Law a les próximes elaceions generals.—Radio.
PACTITUD DELS LLIBERALS
INDEPENDENTS

Londres, 4.—El Comitè Genetal Nacional Lliberal ha resolt ne
gar la seva coleaboracie, ais con1er-t'adore.
LloydGeorgepronunciarä
tquest matt el seu anunciat dise
Curs.
Els lliberals independents i els
nacionalistes de da regló de Manchester han acordat cooperar amb
Cl fi de sostenir la 'candidatura
'liberal independent.—Havas.

la seva polftica, ha estat un dels
principals factors de la derrota
del partit —llaves.
VAGA GENERAL SOSPESA

Londres, 4.—Te1egrafien al "Ti
mes" des e ep.4,7-Ji- que ele delegats del Sud del País de Gales
han acordat retirar Pordre de
vaga generwe—Havas.
EL QUE DIU BLOCKDORFF
FtAUTZAU A SIOSCOU

Berlín, 4. — Comuniquen de
Moscou al "Tageblatt" que el nou
ambaixador d'Alemanya a Rússea, comte de Brockdorff Rantzau, en arrivar ahir a aquella capital, declarà, contestant a la saItitació de benvinguda que li fou
feta, que no hauria assumit les
tasques i responsabilitats dels
cärree que li ha estat confiat si
no estigues absolutament convermut que Alemanya i Rússia
han de realitzar una aun
—Hayas.
LES TARIFES POSTALS DOBLADES A ALEMANYA

Berlín'4' —El Govern de l'Im• aprovat el progecte de
•pen. ha
hei
del ministre de Comunicacions
establint des del dia 15 de l'actual mes la tarifa doble per als
serveis de Correus, Telègrafs i
Telefäns.—Havas
UN INCENDI A MAGUNCIA : SIS

Tivantor de relacions : El memoràndum
alemany rems a la Comissió rebutja el
control financier aliat a l'economia interior, demana gians aventatges i promet
contribuir a estabilitzar el marc
Berlín, 4.—Es nota una Ileugera tivantor entre els Ministres
alemanys i la Comissió de Reparacione. Després del fraus deseoberts pele delegat de l'Entesa
en algunos par! ides del Pressupost ordinari alernany, els membree de la Comisen s'han acostumat a desaprovar tot el quä
seis hi sotmet, i As innegable
que anit els principals dele:rete
afectaven una evident nerviositat.—Radio.
EL MEMORANDUM ALEMANY

Berlín, 4.—La nota que _el ministre de Finances senyor Hermes ha de remetrui a la Comissió
de Reparacions fou redactada definitivament durant la reunió del
Consell de ministres celebrada
ahir sita la presidencia del canceller Wirth ,•
A mes a més de les proposicions presentades referente a l'estabilització del marc, la nota condendrä una exposició detallada
de l'actual situació económica de
l'Alemanya.—Havas.
Parte, 4.—Al "Petit Parisien"
comuniquen de Berlín que el Govern alemany ha remes un memorändum a la Comisen de Reparacions rebutjant el control financien dels aliats a l'economia
interior. Declara el memorändum
que secan inútils les mesures interiors per a Pestabilització del
canvi si simultàniament no hi ha
una ajuda exterior. Reclama a
mes llargs terminis per ale pagaments a efectuar pel Reich i la
conclussió d'un gran emprèstit
exterior, prornet dedicar-ne una
part a Pestabilització del mere,
aixf com augmentar els ingressos i reduir les despeses.—Ha-

MORTS : IMPORTANTISSSIMES
PEROUES
París, 4.—Telegrafien de Magúncia a l'"Echo de Paris" que ha
esclatat un gran incendi darrera
l'estació, cremant iota una línea
de cases.
Un destacament de tropes
LA PREMSA ANGLESA I LA DEfranceses i els bombers alemanys
RROTA LABORISTA
treballen activament per a apee
Londres, 4.—Comentant la dee gar-lo.
trota del partit obrer en les elecLes pèrdues materials són ja
cions municipal, diu el "Daily considerablesallavas.
Chola/ele que assegura una gran
Magúncia, 4. — En el moll VEIS.
•• Berlín, memoràndum
victória per a Mr. Bonar Law en d'Orggesbeim, prop de Francken les próximes eleccions generals.
thai, s'ha desencadenat un for- elemany trames ahir a la Comes-,
El "Times':
midable incendi, a cons-eqüencia , sió de Reparacions expressa prin"S'ha d'atribuir l'extraormnä- del qual el molí ha quedat come cipalment la nulitat •de,l'adopció
I de mesures a l'interior.per a esefe derrota del partit obrer al des pletament destruit.
tabiltzar • el maree cense l'ajuda
contenlämerir deis contribuients
A les operacions d'extinció del ; estrangera,
i la necessitat d'un
respecte de les despeses extra, foc tingueren la desgràcia de que,
vagante a les guate s'han llene dar sepultats sota les runes un gran emprèstit per a aconseguir
aquesta estabilització i equilibrar
eat els Municipis on els obrers hi guàrdia i cinc bombers.
ienen majoria."
el pressupost, proposant una suLes
pérdues
es
calculen
en
25
, El "Star":
ma superior a cinc cents milions
milions de mares—Hayas.
' "El "labour party" ha comes
de mares or.
I
hn error polftie en allunyar-se
Tarnbi es fa constar la dispoEN EL MARROC FRANCES 1 sició del Govern alemany en el
Mis progressistes."
La "Pall Mall Gazette":
Rabat, 4.—Comuniquen del te e cas que aquest emprestit sigui
' "Aceiests resultats constituei- rritori dels Taclla-Zaian, que ha obtingut, a consagrar una part
ten una notable confirmació de ocorregut un nou encontre a qua-. de l'encaix del Reichsbank a colla política económica de M. Belaborar en la dita estabilització.
tre quilómetres al Sudeste de Ta
par Law.fessassot, a la ribera esquerra del Finalment, es parla de la ne.
.
L'"Evening Standard":
Muluya, entre uns guante centee ; cessitat que es concedeixi un ter"En vista de la reunió dele dos nars de rebele i els gumiers d'Ae mini per a les remeses en espegrups Iliberal independent i na- zerzu i Tafessasset, reforfiat per ele, pede solament en alló que
cioal lliberal, els partidaris de partidaris ¡ gums dele Hoce ime toca als materials que no siguin
eler. Lloyd George no tindran de mediats.
utilitzats exclusivamere a les recombatre mes que ale conserva-,
L'artilleria de Tafessasset va gions del Nord de
intervenir-hi eficaçment, ocasioe vas.
Londres, 4.—Parlant ei Ti-, nant a Penemic importante per-,
EL SENYOR RAGGI CAP A
Anes " de la derrota laborista, diu dues.
BERLIN
que el programa del partit laboEls rebele s'han batut en retiRoma, 4 —El senyor Salvago
rista publicat recentment i que rada, abandonant nombrosos cae
Raggi, delegat italià a la Comise
Constituida una declaració sobre däverse—Radio.

LA PREMSA ESTRANGERA
nnn

TROTZKI I BUKHARIN VOLEN Mentre la lluita revolucionària
durà, ella fou el mitjà mes bo da
CONVENCER EL JOVENT RUS
moralització. Avui, ineducació per
Congrés
e En el recent cinque
Forganització s'ha de suplir.
"de les joventuts russes par-.
• •
juren, entre altres, els camerades Bukharin, Trotzki i LunatTrotzki s'ocupà de la situació
'xarsky. L' u llumanite", de Pa- interior i exterior de la Repúblirís, en reporta els paràgrafs ca sovietica. "La joventut russa,
mes importante. Alguns d'ells, digan, ha d'aprofitar les Ilieens
com veuran els nostres lectores, del gran passat revolucionari.
Els Estats capitalistes han estat
eón interessanis i delators.
Bukbarin, teóric marxista, di- mes forte que ele Soviets pede no
gui que la Iluita es plantejada han pogut aprofitar Ilur superioentre l'Estat comunista obrer i ritat espantats de llurs própiee
palles i el capitalisme priva!. El masses revolucionàries. Quan els
comunisme rus ha fet cunees- menxevics i ele contrarevoluciosions al capitalisme, per6 no ha naris afirmen que els Soviets han
abandonat res del seu ideal. El abdicat de Hur programa, no
comunisme no ha abdicat. Es val diuen la veritat. Des de febrer
del poder potaje per a liudar del 1919 que cus Soviets es desistemàticament contra el capi- clararen disposats a reconèixer
tal privat . Per a atènyer els seus els deutes internacionals. Les pofine, l'Estat comunista crea or- tències refusaren. Avui l'actitud
ganismes administratius i tic- deis Soviets es mis intransigent.
Es cert que no ens podem pasnies consagrats al comunisme. I
posa a primer pla l'educació co- ear dels capitals estrangers per
munista de la joventut obrera i tal com Rússia, amb els seus 150
milions d'habitants no es seda al
pagesa.
Estem, els diu, en lile perfode mere Construien una societat so,
revolucionad. La vella moral ha cialista damunt les ruines capifracassat. Una nova moral co- talistes. La nostra concepció del
anunista no s'ha format encara. Pee-guerra pugnava contra un
molts de jo y as aprofiten aquest capitalisme prósper. Avul ell
interregne, acuesta absència mateix s'ha donat el cop mortal.
d'una moral per a emancipar-se A hores d'haca es ea proletariat
que recomença l'acumulació capide tota regla."
Bukharin combat Palcobons- talista. Amb la diferencia, paró,
toe, els abusos sexuals, etc. Fa que, amo del poder, el proeetaama crida calorosa a Porganitza- riat es amo de la producció."
La nova situació económica deele de tes joventuts per a dasenrotllar entre Hura componente mana un nou esfore de compren,
Cid
per part de la Joventut masa.
seda disciplina moral necesitäria.

La situació mundial d'avui presenta un caràcter revolucionari.
La joventut vermella que defenea voluntariament i joiosament
el regimen soviètic, sabrà complir el seu deure.
Hi ha a Rússia una aova men,
talitat que sofreix molt, peró que
se sent Hilare, independent i mertr3ssa dele seus destine. Cal estudiar Ilargament i seriosament.
La qüestió de l'educació de la joventut es una qüesin de vida o
mort per la Revolució."
L'EGIPTE INDEPENDENT
En aquests moments que Egipe
te Huila amb tant d'ardor per la.
causa de la seva independencia,
no cal dir com els esdeveniments
d'Asia Menor, hi han tingut una
gran ressonància. El "Journal
des Debate" publica una lletra
interessant del sau corresponsal
a Egipte. Ileu's en ach uns parägraf 5:
"Maulgrat de les restrteclons
imposades per Anglaterra a la
soy a independencia, Egipto s'administra ella mateixa . Jets consee
Itere britànics han marxat gaire.
be tole. Encara alguns anglesos
ocupen llocs importante, per6
treballen sota les ordres de cape
egipcia, i es amb aquests capa
egipcis qu cele representante estrangers negocien Hure aferra.
Només dos consellers han romàs
en llurs funcione: el de finances
i ei judiciarl.
Les capitulacions subsisteixen
en Ilur integritat. Per bel que Ilur
supressió figura entre if is desiderata del poble egipoi, és un
deis punta sobre els gusto l'entela Deri4. ~VA SIMA Eli m44

aló de Reparacions, examinarà
amb Muesolini els problemes actualment en discussi a Berl,n.
Segunament sortf en direcció a
aquella capital.—Havas.
LA REDUCCIO D'ARMAIYIENTS
Gimabra, 4.—El president en
exercici del Consell de la Societat de. Nacions, senyor Da Gama,
acaba de dirigir a lote els Govenrs una Iletra en la qual els
insvita a sotmetre a un estudi
profund la qüestió relativa a la
resolució de l'Assemblea sobre
l'elaboració d'un pla de ganlies
que tingui per objecte fer possible la reducen dels armaments
a totes les nacions.
L'Assemblea i el Consell estimen que les observacions dels diferente Governs, presentados a
aquest fi sem indispensables per
ele estudie que ha d'efectuar la
Comissi6 corresponent sobro
aquest assumpte.—Havas.
ANGLATERRA ASSISTIRA A LA
CONFERENCIA F INANCIERA DE

BRUSSEL.LES
Brusel.les, 4.—E1 Govern britànic ha participat al de Belgica
que assistirä a la Conferencia financiera que ha de celebrar-se
a Brussel.les a mitjans de deserne
bre vient, per tal de fixar els vinents pagaments que M'emane%
ha d'efectuar i resoldre sobre els
Deutes aliste.
Aquesta Conferencia serà pre~ida d'una reunió que celebraran rus primera ministres
d'Anglaterra, Frailes( i
Ha y a s.
UN GOVERN SIBERIA A VLADIVOSTOK
Londres, d.—Noticies de Riga
diuen que s'ha format a Madivostok un Govern siberiä conatituit pel partit que dirigeix Sa-.
zonov.—flädio.
LA CONFERENCIA DE PAISSOS
EXPORTADORS DE VINS
Paris, 4.—La Conferencia de
pafeos exportadors de vine, que
havia de celebrar-se el dia 6 del
corrent, ha estat ajornada fine
aova data, que s'anunciarà oportunament.—Havas.
LA QUESTIO DELS REFUC"—
RUSSOS

Ginebra, 4.—Els Governs de
Letánia, Rumania i Suissa han
comunicat al secretari de la Societat de Nacions que estan disposats a acceptar per a la uva
adopció la fórmula de certificat
d'identitat proposada pel doctor
Nauseo per als refugiats russos.
Aquesta fórmula, a mes a mes
de contenir els informes generals
que habitualment figuren en ere
passaports especifica que el portador del document es rus d'orie
gen i no adquirit cap altea nacionalitat.

teixos nacionalistes no bi ronen
pas gran importància; s'acontentarien amb una reforma parcial que atorgues a l'Egipte una
mica mes de llibertat, tot aseegurant als estrangers el benefici
cd cede aventalges.
Es sabut que l'Egipte ha de tenir d'acf avant les seves delegacions i els seus consolats prop
de les grane potencies i que els
agents anglesos //ornes la representaran en els paises secunda-a
ris. El govern es preocupa del
designar els ambaixors que senara tramesos a Parle, a Londres,
a Roma, a Washington. La diplomäcia egipcia negociarä
rectament amb l'estranger sota
conducid, perca de no condoue
re cap convenció que pugui nou-u
te els interessos britànics.
La gran dificultat es l'obstinació anglesa que vol conservar a
les valle del Nil una situació ese
pedal en raó dels seus "interesaos especials"..ili disposa liii vol
disposar de l'autoritat militar;
són tropes seves les que ocupen
Egipto, menino que reabren indígena, sota les ordres d'un sirdar, funcionad egipci, pecó gene-:
ral angles, es retingut al Sudan.
Car tot reconeguent que el Sudan no li pertany, Anglaterra té
a bé restar-hi, en virtut d'un
condomini justificat per aquells
mateixos interesses. La nació
egipcia, pera, repel.leix aquesta
partida; en reclamar la seva independencia completa, vol a la
vegada la restituid del "seu"
Sudan. Els naclonalistes en
aques punt són Irreductibles.
Acueste fa alguns dies orga-1
ailwea al folleo uAth gran criara:

Una ordre -de Mussolini als feixistes i unes neo.
manacions de Turatti als socialistes La politica
de Mussolini contra els ajuntaments dimissionana
Roma, 4.—Segons el programa
fixat s'ha celebrat avui l'aniversari de la victória.
El mate s'ha dit una solemne
missa de requiero per als soldats
marts a la guerra, a l'església de
Santa Marguerida dels Angels.
Assistiren els reis d'Itàlia, el Govern, el coa diplomàtic i nom brocee personalitats politiquee i
militare.
Després de la missa, el Govern presidit per Mussolini es die
rigi formant comitiva i a peu a
l'altar de la Pàtria. No s'havia
format cuela de cap mena, i tan
sois patrullaven alguns piquete
de guàrdies relate per a manten ir l'ordre. A la Plaea de Venecia
estaven formats destacaments
tole els cossos de la guarnició
de Roma.
Quan el Govern areebä a l'Altar de la Victória, tole els ministres i autoritats s'arrodillaron
i es feu un minut de silenci com
plet i emocionaet, transcorregut
cii qual totes les campanee de les
esglésies de Roma es llevaren a
tota volada.
L'immensa multitud, possetda
d'una emoció extraordinària, itorejä a Itàlia, al Rei i a Mussolini.
S'organitzaren diferente manifestacions patriótiques que recorregueren els carrers; , la ciutat
està engalanada.
A la tarda, una comisen de
feixistes ha anat a depositar una
corona sobre la tomba del soldat
desconegut.—Radio .
ELS SOCIALISTES RECOMANEN
QUIETUD

Roma, 4. — El partit socialista unitari ha publicat un manitest als seus adherits invitantlos a estar-se quiets a Hurs 'loes
i evitar tota provocació mentres
es deixa pasear ea grupacta feixista.
Afegeix que ni tem ni espera
res de) assaig feixista, que no pode resoldre les qüestions económigues tan fàcilment com les
qüestions politiquee. — Hayas.
LA POLITICA DE MUSSOLINI
CONTRA LES DIMISSIONS

Roma, 4. — La Premsa anUncia que Mussolini ha ordenat a
tote ele governadors de provfncies que no trametin ni cursin
cap de les dimissions ja presentados i que es presentin pels conHayas.
sellere municipals.
NECOMANACIONS DE MUSSOLINI ALS AIYIBAIXADORS
Roma, 4.—Els ambaixadors do
Varsóvia i Budapest, actualment
timb l'ideada, es faran càrrec
immediatament de les seves ambaixades per indicació de Mussolini, el qual recordä als representante italians a l'estranger
la necessitat d'abstenir-se de con
cedir intervius o fer declaracions
públiques sense autoritzaci6
plIcita de Roma.—Ilavas.

festació, a la qual concorreguee
ren moltes dones musulmanes.
Retien un homenalge a ea senyo.
va Zaglue que partia devers Gibraltar, por a ajuntar-se amb el
sets marea exiliat. S'aclamà a la
vegada Saad Zaglul i Mustafä
leemal
LA PREMSA ALENIANYA
DAVANT EL FEIXISME

Si la Premsa francesa vacil.la,
no as mostra pas mes segura l'a.
le.manyn. Una franca desorientació n'assenyala la meneanea da
directivos. Aixf el "Berliner Tae
geblatt", rnelt atent cene teta la
Prem europea, davant el fenoe
me e re ie ie ta. eseriu:
"Boexevisme de dreta? Senee
dude que el feixisme tul d'una
part les nombroses violències
comeses per les camises negree
en nom del patriotismo; perd do
l'altra ti bones coses al seu acti.u. Ens trohem davant el ple
desenrotllament rnoviment.
A aquest moviment li cal una
arienteen: la que trobarà essent
Fetal 1 quan Estat sen ä feixisme;
quan les Deis de l'Estat seran
les Ibis del feixisme i viceversa.
Ara es veurä de que es capa e el
el feixisme."
Recorda tambe que Mussolini
fou un dels l'adore decisius de
l'entrada d'UNlia a la guerra al
costat deis aliats. Cecee que part
del seu exit, Mussolini el deu a
la seva °randa. Acaba dient:
"'tedia es mal permotre el luxe d'una insurrecció feixista; a
Atemanya tafia empresa semblánt
e e
seria un dolido,*

Roma, 4.—E1 diari "Aziene
diu que Mussolini ha ofert
cartera d'Afers estrangers al senador Contarini, el que t tia sol.
liritat un termini que !Mira asile
per a contestar edeflnitivamene
En el cas de no acceptar, el cap
del Govern farà noterireent
senyor Salvago Raggi.—Havas.
LES VISITES DE MUSSOLINI
Roma, 4.—Mussolini ha visita 1
als representante d'Anglaterra,
Estats Units, Japó i Brasil, celebrant, especialment amb aquest,
una entrevista molt cordial, es
la qual es tractà de l'entigreció
També visita al arnhaixador
d'Alemanya.—Havas.
LES COL.LISIONS ENTRE FEI.

XISTES I SOCIALISTES
Roma, 4.—Al "Messeggere"
comuniquen d'Addria que han
ocorregut greus disturbis en
aquella localitat amb motiu
violentes colaisions sobrevingu_
des entre feixistes i socialistes,
els quals canviaren entre ella
molts dispare de revólver.
A conseqüència d'aquestes cae.
lisions hi ha que lamentar tres
ferits gratis.
Com que l'agressió—die el
despaix—erti deis socialistes,
els feixistes penetraren poc de r
pres en el cercle socialista destruint tot el que trobaren a ina
com acto de represalia.
Despees els feixistes ocuparen
els edificis públics que entrega.
ren immediatament a les auto,
ritats„
Tambe han ocorregut distes.
bis semblante a Catänia i a Vive,
dipanto, resultant tres inerte.—
Hayas.
Roma. 4.—La "Tribuna" ha re
buh un despatx procedent de Breea
cia en el qual es diu q ue els
aisles han cala( foc a la Borsa del
Treball Sindicalista d'aquella peblació—Havas.
LORD CARSON ES LAMENTA
Dublín, 4—En una Iletra /a

Premsa, lord Careen conteste%
una alausió de Mr. Chamberlaue
a "la pau irlandesa" i declara que
la anarquia que regna eneart a
Irlanda és la pàgina de traidena
mis triste de la História asee,
sa —Radio.
TIROTEIG
Dublín, 4.—Anit, une cicUstes
militare de l'Estat Lliure ferea
tirotejats.
Un destacament de les Immediacions respongué a ratee. Cap
delle ciclistes fou feria perú re.
suite, mort un civil.—Radie.
tLIA NOTA DE DE VALERA ALS
SEUS ELECTORS
Dublín, 4.—Do Velera ha
git una nota als electora invia
tant-los a abstenir-se de canee.
rrer a les eleccions anuncades
per les autoritats angleses e gis
comtats del Norest per no huera
les sancionat la Ball Eirearn re,
publicana.—Havae.

Per a la "Franckfurter Zeh.
tung ", el moviment feixista
l'esdeveniment mes importad de
la história contemporània. "Mus
solini, dita es un individa cecee,'
tribta cabdill, diploraäties
socialista, nacionalista, revelas
cionari i heme d'ordre. Es irapossible trobar a teta Europa un
home semblant . El moviment feixista pot tenir °rígete 0011109
amb altres moviments, pene en si
no és un moviment simplement
italiä i imposible de reproduir-se.
Hl haurä un duel gegantf entre
Mussolini i Don Sturzo. La blltgr!sta determinarà aleshores te
victória do l'un o do l'altre."
Per a la "Deuteche Tageszele
tung", nacionalista, els feixistes,
per be que en minoria, tenen
vcluntat que maneara al Parla"
ment. Creu que no serme desee
els sentiments atemanys. "Ale'
manya es avui inmotent, pecó II
.tifstória no ha dit encara la Se'S
(terrera paraula. Malgrat del pase
sal anlialrma p y do Mussolini, cal
esperar que davant la respoush
bildet del Poder ele artes d'avei
no correspondran a les paneles
d'ahir.
e teurn ga .l
, a jafelaternApIstgegiuneeireel
"Deutsche
Ze i tung",
feixisme era el factor politic m05
Important d'Itàlia. "Ara es veUri
ei desaires dele assalts hampas'
tuecos, despres de la victoriosa
resistöncia contra totes les tenlP•
tatives do dissolució social, des"
pres d'haver constitult un Estad,
dins un altre Estat i d'haver-It
posat conselentment fora AS I)
lid, el feixisme serä encare
pata de desenrotllar una acolé pr
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LA

PUBLICITAT

CONFERENCIES
El R. D. de sindicació

Comentaris i judicis de la Premsa
Debate" comenta el decres
.de"El
sindicació professional que
acaba de publicar-se, i en general, el troba peausible, encara que
veu en ell algunes coses que netessiten aclareció.
Una d'elles es ,a relativa a la
seperacie que fa entro funcionaris palies i obrera i empleats que
estan exercint serveis pública per
a negar als primera i reconèixer
als segons el dret de la vaga.
Ara que el Govern va a legislar sobre els ferroviaris, aleó es
inolt significatiu.
El punt ines fose del decret
l'article seta., puix la; con/ este
redaclat treu el caräcter voluntari a la sindicació i 11 dóna robegatore
Corle es determina que hi hael
.majoria d'obrers o patrons per
a donar per.e -mina( a la sindieació, els obrare o carbone en Tire
noria es veuen impeetlits per la
necessitat, d'unir-se a ingressar
en el sindicat que tú majoria.
d'on, indirectainent, el projecte es
de sindicacie forçosa, en contraposició a; que es un amistolatlde
la sociologia católica: sindicació
'hure i corporació obligatória.
Fine que anó no s'aclareixi per
qui ha de fer-ho, s'absté de formular mes comentarle.
ANGLATERRA I ESPANYA
PUBLICACIO DEL TRACTAT DE
COMERÇ

La "Gaceta" publica el Tractat
de Comerç entre Anglatnrra i Espanya, en el que, per em que als
productes britänics es refereix
comprél la rebaixa de mes de 130
partides del nostre aranzel, i pel
que als espanyols toca, s'estableix un regim favorable pel mineral de ferro, suro en tape,
raims, nous, avellanes ,atmetiles,
cebes, tomäquets, taronges, plàtans, oli d'oliva, conserves de Ilegums, vine i pauses,
Apart d'aquestes concessions,
Pn l'article segon, les parte contractauls. convenen en que en tot
quant es refereix al comere, navegació i indústria, qualsevol privilegi, favor o exempció que quideevulla d'elles hagi conceda als
vaixells o als súbdits d'al-tres Eslate . estrangers,'- es -farb, -exten6iU cense previ requeriment, ale
vaixells i súbdits de l'altre.
En el tercer, que els súbdita de
cada una de les pares contraetants tindran, en els territoris de
Peltre Ilibertat per a adquirir tota classe de propietats moble i
inimobles, i disposar lliurement
de les maleixes, no estant mai
subjecles a cap contribució, impost o gravamen distint o mes
alt d'aquells als guate estiguin
subjectes els súbdits de l'altra
pam t contractant.
En el quart, els súbdits de cada una de les parte contractants.
estant exempts, en els territoris
de Ealtre. tices delires militare i
de les funcione judicials, administratives i municipals, aixf con/
de Iota exacció o requisa militar.
Pel novè es concedeixen muOrate concessions als vialfants
Os comerç i Ilurs mostres.
Pel dese, cap impost interior
que es percebeixi a benefici
l'Estat, autoritat judicial o corpereció en la qual recai gui o arribi a recaure sobre la producció fahieració o consumo de qualsevol
arrecie en els territoris de les
diles pares contractants, podrà
constituir, per qualsevol motiu,
samt càrrec més alt o m'eres, guau
s'apliqui a articles produits o fabricats per l'altea part cola quan
s'imposin adietes originaris del
propi
Pel dotze, cada una de les parts
realractanls es comproniet a no
posar trabes al desenrotilament
dele negocie comercials, indusMiele, de banca o d'allre genere dels individus o societals dele
respectius paises.
Pel tretze, catorze, quinze, setze, disset i divuit , s'estableixen
els requisits del träfic per ferrocarril o per vies navegables, i
Pal vimil-i'dos, s'establen que
ele !cúbrete de rada una de lee
parts contractants tenen en el territori de l'altre ele mateixos
drets que els súbdits d'aquesta,
en el que es refereix a patente
d'invenció, marques dc fäbriea, etc., ete,
La quantitat de carbó
que podrà entrar erra' drets
es fixa en eeteentes einquanta mil tones, i el termini de
la efeerica serä de tres anye.

de veins del barri de Conceiro

que assistien a la sessió, i en
el qual punt està establert el
magatzem, protestà sorollosament.
L'alcalde ordenà nue es desallotgés el local.
En aquest punt, els regidors
do l'oposicid s'oposaren a que la
mesura es portes a cap. origi-

nant-se un fenomenal eseändol.
Dos regidors s'abofetejaren en
ple saló de sessions.
L'alcalde aixecà la sessiii en
mig d'un tumulto extraordinari,
peró a causa de la impfessió
rebuda se sentí malalt, sofrint
un col.lapse i agreujant-se de
tal manera, que hi hastié neceesitat de cridar un metge amb tota urgencia.
Despres se'l traslladà al seu
domicili.
A tot ajad els yeins del harri
de Conceiro s i tuats al carrer, intentaren impedir la sortida do
l'alcalde.
Els guàrdies es veieren precisats a donar diverses càrregues
per a descongeslebnar la via pab lea.
Resultaren alguns contusos.
BANDOLERISME A GUIPUZCOA

Sant Sebastià.—Avui, a les onze del mate al caseriu d'AsqueeBortu sim portal a cap un assalt
sindicalista.
Alguns sindicalistes, armats de
pistoles, assaltaren eaLludit caseriu, serubrant el pànic entre els
seus habitante.
Aquests prorromperen en crits,
demanant auxili. Abarre que els
malfareors poguesein portar a
cap Ilurs prepesits, atrets pele
crits, arribaren davant d'un poblet próxim al 'loe del succés, els
guate, secundats per dos guàrdies rurals, perseauiren a Is assaltan 15.
Aquests l'emprengueren a trefe
centre el veinat, canviant-se
molts dispare, sense que per sort
resultes cap ferit.
sindicalistes fugiren, sempre perseguits pel vetee!, que
aconseguí detenir-ne a dos.
A un altre sindicalista se li
disparà la pistola, causant-se
greufssimes ferides.
S'ignoren els nones dels detinguts.

LA QUESTIO DEL MARROC
De la operació de Tizzi-Aza
Pilots
aviadors Cambó i "El Imparcial"
Versió del contratemps :. Un judici
d'en Burgos Mazo sobre el Protectorat
i el rellevament d'en Berenguer Distincions als combatents .*. Una dissertació del Secretari de l'Alt Comissari
Calma en el Protectorat
El sots-'secretari del ministeri
de la Guerra, general Barrera,
contestant a preguntes dels periodistes, ha dit que no tenia noticia de la destitució del coronel
don Alfred Coronel, com diu un
periódic del mal!, qui comandava
la columna de protecció en l'opemeció de Tizzi-Assa.
Parlant de l'assumpte referent
a les baixes, ha dit el sots-secretari que en el part oficial sesme/lleven les que es coneixien en
aquell moment al ministeri.
Demés, ja saben vostes—ha
afegit—que les balees indfgenes
es donen en bloc.
En aquest assumpte s'hauria
d'iniitar l'exemple deleranea. En
la dita nació, quan es desenrotIlen operacions, per moll importante que siguin, sols es fan píebliques algunes baixes de l'exercit colonial, consignant-se únicament les d'indígenes.
Ila acabat el general Barrera
anunriant que l'Alt Comiscare
des de Melilla, es rlirigirä a Tetuan, en despatxarä alguns assumptes i després es posarä en
cami cap a Madrid, on arribarà
el día 8 o el 9.
urd CONCURS

El "Diario Oficial del Ministerio de la Guerra" anuencia un
concome de pilote aviadors, diclant
les regles a lea (11121S s'ajustarà.
S'Ila destinat a les ordres
l'Alt Comiscare en romissió,
comandant d'artilleria don Joan
Lopera.
DERIVACIO D'UN ARTICLE? •
El redactor d'"El Imparcial"
don August Vivero publica en
CARNET PALATI
a
q
uest
diari un artiele, des del
Despres de despatxar el president del Consell amb el Rei, ha Marroe, atribuint l'ajornament ce
estat al Palau la Junta dirAtiva les operacions assenyalades per
et a q uests dies ala influencia que
del Lictu d'Ameriee, la mral
fet remesa al monarca d'un äl- hagin pogut exercir sobre Eänim
burn hispandfil, editat amb , mo- deis elements direetore els articles del senyor Carniva
tiu de la Fasta de la Raça.
Tambd han estat al Palau el
UNA ERRADA AME CONSENunci de S. S., rnottsenyor TedesQUENCIES
chtni; el rector dala Universitat.
Telegrafien a "El sol":
C3ntral, senyor Radrfguez Carraetelilla.—L'ococrregut ahid a Tiz
cido; el marques d'Urquijo, acom
panyant una comissió de la Cons- zi Assa no ha estil altea casa que
tructora Naval, i comte de un error del coronel don Airee('
Sant ',luís, qui ha donat des grä- Coronel
cie sal Itei per haver -li estat
Després d'ocumtile la e .•e-pi,
otorgada la senaduria vitalicia. cense contratemps, i eetablerra
Ha complimentat a la reina una acarree ,' -ea d e ie per
donya Marta Cristina la canti- als combo: e vi genere! Ituiz '1 dnera del Terç estranger, Vicente ilo, el t'ene— Cerere I ee elliä a
Blasco.
tres quilemetres del flan° esquerre, sense tenle en eein p te el risc
de la retirada, que havia de terDISCREPANCIES ENTRE
se por entre uns turons irregue
OBRERO
lars i coberts de vegetació que per'
S'ha publica' una nota d 3 l'Ae mellen sospitar una sorpresa,
grupaciú de trebailadors indeL'enemic tractä de tallar la rependents del ram de la fusta, en
i agredí a les forces.
la qual es rectifique //determina- tirada
Algú havia de pagar l'error i
des afirmacions que contra ella s'espera
que l'Alt Comissari deshan publicat allguns periódics.
Neguen que la seva actitud tituirá al senyor Coronel del cobrigada.
respongui a la maniobra patro- mandament da la sa ya
L'Alt Comissari, el qual ha
nal, i afegeixen ces firmante:
conferenciat amb el cap dels re"Nosaltres, simplement
creient interpretar l'opinió de gulare de Melilla, senyor letifiez
cents de companye, no solament de Prado, atribueix a l'entusiasme
continuare man aquesta actitud, de les tropes aquest fet realitsine que demes, convençuts de zat pel senyor Coronel, el grial
que els patrsns estan disposats confiava en la bona actitud de les
a no transigir ni pactar amb el coletos en els avançaments resSindical, que ha enverinat una litzat s.
Es creu que aquest cop sigui
huila professional amb altres
qüestions, ans hern decidit a cona un dels últims esforços de la harka
de Beni-Urriaguel, ha qual pontituir-nos en una ho ya societat,
a quin fi avui maten herir pre- lb lambe el seu merescut, puta les
sentat. al Govern civil els esta- ametralladores dels regulars,
tuts de EAssociació obrera, inde- n'anadee pel capità Iglesias, finpendent per a ea seva aprovació, gueren ocasió de desmoralitzar-la
-02 eteinelesuoau meie trib nie
OPINIONS WEN BURGOS MAZO
menearem a actuar inde pendentE n Burgos Mazo, paelant do
ment pee a tractar amb els patrona de la tornada rel treba, no l'expedient Picasso, diu que
en actitud /rumie ni de vermuts, aquest assumpte no pot donar
pene si concretara les condicione cap mal de cap a En Sänchez Guedel nostre treball en harmonia rra, ja que es qüestió que corresamb la situació de la indústria, pon sols a les Corta i ser/ aguceajustant-nos a les qüestions pro- tes les que t'arman de decidir.
La depuraeió es urgent i nefessionals."
cessaria, paré haurä dc procedr-se amb estricta justicia, caiEL PATRONAT DE LES //URDES gui qui caigui.
Una representació del PatroEn opinió seva, la mejor resnat de Lee Ilurdes ha visitat avui ponsabilitat esta en no haver
al delegat regi de Pesas, mar- castigat a temps 1 amb energia,
ques de Valdivia., per a parlar- perquè avui no es possible ferii dels púeits a aquella regiú.
ho. Ara ens loca sois ateninnos
-protectorat, estrictament al proESCRUPOLS WEN BERGAMIN
8E3810 TUNIULT-10SA
tectorat, i limitar l'ajut do l'oxeeVigo.—La sessió celebrada per
El ministre de Finances ha pre- eit als casos en que el Maghzern
l'Aj untament ha estat molt ecce. gat als periodistes que fessin una ho necessiti forfiosament.
dentada.
aclareció en loe informacions puAle creo que menso abandonar
Un grup de regidor,' presentà blicados respecte al sübjectador el Marres, on nostra estada ee
una mocló demanant que es pro- de papera que ha regalat al pro" impresoindihle per a matenir la
hibeixi l'establiment al centre do sident del Corleen.
personalitat internacional d'EsEl subjectador de papers—ha panya, la zona de proteetorat
la ciutat de dipósits de matiee
dit—nomes porta un Ilongot pe- arribara a produir el euficient
riee inflamables.
L'alcalde prometd donar les lit d'on pula el càrrec de minis- per a cobrir les caves dispesee,
Op ortunes ordres porque aixf tre de Finances no reporta benee ja que comença a realitzar - se allf
ficis suficiente per a iteletiair ua alguna indústria.
Irefectués.
llengot
L Aleshores 119 nombró grup
rellevament d'En Berenguße

constitueix un encert del Goven/.
Vaig rebutjar per dues vegades formar Govern, una arete En
Dato i altea arar En Sänchez Guerra n'entre no fossin substituits
CAlt Comiscan i i el general Martínez Anido
LA MEDALLA DE SOFRIMENTS
PER LA PATRIA

Ei "Diario Oficial" del ministeri de la Guerra publica una relacté de norns de cape i aciaga
de les diferente armes i Coseos
als quarls s'otorga la medalla de
sofriments per la Pätria amb les
pensions i indemnitzacions per
haver estat ferits per l'enemic
en les operacions efectuada a
la zona del Protectorat.
Enter els esmentats caps i &telele hi figura el tinent coronel
Josem Millän Astray, cap del tere
d'estrangers amb la pensió de
3.735 pessetes i 6.000 d'indemnit
zulú per una ferida (melificada
de greu i per a qual goriment inVerte 209 dice.
CONFERENCIA D'EN LOPEZ
FERRER
A l'Acadèmia de Jurispruden-

cia ha donat aquesta tarda una
conferencia el secretari de l'Alta
Comissaria espanycela a l'Arrice,
En López Ferrer, desenrotllant el
tema: "Naturalesa jurídica dee
protectorat espanyol al Marroc".
Comereeä exposant l'evolucie
histórica dele protectorats i les
caracteristiques del Modem Colorea!, o sigui e:1 que el territorl
protegit es presenta areb
pee-le de menor dedal.
Les nacions cotlonitzadores
alee volgut de diferente sietemes per a organitzar els seus
protectorats, portant aix6 una
manca de normes o regles fixes
de eritäeter internacional.
Digue que es absurd que allgens escriptors sostinguin la teei • de'que Es panya exerceix
Merroc no una meló de proteclona sine d'influencia.
Des del punt de vista präctio
de nostre •?rotectorat, sostingué
la doctrina de que els Poders del
Soldà són delegats al Jalifa d'una
manera irrevocable, de manera
que el Jalifa axerceix tole la sobirania, inclós la religiosa, ja que
els Soldans del Marroc no exere
ceiren les dues potestats dele
pontífex romans en l'Edat mitja:
La temporal i l'espiritual.
Des de les primeres conquistes tic l'Islam es reconegué ja
'l'autoritat religiosa del Jalifa,
d'Orient, com ho demostren eis
Jalifes nostres de Córdoba que
no rceoneixeren autoritat de
Bagdad ni de leamase.
Enalte el conferenciant ects exceelencies del regim de Protectoral, que significa un progrés
sobre l'antic d'administració o
expletació directe de les Colénies, i afirma que el paissos no
es deuen conquistar materiallatent sine moralment. ame el
desenrotllament d'una hàbil poMe% económica.
El conferenciant fou molt
aplauda.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
En tota la zona occidental' no
existeix el nres petit motiu de
eohresalt, pnix fIns ara el parit.
que més preocupava la Punta
dele Pescadors, a Gomera no
°t'oree cap pprill,

L'harca elee-elittenia AM -el-estat reeerada eavant, la
prearó *t'Ab /orces eepanyoles
a la zona oriental, i únieuMente
ha deixat l'enemic petites guàrdies que vigilen el moviment de
les imanes trepes.
Els indígenas, aprofitant les
pluges primerenques, preparen
satisfets la sembrada i no se sent
un sol tret, ja que la tranquilitat es absoluta.
En les !Mies avançades de Beni-Set i Beni-Aros res troben
normal les Oficines indigenes.
L'únic que pot ocorrer de que
existissin descontenta en la cabila de Sumata, en la qual es fan
treballs politice encaminats a
convertir als desafectos traquesto cabila, situada al cor de Yaba la.
Els de Sumata són i han estat
sempre els mes refractaris a l'obediencia, dones en mes d'una
ocasió han desobeit al mateix
Raisuni, el qual no ha pogut exercir la seva autoritat en el territori de l'esmentada cabila, el terreny de la qual, altarnent muntanyós, ja que hi han muntanyes
de 1.000 menee d'alçada, el fa
ineccessible i permet que aquella
cabilenys es mantinguin allf amb
ceda independencia.
Res té dones d'estrany que entre aquella gent atrevida bi hagin rebele.
Krim» tip

TROPS REPATRIADES
CADIZ.—Del vapor "Isla de
Menorca desembarcà una companyia del primer Regiment de
Telègrafs, altra de la primera
Comandància d'Intendència i 33.3
militare de, diferente coseos, alguns delle convalescents de ferides i paludisme.
nombres públic i una banda muPonen rebuts per tes autoritats,
nombres públic i una banda militar.
A la una de la matinada sortirä un tren militar cap a Madrid emportant-se als recents
arriba( s.
• NOTICIES DE MELILLA

MELILLA.—Anit en chI campament Buhafora, se li disparä el
fusell al legionari de la primera bandera Armand Duran, mataet al seu company Pere Leuda i ferint a Alexandre Ovejero.
Foren trasliadats Duran i el
cadàver d'En Lozada a Dar Drius,
on s'instrueixen
— A causa del ponent no ha
arribat avui el correu de Mäla.
ga.
— Per a continuar avui
cure de pilot d'aviació, mama
avui a Cartagena el comandant
de la quarta bandera del lere,
Llufs Rueda.
— S'espera l'arribada del coronel don Ailfred Coronel, al qual
els seus anales preparen un homenatge.
L'Alt Comissari ha revistat la
primera anta de cavalleria de la
mehalla jalifiana, menada pel
tinent San Miguel 'que ha rebut
ordre de tornar a Ceuta en el
proper Corroo.
— efAlt. Comissari ha ajornat el viatge a Tetuan que tenia
preparat per a avui, fine el diinerte que ve.
— Conficlencies rebudes en la
plaça confirmen que en el combat de l'avaneadeta de Tizi-Aza,
l'enemic enterrà ah poblat de Tafesit 62 hemee, calculant-se els
!eras en 150.
La harca enemiga de Beniurrla
gime té raes de 200 baixes.

La po itica

conservadora

Declaracions d'en Ir
Burgos Mazo
L'ex ministre conservador Surgos Mazo ha dit que el disture
del comte de Rornanones no ratasarä efecto en l'opinió, la qual
desconfia dels lliberals perque
tem que la seva faena des del Poder es redueixi a una xorca Iluita de grups. A mes. hi ha en el
programa deis Iliberals, punts
que sels serveixen per a produir
problemes artificials. Hi ha, pel
contrari, una orante soeialment
conservadora que ajuda al Govern.
Per tant, opina que el Govern
podré desenroUlar-se en les Corta
fàcilment, 1 un cop substancial
l'afer de iles responsahilitats, podrà fer feina fecunda.
Parlant de l'actitud del Gevern
sobre la destitució del general
elartfnez Anido, li sembla un des
ae,ravi a la justicia, al Dret I a
la civilització, sense que aixó vulga dir que no reconeixi i raspeeti la bona intenció I el valor efe
vic d'En Martinez Anido, que posà en la seva tasca un gran ese
t'ore 1 va arriscar la seva vieira
mes el procediment que somia
era erial i perniciós. Aixer no pot
frr-se. Si da necessari, que ea
modifiqui la Ilei i que aquesta si- •
gui mes severa; perá no s'apile
quin procediments d'excessiu rigor que no estiguin autoritzats
en els Codis.
Afee( que es cert que les Juntes
de defensa lacearen el pas al Govern Sänehez Toca amb la seva
actitud en l'assumpte dels alumnes de l'Escota Su perior de Guerra, pare la verdadera causa de
la caiguda fou la Falleció Pitarra
del partit conservclor [destierres I
el seu desig de no (mesar dificultats al senyor Dato.
Ara no hi ha problema militar
que justifiqui la intervenció del
Poder pilhlie.L'actual cap del Govern no tolerarla cap extralimitació de les Juntes i creu que cl
aprestes tornessin a la seva anterior conducta, En Sänehez Guerra els hi plantejaria la batalla,
cense cedir, fine veure's vencedor
a vençut.
Acahä eLlegiant la política soe
cial del Govern.
EL JOCKEY CLUB

Als centres dep ertins s'aseegerra que et Jockey Club de Madrid,
instal.lat al Pa jar' del Gel j adscrit al Jocke y Club de Sant Sebastiä, donarà en la primavera
próxima una important reunió a
'Madrid.
El gran premi sembla que s'ha
fixat en 100,000 pessetes , hi baurä dos premie de 50.000, riegues
do 25.000 i nombroses provee da
10.000 pessetes.
VAMOS SALVADOR F/A MORT

S'han rebut a última hora de la
tarda, noticies denant compte
d'haver mort l'ex ministre lliberal
don Arada Salvador.
UNA PETICIO D'EN BERENGUER
S'anuncia que el mateix dia I t.

en obrir-se les sessions de Corte,
el general Berenguer parlarä en
el Senat per a demanar que se
concedeixi el suplicatori, i que en
ei debat a que dunarä iloc aquesta demanda parlaran els generan
Luque, Tovar i Marina
CALMA A PORTUGAL I 13UL.
GARIA
1:Is Governs de Portugal i Bule
gäria participen al ministre d'Eetat que s'ha aixecat l'estat de siti
co aquelles nacions.

LA "GACETA"

CONSELL DE MINISTRES

Segons ha manifestat avui el
ministre de la Governaeió, fIns
la setmana entrant ne se celebra
rä Gonsell de ministres.

jeri
rti;
Ahdes
estimen que les noticies propalados perjudiquen l'A.
xit de les negociacions i per tant
a Espanya.
Ene consta que les negociacions segueixen el seu cura 1 les
nostres Impression. eón en alt,
grau optimistes 1 afalagaderes,
puix res hl ha que faci presumir

El Diari oficial publica les seglients disposicions:
D'Estat. — Tractat de comere
i navegació entre Espanya i Anglaterra. Reial decret del miresten d'Instrucció pública aprovant la part corresponent a la
xifra d'un milió de pessetes al
projecte redactat per a la continuació de lea obres en cura del
nou edifici destinat en aquesta
cort al laboratori d'investigaeions
biolegiques denurninat Institut
.
Caja!.
Reial ondee del ministeri de
Finances dieposant quo en les
m'overoles en les muele puguin
posar-so al cobrament smb opor
tundra els rebuts de la contribueiú Industrial, amb ele recärroes
corresponents al tercer trimestre
d'aguas( exareici, lo -Iran efectuar-lu, donant comino per telegraf a la direcció eete• ral d 1 ram
perquet aquesta bu auloritzi, i
que en aquelleä en les quals no
estiguin ultimats els trebells par
ii recaptar en ele telilla:: 01 teaeer trimestre els reeätrees Osmentate, efeetuin el cobrument
dels reciirrees die dos eltinue,
trimestres de l'actual exercici
(mol/6mi° amb els rebuts del
guara, trimestre.
Reial deeret del ministeri
Comerç i Indüstria, establint normes por a la ailldilacié professional voluntetna a la

uu lene d'aCtitud tia 11 ilaieunl.

provincia de Baroclony

EL COMUNICAT D'ANIT

El telegrama de guerra d'aquesta nit, diu aixf:
"El dia ha transcorregut cense novetat, en ele tres terrritoe
ris de la zona i els Penyalls.
Confidències fidedignes donen
compte de que en l'operació del
dia 1 sobre Tizi-Aza Va tenir
Penemic uns 300 ferits i 60
morts, deis guate 25 ererr beniurriaguels i II de Tanseman, figurant entre els primers el kaid
Amar-Kazzot, que els comanava.
Aquesta tarda he visitat
ferits hospitalitzats, trobant-los
en estat satisfactori.
NOTICIES DE TETUAN
Tet tiaa.—pot assagurar-se que

els senyors Castro Girona i Zugasti, que intervenen ara en les
negeciacions que es porten a cap
arub el Jerif el Raisuni, estant
molt disgusta:e per la thfueid
noves referente al curs de les
negociacions i sobre el que es
die de determinades actitud del

El.. 14 S'OBRE EL PARLZWI ENT

El sots-secretari de la Presl&urja ha manifestat aquesta
tarda que en despatxar el cap del
Govern amb el Itei ha posat a la•

firma al decret convocant lee
Corte per al dimarts, dio II del
mes actual.
decret es publicara denla a
la "Gaceta" i el text assenyala

que continuaran les sessions de
la present legislatura.
—Con/ ;Penen — deja després
el senyor Marfil — no hi havia
juetilleació en la impaciencia que
ehe suposava per alguna, davant
la creença de que no aussen a r a.
pendre's les tasques parilameatie

rice.

El senyor Rinche: Guerra, responent a ea so ya significació i a

la seva tradició corrí a heme parlamentari de tota la seva vida,
es presentará all Parlament i hi
purlarä gran nombre de projeee
tes.
—Alxl, dones, vap yutes a morir alli?
—Qui pene-a en morir? — ha
replicat al sots-secretari—. La
Vida sempro se auposa l'aria,
puix nhuugú sap quan mortrA, pe..
rd na dj. aguut epate pr..opd

•

•
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Tempo rada d'hivern de 1 0223
d'Opera de “primissigarte11 0 ". Que a obert la ..
ponaire a 70 funciona (711 de
i 19 de tarda) i e! a 51 rongionS de uit..
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EL PRIPICE, BLANG
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deliciosa romhdia d'En Usen M. as
de Saizerra 1 la neta comedia fron- m
Ce3 de formidable kalt, traclue- e
1 en/ de J. Montero:
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LA sozattar MAGDALE.NA 211.
a
aquesta tomatada, estrenada arar
/ amh veritable dad, ha olallngut un s .
de 500 representactons a Parla.
lit: Urna.« de la conyeda, I 3
trio de gran broma. I La sennrient gi
itagdelena. Doma, tarda. 01: 00003 3
a 1 pesseia I a o'es: Rel i monje, E
1 del rnestre Guimarli. Vespre, El
nwtennani seDrat I La sorartent E
Magdalena. CA112 din, •• munrient e
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APOETOL RUSO
gRasor,ccienn

E Per la tarda acabara la (uncid 1 at
e per l alt coinedearli. anda el eltaE It, g. Un milagro de San Antas. DI- 1/
llana, tarda, a dos unan, de clon: el
o El drama en 3 actea La p ato n a- U
▪ ria 1 Hecha de novias
• Bit, a d,s (Marta de deu: Un mita- a
• gro de San Antnn i el drama en 5 •
aetes El apilatol nao Resurte:elan
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pels senyors Sagt Barba,
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Vendrell i senyora Bugatto.
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TEATRE NOVETATS

( inirt3

Ds qualm e I alt, a tres l
de
den: 2 extraureltnarles funciona .
i Eta srituiliN de Una la
NOVA COMPANYIA

Nenent-til pan els aplawalts enlates The Junqui; Lanti, siente-huata. 'romana and Papi, eicentracs,
Elle. Madrigal. sedlyorrla dOkrY:
Ella. Egly Tb.., SenyOrol
filfamata; Lea Tro:t Fllyng %Oil, Ir a-

•
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11 Companyia de sarsuela u
N
11 Crtas - Leonla - Galleo

03.
E

As-UI,
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. la sarsuela en I acM 1 tres qua- a
• Urna, (ola musical del mestre Ca- Ill
ly
• bollero,
•
Gigantes y eaberudoa
0
la
ii la preetosa sarsuela en un arte
E
ABANICOS Y PANDERETAS
3
11 I la arsurla de gran exit ea un ae- e
• te 1 tres (madres (tel atestre Chef, •
El, BARQUILLERO
N
IY
mi, a /es dril: TENORIO e 110 01- e.
a
yCAL1STA, la ilaraliela co un arte e
e 1 ;res unatir09, del ntestre Chapt, a
EL BARQUILLERO
U
•
II I la humorada en un arte t tres la
• quadros del ruestre Chapl,
a
Abanicos y panderetas
O
IN
a
DAMA. dillunsi, tarda: Tenorio a
1
El
número
15.
Na.
Tea
• eindicalista
III noria aindicabsta, El barquillero t •
3
N Abanico, y panderetas

Teatre Nou „
LLUIS BALL:T.7-ER
Avui, diumenge, a dos quarts

dr quatre, Al toro,

que es una
rialles; El
mona,
príncipe bohemio, per Ortiz de
gran

PUBLICIDAD

i

' n el instante ea que el aimeino iba
1d-ar el itifit), quiso asirle, pero el
earado la rechazó rudamente.
"La d esventurada madre lanzó un gris
h orrible viendo desaparecer a mi hija
Y a una energa que no podía emparame de ella, arralaca la máscara que

ria el miar° del bandido.segundo grito se escapó d* *u
; u/al/adora garganta, y alargando
Pra20 C4B10 para maldecirle, volvió 41
IV
caer de splomada hacia atrae prontas.,
rale un .! zambas ame
Ø
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Diana-Argentina-Excellior
Avui, sessió matinal d'onze a
una: Els museo genets de l'Ariocalipel; segun do Robinson Croma; El guarda 666; Sirenas de
l'estany; Els patinadora. — Nit,

Palau do la 1110ec• Catalana
uUnecres, 5 de novembre, ret,
Esdeventrnent
FESTIVAL PERGOLESE
Primera audicle d'obres "da
camera" 1 cancona Xtuplest
alitor, el mit" famas d'entre
e/s Italtans del XVIII segle
1 estrena a Barcelona de lo
seva obra /rastra
LA SERVA PADRONA
Opera burra en dos quadroa.
representada Pela ~lenta
artistrs
ANCELS OTTEM1, anpran
ARMAND GIABBE, hurten
Carlee del Pozo, actor
arnb la eoeperand de FeaquisIda clavtrembalista
WANDA LANDOWSIIA
1 d'una petlta ordUestra seta
la e/recetó de l'exila/ mestre

e

PM/

Robinson Crusoe i La

domadora d'hornee.

Ii1111

A y o!, segona jornada de Dalle.
tes emmascarats; "Yerbabuena";
La fugida d'En Tomaset; L'agultot i alt.res.Nit, estrella de la primera jornada de El toro tiran.

OnaMIMMarra•OlfflOMOIMI.

nancautxmaannacannital
Woramentali Vid,kyria

Aristocratio atila
o
Palau de la Catematogratla
PROXI.MAMENT
a
O Presentació de l'eminent i
insuperable actriu
e
Alta Nadmova
a en la meravellosa produc-

•

• eld einernatogrällca, adap_
• taeió de l'obra del cälebre
•

autor Vagnalts,

a

LA VERGE DIE LES ROSES •
que pel seta enorme interes, moralitat i valuós treball artístic. delirara gran
record al pnblio.

PI

Avui, diumenge, eessid matinal C

•

E de 11 a I. Jo acuso, segona (or- E
• nndlt última Un cowboy a Nona
E Yoffi, per Willlam S. Itart; El re
a número 13 premiat. Tarda: La ta- E
▪ terna, s.vona Jornada. ritt, catret na: Lo taverna, terrara El dilluns
• negro, Gran match de iSOXII par al ts
Campionat d'Europa; Crlqui-Wyna .
▪ Idern!l, dianas represa a l l ore de a
nombrosos ailudradors. El sane del pg
• "Zorro", l'obra elin do Dougice
Falebanke.
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Musica Latalaaa
a Palau_—
o
Sentint-se cada dia mäs mino-

gripal, l' e mi-

a nent cantatriu
BARRIENTOS
a el IT LIARIA
Gonrert d'abonament

,3381,,,vememmmimr.,,,,,,,•.ersigrimusi•disedEnumi
•
•
Plaça da! 12tre 1 214 fi
1
•

TAfon3 1 5125 1 4133 A

Dijous, diumenges i dies

Cada nit a les 10
festius, rratinee a les 4 tarda
La revista de grandiós èxit
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—tEl nombre del asesino? — dij9
Marcos.
"—Si.
"--tY este nombre era el de?.
"---ILa Chesnayel
• "—El hombre que tan villanamente la
ultrajara en otro tiempo!
"—El mismo.
• "-10h, monstruo( pero ;,a qué seno
Cmiento obedecía hiriendo así a toda
una familia?
"—A un sentimiento de venganza; al
menos así lo he metilo siempre, sin ha o
bei' pedido adquirir la certeza de ello. El
conde le habla sin duda castigado cruelmente por su primer crimen, y el juut
un odio mortal al que tan noblemen'a
reparó su infamia.
"—Y...—preguntó Marcos después
de un momento de silencio—tee encono
tr6 el cuerpo del niño en el fondo del
precipicio?
"—No, Vanas fueron todas las pes,
guisas-. Yo mismo me hice bajar a él,
y no encontré nada. Unicamente hacia
el medio do la profundidad del precipicio, a lo largo do la roca, en una hendí 0
dura, hacía algunos años que naciera
un arbusto, cuyas ramas se extendlan
horizontalmente encima del fondo da!
abismo. Noté que estas ramas estaban
yecientomente tronchadas, corno si 00
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ballables

executarä els segilents
Foxtrot l-cenora; Tango Mi
mo recuerdo; Vals Bohemia, di-,
t . :gas pel simpittid

i popular mea,
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A y o!. d'u:rengo tarda i
grane halle, amenitzats pe.r la
sonsa rival Banda SpOrt, la qua

..,.-

1
m
u i nitres importants '
a
IllilliC703

Snort- Palsce

I

ta

la

O
a

DIVERSOS —

N
a
a

STELLA MARGARITA nn

matistada, eran Ta- .O
americä arub atrae- ßi

a
a
al eions 1 orquestia continua. :
o
a
11

riananannanansaanaanir

tre Doninee Ponsa,

TALLER
a

"MRIA"

Rosselló, 205
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PUTXINEL.LIS 4 GATS
1 Avul, diumenge, do 5 de novena• Dre de 10vd.
•
Primer, el divertit talnet
LI
FORA (estrena)
•
Sogan, la peca de broma
•
EL SENYOR Uf:COSTA
w
Tercer, XAGOP DE BASTO
O Einalittant ata ball Dlmonl 1 1Yrri baso 1 td rptc tini del Tururut.
•
Entrada I selant, 1 palmeta
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LA BUENA SOMB,ZA
GInjol, 3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de aeu i de
les dotze a les (matra de la matinada.

Funtä Principal Palace
Avui, diumenge. a les dotze,
partit matinal: Olascoaga i Elgólbar, contra Unomuno i Garagarza. Entrada -única, 75 cèntims. Tarda, a tres (marta de
cinc, dos extraordinaria partits:
Primer, Mazo i UrquIdl, contra
Cast i llo i Gastañaga. Segon partit. Ondarrás i Salsernendl, contra Barrenechea i lettazo.
Nit, no hi ha partit. Demà, dilluns, grans partita tarda i nit.

PARK

n•nn•

n1.16

MAGNIFIC DECORAT, 600 VESTITS NOUS DE LA CASA MAX
WELDY - 100 ARTISTES ESPANYOLES I ESTRANGERES, 1G3

Ceras Inteenaelonal (Peutornabile (ave!,
dIumenge). llorad i de trens (le Barcelona
ß Vilatrair t, de res:acie de rrao.. Ca3ees, sonata a lea t 4,1 rnatl; Especial, I
les 6/45; Especial slracte, places reservades, a les 8; Lleven, a les 8'55. Despati,
äe 11 101 e 15 per al tren especial (places reservadas) resmuent. localitata de Iota
na a Prnyt Ilhin (Callo Catalanes, 642
a la taquIlla del teatro Novelan'.

Venus

--ESPORTS--

MARIA BARRIENTOS
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Grandids èxit de

n

PASTORAL DE (JARRETA
i a prec de nornbrosos concurrente, se'n donará una segona
audició, essent el programa n lefinitiu cona segueiz: Primera
part: "El barber de Sevilla", Rossini; "Pastoral", Garreta, i "El
vol del borinot", Riinsky-Korsakow.—Segona part: "L'arlesiana", Bizet —Tercera part: "Sitofollia pastoral", Beethoven.
Loealitais a taquilla.
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UlLim concert, avui, diumenge, a les cine de la tarda. Degut al gran äxit que en l'últim
concent obtinguä la

II HAN Piel! PENYA RUIN

---

A

rada de l'afecció

CASALS

MUSIC-H

veu
91111111111111111111BRUNLBEEIBBtr

Patín' Musici C,attIann
ORQUESTRA PAU CASALS

CAMPIONAT DE CATALUNYA

Avul, din/funge, 3 nave/ubre, a lea 3 tabla
camp Barcelona
Barcelone-Eerepa
" Espanyot
Ernanyol-U. E. de .Sane
" Sabadell
easasett-aveso
" Martinena
MartInenc-AtIdtio
" Badalona
Badalons-Eepania
Terrassa-.101tor " Termas
Entradas 1 localltats Per & quena par1115 es despattaran en el caMp el dia del
part11.---Pel partit Barcelona-Europa, del
del dijous en les taquilles del carre•
Fortuny.

Exchialvann nt per als san!
Eadevenlment.—Com que Ja esta cobert
el nombre reglamentan de socas t Finares
O &alicata Associarle no pot fer-se alne a
mesura que hl ha bines, per a el (pral ral
rrevlameni pasmar Ber la LI.UTA D'ASno es possible adinetre ni una
sola Bisel-Meta per a tenir efectIvitat alma
de l'esmentat (estival,

tesaisamormanaansaaanail
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Programes intraord naria
Avul, dial-nango, sassions mal( Sil
E
tarda 1 nIt: Domadora d'homes, G1- c
rent as d'autornabile "Trzteu Ar- 82,
PD
mangue
" I La rail florida. Nit, es- u
•
trena de El d'Huna nagro, Denla,
adivina, estrena de Miss Tutti Pratti, per Lucy Doraine.

,t

. • .,••

El HI Corleen d'abominen': dt4
jous, dia 9, a la nit.
Localitats: de 3 a 7 tarda, a
la Unid Musical Espanyola, t i 3,
Portal de l'Anget.

El Aristocratiqueo tea/done artivtiques E

U

LL CAPITAN LA CHESNAYE

o

Haendel i Piccini.

rt
la

Cornpanyla d'opereta
VICTORIA PIREO°

"Marcos se detuve,
"—En verdad—dijo volviendo cerca
eel ndio,—vuestra narración ene impreliana de tal modo que mi imaginación
e xaltada se identifica, a pesar mio, con
lo Cite me contáis... ¡Pero por favor no
OS in terrumpáis! ¡Proseguid( El hombre
enm ascarado, decíais, acababa de prec ipitar al poble Mito en el abismo...
¡Después?
"—La madre—continuó el indio ein
Parecer haber notado la turbación que
te apoderaba del joven.—la condesa, pur
un es fuerzo sobrehumano, se levantó
amente. El sentimiento maternal le
h abla vuelto por un momento /as fuerras.

«anasily.
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I fezis volaras cantica Anciana y
Churlot arrabales 'equIlibmstes;
Germana Atbanoß, divo-Uta clowns;
Lee 6 ,Jo-itu, celebre troupe Japuni,a. La bella Schreiner aleganIlssana &oyere a falla escota, l'In_ O
creade I mal vist: Ele S Ilaandez. •
Elt aplaudds alumna Rico I Alee
lis sera truupe. Dama, ddluns, tarCa , a dos quarts de cinc, mallnee •
1dietalt a tres quarts de den, ersns luncions. Pijotas Inflen!, no- ri
tah.lissints debuts.
•
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ere Equestre
Gran companyia de Mr. Ventura
1
II Ganad. Atan, diumenge, tarda, a
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JOAN
DE SERRALLONGA
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anan 8 aa 2 a 4 03 3 033:illi:

S'interpretaran composician_s
de Bach, Haydn, Rameau„Celltaki

*

a
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1

deu:

w grandiosa mannalt Tarda, per tess
- Mona; Ultimes projeccions de la pelBruta mea grao de la temporada, gi
II. Fans sense precedentS del natal a
Pro g rama
Merla:
L'admiratti•
▪ Grichton, art, lose I rlquesa cein
0101
• no s'ha
mai. Carreras de motoa "Trofeo Remangue", celebra- a
▪ da a Tarragona. NIt, el tan espe- o
• rat 1 grandida eatievenimenti Ele
U teca moequetertt, primera jornada:
• triga cortesana, I obra mostea del
▪ Douglas Fairbanks. Danta, dm1101,5, z
U rolara de/ dta: Ele tres moneo-

a SE E o LE PILIIILL1,

U

1 g

it

Atol, diumenge, mal:, larda 1 nit, a !
•
2 gr a n a Pro g ramen: Grau axil de /a u
Y se Ona Jornada de Robinson ere- a
N so., El bee de la aldea, Sirenas e
II destins I La domadora d'hornee. E
• Nit, estrena de la tercera I última a
• Jornada de Robinton Erutes Match Fi
11 de boza per el Camplonat d'Ea• ropa entre Criki I Wyna I eltdisill a
O erotevc,o de Ele quatre gonete de E
l'Apocalipal. Denla, dieses, otra- 8
na de Don Juan Tenorio e
E
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Notable senas. A s- u1, diumenge,
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Apuro de Pura, Que es gran Bar-,
celonal — Dilluns, 6, a les cine,
En busca de un marido, El príncipe bohemio I Que és gran Barcelona!; a les deu, comiat d'Ortiz de 'arate: Las golondrinas i
El apuro de Pura.

Cinema Non -

Don Juan Tenorio

a

érit
de deu, El príncipe bohemio, El

Teatres Triomf, Marina i

Avui, diumenge, tarda, a
les tres en punt:

dimarts,
e7addeonnaovrämpbatsat
, tres quarts de
•• Gran Teatre Comtal I
gi Gran Cinema Bohemia • den, en punt, dea la nit.

i Que es gran Barcelona!
etamorós. — A tres quarts

tercer de

Cantero; según, Cuenca contri
Murall; tercer, en sis rounds,
Sancho contra H. Martínez;
quart, en sis rounds, Marco, campió amateur del Llenguadoc, cone
tra Arnau.; quint, en den round%
de t rés-alluuts, Melero, campld
d'Eapanya pes pesat lleuger, con,
Ira Meyer, campió de la Lorena.
Entrada, 2'50 pies. Timbre in.
clóe. Despatx Centre de Locali,
tate i Iris Park.

WANDA LANDOWSKA
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Zärate; El apuro de Pura, gran
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QUEMNO - CORTES

Ica:rc lirie Catalä 11a
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GUELL - TUDELA - AS-
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1
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EL

gazaaanarawaancaannaU

Dales,

TertUe Cointe

Av II, (11nmenge. grana frtnelons,
Tarda, a tes quatre, 1 nit, a 10 05
quarts de M'u, segena I tercera re- ¡S'
presentand Ile Vemoctonant drama
U en 5 anca de 1.1er) Tolstol
•

plACIER•ZSIC*3243Yellaat

vegada.
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Avui, diumenge, tarda,
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irannaannanannaanaman

1

per linica
obres, dos:

U

(3 motes Jul. Valbutt.lane)

III

t3rd' 4 les Oreo: el meravenda 2
:o d'En Jestp Mana Eolch ;
i e4
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ASSIMPGIO CASAL*
•
Atol, dtumenve. 5 de novembre.16.
u
e Tarda, a te quiere. Mavrtirle cae- i
in tell. Primer: Les Mil de Pala.
Segon: L'emt mas gran WastueeE
e ta temporada, La amicus.
Nit, a /es deu: 4 repreaenracid de •a
u
E la grandiosa obra iteatt (rana.
ii
LA SEVERA
E
Denla. Mituns, taran: De Pare a E.
in
alt:
l'abra
del
dia
".
E • 611191 Kit I Cada
a
LA SEVERA
O
a
5111
.11:
En e
e
u

Teatro Català Romea •E

I; marrad

Espanyol e

A L'13111DISA DE MONTJIAC

(1333361191111123111156/M31111,

I lu.,r3

al

PEP SANTPERE
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Gran Teatre del Liceo
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Esdeveniment esPO Priiner combat: Pachener, contra
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floraba y que podía ponerme en camina
de encontrar lo que buscaba.
"El sol asomaba apenas, y el crepüs,
culo naciente no permitía distinguir si -a
no confusamente los objetos.
"El viajero seguía su camino, cuando
de repente le pareció oir gemidos.
"Detavose en seguida, paseó una
rada a su alrededor i escuchó atenta-.
mente.
"Pronto BO convenció de que no se
haba engañado. Pero ¿de dónde preve,
ran esos vagos gemidos? La campina
estaba desierta, y nada vid, que llamara
su atención,
"En fin, guiado por los gemidos,
acercbse al precipicio y percibió, sus.,
pendida de las ramas de un arbusto una
forma-humana detenida de este modo
providencialmente en su calda.
"El viajero era valiente y generoso.
Sin inquietarse par el peligro que iba
ti arrostrar, apease y se internó con audacia en un espantoso despeñadero. Sin
duda Dios le ayudaba, pues después do
estar veinte veces a punto de rodar
hasta el abismo, llega al arbusto.
"Entonces reconoció que aquella for,
ma humana era el cuerpo de un niño,
que las ramas hablan preaervatle de
una calda mortal.
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"Reprochilbarce el haber rehusado
la invitación del conde; pareclame quo
si hubiese estado a su lado no hubiera
sido herido, y cier'amente la condesa y
Bu hijo se hubieran librado de todo cica
ligro.
"Si no era yo la causa de la muerto
del conde, mi obstinación en negarme
a sus invitaciones me hacia mirar co..
nao culpable de la muerte de Blanca y
da la desaparicién del niño.
"Estaba aterra& por las fatales aun,
secuencias de es'a pasión que tan
cruelmente habla pesado sobre mi vida.
"Los magistrach s, que se presenta.
'ron en seguida, no pudieron haeer mas
que cerciorarse del crimen sin podes
consignar los autores.
"Por fin, gracias a mis cuidados at
a mis conocimientos en medicina,
rand (tal era el nombre del orlado) 054
tuvo pronto en estado de contestar •
mis preguntas.
"Noticióme que, antes que los ban,
olidos invadiesen el castillo, se hallaba
cerca del conde, tendido en cama y ago,
alzando.
"La condesa, con su hijo en os bra,
zos, estaba de pie apoyada contra la eere
ma del moribundo.
"De reptad ri Oonde, en una 0011•111.4
ildu suprema, se levantó obre ea

oes

leW
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L -A PU8LIC1TAT

GRAN ESTABLECIMIENTO DE BANOS
¿Quereis adelgazar y rejuvenecer pronto?

Sal Lamine

Tomad los baños espaciales que preparamos
con substancias vegetales exóticas
Usadlos y con ellos no tendreis necesidad
de paneros a fastidiosos régimenes
alimenticios ni de tomar
medicinas que tanto
05

ktä
ti Li11,4-Tel.4%161

Ferri.-Pillizi:
g

AnIUNC/£1, nOTULli, FAÇANES 1

I

OBRES :-:

TREBALLS

Licor del Polo

dañas

Excel.lent dentifric de gran pp..
der antisèptic. El seu ús constant
asegura una formosa i sana den,
tadura. Mig sigle Texas
-

,An•
,

Y OS

CONVEfteeREIS

EXITO SEGUR 0 -7.1;29

I MOBLES
MOBLES
MOBLES
Preus de liquidació
Ponent, 3 bis, B

ARAGON, 275 (entre Paseo de Gracia y Clarls)
Preparem tumbó amb substancies vegetals els tau rertomenats banys calents, especialitat de la casa, e er a con-lb:are l'Artritisme en ces múltiples varietala (Reumatisme. Ciática, etc.).
Finnlment, donem dutxes prepararles "ad-hoc", per a poder
dormir amb son tranquil i reposat, i expenem la LOCIO rilAGICA
que tant embelleix la cara. Exit segur amb tolhoml
ARAGO, 275 (entre Passeig de Grácia i Claris)

Or.BOADA

/

Mals de la pc11. Vies urinäries. Raig X. Corle Cola.
lares, 612, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

D

SOC!ETE GENERALE

ti

Usted puede haccrio con sólo adquirir un
fa

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Plaça

Hay Kodzke e... eedel les bo'dffee •° v hdo 3 kfdfe4f. 4,4 .1.1, e.G.44
Pl., 531••••
Kodek Vezt Peeked Aefeenifkm een eb .,•11ve ecroaitoeo. Hkee leted.e5es de 4 X 6 he
• 165, —
•
llover f '4 3 liaee frefeeeeK es de 4 A 6 'h 4. ,
•
•
•
Ke.4 f k feeder Atate.e •fi, efin 1A roe °Helivo rinido ' ,filme°. Hace frd•rrefie. de 6 'fe K 11 ma, .
240 —
Kedak duteeedfice e fho. 10 cm, of.delevo anatt,nsel.e. f. :.7 H.« fotdreeff, de 8 X 14 ese
,
•—•
3.1...ed• de ee.ea pa, h foe. desde 21.32 a 33 pele,. Ha,. fetorefitt desde 4 fi 6 'hm.. • 6 X 15

a

Minerals
Producles geles
Ferro—allacions
Me:alls per a lememlis
Cowe 1 notó
Alpaca
Forns de fundici5
Gresols de Plombagina

CataIunya, 20

DA] M,223 d`operacins de Eann

Pida usted Catálogo ilustrado ea eme de cual• --,c. ndedor de articuks fcts7"a
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per A. Rovira Virgili
VACACIONES SIN KODAK SON VACACIONES PERDIDAS

Heu comprat el vostre

Joan de Serrallonga

u

Sucursal de Barcelona

Kodak AutogrMica

Don

el gran bid del mestre Morera.
Els frag, ments culminants es
venen a la Unió Musical Espar y, ola, magatzem de músioa, 1 i 3,
Portal de l'Angel.

duaximnInilEtiletifilieZ1UNWPEUIEZSZEIZICUIMMIIIIIHIZIMIna
MADA tan hermozo como las esceras intimas del hogar. Pas-.n, sin embargo,
y apenas si queda el recuerdo borrlse de lo que fueron. Dichoso quien
en ates venideros cueda evocar la ielicidad dcl casado con lindas fotegralias
KODAK

El Universo

corté de

BARCELONA
Nagual 355

Aparta! 161

BILBAO
CARTAGENA

Pren: 25 cèntims

ALMERIA

D 2 venda en totes les Ilihreries

vestit crigabany?

‘islieu dessegaida els Grcns Magatzems de
11.102

26[21CIIK:1,21170«•02.110311111.1Ml•ZIMMIZICIO 10.0.1101.13M111/1i1M.Q.a,
Immens assortit de
per a vestida
i gabartys a mida
des de 20 a 225 pcssetes
G:ibareys senyor, eonf , de 50 a 150 PLS.
de 50 a 100 ^
t'estas
"
"
de 20 a GO
;ion
"
litrics
de 20 a 75 1."
CAMUS EXISTENCIEB
Casa a Madrid: Fuencarral, 6
gèneres

d461441. 66

../MICIMICMC•Pee.let

oa pedal! MI r a armar

6

f4 •44•44

4d,h, X

14,

.13111•MIZZLIZAIMEIMMIZ

El d'xim de bou quaHlat - EI milim de usu

Extens assurtit en IVI-Itons, X2viots, Estams, Gabx•
dines, Xestu. s, Australies, liontens-puns, Gabanys,
Ahrics Spo - t, Pardestis, Articles negres i blatis, Pa,9taloneria seleccionada per a senvota, EsplendiUs
novelais en estarns, Xesters, Xevie. ts, knajlats, 13 , unels,
i articles propis per a vestits j'Apela.
Abric, f.:JIU/SS 2S, (irb2rdine3, Velours, Canutilas,
Brockwell i EZLiAT-t3LIK, novetat de Persia

vezi_ DOLORS MUSTt
E3almes, 90 tenda
.2z23 Ere

ij

Divenlres, retalls

SEMPRE ALTES NOVETATS

-Divendres, relalls

Vendes exclusivament al detall i coniptat

Pren fix

nrül, 1

MAL I

:: U1ii vNiiili 21
•-edey,

373
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Immens assortit en tota mena de
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Preus
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Secció especial per a tota mena d'adobs
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zna... la condesa arrojó un grito y se
hubiesen podido resistir el choque de un
mis,pesquisas, ocupándome primera¡precipitó a él, pero el conde volvió a
cuerpo pesado y caído desde lo alto...
mente dpl niño.
almohas
caer rígido y sin vida sobre las
"—Cuantos años hace de esto?—
Pero esto fue todo...
lilas bañadas con su sangre.
preguntó Marcos.
"—i,Eutonces?...— prosiguió Mareos, •
"Al mismo tiempo la puerta de la pie-.
"—¡Oh! la fecha de esa noche terricomo si ansiara abreviar lae palabras de
za se abrió con estrépito y apareció un
ble no se borrará jamás de mi memoSU interlocutor.
hombre enmascarado, con un puñal en
ria. 'Era el catorce de marzo de 1583. 1
"—Entonces—dijo el indio—volvi al
la mano.
"—Entonces have veintidós años, .
castillo. y como, según os he dicho, me
"Giraud, que se había arrojado al pa-.
consideraba culpable, como me parecía
so de este hombre, fue derribado por un
"—. 0( que edad contaba el hijo del
que era cómplice de esos crímenes quo
violento golpe de la acerada hoja.
'conde cuando desapareció?
mi presencia hubiera probablemente evi"Luego el enmascarado, dando un sal-i
"Cinco anos.
tado, me trasladé a la capilla del castito hacia la condesa, arraneóle de los
"—Luego tendrfa ahora veintisiete. 1
llo, en donde acababan de depositar los
brazos a su hijo, que con sus manecitas,
"—Sí.
cuerpos
del conde y de la condesa, y con
se agarraba a los vestidos de su madre...
"J---A corta diferencia, la misma edad
la mano extendida sobre sil tumba hico
"Esta se precipitó a su vez, pero la
quo yo creo tener—murmuró el jovrn.
un noble juramento: juré consagrar mi
"Levantándose
vivamente,
"—Si—dijo todavia el narrador.
hoja, del puñal le penetró en la garganta
'vida entera buscando a ese niño, hijo de
dejándola tendida a los pies de la cansa
"—i,Y vos habéis encontrado, por fin,
Enrique y de Blanca, y no descansar
en drinde acababa de morir el conde.
a ese niño?
hasta después de restablecerle en el cas"La ventana del cuarto estaba abier"El indio miró a Marcos.
tillo de sus padres; luego jure perseguir
ta... Debajo de esta ventana habla un
"—Todavía no—dijo.
en todas partes y en todos tiempos al
pregipicio cortado a pico...
"---¡Qué! ¿no tenéis de II ninguna noinfante asesino, hasta que la justicia hu,
"El hombre enmascarado balanceó un
ticia?
bieee hecho su deber.
momento en el aire a la tierna criatura,
"—SI, por cierto. Algunos meses des"En el aposento en donde - se comepués del día en que empecé mis pesqui,
luego...
tieron los crímenes, delante de las man,-11.a arrojó al abismu1--interriun,
bab, por largo tiempo infructuosas y eschas indebles que teñían el . suelo repe,
pió bruscamente Marcos.
tériles, eneontréme en Roan, en casa el
LI estos dos juramentos.
",i811—respondió-ei
gobernador de la provincia, con el pre,
"Entonces, convencido de que mi pre,
Oh 1 —dijo el joven apretando con,
boste de la ciudad.
acacia era por otra parte inútil, puse las
sailsivamente su frente bañada en sudor
"Este. a , quien comuniqué la misión
llaves de la morada seflorial en mallos ,
que yo mismo me había impuesto, parconoius crispados dedos,--4E extranol..,
ticip4int sutoneee un 1144 AtIo
extra41,444
01 . 4iNtré.i . u:44o4;:lls lisVieituJiai euipeoU
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"El indio le miró más fijamente de lo
que lo había hecho hasta entonces, pere

bin pronunciar una palabra.

' CAPITULO IX
EL NINO PERDIDO,
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I: "31airos, presa (re tt7 Nit)
. lenta agitas i
eción, perecta beber olv ida do la presencia be

-5» s,u let(Irli tcutor., —, •

se
puso
a ii
andar a pasos desiguales por enmedio
del circulo de fuego que le rodeada pot gid
todas partes.
1#3
:I n "Eelumiloelxiie el capuchón de su als „.
•stortiöi'coli el dual abrigara su cabeza.
presentó su rostro al viento glacial de la tj
, r_ocher0 1psereclió ozptuniiplittar argüe r I
.1 bibttestar;btetnifdo ,dd iáilfitteide su frena w
Lo en las oleadas de un aire vivo y puros 11
49+ Ilt- 91.1fpilel--,--teripitió dete.
.1- nos'
h 'B lindó eöttsIgo mismo. pa s gi
•u idloa ctl
réceme que estos horribles aeonteci s
asientos me han sido ya contados... 1 ig
-aie pepte o ime ,lop i eitstidts a una cece
e 4 'T
e

e.

'b ein e.hähtelie'etliooe'eil
. _.. .... _ 44,...
.. .

•
•„Iwones 15 de novambee de 1922
:

▪

LA

PUBLIC1TAT

3

td242,:LrAtagDisraDmIGIturannsmogintaisaDniollIAMCDDIBMIDADDRE11101111EIDEDIVIHICIDDIDEZDUCIDIM1111111111WZ;MaDMIntttrattg»rtenent1011,11teit2ainsIttrscansillitlanDMINISortztensi

, a la temporada d'hivern
s totes les novetals pe.-/Rebude
fi ll er
Fa bnea cge
Es h casa lb ben asure ei etteria, )(ele% EfeallIS Austral:a, Güanlinn, Reliardines, Kesters, l abans a:tres ganoian par a CrL3
binas' nezre4-iirans ntivelats Pa ntaloneria-Carriuses i gZeneres per a vestitsjaquela
fantasi
GCHIS es-Articks
J. NIIR VIVES
S• A •
9
bono
eitt5tres
conbmics Tots els dilluns I clIvendres,venda de retalls
Reeomanern
Te1310:1
Ronda
Pere, 15
!Aga ' zem
mejor
1 deta
Vendes z! mdetall
rieres en guste LES3 y est:rou einb gust 1 muda
el
tornprut
EIAFWEl...GNA
1309A
U9ate:
"N

I

•

Pa

SI

Ei

la

St

14

111

te

•ravgzsumsomunsmovensrunnissaiszwitsgitautisroqincuuteussoisseentinumucluarAlux=monvolturscsaniainixtunizsznalcomusiessiWiennuiastemsenaciancorzsass32
'

1 ZLIMICENTENIIIMIMITEMBEtränt721331UNNWP.2122*
: 34Me-M19155M212
Ngg5P215MMM7-rerr

• •AIERITOR1
a 13 anys, fatal

SIENORRAGIA

CA lt

uanyant de_sergn.da. 1045/1
presentar-se tense bobea reterericies. llo v pizal, 48, principal, de 10 a 11,
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en tu:1mM, rnanifeeterinneenreoriv, redolid+o, e. I
ets, por rehuir mi reheleúdüia, gpotp
d : ,,110 4000.99 taran prentn y red...atinente con loe

del Doctor Solvré
Cachets
uva depuran la sangre y Ins humores, eornunic.n

Per a

teulades

Astenia, remes/vol D'ye es lost VID.. • ft/1111,
S. ea C_. Monead,, 21.— Veñta, 5pta.. fresco:
Secaaa. liamsia 4. las Fiares, la; F•eueri• Gin
Princesa, 7, y principales ilrinerlea de It.s.
peta, Pertug•I y Amtrr...

Materials armats amb amiant exclusivament
Mana.% enflulada
e 120 X 7 5 cm.
¡'tos.

7.5o

Josep Esteva
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social, Rambla dc
15— Barcelona

Catalunya,

AL CONTADO
PLAZOSyALQUILER

angina de pecaur.-Vejes prematura y
denals enfermedades originadas por la Azur.

r

SEGLRS

Filial de ti. C4TALANA de Segurs contra incendis

Am

PIANOS

la erre a 50. propiedad. ani ieept le. y microbirided:
ase admirahlre 'casita:1re ea esprnmflfltaU SISO yr,
osram tomaa.l. mejaria prosimio houta el roseta,e
perievtu reetabiecuriento ele lodo el aparato pr.aitrourinario, mirando.,e el pariente por ei s o la. ein
i0IOCC n 07.00 • 11i levados en que haya de intervenir el
eafidieo, y.nedi• se ent,re de ro enterrned41. BiAt•
tasar na• caja para con•enions de ello.

Plagues de 40 X 40
CM. Pies. 5'.5Cd

dessolares1. e Elperteasktna
es onntn de un modo perIecto y radical y as
•vitan por completo tomando

18,PlaCatalufm15

--> RUOL .e-

Los sintomas precursores de estas enfermedades: dolores de cabe -a, rampa o calambres, 711Mbidos de oidos, falta de tacto. hormigueos,

idteieltitide

4.1..LAMUSI

dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
cardeter, congestiones. hemorragias, canees,
'dolores en la espalda, debilidad, etc., desaparecen con rapidez usar.do Ruol. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser «cama de tina muerte repentina;

De 5 a 7

n'unta:1er, 28. prinalpal

Casa particular
cecea Armas a dormir. rre.
seria, 1, primer, semana.

un perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
Iss primeras dosis, continuando la mejoría bala el
total restablecimiento), Iogrändose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
A VENTA . ilisg.111, Rambla Flores, 14, Barcelona,
y principales farmacias de España. Portugal y
Ames icas.

atlaffili.

DISECTICIDA
4192•0n1111101110

S'ha posat
a la venda 1
el alum
primer de la

Eglaninge~(533"—uallA

P
IPARADElli
Caial

Al minuto.

Asalto . 28 Farmacia

4

Tisis-Tos

radiad de la len
Curació
Cacit
ur
' 1 oree pel Ilencainent„ enramen; de la tIst, bronqunt..
Soma, debilita; pel si stema.

1.-11t0-1ZIA

%recen]. consulto., ara.. • ne,s- . •nt rail. 45, t'In
2 Quarts de tres • 9 quarta
.... . . de 7 a a. Festei,
de tu a II. Visitar parle.
colar. Pelayo. 7, primer, de
a quarts de 1 a O guarts
de 0, I do 4 a 5. Festes.
de 12 a 1.

JAQUECAS
NEURALGIAS 62
REUMATISMOS

NACIONAL

INFLUENZAS

CATALUNYA
p

RtIOD1NE

r

Antoni Rovira i Virgili
'Adoptada por el ctícirp-o"”Medical de FRANCIA

Tubos de 20 Comprimidoi
de 50 Centigramos.
EDICIONS
PATRIA
Diputació, 95
ToisSfon 13 7 ri

e

Clinica Vies
=Urinaries
del Dr. Glenisit, Pambla
Pla Idequeria, 6, ter
(entra Hospital 1 Saut
Pan)
VENERI, 1111POTE24:18,
Espeetz13 traetainents per
al guariment rapul de tes
MALALTIES SECRET83

narras, PELL. B UFE-

T*, PROSTATA
Consulta: da O a la 1 de
3 a II ecuodcule• per a
empleaes 1 obrera.

1111n•••n
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De ‘Yenda
en els principals kioscos i
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GRAN FABRICA DE CALÇATS
a

Saldem molt barat existencias de ealgat AL DETALL prozedent
ibis nostres mostruarls que renovaos oontinuarnent 1 ealçats ami)
patas detectes de fabricsoló

C,alçats per a Senyora des de 3'50 pessetes
13'00
Senyor „
8'00
„ caUreta primera „

Tots eis catalans han d'adquirir aquesta obra

SS

Carrer LLULL, 21, darrera el Parc
05.12Z5IIIE-E7,2EIZI1BLII3111:2512/212168d13:1UltiráriBied13311/11:113tit1111111d11111äbillUilliilltillicatigli1
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LLETERIA
Ridemg,4 pE CATALUNYA,
alfititS atte . a ceufeccions de gran novel
I

espacialment

,

itrics i

ini18183uIIrna creació

IR

1
conTr.)

CATALANES, 024

Continuamen1 &Idos de gran ruin

NOT4:yeerA,gb.rica d'Espaliya cje curtits i tintorería de tota classe • de,pells fines.

Preus reduits ea totes les Seccions.

illäteasessor:-nummailimenzEautumaJimscaluswausateE9e3Curicrinciar.rirnrin.3:3

GX PUBLICITA1

12

Ve in=se eis nostres aparadors

Preus excepcionals

eta
BUFANDES de hana, extens assortit
en dibuixos i mescla. Una a
Ptes. 7'25 i 395

ESTOLES de seda assortit en barres i
bu ixos de novetat.
Pies. 3
Una a
Ptes. 3'10
Tres, a

GUANTS de pell, en negre i colors, bonics brodate, per a senyora. el
Ptes. 1525
parell, a

El parell
a Ptas.

010CADORS de coló,
classe superior, en
blanc i color. Per a
senvora: la dolzona.
Me:1.... 1075, 10, 2'60
3
I 5'75
Per a senyor: la
dolzona, a ples. 1850
ARMILLES de 11a, j 860
na; una. a
Ptes. 23'40, 2090
I 19'25

2

BOTINES de box-ralf

Del 21 al 23
" 25 al 27
" 28 al 29
" 30 al 33
" 35 al 37

Nos. parell

tiviallARRETES de
coló, punt angli2s:
Mida
1

2
3
4
5

Ptas.

CAPELLS lo pana !legres, per a nenes de
4 g 12 anys; III/,
Ples. ZG

11 50
al 29
1325
30 al 33
35 al 37 1825
BOTINES de oseäria
iwgra. del 31 al 37; el
pu y en, a Ptas. 1375
SABATES de vedell en
color, tall anglès,
forma Villarejo, del
34 al 37; el paren. a
Ptes. 2825

Calcee

7'75
1025
12'25
15'25
2025

EMBATES de xarolina,
L'a lf -an,z.Ms”, eosides:
El papel!
a PM.
7125
Del 2i al 26
1625
" 27 al 29

" 30 al 33
" 34 al 37
Tall "Bebe":

18'25
23'23

ci paroll

a Mes.

Del 24 al 2 7
" 28 al 30
" 31 al 23
34 al 37

1625
1750
19'75

SABATES de xarol, tan
"Biarritz", tal') Lluts XV,
el parell, a Ptes. 2350

510 575
515 640
640 7'10
710 770
7/0 8'35
S'ABATES de xarol,

tall angles, forma Vi-,
llarejo; el paren, a
Ptes. 34'25
BOTINES de box-ealf
negre, amb entreso-.
la de gunia; el parell,
a Ples. 39'75

SABATES de xarol, amb
guarniments de dama
negres, el parell a
Pies. 2375

COLL de neu "PolóMa" o renardina. per
a 101i:e; um a
tes

CAPELLS de pana negra, amb llaçada do
cela. per a joveneles;
un, a
Pies. 2075

per a senyora, el parell, a
Ples. 8'50 i 750

AGRIOS dc genüle
ploma o xeviid., model
de novetat; un, a
Ples. L375
IMPERMEABLES, tutee; ungieses; un a
Ptas. 110 i 7G'50

BUFANDE3
seda; una, a
Ples.
Do sedalina; una

BUFARE:1ES de
assortit
en dibuixos i colors de novelar;
una. a
Ptes. 10'5C; 3;
6,'75; 490; a4,1
i 2'75

Ptes. 2,50

DARRET8 de Nitre
assortil, per a
nois; un, a
Ptes. 025

GORFiE3 de van; o
blau, per a nells (lit 4
a 12 a itys mita a
Ples. 7'9e, 053 i 4

BOTINES de dÖngola

negra, cosides:

El parell
a ptas.

dibuixos i colore assorlils, elegant model;
una, a
Ples. 5'95 i 51t

de pell "Polónia o renardina, en
negro o marró: un, a
2210
s.,seles

("OLA.

BARRETS dc feilte
folrats de san de seda, e )i.a . s no,
Ultim
model de
Netat.
la temporada; un, a
Ples. 1625

,

C ;afeccions per a senyora
t:E3T+T5 de llana
ainb pitet de eda,
burile model,
Ptes. 21825
VESTIT de Ilaua
gz:bardina, guayad
amb trrnetes;
Ptes. 109.50
1/ESTIT de liana,
vetara, finadat de
riovelat,
Ples, 85
VESTIT de llana.
antb ,atiarniments
de venid;
Pies. 11750
BATES de llana
“Pireneus" amb bu
p ies brodats a mitquina; Pies. 5225

Asmc de llatrt vaIntisSlt, atea!. ;;Par-

de o:Irreal
color, per a tunas
de

himent i.

PICO.

Os 7
a ti
9 a 11

7

:150

36
38'50
4150

11 a 12
12 a 14
14 a 15
ABRIC de, llana eamussa, classe superior, per a nenes
dr
Ases

Ptee.

4a6

35
40

a7

43

3 a -4

Del 26 al 29
Del 30 al 33
Del 3i al 37

1675

13'25
22'75

SABATES de xarolina,
model alta novetat,
Llufs XV; el parell, a
Pies. 27'25

ABRIC de xeviot,
tonb botons tantasia,
Ples. 3490
JAQUETA de llana
"Pirenens", guarnida amb treneles,
Ptes. 39
ABRIC do llana caInuesa guama amb
botons fantasia,
Pies, 65
AB RI C de llana eamussa, guarniment
de seda,
Ples. 75
DATES de franella de coló. colore
assortit; una,
Ples. 15 i 1 7 50

JERSEYS di, roId, barrats o !lisos:

Ptei,

Mides

585
4
6'55
5
7'15
6
7'90
7
855
JERSEYS des15115, barrats
llisos:

Saldes

TORERES de co
blanques:

Ptes.

3
4
5

1215
1350
14'90
1620

Mide.
a
4

7

5

Ptet

490
540
585
630

SAMARRETA de

e.etó afelpat, per
a senyura:
Mides
;

--BOTINES do diingola

arnb puntera
de xarod i taló sola,
cosits; el paren, a
Pies. 2490
SABATES de döngola
negra. tall anglós, taló sola, cosides; el parell, a

Gran varietat en models de capells per a
senvora i nena
SABATES de box-ealt
negres, doble sola, taId rodal, forma Villarejo; el parell, a
4, les. 3125
BOTINES; 01 parell, a
Pies. 3325

DOTINEs de xarol, ainb
eanyes de•poll mal, forma inivelat, el paren, a
Ptes. 3725
MOTINES d'osearia negra, amb canyes de pell
ue color; el paren a
Ptcs.

-r:R8
E Y8 de coló
Ab'
dlanc.
'Mides 2 3 4
Ptas. 510 5'75 8'40
MITJONS de e.otti
en colors o negres.
Tres parells,
Ptes. 235
DA3ARY5 de panyo castor, C0101'8
ye.riats, anlb co!!
14'110tracan; un
Pica. 8750

GUANTS imitaciú
eia, colore assortite

Al

CORRES de Ilaneta,

PPare, ecsides:

3

g

,
&ABATES de xarolina,
tall "Beli", cosidos:

Diumenge 5 de novembre de 18 2a

.

e

MITJONS de cotd, colors cuico,
'legre i Mane:

Tres Blanca
Mides paren. super.
155
0

1
2
3
4
5
6
7
8

170
195
220
245
2'70
295
320
3'45
370

PU•

630
670
7'75
4
5
760
COULOTTE8 de
coló afelpat;
Mides
run„
o
6'10
6'55
695
2
3
7'40
7'90
3
2

690
740
7'90
8'40
8'95
9'55

BOTINES de box-ealf

'logres, forma Villarejo; el paren, a
Pies. ii1 15

BOTINES de pell de Ve .

PELLICES de molt
d'abric amb con d'astrucan; una, a
Ples. 5220
Amb col] i puliy d'astracan; una, a

della greixosa. emor
fose, doble sola, pr a
senyor; el parell a
Ptes. 3575
De vedell greixós, ami)
manita, el paren, a
Ples 33'75

rE LLICES de molt
dabrie, gran nevelat;
unn, a
t'les.

ACRICS de gerga superior, per o nene de
ABRICS de xrviot dibuixos i colora novetat, per a nens:
Do generes
Pto..
ossw:
Anys
3825
31
8
• 5:3625 41'25
3350 4425
7
.4075 4725
9
50'25
11
43
4525 5325
13
15
47'50 58'25
4975 59'25
17'

Mea

Pta..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3275
35'25
37'75
40'25
4275
4525
47'75
5025
5275
59
er75

Destile

ABRIG3 de gO-

Itere up.Inunut a o xe-

4675
4850
5025
53'75
5550
5725
59
‘39'77,

NESTITI de :ten Jol, dibuixos i
BOTINS de panyo anda colors de noveribet de (miro. per a tat, confacció
actuada; tra.
senyor; el paren.
Pies. 4310
So les. 5, 5'50 i 415
Per a smora; el pa- D'estam melI on; un, a
rell,
n2
7-7.Z
P

elegant mo
1a
es. 11201:271
P tim
083R
bellardina im .-permeabild nada.
gran
novetal; un
a
123

