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EDITORIAL.

Per l'ofensiva catalana
Dies enrera compareixia al Palau de la Generalitat el cap de
Telègrafs de Barcelona. Anava a rectificar una noticia, al seu dir
inexacta, que ha ja acollit un centrare barceloní i que havia estat
comunicada a un diari madrileny. ßegons l'al.ludit funcionari, a
les oficines de Telègrafs de Barcelona no van ésser rebutjats els
telegrames de condol a la familia del diputat provincial senyor
Camprubí, mort recentment, i que signaven el president de la
Mancomunitat de Catalunya i el de la Diputació de Barcelona. La
cosa que succei, segons preten el cap de Telègrafs, és que els dos
telegrames no van poder ésser admesos per no have r -hi a Caldetes, punt de destinació, servei telegràfic de l'Estat. Alesüores
els telegrames van ésser cursats per la línia particular de la Companyia de ferrocarrils, i fou aquesta, sembla, la que exigí la traducció al castellà.
Mentre s'aclareix aquest punt—respecte al qual nosaltres no
havem de rectificar res, perquè no fou publicada a les nostres planes la noticia titllada d'inexacta—farem remarcar que la qüeset6
ìel lliure lis del catea a Catalunya és una qüestió independent de
T'anécdota concreta que ara s'ha pröduit. Podrà ésser veritat que
zn el cas dels dos telegrames presidencials hi ha hagut un malentäs. Podrà ésser veritat que aquesta vegadä no s'han negat a admetro a Telègrafs uns telegrames pel sol fet d'estar redactats
Lengua catalana. Perú és públic que en diverses ocasions i en
liverses oficines telegràfiques s'ha rebutjat els telegrames en
;atalä.
• Per aix6 no n'hi ha prou amb la rectificació del cap de Tele,rrafs, ni amb la seva promesa de donar ordres als seus subordiLats en el sentit que acceptin els despatxos r edactats en la noslra llengua. Tenim entes que hi ha una disposició ministerial que
Katorítza la transmissió de telegrames en la nestra Ileagua. En..ara que no existís aquesta disposició, el nostre dret existiría
igualmuit. Per6 ja que a cada taoment veiem exhumats articles
reglament i textos de decret a l'objecte d'entrebancar les iniLiatives catalanes, és un escarni que les poques i minces disposinš que afavoreixen el nostre dret no siguin Integrament com2i. Cal que d'una manera ben pública es declari el dret
deis catalana a usar el propi idioma en els telegrames. Aquest
el tenen als catalans foca de l'Estat espanyol, 1 és absurd i
que no el tinguin dins aquest Estat al qual legalment
rn, no obstant, que ele catalans no' 'ene havern de limiels d r ets migradís.
4,1 qüestió de l'idioma, a fer..prevaler
que dins cl„regina actual tä l'idioma eiatalä. Es fa necessària
Limpia i vigorosa ofensiva nostra. I el terreny millor per a
r-la es el de la llengua. Dies enrera, un 'Ilustre col.laborador
nostre diari aconsellava als catalans, en materia lingüística,
una erta ancló a lii'd•Ainqamaa". l'ot - exígint el respecte al
ostre idioma quan hi ha disposicions legats que l'afavoreixen, cal
'ortar-lo així mateix als llocs d'on es troba forhgttat injustament,
tant si hi ha com si no hi ha disposicions legals que ho consentir':
tJn pobie satines a les lleis d'un altre poble *no està moralment
>bligat a atenir-se a aqueixe3 bis, en olió que siguin atemptató:ies als seus drets essencials.
Cal portar el català a les aulas escolars, als tribunals, a tots
.1s organismos p ú blica i pa r ticulars en ele quals no tingui recone;,uda la plena sobirania. que li pertoca. No hi fa res que"vinguin
les protestes i fina les disposicions coercitives. El soroll de la nova
batalla encara augmentarà el nombre i l'entusiasme deis combatents, i servirà de magnífic medi de difusió de la idea nacional.
Per a aquesta ofensiVa existeix ja avui en el nostre poble
l'ambient i el grau de maturitat popular que són indispensables.
Harem declarat que Catalunya estä moralment en situació de guerra amb l'Estat dominador. I aqueixa guerra no consisteix tant
cola en un situació de dret, sinó que ha de manifestar-se en una
buita intensa i constant, de tots els dies i a tots els llocs.
A.

ANIGL.ATERRO.

La desfeta laborista

1, rzime5 com són les eleccions bre el capital. Aquest impost, ea
gn meals angleses, la forta derro- el terreny Melé compta amb un
ta que acaba de sofrir en les clec conjunt d'arguments que demosmunicipals el partit
tren la seva justicla. Perd en el
'posa aquest en situacid . di- teercny dm la pràctica fa por no
per a la s'elan batalla. El fra- únicament als capitalistes pró. dels candidats laboristes a piament dile, sinó a una bona
i a fora de la caeital, part de da etasse mitjana i
la minva de vots laboristes i
bornes de professió. Cal dis l ingres anpnent, (lela vote adversa- gir la justicia intrínseca d'un
mosteen que es tratta, no pas impost i els seus efectes politica
n simple incident electoral, si- i económica. L'hostilitat d'una
'
vast moviment d'opinió. important massa d'electors an-quä ha perdut el Partit del glesos a ll'impost sobre el capi-ball les eleccions municipals? tal no /n'ova que aquest sigui
1 11i1 s'ha produit aquesta en- injust o improcedent. Per?) in
- tcla, sorprenent per in scva sospitar que la reforma no lis ma
lud?
durat 'mara en el poble i que In
ha qui atribueix la derrota seva aplicació correspondria
- laboristes al vol de des do- avui a les esperances teóriques.
Aqueetes, en gran nombre,
La importancia de la desfeta
donat peimerament Ilusa electoral deis laboristea en les
,;;fragig al Partit del Treball. Peeleccions municipals creix pe4I fet
per motius dlversos, entre els' de ednstituir un anunci del proq uals 10 ha la P olítica que P o
bable reeultat de les eleccions per
dir "masculinista' de les-dríem a la Cambra dels Comuna. Pre;,.. soeiaeions obreres, han anat domina la impressió que els labe
all unyant-se d'aqueix partit. La listes tindran en aquestes una
decepeid que en un principi sen-,
derrota,pulx que no es contiren els conservadora, en adosidera possible que en uns-quants
n ar-se que l'establiment del vot dies es produeixi una reacció fafemeni afavoria a les esquerree, vorable al laborisme. Una de Iles
l'hauran tinguda ara els labaris- conseqüències de les eleccions
t es,.els guata pogut con municipals seih que els Partie
v acer que les dones electores bureesos aniran a les eleccions
no es consideren lligades a. cap próximes amb menys por als cangrup, ans Dé evolucionen i can - Mate laboristes, i que labró aravien d'actitud amb 1 factlituf vorira la. presentació de candiq ue els dona llur temperament datures múltiples a la Iluita en impr essionable i predominant- tre els diversos candidats d'aSu mí sentimental.
m'este partits en una meteixa
No é, peró, aquesta Púnica
ca usa de la derrota laborista, in circumscripció.
De lotes ~eres, no és seque
tan sols la causa n'ea iraportan't.. que les eleccione generals tinguin
Sei nbla, en efecte, que una grau el
mateix caient que les eleccions
p art de votanteei no precísamela
rfiunicipale ültiniament celebra.
enins, elan alIgnyat del "Le- des. Queda un Considerable marnes Party" por l'alarma que els ee a la fi/certitud i a la sorpresa.
ha Anea la inclusió en el P ro gr ama laborista de l'impost so A. 110.11RA I VIROILI,.

Notes dltälia
El dilema del feixisme
Florencia, octubre 31.
Fiera escrit en els mesos de
juny-juliol de l'any que corre, per
"La Yeu de Catalunya", tres artieles sobre el feixisme. Intentére in fixar l'origen del moviment
—la guerra,—d'explicar el dinamisme patrietic-anärquic que
l'ha portat avui al ministeri, do
entrelinear el seu pervindre. El
feixisme ha nascut de la diferencia entre la Itàlia que feu la guerra i la Roma aristotanesca, entre la Itàlia de 't'alelo Veneto i
Montecitório. Ha crescut de la
falta de sentit politic dels bornes
que han dirigit de l'aribist'ci en-O el parta socialista, q han
estat. gairabe tots extremi s'lla
vençut perque ha fiese ()Wat
una quantitat enorme de' esosdre al carrer que haempe
eessivament la vida ä eins nls;
teris.
De la guerra, Itälia n'ha sortit
especialment treballada i rosegada. L'estabilitat de Freno, d'Anglaterra, no l'ha pas tinguda Itälia. Els elements constitutius
la societat italiana han sofert una
profunda •transformació. L'alta
burgesia que s'aprofità de la guerra ha cregut que l'armistici era.
un retorn a 19 11 hi ha apoiat tots
'ele intente de restauració ultracenservadora: el darrer intent es el fracàs de Salandra per formar
gabinet. La petita burgesia profundament dominada pel Partit
Socialista, ha hagut de conjuniinar el seu neutralismo intim amb
tres anys de trinxeíes. Aqueeta
petita burgesia es la que a través del feixisme d'ara deniana
perquè se li ha mutilat vicie-lea, porque els bornes que la portaren en 1415 a la guerra, senas
entusiasme, deixaren peree la
lieekor dels seus sacrificis. El puble, la massa, eixf de l'anonimat
de les trinxeres per cauro en
nonimat del comunieme:
'rot això s'hagués encarrilat—
diuen els coneixedors d'lläliaordenant, legalitzat aquesta profunda transformaciö, incapacitant per a sernpre més l'alta burgesia afeixista. Obrint les portcs
de l'Estat a la clase mitja. Inaugurant amb el comunismo una
política enèrgica, subretot (luan
les primeres lamentables enquestes sobre Rússia liquidaren totes
les ileusions. • Els' homes, pene,
que havien de tenir la inturció del
moment pereren, sembla, resma. Nitti, que tingué un instant,
per la seva francofebia i la seva
anglofflia, tota Itàlia al darrera,
publicava un any després de l'are
mistici el seu famós indult dels
desertors i en un moment peedie
bet a la carrera. Els socialistes ele
la dreta, que semblaren tenir
oferint la col.laboració una intuició lúcida de la situació, amaren sempre a remolc deis bornes
que han dominat el partit en els
darrers temps, els maximalistes,
principalment, veritables energúmene de la nebulositat.
El cas es que el socialismo col2"
laboracionista Ungiré una pos-cié lògica davant de la post-gue7
era italiana. Tant lógica que ayin
el feixisrne posa el problema en
els mateixos termes que el posava la "Critica Sociale", deniairant
l'entrada de la petita burgesia
qué guanyä la guerra en l'Òrbita
de l'Estat. itestant identie el pro,
blema, malgrat el traspàs de la
maese del socialisme al feixisme,
idéntica serà la solució. Potser
avui assistim a un fet pel erial un
partit troba en el partit adversari el propi continuador.
Sigui quin sigui l'esdevenidor,
el cert es que el feixisme te davant seu un dilema enorme a resoldre. El maree de confirmo que
Id clit tothom es mes per valol
rit;ar la victòria en el sentit de la
maese que feu la guerra que per
mantenir amb l'esquadrisme violent els conservadora do la vella
societat italiana, profitadors de
la guerra. L'esquadrisme que ha
donat l'Estat al feixisme haurb
d'esser substituit ara .per forces,
per elements capacitate per a viure i per a moure's en un regim de
llibertat i de legalitat. La violencia pot donar un govern, per?) la
vielencia no ha mai durat , leomes la franca resellen) d'aquest
dilema pot donar al feixisme una
permanencia. Ara, les vellos oligarquies conservadores fan l'amor a Mussolini i la Itàlia de la'
guerra es conternporäniament
plena d'il.lusions.
JOSEP PLA
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nEls reis a Pexil
El

matrimoi ni de Guillem HohenzoIlern amb Herminia de Reuss

L'ex Kaiser corona després la seva muller
ex-reina-de Prússia
La liaia, 5.—Anit paseada imanó 'loe un gran dinar al castell
d'Amerougen, al qual assistiren
l'ex emperador Guillem i la vine
cesa lierminia, els membres dO
la familia j nombrosos untes.
Els ducs de Brunswick anaren
a buscar da princesa ilerrninia,
la qual arribä a Doorn a les onze (lel mate El matrimoni civil
se celebrarä a les dotze del migdia i le una e'efectuarä el robe
giós.
Seguidament la princesa Rere
mlnia seda coronada reina de
Petessia.
La núvia portada vestit co'or
de malva i l'ex Kaiser uniforme
d egeneral. El banquet que se
celebrarà despees, serà de 56 co-.
berts.—Ilavas.
CERINI O N IA ES FA A PORTA
TANCADA
Doern, 6. — Abur se celebrä
l'anunciat matrimoni de J'ex Kaiser, havent-se edoptat serioses
mesures de noticia per a assegurar el secret mes absolut de la
cerirnónia. Inclós els testimonis
1.1 gi r en d'entrar a la residencía ¡'ex Kaiser per una porta
excu. oda.
;.eriodistes inten4eren anar
a Doorn en aeriplä, paró la policia ho intpedf. A dos quarts de
deu, l'ex' Kaiser, que vestia.uniforme de generad en campanya,
amb case de punta i ostentant el
gran cordó de l'ordre de Sant.
Joan de Malta, robe a l'entrada
LA
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de la residencia a la princesa
Herminia Sehoenhaich Karolath,
que vestia un magnate trajo de

vellut malva i barret negre, amb
un "Sprit." de garla reial. Lluia,

demés, un magnifle Collar de pedres preciosas i un sumptuós
abric d'armini.
A les onze, després d'haverse llegit el contracto matrimonial i examinat les seves condiciona, ele nuvis manaren al gran
saló del castell on els esperava
el burgmestre i els testimonis.
El burgmestre anuncitt en alemany 'que no bi havia cap impediment pel matrimoni que ninge s'hi oposava. Lieref els articles del Codi referente al cas i
després dé preguntar als nuvis el
contreien el jorn matrimonial per
la llur expresa volluntat, contestant aguaste que si, els posà a
la signatura l'acta matrimonial,
que fou signada:
Guillem II, Princesa Herminla
de Reuss.
A la una de la tarda, havia
acabat la cerimónia.—dlavas.
Doorn, 5.—En el vestibul del
castell, féu aixecar Guillem un
tron en el qual ha coronat a la
princesa amb unddiadema de bri
Ilants, el dibuix de la qual forma
l'escut reial de Pressia.
Els cinquanta sis invitats quehan assistit a la "cerirabnia, ves-

Den d'uniforme. Mn entrar els
nuvis a la capella, ha estat _sie -

culada la mana de "Ichengien".
--Radio.
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DES DE PARIS

La política del blat

La politica del blat es pot pondre per una locuela que anuncia pertorbacions econúmiques a
-Freno, car sota el clam d — estalvieu el pa", serveix sols de pretext per augmentar el preu
d'aquell producte noble. Es més.
Obra la porta de bat a bat al Go,
vern perque fixi taxacions, a
l'oneibra de les (mala s'organitzen
acaparaments, en perjudici del
consum: aquest ha de imprimirse davant la insotent puja de
preus que ve a encarir la vida.
Per quin abassegament d'ambicions inconfessables s'imiten els
mals exemples de la guerra, acabada ella?
El déficit de l'última collita
ha fet obrir a mes d'un que
es creu eeser molt viu ensibornant
als seus conclitadans. En efecte, les 5.140.000 bectareas sembrades en 192:2 no han produit
més que 64.044,-100 quintare de
blat, eont r a una àrea de
871706,560 quintare en 19 1i1,
anyada en que el promedi del rendiment—avis, per als que vulguin
romprovar ele eäleuls—fou lambe superior. Com les necessitats
de Freno en blat vénen a ésser
dune 94 milions de quintare per
e.onsune per a la sernbra i per
a les minves, resulta que Freno es veurä precisada a importar uns 3 militeis de quintare
fins la -inenl collila. Figureuvos el que representa alzó com
desencaix quan el dólar està fent
ballarugues a 14'26, la Mitra esterlina a 63505 i el peso-or argente a 1172.
En Cheron, ministre d'Agricultura i els selle emissaris vinga,
dones, predicar el "retorn a la
terra". bell Roe comú per simular la inauguració d'una politice
agrärfa i leer dissimular, qui saplo. Pelahoract6 d'un magieffic
afee. Peró ele pata farä'un magnífic afee? Com si els agricultora
no fossin ja poi.? afavorits
Frene« amb el desgravament
d'impaetos i contribucions en ter-,
mes d'igualtat davant del fise,
se'ls .promet avui noves exempetons i se'ls il.luoiona amb una
alea de preu del blat; ale( s'assegura l'èxit de cesta plans que
romanen obscura per al públie i
aixi es prepara, en benefiel dele
portits Overnamentals, el t e
de Id eleccions futures. -reny
1 mireu com fIC11/PiX051 falsos
economistes enganyen al públio
més hados de la terra; Ii donen
entenent que reetingint el consum del pa evitarà la desvaloritsacié del trance qua') aqueixa
VOS, leJACIONALISTA,
devalorització s'accentuarà faJA SOU SUBSCRIT A
talment-eoh, lógica euprerne de
"LA PUBLICITAT"? les matemtstiques—si ce fa pujar el preu del blat, ja legal per

decret, ja per agiotatge especulatiu. S1 pren deis productes agríe
coles, en per'ode de normalitat
econemica, tenen d'ajustar-se a
les condicione de la producció
industrial i a les condicione de
vida. Per a l'avenir del frene, hi
ha menys perill en cobrir el dealimentici «ara movilitzant crèdits a l'exterie que fe-.
mentara la producció agrícola
per damunt deis recursos normals que el treball ;posa a l'alcalle dels consumidors. Una consemblant politica—no falta qui
ho assegura—sentencia de mort
l'agricultura com entitat económica i financiera. Darrera la
prosperitat d'evite l'agricultura
es veu amenaçada per la recent
politice de dos perills: la sobreproducció de primer i després la
requisició. Aquella seeä el resultat dels preim forçosos que fixarà el ministre; obrirä el cerní
a una alee de preus que es realitzarä a costa de la depreciació
de la divisa francesa. La vida seguirä essent cara per satisfer el
secret anhel dels grane protectors de l'agricullbra, fine que
les circumstàncies imposiir—rom
imposaran—el retorn a les llei s
económiques, en el qual moment
veurem la sobreproducció causant daltabaixos i sembrant ruines. 1 si as volen mantenir preus
ficticis per als productes agrícolas, l'Estat hauria d'intervenir
amb la requisició, i aleshores vindria la miseria per al poble; els
productes es volatiezariere
Freno no te prou roeatee e
prou desprendiment per encarar
dc front el problema do la Seit
siemerció financleea, rar Al motora 'a la tersa es 'un expedient
d'enganya-sonsos que no pot solucionar dit problema. Per que
no segunix el bell, l'admirable
exemple d'Anglaterra, el Govern
de la qual ha perseguit amb deeisió i amb continuitat una política d'"abaratiinent de la vida",
mercès a la qual ha evitat la revolució _covadii" un moment pez
la varearlo forçosa? Aquesta seria, oh, falsos economistes; ea
principal manera de sollevar el
valor fiel frene. La aova apeeclacid ha d'(1 sser obra deis de
dice, o es, dele franceses, i no
obra deleele Jora, ço es, dels estrangers . Abaratint els productes
en el matriz, pele, 68 com es valoritzarä el frene, es conr s'ohtindrä la balee deis jornals, els
quals, si s'enlairaren tant, fou
per culpa. duran( la guerra, de la
política demagegiva de l'Albert
Thomes.
•
J, PEilEZ-J01113.1
31-11-1022d

Full de dietari
El

monstre de la inèrcia

vida fs usa selva plena de mstres. Hi hä, per exertipie, el monstre de
la bestieso, la "bétise", gis alesna Piesbert; hi ha, per exemple, el monde( del
tedi, de "rewenti", que ha fet matbe
tatues existències, A Ilur costat, hi
un eure monstre que potser no té ¡mutar
anomenada i que, tanmateis, is causa de
mil descAres i mcongnancies. Vtül par1.4

lar ü la inercia, de kr rutina.

Si em densas( a observar jo sa mica,
les coses i els costums que ens volten nO
trigarein a fer un iavetitari de coses ere
sobrevine,' acuse i de costunts que
es perpetunt atase objecte, la mitas talsegada, del: Ilums que pengen del sastre
de les nostres cases han estat construat
de la mateiza manera, aMb les eireeeres
preocupacions i previsions que si encara
fóssim l'época de les bucs. Gewebe
tote,, ¡es tintures que ham de donar aire'
i claror als 'sastres edificis pateisen
diversos graus la influència d'una época
Ilunyana en que cl s'idee era un article
Prcéi4s. El nostre Ilenguatge és pie d'ea-premiaras i tnetafores que han perdut tot •
¡ligar» arnb la realitat i que per a la'
majaría dcls que les usen no signifiquen
res. Seguim jugara amb un f c.rt tant per
cent de conceptes Pies, cocíais, polítics,
que no contenen sind la recordanca d'una
societat csvaida. Només a mitges ¡me
fills del nostre temps.
Voleu creare que ¡'aire dia vaig traba:me discutim amb un paperer sobre
quina ¡letra talio emprar en une besa
les 111021S de cajeta ofician' creia que
culi° imPrintir una Iletra imitant el mimuscrit.
Jo ii deia:—Pero, amic meu. tu he ea
que el blanc d'aquests besa les 11{013 sera
omplert sempre a mdquina. No is de 1;.'i
done que mi /ti pesca esa capcalera i se
pea de Iletra (inglesa. siVinoti, per pura
complansca rstaiea, harrejard ¡letra de
maquina i ¡letra manutrita.
—Els besa les mons sent¢ro s'han imtr?s ojal. Canee el alee ofici..
—Pcrd, heme de Dj u, cl ves!re afict
no as pot obligar a cometre inconartn'ncies. El cochas d'imprimir en Iletra idtant la manuscrita aquests. docrn:.-ws perti de ¿'época en qt4 no existía la milquina d'escriure; ho po tirara a con.seguir
il-lusid que tot el document ofcris una
opartnca uniforme. Perd ara, si voleen
•.'sser lela, cal que cerquen, la uniformitat palita del fet de la maquina d'eseriure i del s.-u tipus de !letra.
—Perdoni, peró tot aisd que die no
ti res que veure amb l'ofici.
i'aia retirar-me i vaig retirar la mezu
comanda. EAradicionalisme petri d*s-t
quell ot'hauris desarmas.
CARLES SOLDEVILA
------- y,

CARNET LE LES
LLETRES
Una enquesta a l'entorn dels
;ocs Florals
Sembla que la decadencia deis
Jocs Florete, altre tempeNignifie
catius i gloriosos, ha arribat als
mes lamentables extremé Sentie
reu, de boca en boca, la condem,
na mes dura del sistema: els Joes,
tal com són, no voten dir res, han
esdevingut buits i miserables. No
hi ha en ells ni una mica d'instint crític, no estimulen ui
creen...
Caldrä abans de tot, si aquesta
opinió es general—creiern que si
—que cristal-litzi en fórmules
claree. Obrim aquesta enquesta,
dirigida principalment als poetes
i bornes de lletres, en la seguralat que en sortirà una condemna
absoluta dels -loes Fiarais morosos que per tot Catalunya se ce-.
lebren.
Pene n'lli ha "prou arel) con.
demnar? No es més iuteressant
suggerir a l'entera d'una institució desprestigiada un prestigi
que la revifi?
Això Os el que demanem als
poetes, oseriptors i a tothom que
hi sigui inteeessat: solueiens.
Que cal fer, quina estructura hem
de procurar 'donar als Joes
rals porquò esdevinguin novament una eina eficaç de justicia
i de consagració?
Des de denle irem publicant en
aquest carnet les contestes que
ens arribin.
—En Fuster i Vaildeperes, de Repto,
trepara un titulat "Moments", en
el anal figuraran alomes situaos (t'es-

criptors catalans contemporanis.
—La revista italiana "Fantasma". ha
publicat en el set darrer número teaduecions de J. Aleover, A. Maseres i R.
Vinyes.
—Sa su diari de Polen« lita &simpa
sbi article osolt lisie de Mario Prsciai
comentaat robra d'Eugeni d'Ors.
—"La Comarca", revista olot;na,
celebrat el sec número 500. Es nn fe,
'HM lO jj4 que cal &rutilar,
du
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SESSIO DE BORSA
del 6 noyernbre de 1922
ItORat idAT1
cibertare Ato
689./
(41•03
Borda
Ataranta 66405., 6S7.
341211.;,.
CacereS

Terma

AME

bbg.
63•7e

C8-65

;ORSA TARDA
Rala
Obertura All
L900 19155, 68»/J
Borda
Martinis 6>•.'So e 8 ,e5
Andalueos SS lo SI 65 58.40

T'ea.

14.
0315

bree
65.15
194

Colonials 05 oo 8313 63`oo
Filipines

Cotització o fi cial de la
Borsa de Barcelona

Die 8 de ensemble de 1922
monea DA L'EISTAT
Beata Interior ¿O/0 F
a Asteria? 4 hi F
!alible. 4 % ß
•
Amile. 5%V
•
S. A.
PU. IT. o/. 6 401 iO4 1922 S. 0.
S,
A.
1924
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9 •
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" 1908
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"
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a.* 1914
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•
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CAira Credit Comunal
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.4Orde 1. •
• 1.. ser.
• 8.• Ser.
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5535

•
•
•

58'21
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•
5815
• 1.. Ser.
tenerla/a Pamplo es5985
Prioritat Barna.
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"2.• Ser.
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•
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5835
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•
65'23
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k
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68'25
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Francas

•415

1978
Oral. Tremoles 4 •
C..
e
•
•
5 0/ 0 .
FerrocarrIle Ce Catalunya

•

-325
92'95
90

... • 57
Companyta general ter: zis.
Companyia Barcelonesa Electrteigat
• Manea de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas I Electat. Ser. E.
.13
•
.
7225
J'
Energla Electca, de Calad.' 5 0/0 54(z0
•
"
"
6 0/0 os•z5
Socletat Productora Forces 14c-Companyta general Tablee F

ACCalNe corer

Catalana Gas Electricitai
Canal d'rraell
Espanya InduStrial
Eta:. Gral. Telefons.
" Peninsular mero
U.* AmerIca d'EtectrIelta•

PARIS TANGA
Cams Sobre Londres, 6509.
.1dem Malea 93.
taren/ EspanYei, 226.
Irtem Holanda, 501.
lelem Italia, 581.
Mem Nora York, 6130.

birm POrtttraL . 90.
blem Suecia, 398'50 •
¡dem Solomo, 57250.
Mem Argentlim, Me.
Ittern Brasil, Me,
ldern Grecia Me,
liMin Noruega, 573.
ldrun lOnamaren, Me.
Idem Berlin, 020.

h/cm t'lena, 002.
Mero .Praga, 4730.
Lliures, 116 . 10 dem.
remetes, 29550 dem.

•

01418E8 ESTRA%'
Frenes, 4440.
Idern sulssos, 12075.
Idem belgues, 4170.

LlfureS, 2035.

Lires, 27'40.
Ddlaro, 6575.
Marca 0'15.
Corones, 0'0150.
80881 NIT
aula
Obertura AM
Nord 69'5o 69'o5 "6893
Atacante , 68 .85 •-•

0815
5810
193

Andalusos 58,3n
Flilpines 1

NOV CATALUNYA
Montera, 7.-Reftel2ID
Módiques pensions per a viatjants i families.

18
17

Preus per sa ,s de 60 quilo!.

Rata

/6
15 1/9
14 1/2

Serme(
Segó
Varona arribes. Nord, 5 doran 2 de
Menge Les.

TOMO

Cedules argentines, 40 5/8.
Exterior, 76.
Franca, 66425.
Nova York, 44493.
Espsnya, 20'98.
aula g a, 2455.
Holanda, 11375.

•

Alacant,
ARROZ

Bomba Floret,

114
109
105

•
ndtit, 15,
•
• 10,
Itenlloch O,
Seleete,

Italia 10775.
Sueda, 1657.
Portugal, 300..
Argentina, 1.109.
Montevideu, 4225.
Xile, 3110.
Berlin, 30730.
Copenhaguen. 5211,
trokoharna. 2157.
Relgica, 71225.
Norue g a. 21'40.
Coronee, 00185 dem.

58

Amigas,

54
MOR VETES

AmonquIllna,
COCO pala,
Prat novas,
NaIlOret.
P1rtet Veteada.,

07.

Banquera

75

Merçat d'olis

BITLLETS

•

PIS estudiante
t
Sabemi que PAssociació Catalana fi'Xstudiants treballa de ferm
per le.tensificar en breu les seves
tasques universitàries.
La conferencia inaugural -de
cure que es celebra conseatudinariament a l'Ateneu anirà enguany a eärree del doctor Bellido, 1 es preparen lectures de
Ventura Gasead, Josep Maria Gie
rone, C. Enes de Climent, Bertran i Pijoan, Octavi Saltos' i aletees.
.

•

ELS TEATRES

Teatre Lirio Gatala
Dintecres vinent es farà al TíTormat tina, -a 247.
voli la represa de la celebre obra
Arag(1..de 945 a 280.
-d'En Guimerà i En Morera "La
En ractualltat el nreect es amb olla
Santa Espina", que no sots es podel 'pala, degut a que el, c o l lit/ora voten
tenír . disposats els cops per la nova co- sarà amh luxe de decorat i veslevare sind que serä en bona part
.
01.1.0E 11119YOLA
Verd prirnera, de 598070 a 11305 pese, rejovenida. Elepüleiteees.,trebarä,,,,
dones, davant'd'ilha'ItoVa ed:c18.
OCIOS els 100 quilos..
ami,. primera, de 121'74 a 12660.
7 'corregida i dugmerdeda d'aques- •
ideo sogona,
1131Aft 11730,
1..a »obra, que 'Su tan ben acollida
Seuse envite_.,
larOja quinze anys, Rayere do
01.1,1111.e0Co
BlanC amb et194, - 11 _130 • pessele9 ers' l'elitt,tena al teatre Principal.
tus quilos.
pendrä part l'exquieida dan-.•
Cortito. a 160.
serian" Teretaelldronat:
Palma, a 190
OL1 brUVA
, a 500 passetes els

endaitis Corren/

100 quilos.

Francesas, 4415 'per 100.
/nglesos, 2925 pessetes.
italiano, 47.
Belgues, 41'70 per 100.
Suissos, 12025 per 140.
Alemanya, 047 per 0 00.
Alemanys, 013 per too.
Austriaco 002 per 100.
Austríaca, 802 per 100.
010landes05, 245 peSSetet
Suecia, 1'65 peaseteS.
Noruega, 109 pessetea.
Dinamarca, 120 pessetes.
Rumania. 4 per 100.
Esteta Units, 8'50 pessetes.
Cenada, 615 pessetes.
Argentina, 298 Desertes.
Uruguala, 4'90 pessetes.
Xilens, 070 pessetea.
BraSlIcts, 000 pe:Metes.
Bobvions, 135 iws.sete5.
Peruans, 20 pesse/es.
Paraguato, 010 pessetes.
Japoneses, 280 pessetes.
Argelina, 4315 per 000.
Egipte. 2925 peaSetes.

bre.

.92

Varons arribal8: iertrj fi da. blat
•
" • A/Seini, 40
"

SOLER I TORRA GERMANS

Vapor espanyol "Comercio",
de Genova, amb cltrrega general
I dos passatgers. Amarrad moll
d'Ilepanya NE. Consignatari, Com
paitYia Treseriediterräteta.
Pailebot espanyol "Casandra", di Cartagena, amb mar-

ponent.

v

Nennt.

•

•,

,

Cartagena i escales, amb anega
general i passatge. Amarrat,
moll d'Espenya NE. Consignatare
Ramos.
Vapor nocuee "Thyra", de Lone
dres i eecales, arnb cärrega general. Amarrat, moll de Muralla.
Consignatari, Domenech Cert.
Vapor espanyol "Roger
Flor", de Valencia, amb eärrega
general. Amarrat, moll d'Espanya, NE. .Consignatari,' Companyia Trasmediterränia.

Vetee esPaiecil "Canarias", do
Las Palmas, amb fruites. Amarrat, moll d'Espanya W. Consig~selle damita:da
natari, Arguimbau.
Vapor espanyol "Cabo ToninaVeler italiä "Cornelio7, en
na", de Sevilla i escales, amb llast, cap a Ajaecio.
càrrega general i un passatge.
Draga espanyola "Ampare",
Arnarrat, moll del Rebaix. Con- amb el seu equip, cap a Vatencia.
signatari, ibarra i Companyia.
. Llagut espanyol "Carmeneita
Vapor espanytel "Francisco", de Agusti", amb adops reineralee.,
Gibraltar, amb peix. Amarrat, cap a Caste116.
moll de Llevant. Consignatart, Valzells ~te
S. A. de Navegació i Pesca..
Vapor espanyol "Grillera", anlb
Vapor espanyol "Rey Jaime /I",
de Balad amb càrrega general.i cärega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Antonia", amb
39 passatgers. Arnarrat, moll
a Gandía i
Muralla. Consignatari, Amengual. càrrega general, cap
e
escalee.
Vapor espanyol "Almazora", de
Vapor
espanyed
"Capitä
!lega-Vinaroe . i Castelló, amb cärrega
general. Amarrat, moll de Espa- era", amb càrrega general, cap
nya W. Consignatari, La Comer- a Melilla i escales.
Vapor espanyol 'Cabo Creux",
cial Castellonense.
Vapor espanyol "Cabanal", de amb eärrega general, cap a Bi.bao
Sevilla i escales, amb càrrega ge- i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime II",
neral i 351 passatgera. Amarrat,
molll! d'Espanya NE. Consignatae areb càrrega general, cap a
Malee
Ti, Companyia Trasmediterränia.
Vapor belga e lioniez", amb càVapor espanyol "Alberto", de
rrega general i tränsit, cap a AnCoronbion, amb carburo. Ama- Vers
i oscaels.
rrat, moll d'Espanya
Vapor noruec "Ravenna, de
Gollete espanyola *Venus", de
trànsit cap a Valencia.
San Feliu, en llast..
Vapor espanyol "Eugenio DuVapor espanyol "Santiago López", d'Avilés, amb carbó. Ama- trüs", en llast, cap a Gijón.
Vapor espanyol Comercio", de
rrat, mal] de Ponent Nort. Con
trànsit, cap a Valencia.
signatari, Mumbrek
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
Vapor esp a rey o I "Neapel",
d'Hamburg i escales, amb càrrega amb càrrega general, cap a Palgeneral. Amarrat, moll de Barce- ma.
lona Nort. Consignatari, Ricardo
Torrabadella.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
Foc al moll d'Esparlye
de Palma, amb càrrega general
El dissabte a la matinadi es
72 passatgers. Amarrat, moll de
les Dr a ssane s. Consignatari. calà foc a una estiva de peques
de coló dimesitades al moll d'EoCompanyia Trasmediterränia.
Vapor espanyol "Cabo San Se- pa va que havia descarregat el
bastiän", de Marsella, amb càrre- vapor "Mar Blanco". Als poco
moments d'iniciat l'incendi Beuga general i dos passatgers. Amarrat, moll del Rebaix. Consigna- eh ren el serveli de les Obres del
Port i els bombees de la ciutat,
tari, Ibarra i Companyia.
Balandra espanyola "Permita", que pogueren dominar-lo promptament.
de G arrucha, amb barita.
La freqüeneia amb que es proVapor espanyol "Santa Ana",
do la mar amb pele. Airtarree dueixen accidents d'aquesta mena
hauria de donar a entendre
moll de Llevant. Consignalari,
a les autoritats competente que
S. A. de Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Antonio I.6e. cal canviar radicalment
- pez'/, de Cädiz, amh llae amb regim de toderäncia amb els fuIlast. Amarrat, moll d'Espanya madors prohibint que es fumes
,-en l'interior -dels vaixells i en Est. Consignatari, A. Reme
Veler espanyof "María Malles- berts i a les proximitats de (es
ter", de .Valencia; amb cärrega estives, prohibició que, per altra
part, es compleix a tot arreu
general.
•
Vapor espariyel "Tirso", -de menys a casa riostra.

Cacahual a ;85.

•

ou oe:tiniosa

Cm, a 170 posse
l ed'el s100
Culi, a 175.
8002e color, a 200 .
En ealzes, 8 pessctee mas per 100 mil-
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Arribades d'aquel:a sennana-per Fea.'
Meló del Morrot:
011 andalús, 3 yaguas,
ldern del palo, 23 Idem.
No trucdant
reettieló cap vise.

FIllpincs, 585 pessetes.
OR

g

zli^

Anfds, 12350 per 100.
Onzes, 12450 per 100.
4 1 2 duros, 12450 per
1 dur0, 5(450 per 100.
Isabel, 112 per 1 20.
Franca, 105 per 100.
Lhures, 3140 peasetea.
Dólar', 517 (dem.
Cuba, 645 pessetes.
MetIct. nou, 127 per 100.
Venesuela, 124 per 100.
Mares, 150 per 100.

Preus del SucreS

Preus de Colonials
O anca
69' no

Mercat de

(Martas

/Ares, 61'50.
Dedars, 11'86 dem.
granes /mima 272 , 75 dem.
Mares, 0'21 dem.

Vaizeßt entrara

Han'visitat el rector els docLlotja
tore. Cortina, Altes i Parpal.
FARIXE111
Pee 11. O. eón nomenats
lotes.
Grany jo.rca
78
portero del Institut de Reus En
76
Josep Oilver i Cardona i N'Anto08
Platica entre
ni Gisbert i Monitor; obté 30 dies,
caneen
de 'licencia la mestresea de Ca41.., 1 ea
fuparrtna erperter
•
"tercer
*it
ee
Pelindese Na Teresa Trepat i Sois,
yapes Arribate: 160rd. 17, •
•
l'ascens del corresponen quinquerii En Josep Sala 1130'1811, auea
etése xiliar numerari de l'Escola d'Alta
Ex ea. arce ' "
Comptat 'nema
Estudio Cometcials d'aquesta
9600
Mal th, moro Mata ven:.
ta t.
e ron 29
29'50
Pise. • ' •••-• El director general en no-.
Clastla Exlremarlore
54
menar, sereons dret de consort,
" roja
03
3550 En Pere Merla Ventaiall, mestre
de Muro- (Baleare), ha deelarat
°Flet e eral
47
"
Valencia
17
47
vana la plaña de Costee que res~ene Varraco
49
mental. eenyor desempenyava.
;ere' ne.
•
49
- lía pres possesi6 de l'EecoVetee
de Bernia
al
V•re
•
Ia de noies de Mole la mesForstele Cerilla
43
tressa
Na Angela Gibert.
Estraneer
74111
- El rector de la Universitat
Comarca
•
nena
de Barcelona ha oficiat al de SaT1t99
ragossa, pregant - li que proposi
Tete e qUeSts la mia h`.• • -- .u0 00110.1
ela aspirante del seu districte
j per mercaderes Sobro carro.
35
%Treta negra
universitari que als correspongul
31
•
Mataren
per a extendre Hura nomena•
Pomas'
menis, proveint les places d'O:•
as
vaus, Passanant, La Figuera 1
Ibiza
28 Costix; o be que, en ei cas de no
•
/dallorra
«ABOLLAS
tenir ja aspirants al seu distriste, trapassi la petició al corresP arine9 mlnaero 4
57
%trenes

Drenares TaNCri

una:loas -

919 Ser. F
.918 Ser.
910 Ser. B
(017 Ser. 11
.918 Ser. /3
919 Ser.
i940 Ser. 0

1981
1899 4 1/5

Interior comptal, 7070.
Idem fi da mes, 00.
Amortitzable 4 per 100, 00.
Ideal 5 per 100,- 97'25 .Exterior, 86'30.
Irme dEeDlšalya, atte.
Credit.
1dem Espanyol
•
Idem Ititt de la Plata,.
Orlen/ Iliepann-Amerleä,
Tabaco, 241
Stiereres preferente, eTee.
•• Idem ordinàries, 30.
Cedulee, 8950.
Nords, 345.
Alaearits, 000.
Franee, 4420.
• Lliures, 00-

MA.111.1VIA

Moviment maritim

.

BO RZA DE MADRID

'

una

Impresaid. - tl sucres S'aguanten
Termo. pulg el nostre mereat es trova
acoso stock d'aquest artleie I els fabrlcanto es valen d'aquesta altuach3 prIvileglacla per a no fer.coneesIlions P50 rebal_
zar els Drena.
Respecte als cates 00 hl ha rariackl
de cap mena I Sense oscILlacht, comparada
la Cotitzadó IDO les(antertOrs.
Arribat al nostre port el valzell "Catalunya", procedent do "Fernando PCm",
portant 17,600 sacos de cacau d'aquella
procedencia, essent aquest cacao de la
collits nova, /uvera erldat Pateneld de
que els altres :tuya les colillas primeren_
nuca arrIbiven al mes de gener.

bel, de 152 a 104.
Terciat, de 165
Centrltoc remo/Iza, de 1 38 a lee.
Turbinat de Cuba, de 1 60 a 162.
Cenlrifue de Cuba, da 158 a 160.
Mane de Java (le 154 a 166.
Illanquet,
f68 5 170.
Blanc primera refinat. de 172 a 174.
Tarrds Amagó. de 175 a 1 77.
Idem Andaitisla, de 180 a lee.
PlIona, de 188 a 1 00.
Tallat, de 205 a 212.

g

16, , Fontanella, (6

a
a.

•e' -)

[11111111i •

,110. h• fUltill

i kete,„ ,

Exhibició aledeparadors de les
()Rime& Creätions de

la

c.

mode

PREUS LIMITATS

•

•

Merclt de Borges B; !•
Blat blanc, de 26 a 07 pe.,e,
Plern roig norte, (le 27 a
0101, de 14 a 15.
Civada, de 12 a 12'56
Pants. de 15 a 16.
Fabes, de 20 a 21.
Favons, a Pl.
t'emule, de 50 a J5,
Ous, a 4 pessetes dotzens.

a

16, Fontanella, 16

•
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BANG VE CATALUtiii
BARCELONA

SOLER i TORRA G.mANs

CENTRAL: Rambla dele Eatudia, 4
AGENCIES: Baulero 1, Creu. coberts.
2 .sant Andreu, 246.
Nuniero
Númer0 8. Salreerdn, 111. •

BANQUERS

1

VALORS - CUPONS

de la temporada en

01R8 CARVI - BANCA

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES,

Apartat de Cornee, 651
nirecció Telegridica
CATALONIABANK

1323111111111111

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVIS
Negociem el cupé del DEUTE AMORTIZABLE
5 per 100, venciment 15 de novembre
4,•••••

D'eneit de la seva Ilanga estada u

l'estranger ha establert el seu
Dr. [luísal carrer
Carrasco
de Valemaa, núm. 278, pral.-De 4 a 6.-Ditie
Consullori
festius, de 10 a 12. -Raigo X -Diatermia.

Dr. Montaiká

liS le‘ágEllY0le
0 0 Lo mes selecte
i

deis Hospitals de Paris. Pell 1 venere Sant Pau, 28, principal 2.'

118:1816161P835118Malnarea=5228~P

SEDES, LLANES,
VELLUTS, CO,
TONS, LLENCERIÄ
I CONFECCIONS
als

Dr. MASSOT

preus mes'
reduits

BROCA, 94. DE 11 a 12 I de 3 a 6
Curaetú de lea sorderas I supuraracione de les oletea
• Traetanteuts medies I quirúrgica do
totes les malalties del COLL, NAS
I AURELLES
t
OperaGians a pesca módica
,BIROMBLatissealsifflasalsWailadastalli

1

Per a evitar 1 guarir la Milis
Po l DOCTOR SERRALLACii. LIIbrcries I autor, Pe.a.yo, núm. «I

Faldea de . Panyos i noveles de VALENTI SOLER

Immens assortit en generee per a vestite i abrics
de senyora i senyor. Vendes a l'engrós i al
AVINTO, (CANTONADAYERNANDO

enea,
rna sd:lomanya
R ai
,air x.c arr er del B ru 4._% o. d'u
D . Br em ó n rregat novament del seu despatx
quatre

'entes, 7 de novembre de 1822

L'homenatge a la Bandera catalana -

LA -PUBLICiTAT
nyats, tots ella amb compoalciona
bellassimes, per els poetes Ana
tami Busquets Punset, mossan
Josep Cardona, mossèn Llufs G.
Plä, Casas de Multar, Ssgimón
Torrabadella, Melcior Font, Fia
del Itiu Dalmau, Na Clementina
Arderiu, J. Ralvat-Papasseit,
Carlee Magriiiä, Martf Revoltás,
JoNsep Maria Carreras Andreu',
Xavier Benguerel, Jaume Maurici, Antoni 011a Bertran, Ramon
Maria Juncadella, Jada Mushieles, Pujadas Truch, Edil)
Graugas, Joan antigua, Carlea
'libas, Octavi Saltor, Joan Gomis,
Millas Raurell i Ferran Soldevila.
L'individu del Jurat N'Antoni
Constansa pronunci à un vibrant
discurs de gràcies. No cal dir que
tractant-se d'aguan jove orador
asmalta seu discurs de concaptes patriótica que enarairen
a la concurrencia, essent - tortawat aplaudit.
Terminals els Jocs, la regina
obsequia gentilment; als m'atea

premiats, al Jurat 1 ala organftzadors amb un exquisit lunet,
que fou servit a l'eatatge de VAteneu i Escotes Catalanes Pral
de la Riba.
Com es de consuetut; durant
l'apat foren Regirles poesies i
pronunciaren parla ments, elogiant tothom la bellesa i gentilesa de la regina.

Les comunicacions nacionals

NOUS FERROCARRILS A CATALUNYA

Mereixen ésser assenyalats gers sobre el de cärrega
diumenge va tenir ¡inc Pho- En Pelai Vida i Llobatera, Ea
l'augment de la nostra xarxa fe- teritza aguaste mena ue ferruu4-.
inenatge que, a iniciativa del pa a s enyor Maasoa en representació
rroviria i Vimpuls donat a la rrils, que ha de tenir per-comtribtic "Aten -au j Escotes Catala- d e l'alcalde; el regidor N'Agustl
constiueció de novas Hines en plement el servei de Unjas metro,/
nes Prat de. la Riba", es va tri- Escolà i el tinent d'alcalda sanyor
poc temps. Han tingut lino en el politanes a Barcelona. L'èxit Mid.
FINAL
butar a nostra gloriosa bandera Junyent,
Els formosos actea ea home- darrer mes les inauguracions dels tingut per les Hales a Terrassa
nacional.
natge a la bandera catalana, que (erre/carrito de Ribes a Puigcer- i a Sabadell han determinat
Els grans cartells anunciadora
L'OFRENA DE LA BANDERA
obtingueren un èxit esplendorós, dà i d'Olesa a Monistrol; conti- Societat explotadora a compledels actes que amb aquest moEl president de l'entitat orgatingueren un digntssim corona- nuen els treballs a la Hola de Mo- tar-les. Al mateix temps empren
lla s'havien de celebrar, no es nitzadora
construeció d'una, branca de
de l'homenage a la
ment amb la hallada de sardanas nistrol a Manresa, encaminats a la
pogueren fiar Ilns, al dia abans
que es caletata a la nit ad "Nos- la ràpida obertura del ferroca- Sarriä a Sant Feliu, passant per
al rnigdia, pecó malgrat aqussta bandera, N'Enrie Panades, amb
Ire Casal", organitzada per l'A- rril fins a aquella clutat; comen- Esplugues i Sant Just Desvern
petita contrarietat, deguda a di- un vibrant parlament, mep l'odeterminarä una creixença
ten-en Pral de la Riba, dones, as ea la construcció de la nona II- que
lacions de tràmit all govern eicil, frena de la bandera, costejada
nia de Sarria. a Sant Feliu de Llo- d'aquests pobles, avui maneaba
vega animarlissima en extrem.
els actes revestiren una impor- per mitja da subscripció popular
districte.
Vagi nostra más entussiastica bregat, i segueixen les obres del de comunicació regular amb la
tancia extraordinaria, i dis- per
El parlament de N'Enric Panafelicitació al 'prestigias Atena,u i ferrocarril de la Noguera Palla- capital . Amb aquesta tinta estatricte IV, al respondre a la crida dés,
amarat d'amor a Catalunya,
Escotes Catalanes Prat de la Ri- resa, que construeix l'Estat es- rd gairebe complet el servei feque li feu la prestigiosa enlitat
fou
Ilargament
ovacionat.
ba, i especialment al s-su dign(s- panyol. Després d'un Ila .rg temps rroviari dels pobles de la rodalia
organitzadora, volgut pa/asar de
El
senyor
tient
d'alcalde
del
sim president N'Enric Panadés, de paralització, ens trovem, cono barcelonina.
faisó clara i decidida la seva fer- distriete IV, senyor junyent,
La iniciativa dels {Articulara
per el brillantIssim äxlt assolit. es veu, en sin moment d'activiina catalnitat:
tat en la construcció de nous fe- certament anirä construíat nous
agral aquella ofrena, que farä
*-4•44
rrocarrils que convida a fixar ferrocarrils i hem d'esperar que
resiura immes el sentiment -eaA LA SAGRADA FAMILIA
l'aten-ató en aquest aspecte de la s'ha sortit de l'encallament que
talä, als que asisten asas-aquella
ti•
A dos quarts de deu del mati casa.
precedi a aquests darrers anys.
estructuració nacional.
CENCKJESTA , DE PALAU DE LA GE- 'matra
va donar cornerta el primer deis
Pecó mollas licúes que- interes- •
Ja as hora que els atalans ens
A l'acabar, aI aenyor Janyent
actas anunciats; la benedicció al fou entussiasticament aplaudit.
NERALITAT
interessem a millorar i a aug- sen de manera capdal a la nosLA PUBLICITAT
tsmple de -la Sagrada Famaia
mentar les nostres omunicacions tra pàtria quedaran per milla,
Seguidament as procedía a hila bandera que s'havia d'ofrenar sar la bandera al baleó. L'eszar; moltes conrunicacions qua
Escota de Tebas da ferroviäries, l'endarreriment de tenen reservat un papen impona la Tinença d'Allealdia del Dis- paiós encreuament del carrer del] A quina hora convindria coles qual contribueix a l'empobriPunt
da
Canet
de
rolar
tride IV i la formosísima ban- Bruc amb Aragó, llos on esta siment i despoblació d'algunes con- fantassim en el -nostra avanç no
Cura proparatarl
mençar els eSpectüles
dera, veritable joia d'ara de l'A- tuada la Tinancia, ho omplla una
tractos de Catalunya, a l'estanca- constituiran ínagoci que mogui
deneu i Escojas Catalanes Pral inmensa gcnlada. '
Dintre de poco dies tindrà lloc ment d'altres. i per damunt de *les entitats ~atila a cmnccturns?
ponche-les; amb l'Estat espanyol
de la Riba.
la inauguraaió de l'Escota local tot, ajada a fer lent el procas
A ¡'bisar -se la bandera per
El parar de Na Emilla Dará de Teixits de Punt de Canet de la nostra nacionalització.
no hi podem comptar gaire.
L'ampla cripta s'envai d'ara primera vegada aS Palau municigran gentada. Molts foren
La
Emitas
Baró,
arnb
el
senyora
Mar, creada per la MançornuniLa construcció de ferrocarrils prnolant en Tes p ostres convepal del Districte IV, els orfeons,
que no pogueren inscribir -se al la cobla "La Principal", de Tor- luxós habillament d'Almas •del tat de Catalunya, l'objecte de
Catalunya, no s'ha fet atenent niencia nacionals que cal roesrecinto i hagueren de romandre talla" i lot el palia cantä en "Rei i monjo", ens lia contestat la qual as la formuló tècnica a cap pla ni ordre. La nostra xar- fruir els nous ferrocarrils i ha
a les escales que donen acces
massa '"Eis Sagadors.", victore- quan Ii harem demanat la sena completa de directors i contra- xa ha anal integrant-se a balsa- dé-asen el nostre Govern, la- Man- ,
'la cripta,
mestres per les indústries del tei- gules, de les quals la mes im- comunitat de Catalunya la que
jant-se entussiasticameht a Ca- opinió:
A Vallan major tti harten 1.2e talunya;
—Cree que as un veritable en- xia , de punt i el perfeccionament portant as la primera. Les Untes p olableixi l'ordre j la forma da ,
e-mentadas banderas i la de l'EsDI palana obligà a parlar als cert nl que ha Ungut LA PUBLI- professional dele obrera que hi que constitueixen encara la base llar construcció.
Un altre dia ens orinparem da1,a:1 de tlanaaires Verdaguer, cine senyors Junyent i Massó, els CITAT obrint aquesta enquesta. treballen. Tal com ha estat pre- de les nostres comunicacions felìa juntat amb entussiasine a anals, des de dallt la balconada,
Cal acabar l'espeetable el més vist, l'organització d'aquesta Es- rroviarias són les matches que la tasen que hi ha a fer i del pla,
que
cal establir des del pnnt de
t.aes les fastas.
i en mig d'un respectuós i aten- aviat, per a plantar un xic de cara cola . s'orientara per constituir azt estaven construidas cap a l'any
Pal temple lii havien escampa- Ossim silenci, dirigiren a la mul- a l'escandalosa vida nocturna de el dama un centre d'investigació 1880, llevat de la línia a Sara- vista nacional.
tìms altres banderas d'entitals naBarcelona.
superior en les branques de la gossa, anomenada deis directos.
ELIES nooEN-T MASSO
titud patriótics parlaments.
cionalistas i de Pornells de JoAra. io estic en'que s'haarien sena especialitat i un bogar d'es- Després de la inauguració d'aA l'acabar els discursos, les
ventuta les noies dala guata Bufen ovaciona i ala visques i les ac la- de suprimir les funciona de tar- pandiment dais avenços de la quest ferrocarril, s'atura la consla camita/la blanca.
truceiö de noves; Ifnies impormacions s seguien sense inte- da, les "mafinaes". 'Però-això vol aectioliagist industrial.
MUSICA
En llos de preferència, imma- rrupció.lir no adoptar amb Migras de
Un problema, paró, hi havia a lients; totes les construid p s a CaORQUESTRA CASALS:
taat a l'altar majar, hi havran
Seguidament els orfeons Núria les tardes, i diffcilment es reco- resoldre 'al crear aquestes Eacos talunya d'aleshores eneä loan serDarrer caneen •
le selaals pels padrins de la i Barcelonés cahtaren "Ea Sar- braria a les' nits. I els einpresa- les: el problema' que, repaesen- vit un interés comarcal, essent de
A excepció d'alguns fragmenta
bandera, que ho eran nostre vol- dana de la Patria", "Sota do ris no
conformarien.
a• Catalunya la manca d'un Nia estreta, fina alguna d'elles
de
l'Artesiana,
un programa (can.
Llufa
Massot
audíssim amic En
Nomas, hi ha la aolucia - qua el perfode que proporcloni uha bal- que, per enllaçar poblacions iml'obra" i "Els Segadora".
eament cptimista el d'aquest da.
seva bellas:ma senyora. En
A les senyares els hi foren im- pYiblie riatuaalment anas—venint l= general en un nivela superior portante i pels avenlatges
;tares setials immadiats In ha- posadas, -entre aclamacions, bo- a dos quarts de nou o alaa nata al de l'escota qu'e •ciarraspOre igaii- bramar amb la xarxa general, rrer concert de la sarta de lar-.
v.en personalitats dist ingides, niqu s Ilassailss.
Ni4altres,, la. -gent .clesileatre, a aquell que en nitres Ira4809-'43 hauria de tenle la galga dels fe- dort L'obertupa de "E/ barber de
Sevilla", de Rossini; la "Pastocatre les quals vegerem al ragicrec que no hi podem fer res. Pot- conegut ami) er nom .da
. i . ripaarrils de gran tràfec.
dar senyor Escolà, al president
ser la solneió d'Ea Santpeh'ealti" nyaraent priman i superior'assi atoe , -En firmar-se l'any 1908 entra ral", dei mestre Carreta; el
SAMDANIES
de l'Entitat organitzadora nosmas viable; alele cal' trabar
nastr'a pala s'anomena enea-, 'Franca i Espanya el tractat que "scherzo" tttulat "El bol del boA dos quarts de dotze la solita aquesta obra qua interressi pro u era
tre infadigable amic N'Enric Panyansept seectindari o ballillerat Ornprametia els dos Governs a rinot", de Rirnsky Korsakoff; la
"La
-Principal",
de
Tortelia,
despera for Venir CaSpectadoe' a un' sitie resudtta 'InaSSequIble Š je14' aonstruir nones Unies transpire- primera suite de l'obra esmenta,
radas; En Ramon Surinaah Santas, el Consell directiu de l'Ate- . grana un triadíssim programa de hora desacosturnada.
clässas poPulaas ami nenemes, s'assenyalava cons- da, de Bizet, 1 la Sinfonla Pasto,
de Beethoven.
neu Prat de la Riba 1 els delegats sardanas al devant de l'estatge
e
n
a les arts.l..11.1-swoNze tracció de dos importantissims ral,
elAPslin
La simpàtica obertura de Roes
d'anees entitats que s'adheriren da l'Ateneu i Escotes Catalanes
l'e
EL PARER DELS LECTOlaS
.
fearnearrils
en
territori
Cat.alä.
al
enmare
'a
1'w...detiene
.
'
o
ti
,
Prat de la tala, passeig. de Sant
fasta.
La Ifnia de Ripoll a Aix-las- sint fou executada per l'orquesincitístria.
. El tealtae. tarda ,esaapLinigianic,
L'avacionat Orfeó Núria, nota Joma cantonada a Aragó, essent i desdin d'una ciutaa aralsalladoa a „km' •omplir el periode o ..pas.. • heatmes, la primera sacaió de la tra del mestre Casals, amb un
puntejades
pir
una
munió
de
escaient astil propi, que ens la
.1a canceló del mestr eOliment
s alitre 41,.Escola primäria i les ali' 'qual, la de ¡tipo!! a Ribes, foto feu apareixer com ennoblida. Aixi
re. Si els emprasaris
Lozano, interpretà ajustadament donzelles i joves.
.a. pi:C19seritles. ;abada al públic a l'estiu de 1920, i tot, l'obra, del compositor ita.
una filien cornanaariesse Je:as/talla
A
l'aparaixer
la
nova
bandera
ea popular Missa de la' Mate de
.Manentainillät: de Ottaliniya. anaba.. d'esser inaugurada fins a
• a l'estatge de l'Ateneu foren no- ena spunt del vasPag, 711áltes...fifht airt4assra ama Seccia preparatória Polig,eardä. La secció francesa, a lia, un dia omnipotent sobre el
Dan. de Núria.
families :que avui nontósaik
vament
entonats
"Els
Segadora"
públic, va desee escoltada amb
doctor
.C.arL'il.lustre canonge
van de tant en tant , concorrerien de l'Escola local d'Inclastricsaqtit raii=.d de l'endarreriment degut carta fredor.
(Id, va fer una prä‘Pca assadolla- per la cobla i el públic,
al tealre mes sovint.; seria rednit conslitaira una meug.,,da.,144i.: a la' guerra, no podrà ésser doEn canvi, la Pastoral. de Os-.
da da piedad i patriotisme.
a,l.netaltre, d'espaistqalossmaa den. ¡lafgat.tuort. amb al •caräeter d'en- nada a l'explotació fins d'aquí :Tela, cubierta le aentiment da.
ELS eac3 FLORALS DEL
Despréa de las misa, -.l . revesnyarritat secundari democrà- (lbs n'oye . Es incalculable la tras- la natura, consolidà el triomf eh - per
que
xarien
d'assistir-Iii.
I
P/ariLET
rant capella cusiodi d .-1 temple,
apdancia que la en tata els as- tingut en la primera audició. El;
el cinema ha restat afició al tea- tic,
mossan Gil Paras, procedí soA la tarda tinguen lloc a l'as- Ire , molla dala assidus d'ivest
Amnistía Stecció reta destinada padas reStabliMCDt d'aquesta no- mestre Carreta va esser Car galemnement a beneir a les ban- latge de "Nostre Casar, passt- dar convreariea vel
Ij directaenent a aquella que sense va- comunicad/S. Amb motiu
ment ap:audit, demanant el pú.
•
deras.
ge d'En Font, a1.6, set sanunciets 4-30 ,4saessin rétiaai a.^.11aitija .4,
volea o2a Pader emp a ndre els estus l'arribada de la locomotora a blic la sena peseneia a l'astral.
Joe. Florals del Poblet, çonvb- 7 4i=;eis empresatiaakul f • alt
tus de alataillerat acadesnie .1 qfia' Puigcerdà, tots els que se n'han
"E vol del borinot", aquest
A LA TINENC1A D'ALCALDIA
pata com a homenatge a la baa- teeni saetía, to
vial neelssitenaaperó; completar actipat ho han fet rotar; pecó el leumorteic i habilliciós "saber' etgjyr
-dera catalana, dal-prograrha
els correixements adquirita a j'Es- que mas interesen els nacionalis- zo" de Rimsky Korsakoff, es tret
Saguint Tordre- ananciat
ebiltanientarema
programa; la comitiva es el:ragf qual formaren part, i organit- fina rp raptes formalment de cola peno:ida abans d'entrar en tas és que la !fina que ara ja de la sena ópera "La Rondalla
zals aiximateix penal'Aaenati- 1 .1'autorilai la iriiptiaida de Fhlaaa restu4, ¡d'une; ...preptiole6,• "pro- comunica la Sardenya amb el cen- del Czar Saltan", donat a eonéi,
a la Tinaacia d'Alcaldia del Distriele IV, 'per tal de fer l'ofrena -Escotes Catalanes Prat de la fi- oportuna per a e/Mi-anear -eh es:- fessionall espebbilffiada-, Cali'. es- tre Catalunya, el dia que as- xer al Liceu pel mestre Kusse-»
de la bandera.
ba.
'pactadas nocturno?
tudios ique sigui el que es vul- ila-ni:acabada la acedó que s'es- vitzky al front d'aquesta mateixa
••.
la resta pe! reprey
,A
El pasTobrir-se
.ale la comitiva consti
gui larofessió o , activitat a que tä construint en territori fran- orquestra, fou bisat (cono ens
Moix
as
tal
.
'
e
a
Arrancase
-eagicror
luí una xeritable manifestada. tantant de Ealcalatea
pensn%e4neagrar-se en la vida,. cès, ha de contribuir a retornar sembla que serà hisat obilgadwa
el
ron eifinuni entvostre
Als centenars de persones que N'Agustf .spol5,...14speete. da-1 desitgin adquirir - una cultura ge-' la unitat a una contrada tan de- ment sempre que s'executi), san,
S'aa anisatm din na inicial l'en- neral euperior a la (pie ofereix termioada cono la Sardenya i a se cap defalliment per part dei
amplirenala cripta del temple, ,sala era verament magnifte.
El magnífic parlament del pre- questa. Molts ens retreiern d'altar el simio ensenyament primari•
s'II' afegiren malles más.
esborrar la frontera que es va notable flautista Josep que
Obria el pas de la manifesta- , sident „ del jaral, „el -mestra En alateatra pensant . s,n,,l'aora que
Orioutada en aquesta forma Per pasear nel neig della, sspnt intervé en primer terma.
(• ,..1 una pacella de la guardiaamu- Gal, Sak,n rJoaalarla ..Geasch, on Jsoatirent.agi n m'apreses es s'anirà directament a la ron-nació un liaa d'unió entre les dues
La segona part del concert l'o-.
- nicipal mantada, seguint amb
fo uun treball engate dell, i fou, decidissin e r er començar l'es- científica i humana, en general, l'arta de Cata' laya.
cupava la "suite primera" dala •
landó las dues banderes, que aren com es mereixia, liargarraant pectacle a les nota el pabilo s'hi fünf, tina recapitulad() i ampliaEl ferrocarril germä d'aquest,
deliciosos fragments musicals,
habaluaria."
.partades ver individua del Con- aplauda.
rió deis coneixements d'Escotes de Lleyda a Saint-Girons, mes co- amb ele guata Bizet ialustrartt
En Josep Raduä i Maimó, sesell /reciba de l'Ateneu Prat de
laidre alzarinyä primarias. amb set hores (liarles negut per Noguera Pallaresa, per bell drama d'Alfons Daudet. Liza>
'la Riba. .
cretar' del Jurat, Ilegf la mernóde traban escolar, estudiant-se .estar enginyat seguint el curs no endinsà gaire en el dramatis.
'Cree
que
els
espaciados
coSeguia la presidència. al cap da. El treball del ssnyor
es llengües catalana, castellana d'aquest riu, estä mes andarre- me dolorós i fatalista d'aquesta
d. la qual lii anayl el,pr.qsient mas, que una memória estricta, meneen bon xic massa tarda pera
alernanya. la História universal rit, encara que la construcció de obra, que al igual de la "Car‘ cele convençut qua tan
l'Atenen'•:sanell'illheiflaS19q fdiiin ifel e si fa tainae
i de Catalunya, el Dibuja, ate- teta la tinta sembla assegurada. men", do Merimée, degne .'sugre'ilants individugs_del Canaleta , que,,iiiaalamadayin a bellament _als important com el fixar l'hora as a:anta de matemätiques, geogra- E de doldre que no es partí a ezlestionar sOn temperament, fina.
- anib ' puntualitat.
do,Hir.as•Te'ar•trenyeres—deTs: aeonceptesavatraStics, qtra va d'asar et...C.olnenear
sensible. Mes aviat rouran
Que se'n tren d'anunciar a (atarla tia i ciències físiques i naturals. terma räpidament, perquè d'ell ment
orrens Larcelonés i Núria, la de molt aplaudit.
Aquestes tasques es complemen- depón l'avenir d'una vasta f xlen- al marga. Es complau, en canvi,
de
den
per
a
comenear
a
quanta
Acta segua es procedi a ntnar
la araventlat, Nacionalista Obrera
e comentar les escenas de tendre
taran amb treballs manuals, ex- siO de terna catalana.
dl Pobleala de Mallad da, Dan- la plica corr s sponent a la: poesia d'onze? Comeneant puntualment
curaions escotara i conferanciea
Al costal d'aquests ferrorarrils lirisme o aquellas d'ambient piro.
a
guarde
de
deu
i
escurçant
els
"Can: Tardoral de ¡'Amor". El
tarase, en que es desenrotna l'o -s
eaires Veefagner, la del Pornell
intermedie, s'hi guanyaria tant sobre tecnologia general i apli- quo s'obren en torres cviii man- bra, cono, per exemple, l'admirade Jovent a • "Patufet" i altres en- nom de IVautor acanala .esser del cora-aomenaant
cada . Ii 1 1
cades de tota eomunicació ferroa
les
nou.
lila!s.
puleríssntregaa'r,eCkdfa
Per l'admissió a aquests Cur- viäria. a distäneies vergonyosos ble i lurninós "Carillon", ande
I,- '..Gul - a gtar a el or nnuenL APaUd
A l'arribir la llarga eorrúa a colúmer, . ti : -.:eu g.1 .--r-ex.ipa d
sos preparaloris caldrà sofrie de l'aslaciá mes prepara, ens heno quo fineix la primera suite. Soli alt aspei
uladania.çad
Pe
er•
if
it
resta
a
la7fiellissima'Keantil•s
iKl
d:
ecs
un examen (le les mata.ri p s fo- da tazar en les líales que cene- de tant en tant l'orquestra s'i-',
deva nt de;Pesmentada Tineneia,
ja hi tio/iä allà una grandiosa nyorela Na -Concepció Solanas. la
namentals de l'ensenyament pri- trueixen les empresas particu- dentiflea amb el drama passional,
ge rnació 4aa vitoreja a la bande- qual. --pas'sä,,a 6eupar la.' eadira
i ciii veiem que aquesta sèrie pe.
Josep Escudar mara Els aspirants a l'ingrs lars.
mera úrticament ens el recorda
ra catalana i a la llibertat de nos- relee aaerinpanyada , del poeta Des di fa molts, anys sostinc hauran do sol.licitar l'admissia
de Ferrocarrils CaSerietat
tra Patria;
.pi.,maintl1 ie4.Jitait;rnliticadott., amb eaavicció que els especia- al (lit examen, per instancia re- talans acaba d'inaugurar el ser- la segona part del preludi.
ritablement, el drama no eselaat
Ja pel parrar liarla estat vict. 'ai. La"etbalaasa, de la , reina fati que eles nocturna haurien de comenintegrada amb un segell de pest erciada, a nostra ensenyaaa ;n1 ilaati 'gas ¡os aclamat amb Una aar a dos quarls de non del ada de la Mancomunitat i sa- voi a la secció d'Olesa a Monis' ta fine al final de l'obra, paró le
trab i a Pembrancament anoto el
Entre taut vespre en pulí, o tot lo mes tard listar els drets corresponents, els cremallera da Montserrat. Des- indubtable que una inquielut
essent beKdigna d'esmentar avna-f` llatgitissianiiaovaciaa
..
)/
vació qual pasear pel my
'Ana e01)14,~a yna,bonita :fiar- a les non.
guata són fixats amb ¡mine pesse- pras d'alguna meses de paralit- contant plana en l'ambient des
de la Cor* ció fributaresa
'
Eslava justificat que es co- tes per l'admissió a l'examen vició, es don non imputa a les de que'l taló s'aixeea per primera
rif
. ,,.. ' ..•..f7.-7.:,€7Z1,
iie,.
eneas tard per a d onar Roe a d'ingrés, i ele . de matricula en obres d'aquesta Unía' el mes de vegada, i d'aix/.5 res ene ditwit,
11.«.....nev -la po pmeneas
munió d'Siltussiastes i han
4, , ,,..kp JunflX
p aliques tereedors.
ptal'Alada,. ig,Tte _exelsida, es- preparar-se (luan els despatxos, eent pessetes, abonables en dos maro darrer s'nbrf l'explotació aquestes delicadas i coloridas päa.
/zar forts aplau- oficinas i botigues lancaven a les
,A1.1.411: i1
La comitiva anä direeted
terminis, en eomenear el curs i cl une do Martorell a tale ga, al gines musicals deis Mestre
„
cii vigorós autor de "Carmen".
vuit o mes tard; pera ara no. En a la ti del primer semestre.
al sallé principal de la Tirl
alfile r/ Te.' .:••',.,....,.:„.,..
qual ha segun la e-continuad/S fine
Fini el cunead amb la Sinfo..
on fon rabuda pel digne regielta $c Vaenglaatizigallinaiiilaryada per tot cas l'hora de començar sola
La
Pufla
i
avui
Cris
fine
a
l'emnia Pastoral de Beethoven, exe -e
i
d'alcalde del districte, 114 ealielab~arealoan Draper. la importancia per la retada que
branonment
dc
Montserrat.
I
eutada all)orosaMent pel tueste,
-Mi guel Jonyent. ' s t.ii.a
m la terminació de leetetitirgaidaltta ffeva admirable guarda ab
'
Al rnateix temps San repres Casals i la sena admirable er"lució Catalana"
L'ampla?sala qued',s rapitailsi Visegla Loa; premiada amb'jus- pectaele i quant al darrer
amb gran activitat els treballa a queden. Sols bandera desitjat ne'
t•rarnvia, de tenir-se :non rigor
merd plena. Allf poguerem colSasin IíSeins Oplaudirnents.
la seccid dc Monistrol a Manre- tan lent el segon tamps, l'escena
t atar les rapresenlaoions i
ha Viola l'ablingua mossan An- no permetent que cap local d'esHa :orla el nómera 11
sa, que es prensa abrir al pillaje vnea el rierol. Aixd Ce velé CODe.i'
l iessions del Centre Autonomista aoni Navaarro per la sa ya.. bailía- banjo rornanguas obert després
d'AMI() CATALANA, amb
l'any vinent. Cal tenir per henvin- pansat, en canvi, per l'esplendidede D ependents del Comarca i ele la alata,inesia "A 'la Verga Bruna". de miaja nit o el màxim a dos
el següent sumad:
guda aquesta Huta. parque ha de sa amb que ton expressat
Ind ústrla; de l'Associació Pro- Fou escaltada amb Veritable da- quarts (l'una.
reeollir el neto(' da les de Man- lenes últim, grandiús de Ruin
Bandera, santa bandera!
te ctora de l'Ensenvanra Cal ala- lectanea i molt aplaudida. D'aquesta manera hom podria
—Blnaclonalleme.--Ets poresto a Brega i Manresa a Súria, d'emoció.
En Josep Maria da Segarra allitar-se sense preseas a l'una i
no, Menea Obrar del Districte
lítica de Madelc17- El canenllaeant-les anoto Barcelona,
El nombras públie que ocupava
Orfeó Gractenc, "Catalunya", en- guanyit el pum: (le l'Ajuntament llevar-se relativament dascansat
ten Infame.„-El català desama la ho ba fel alub la de Mar- la aa:a del Palau fea objecte 31
titat nacionalista del Distriefa, V. de Barcelona a la millar rompo- a les set i entrar a la boina pun4"
castat.--U n a °Guiara:lela
torell a Ignalada,
inestra Casals 1 als :m'islas qua"
els Pamells de Joventut "Nos- Sield de caräcler patriúlie, ob- tualinent a les vuit, aquella que
d'En Rovtra.--Ara va bó! tg
tia d'ajudar molt. a Pengrandi- el segueixen er: seva noble tasca,'
tres Amors", "Angelets",- "Monta tinguent-lo amb el sau vibrant tenim aquella obligació ineludiEl magna apioo do Dalamant de Barcelona el Renal de de repetidesi i ndorosea nvasen a", "Santa Eulafia", "Ponce- "Tiimne a la tandera Catalana". ble,
guer.-- La nactonntitaao/6
les /filies ton/mimadas do "han- done, palesant-se aixt que l'obras,
fletes de Nostre Casal", etc. La Per trovar-se el senyor Segaren LA PUBLICITAT fartt una
•
de
Catalunya.
-Contestant
llene" que la Societat Ferroca- del eminent artista ha estat rei
Jov entut Nacionalista "La Falo", a l'estranger, foto llegida aques- campanya do moralització dels
s
4:
ala
catalana
do
Cuba.
abnegada
en
tota
la
sena
alta
a
rrils de Catalunya ha estahlerl,
E l Casal Nacionalista "Emno- ta poesia amb molt justa ento- costums si dedica algun espai
,
base de l'antie de Sareilt, al Vol- Icor, valor que o serä d'estranya
troluo a Iota els
rldra", La Escota Choral Marti- naci6 per N'Enric Pinadas. La aquest assumpte, que té molla
lauf do la riostra ciutat. La trae- e que algun dia veiem universalite
quloscos,
al
preu
acostuniat
ne ca, etc.
seva lectura pro voca. una °nació maa importancia del que apa,
cid elèclrira i la importänela extla 23 oto.
A la p rasidancia hi havia el entussiasta.
renta:out tiembla.
'E.M.V4,
traordinäria del traaport de vialaspre aentant de la Maneomunitat
12 8 aStres »remis loen gua -1
Poato r Fiassot
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, Pela cotxes de marca nacio1. Chiribiri, núm. 7, en 40 m.
2. Aston, núm. 1, en 4e m., 12 8. nal, quedava tan sola el einque
3. Chiribiri, núm. 14, 43 na., 19 e. lloc a disputar-se i val a fer
'constar l'admirable eafore del
4. Aston, núm. 9,- 43 m., 22 a.
M. A. d'En Batirá, que sapiguó
5. M. A., núm. 3, 43 re., 33 s.
El "favori" Guiness, te une mantenir-se sempre amb igual
Aqueste; graps veneres, fins eis invitaren a un 'lunch " a llar s panne" que el rete algun lampa regularitat.
retorn de Vidafranca. Räpidament endarrerit. L'estere d'En Deo, no
EN EL "PROMENDIR"
admetent n»ue no tinguessin al
que el de reunió, re--treobjc havien visitat el /Tusen Balaguer havia de durar gaire; sena anunFon realment un encert del Codireccia
que
per
ruptura
en
la
abans
delbandoner
Vilanova.
sulten Mima agradables. Ei momite Directiu de ja "Penya Rhin"
A llur arribada a les tribunes ció be, de reparar; aleó di fa Phaver atinat a invitar a la casa
viment que des de les vinieres 1
repren
perdre
cinc
o
sis
voltee;
despees
deis
saludos
de
rigor,
i
'Vilafranca,
s'apoderà
de
llores
Barnet, aconseguint que s'exhiera sorprenent; resulta sempre l'Infant acumpaneat do tota la la enana, mes al cap da poca es- laissin les sesee decretes crea2 .nou l'espectade d'aquella ccerun, seva plana mejor, recorregue el tuna, abandona definitivament. done en les carreres automobi- de carreatges, l'aglomeració dele timen, detenint-se encara que La cursa perd pels espectadors listes celebrades diumenee. La
arribants; el davassall de cales molt breument alls palea do un gran interès, car el Chiribirl Gerencia de la casa, molt
causà. sonsació per la inesperada
'formases 1 elegante 'fi:incites" ; Monjos i Almúnia. Al seu retorn, proesa
i fent Lote els possiteee per a
de les primeres voltee.
del nostre ten sexo que ale re e continuaren ultimant-se ets
donar impute i afame ir totes
entre
die
lluita
s'estableix
La
paratius per a donar comene a
teni abundosamene
aquelles manifestacions que s'orAluesies reunins, per damunt 1 la cursa; un dispar de motor ho cotxes d'En Zborowsky, Romasot.- ganitzen per tal de fer creixe.r la
Granees,
en
les
marques
esto
i
per
a
quo
fra
assabentar
arreu
la competencia esportiva que es
importancia i el bon nom de la
trangeres. De les nacionals, 'En nostra eiutat, correspongue a la
2 el motiu, tenen un marcat aire tothom estes en el seu Roe.
Batiló es fa notar ja per la sera invitadó del Conlite, de- la (leal
de l'esta inundara. En aquest
UNA VOLTA D'HONOR
regularitat.
aspecto, la del diumenge constiha de quedar-ne aqueet alA la volta desena (117'900 qui cosa
tament complagut.
tuí un exit ebnsiderable; tan no- l En Fri ck Armangue, el gran lómetres),
anaven
a
la
davanteEntre els magnifico modele que
drida i selecta va esser la costea- entusiasta esportiu del volant, al
qual taut deu Ja indüstria nacio- ra:
s'exhibiren i que esqueien esplen',menda que hi asiste
I. Aston, núm. 1, en 1 h., 2-1 didament
nal, va ésser obligat a f er la vol-.
al caree-ter de tal maniL'ASPECTE DE 1GLA- la d'honor, areb el mateix "Le- minuta, 31 segons.
festac:e deportiva, veiérem un
2.
Chiribire
aún/.
14,
en
1
hohavia
acole
i
rem"
que
a
Tarragona
FRANCA
vestit de "cluvetine" llana, verra, 24 m., 33 s.
mell, amb jaqueta de pell del ma-'
El tren pcpular especial, ha- i:i Iseguit la solle mes räpida.
3 i 4. Talbot, neme. 2 i 16, en teix color; dos vestits "tailleur",
vent resultat ineuRclent per a
LA SORTIDA
1 hora, 25 ni., .17 s.
una
imitació Bronchoins i Paltra
contenir els barcelonins que es ' Arrenglerals de dos en dos, els
5. Asten, -núm. 9, en 1 hora, amb faldilla de camussa 'dore"
traslladaren al Pm de la cursa, -motors cornearen llar brenzle; el 25 m., 53 s.
i jaqueta de casimir del mateix
s. foil foreó3 establir-ne un de su- senyor Fabra prepara el banden i
Una "patine" i llarga reparaplementari. L'especial de places ara]) que tia d'assenyalar la par- ció de rAston núm. 1, Ii fa per- Lo; un abric de "crep marocain",
l' reservades (unes 700), sorti terre a i ande mag minut de dife- dre bastant terreny, deepres de de llana beige i un altre de "duvetina verda amande", amb peil
lgualment abarrota!.
rencia entre uns i altes, >ames- l'otizena valla; a la entone es
taup. Aquests vestits cridaA mes, foren incomptables els el -es donada entre els "tierras" retira En Hawkes, i el Talbot de
sentomóbils, motos, sides i e:dis- liabituals 1 per l'ordre següent: d'En Guiress, va afirmant-se ja ren l'atenció extraordinariamente
Iloanees
i elogie de les damee i
les
tes que irren ús d'aqueets mitcorre el guanyador.
Primers:
damisel.les del nostre món enjans per a anarhi, no faltant - hi Aston Martin, mire. 1, conduele
A la volta 15, portava la da- ga ne que ocupaven liolges i trie els esforrnis equipe d'excursioventera en 2 hores, 5 minuta,
ter, conde Zborowsky.
hnistee i raerys els 6mnibue que, Talbot Darraq, núm. 2, Lee . Gui- 24 segons, seguit del Chiribitil bunes crea. entusiästies. Realment, cal confessar que la casa
des d'Ignalada, Menresa, Licyda
nena 11 a 1 minut, i quelcom Barna treballa amb un gust exeese.
i Tnrragsna, havien portat un
mes
distanciats
el
16
i
1.
guisa, 1 una traça insuperable.
nombres contingent d'especia- M.Segens:
Des de la volta 18, aquest dae Los seves confeccione en generes
A, núm. 3, J. Balite.
4 dors.
Itterat leerez El, relin. 4, A Gas- rrer recobra terreny, conservara d'alta novetat són úniques: ets
Es intiC1 remarcar que els riel
sernpre mes el seemn Roe. Deis colore, el tall impecable, el chic,
ten.
peredes rodejaren el eireeel; tot
onze`minuts que portava de des-' no deixcn res a desitjar.
Tercers:
ell pie de gent disposada a pase Eliraide II, atea. 6, J. Feliu.
aventatge a En Guineos a tes 20
Els directors de la rata Barsar-hi un bon dia de eamp i de Chirlteri I, núm. 7, Deo.
voltes (29580o quilómetres en net poden aregir aquest exitea
sensaelons.
2
heres,
45
minuta, 45 segons), Ilaega Insta dele que han obtinQuarts:
e
Sehre tot els tres o guatee S. R. C. II, núm. 8, Bianchi.
n'haeia recobrat cinc ag fer la gut d'ençà que la casa existeix.
'loes considerals cola a 'vetee- Acto- Martin II, núm. 9, Hapites. trentena fou allavors quan
Feu sensació la vietosissinia
l tegics" 1 en se m'Aria garniel' dels
es precise la correcció d'ande-16s destilada enfront de les tribunos
Cinquens:
emocionents viratges o de les se- Talhot Darral UI, núm. 10, Chas pilote, no endehadee considerats i llotges de lea senyoretes manitirnbades—ene lambe aieó alean
cm a "osos" del volant: Pesebre
quino de la casa, que ami) gräcia
cago-.
try.Z7'1a,r1frJue, eiesstaauve.‘en,_ mes Riente
naturalitat, allunyades de tete
Paree I, núm. 11, trenzo. del Talbot hauria deerut ésser
mes fort, si la " penne" del seu afectada, aconseguiren fer resSieens:
,
eentrincant no /migues durat 12 sortir mes encara la sumptuosiElizalde Ilf, núm. 13, Ibtifiez.
LES Talizurie.- 3
'
•
tal i magnificencia deis modes
Cheillari II, núm. ti, Rornasotio. minuta.
It
Ja ere he havien aclverlit ees
Menleeelant, el Chiribiri
que Ileien cada una d'elles, duSolees:
, orgrinitzattnee abans; no raspo- S. R. C. I. núm. 15, P. Sagas.
mero 11, situat entre dos Talbot, nant a la cegada una nota de co:e aten ni a la quantitat ni quali- T'albo!. Darme. núm. 16, &neme no pocha fer mes de la acense- lor agradabilissima a la deliciotat del mine que Lav:em de conguit ; ro es, sabeddefensdr I con- sa tarda de que gaudi /a distingive.
tenir; tau una sensible II-estimas
servar el tercer lloc, semen es- da concurrencia que es trohä reVuit:
ea» despees de la precedent ins- Elizalde 1, aúna 17, P. de Viz- forçar maese el motor ni expo- unida diumenge a Vilafranca.
laLlacid a Tarragona, el púlelie
sar-so a qualsevulla rulo- ba o
Els capells, ereació expresee
caya.
e'esperava, si no una e-osa inP-que
ver ale yertas que deixem detaLA CI.JF:SA c i li hauria estat de conseqüèn41cr, quan rnenys que fas igual.
es funestes.
date, foren galantment cedits per
Ilan . fel la priamen visita i se'ns
, . Pele') ura emeada tothom en el
reeesedeentaezersee
e seu !lee, l'impressió passà per a anuncia que el número 4, l'ente
• t xar-se solea:era en ele torees glie ro havia passat, ha flema
que activen preparant-se per a ararla i que l'est arreglan:. En
afecte, ja ne . se'l vele mós en
i la sortida.
L'invencible
; Front a les tribunes _sellarla la resa del dia.
Chielbiri
d'En
Deo,
número
-El
posat el gran "affichage" igual
7, que ja hacia fet senearió per
Cl de l'any anterior.
L'anineacie en el començament la seva fanfästica arrancada,
eet
le ia prova, arriba al seu reme guanya cisiblement terreny Cobre ele emes i a la tercera volble.
ta se l'aplaudeix fortament, pula
classifica en el
L'lleFANT AleR1SA' parta el millar tempe.
En Cliassagee abandona al fiina xararga esdatant andi
(himno d'Espaaya tha ad.erinr al nal er la .segona volta, quedan t
públic de Sa presencia de rinfent des Talbot en pista.
don Alfons i del senyor Argüe- • En Sogas, número 15, fent una
Iles, ministre de Fumara, que carrera penada, opta per la retinien •acompanyats des de Vi- rada despees de les cine primegnosa pel governarlor civil (que res velfeee pasea el número 7
llalla anal a rebre'le a Sant Vi- fantästiearnent; ha fet la volta
cene), el capità general, el cap mes räreda i que ja no havea
de policia, eis delegats per la Pe- d'aiseer batuda en el reste; els
pya Rhis, senyors Räfols i Mu1 l'7911 quig ereetres del circule
s i &tres.
els ha fet en 7 minuts, 52 seg
,. linEns enterärem de que a l'ese gente, en que equival a un prolactó de Vilanova, a mes deis es- recen de 113 quilómetres p er hoRambla Catalnnya, 93
esmentate bi havien represen- ra.
La Fin/afeó a la vana quinta,
taras dinästirs Que a mes. de prodigar uns "viva" molt febles, es cene semeje:
aok,
etre.

El II" Gran Premi Penya Rhin

dleeäncia exquisida.
CLASSIFICACIO GENERAL
limes aqui els resultats e inprats per a fer les 35 volteo, o
sien 517650 quilòmetres:
Primer. — "Talbot-Darracq",.
guiat per En Lee Guiness, en 4
hores 55" 46', això es, un promig
de 105100 nuiltimetres per hora.
Segon.---"Aston Martin', pilotat pel conde Zborokky, en 5 llores 1" 19'; promig de 103'100

cursa.

Tereer.—"Clairibiri", conduje
per Ramassotto, en 5 h. 6" 21';
promig de 101'300 p,
Quart. — "Talbot Darrack",
conduit per Se- agrave, en 5 llores 28 " 42'; promig de 94400

ea que guardava referene.
cia amb la cursa, estava tan tren
previst q.ue pot afirmar-se que
Porganització fou impecable; so'
lamente com hem dit abans, la
gent s'exclamà quelcom per les
instaleacions de les tribunes.
Tot el restant molt be, i no en
va els bornes de la Penya Rhin,
corle són En Joaquim Ene
ric Balota, Juli Santacana, Joan
Dores, Lluls i Frederic Armane
eme, i en fi, tots els seas compete
nents sense excepció, salan gua,
nyat fania de modelo com a ore

talitat,
Ele conducters, a llar arribada, eren fortament aplaudida pel
públic, especialruent el guanyador.
DELS IZESULTATS

Tècnicament la carrera no defraudä gens l'expectació que havia despertat; alguno, pera, consideraven que el promig aconseguit no era equivelent als resultats obtinguts per les mateixes
en ocasione anteriors..
• No obstant, podria formar-se
que la generalitat no comptaven
pas ande una liuda tan renyida
com la que haré de sostente el
"Talbot" reconegut per endavant
com el vencedor; a no esser
fatal avaria—o menor die la fatal reparació—del catee 'Asien
Marin", no hl ha dubte que l'intimes se:rumia mantingut viu fins
al fi i ésser
pot
allavore sleuría obliegut un premie de velocitat

motor.

IIP.S de que es constituí el cense/ti franco-britanic (flarracqTalbot) se aquesta da Vilafranca
la sisena vegada que es presenta
la famosa maree i lambe per sis
vegades guanya e/ prinier veme
lel ~acure de 'Le Mane" se
Iba ea/portal duce emites i en una
d'elles ele tres primera ¡loes;
igual ten a Brookland arnb el primer lampen i primer i tercer res-

peetivament.
En el "Tourist Trophy"
Gran prova anglesa, gimayä efe
das priniers Nace. Aguas/es dalles seta de per si prutt eloqüents.
Marra eue eausä zorprese general fou la "Chiribiri"; as cert
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taricrn tols els cotxes ciassiiicats muntaven
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• LA TORNADA

Al passeig central de Vilafrane
ea on afluiren tots els que tornaven de la cursa, respecte era
realment magnific, comprovant-'
se allavers fins a quin punt havia interessat la famosa Cursa.
Els trens especials es veieren
assaltats, efectuant-se el retorn
en mig de la gatzara i bullici que
es do suposar.
Les nostres noticies eren cine

en bota la jornada no lineen mece
eeit el mes petit aecident.

LA NOTA MES 8121PATiOA

Encara que algú pugui creure
no constituís cap fet remarcable,
mereix assenyalar-so degudament
que tot en l'organització respirä
un aire netament catalä; anda
molt bon acert ningún semprese
sionä pel "que diran" I en nen..n
gua catalana (oficial dels orgae
nitzadors) aliaren donant-se al
públic totes les noves, resultats
i detalls. I ningú se'n sentí vere
g,onyós.
La ~ya Rhin ha donat una
bella Rime i ha demostrat que ea
pot fer esport sense oblidar mai
el respecte que devem a lee Coses
de la terra, en no renunciar ni
un sol instan!. al nostre idioma.
FUTBOL

El Campionat de Catalunya
La victoria dd "Barcelona'«
Aquell dos a cero del partit
flarcelona-Sparta va repetir-se
diumenge.
El centrincant del Barcelona .

no era tan formidable, pece teme.

bé requip blau-grana havia per-41
dut de eany paseat eneä tres ju-:
gadors de la eate,goria de Zainora, Planes i Saneo. Alza vol dir,
que el partit tau dur i competa.,
La memòria del resultat
vers de Sabadell i rempat amb el
Martinene, feien que eta partidaris del Pereetena esperessin ne..
guitesos el come- ne de t'encorare . ,
L'Europa sortia al canip, pie d'es.,
perancem i decida a endur-se'n la
victhria: els seas partits de reme
pionat, el seu entrenament fon.
midable, el sexi primer equip fort
i homogeni, no feien ielegica
aguaste esperanea. Pere, (luan,
tintare amiA la fi del "macht'
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iguats penoses conseireencies,
puix lambe llague de retirar-se
ben aviat.
I El seu company En Ramassols,
1 arre) raes coneixement o millor
; crileri, sabe eouservar-se mein

ganitzadors.

El

J. PUJOL XfC0\e"
BARCELONA
Valencia, 27
ne".'

que de non En Den repetí el metete "exploit" dc Monza, i arel)

l

Rodes "FZUDGE

mes gran.

Els dos primers arribats—
apart les reepectives guantees
de Hure màquines .—se'ns nuestrareo pilote de molla ciencia i coneixeneent. De gent que saben
quan i com han de (arfar el sea

Rh!n

,

L'ORGANITZAM
Tot

Cinquè —'M. R.", conduit per
En J. el. Balite, en O h. 13" 44';
protnig de 82900 per hora.
isé.—"El zal de " , conde t per
J. Feliu, en 6 b. 17" 59'.
Tot seguit s'avisà per mitjà de
(mete que la cursa era terminada
i s'obre novament la carretera al
neme tràfec; en seit i mete Hoce
havien arribat els cotxes número 17 i 8, cap d'ambdes havent
cobee!, el trajecte en la seva le-
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Cert que a la riostra indústria
automobilista molt 11 manea ene
cara; pene no pot negar-se iguale
ment que cada prova ens assee
nyala un evident progres.
Estern encara lluny d'aquella
prornigs de 139 per hora com
s'arribà a Menza, si pe no deixa
d'ésser remarcable l'aconsegua
enguany en el Sepan premi de la
Perrya Ilhin.

quilómetros per hora.

TALBOT

AUMIOCCEi

glamentari, i als altres dos, poe
els mancava per a terminar la

per hora,

-

Gran Prem i Paya

les circurntancies ii exigien i pe.
gue terminar en el tercer Doc.
En les marques nacionals,
velé indubtablement un marcat
desaventatge, aura) Ilurs campee
tidors; no obstant es remarcable
que dos colees aconseguissia
classificarse dins del temps re-4

la casa Fancy, ii foren objecte
Lambe de gres elogis i comentares, molt favorables riel bon gust
i delicadesa de confecció.
Es indubtable, i cada dia ens
refermem mes en aquest criteri,
que el nöstre món elegant no te
cap neceseitat d'acudir ale grane
centres estrangers de la moda per
a vestir amb correcció refinada i
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Barcelona, t'Ahora s'adonä que
els nostres campions aún encara
el millor equip de Catalunya.,
El parta de diumenge demosirá la gran qualitat del ion del
Barcelona; demostrà, sobretot la
•teenica meravellosa d'una 'filia
davantera, que conserva encara
tota la sean puixanea. No pot dirse--aquesta fou una de les bailes
earactertstiques de l'eneontre,
precisament—que la viciarla del
Barcelona sigui deguda nimias a
la seva ltnia d'atae. En Torralba
1 En Eernitier, compensant amb
la Hur enorme destresa, la palida
disoreeiú del mig centre, van fez
aula tirria de mitjos temible.
Els defensas estigueren lamba
encertats, assenyaladament En
Barroca. I En Bruguera, si li descomptem unes "florar/re" compromesas i Mútila del eomeneament del partit, va donar tota la
tarda la sensació de gran portee.
Paró si tothom jugà bé, la davantera jugä millor, i dins la davantera destaca aquest home
vera, sera, elegant, cientlfic, que
es diu Picea: el millor jugador
de bits \jubilas. L'Aleäntara va
exhibí el seu joc precis i eficaç,
1 va burlar tal com pogue l'estret
.setge deis contraria. El gol (pie
entra a la segona part fou perfecta i imparable. En Sagi va jugar d'una manera neta i brillant,

-
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que ahir f3u el jugador mds brillan/ cientiflc do tots
ea...72M1n11M1

constitui amb l'Ateantara un ala
d'extraordinaria penetracid i va
exhibir iota la tarda Cl san "dribling" personalíssim i el seu dimini • de perita. En Gràcia, va/da, incansable, noble, com sernpre. Eseua clàssics cops
cap, que no corona l'exit, sugnee
riren grans ievacions. En 'Calla,
extrem dreta, no eetigue, naturalmant, a l'alçada dels tlem.ee
davanters. Fet i fet. pera, la Unja datar del Barcelona es mestrisdiar:renga en una de les sayas
millors actuaerims.
Contra l'equip campia, qua va
fer l'Entapa? Simplement, jugar
tot ei que pegu4. Domina els primera quinee minuta de joe, va
fer arrcneade., perilloses, i durant
gaireb.3 teta la primera part va
resistir l'emperna deis blau-grana. Al sagan temps, caneats sens
minut-. desencoratjats pel gol
dubte de la velocitat deis primers
del Barcelona, penetradas con s
les aoves !Mies per la-tanme
davantera contraria, hagué de cedir. La superioritat fletan del
Barcelona eedevinguel evident cada cap nv, a, i En Bordoy va tenir
molla reina. Aquest portee, que
és un honre por brillant, paró
que atura mo llas pilotee, va jugar arnb una extraordinaria eficacia. La defensa va ajudar-lo be.
La línia de majos estigué força
discreta, i a lacar, En Pealad' i
En Julia oportuns i dustres. En
Cros bé en el joc de cap, pera una
mica len!. L'Otivella va fer un
"arel" formidab/e que rebota al
pal superior, i l'Alcazar, diseret,
no massa. En conjunt, l'Europa
ya jugar tot el que va poder. El
resultat de diurnenge as un resultat autèntic, degut no a un
ji e Bula de t'Europa, sinó a lesforo maginfie deis ramplona de
Catalunya.
En començar aquesta nota lacen
retret el segon partit BarcelonaSparta. La velocitat i la duresa
de l'eneontre, l'entusiasme de la
gentada fantàstica que omplia
camp, i sobretot els 90 ininuts
de inc perfecta que mostea el
Barcelona, ens recordaren aquella gran diada.
El partit de diumenge na fet
veure a molla gent que el Barcelona lis encara aneb' justicia
campió de Catalunya. Tenim dret
a esperar que el coratge net i la
s'aturaran en tot el campionat.
aacnica perfecta de diumenge no
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rail:edad() enorme que hi havia a l'entorn del resultat d'aqueat
parta queda abastament mostrada per ia multitud que acudí a
presenciar-lo.
En poc temps quedaren dinrrotals tota els Hoes destinats al
i lins tot els mes ¡uveros•itnila, ja que las durares ordinacions dictadas per la Federada
per res rasaren per aquella multitud que, vulguis o no, s'afanyava per inquivir-se en un lloc o
altre. •
L'aspeete del camp era hopo.
len!.. A judici nostre, el nombre
d'espectadora sobrepassà en allana irriten a! que presencia eis

memorables partas del eFuerthe.
'Per nar haver poget arrivar a
un aeord entre els dos Clubs raepacte a l'arbitre, fou cridat En
Montero, de Madrid.
La seva tasca en aquest partit era de les dificilíssimes, 1 malgrat algunea, poques, equivocacions que sufra es pot dir que la
seva aeluació Batiste!' plenament
vencedors i vençuts, alai roen
lamba a n'aquella massa despee •
tadors que en altres ocasions ós
una tortura aetapadora per la,
persiana encarregada daital caceo.
LO QUE FOU EL PARTIT

A l'hora anunciada sonà la senyalvde comerla, alineant-se d'aquesta Misa els equipa:
Barcelona: Bruguera, Conradoa
Surroca, Torralba-Blanco-Samitier, Cella (I.) -Piera-Gracia-Alcantara i Saei-Liiian.
Europa: Bordoy, Serra-Vidal,
Javier-Palau-Artisus, PernearJulia-Crós-Olivella i Alcazar.
Comença la Iluita amb un joc
impetuós, vivissim, sobresurtint
per uns momeas per la sa a fogosilat l'Europa, que_ taína arme
pressió d'un equip formidable,
que veiein per primera vegada,
tals aún les escomeses deis seus
components, que amb graos esforraos poden apaivagar les llenes
defensivas blau-granes. Pecó a
mesura que el partit averma, l'equilibri es va imposant i ara és el
Barcelona qui de farsa xneravellosa avenca vers la porta curopesta, acabant amb comer, que
a poc entra En Gracia.
Arrancada rapitla de l'Europa,
que acaba amb un fortissim au!.
d'En Pernear, que va a (ora, i seguidament un altea xut magistral
intencionadissim (te l'Oh ivelli
topa a l'angle esquerra de la porta d'En Bruguera, i per uns moments un cel-fred s'apodera deis
incondicionals barcelonistes.
Ara es el Barcelona, que in.
cara per ia seva llora mitja es
dirigeix vers al terreny contrari,
efectuant un canvi de joc veis
l'ala esquerra; escapa En Sagt,
resultara un altea coner, sense
conseqütheies.
Es pi:otea/a per aleladas bandols, sense resultats positius, 1
sobressortint l'Olivella antb una
arrancada cus acaba parant En
Bruguera.. El Barcelona es va imposant
cae sembla que va perden t la nerviositat que aparentinent els dominava i l'A:cántara escapa vertiginosament, no marcant, goal
per mirada, car amb
eallat els defensas europeistes
poden impedir les sa os lit tenCons ; acabara aquesta magnífica
jugada amb un nou comer tirat
per En Sagi cense resultat.
. En Torralba, l'incansable ea
tots ella partas, fa un magistral
nos, que aprofita En Gracia d'un
meravelillas cap passa enrama a
En Piara, xutant aquest magiatralment i endieäglit-se la pi ola
en la porta reffle Burlar sanee
que aquest pogués fer res per
evitar-ho, guanyant-se els blaugrana, i especialment Ere Piara,
per la rapidesa, una ovada aixardadora.
Des de aquest moment el domad del areelona van aceentuant-se i la compenetrada) entre les emes líales as mes sera-,
na.
Ies castiga al Barcelona per falta comesa- per en Calla, que esti
jugant molt dur per a iliurar-ae
dc l'empenta no gens mansora
del mig contraer, que el marca a
cada moment.
Es ovacionat enBordoy per una
bella parada a un xut fortissim
(l'En Piara.
Una bonica arrancada barcelonista porten a gran tren entre
l'Alcanlara. Gracia i Piara, rn
inaleerada per una falta ciaríasima de la defensa de l'Europa.
Malura ajara l'àrbitre no concedí rel castre suprem. Ni la fnis
lietre era protesta es feu sentir, eo
que'diu molt en favor de jugadors
públic, que com 1)011113S vegades
acatava la determinar:id arbitral.
Interesa remarcar fi ° que ademen esposa!, merque, en altres
ocasiona ha motivat una falta
aixis, no sancionada, les peediestes
1 aldarulls que tots sabem. .
Novament En Fiera arranca
per ¡'anglo, centrant eolosalmene
i rematant d'una maja volta tal cantara, una pilota boja, que va
foca, arran do pal.
En un avena de l'Europa as
aplauda En Bruguera Ilargainent
el parar meravellosament un mag
nifie au!., i ami) lleuger (101111711
del Barcelona rinda la primera
part, quino característica, com
deixem apuntale ha estat el i oc
togas.
Es repren el joc, i es veu en el
Barcelona una major eomflanea
amb la vidriera, que contrata ande
el visible agotament de bona part
dels elements europeistes, denla
al gran esforç realitzat en la Primera part.
Pronite, l'Alcantara es fa aplau
dir per una va:enta arrancada,
que pot aprofitar en Piara per
fllaar-li el xut.
Novament l'Alcantara avenan,
parant magnfilcament un xut forUssim.
. L'Europa s'apodera de la pilota, 1 amb bona combinació entre
Julia i Cros, 'arriba en els dominis d'En Berra-mera, qui amb valentia es llença, salvant un gol
segur. Es premiada mereseudament Retuesta jugada amb 'larga
aplaudiments.
L'Aletintara flag ràpidament
tot sol, sortint.-li al pas En Bordoy, que adiareis la situació
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caben per terra I evitrmt- S6 un
prbbable disgust. Es. ,upan el
joe per uns segons per resultar el
Portar europeista Ileugetarnent
lessionat de la topada amb l'Alcantara.
L'Artisus salva ami) oportuni
afectes d'urea perillosa-taels
avarleada d'En Pida, i noramala
aquest jugador s'apodera de la
paota, centrara matematicament
1 rematarut amb el cap en Grama,
salva Bordear aun) bona vista.
En Gracia, aaadigable, avan ea ra,pidament, i deirds d'un
regencia asplandid efectua -una
'passada precia a leAlcantara,
gin xuta, i una ovada memorable premia la jugada que ve a
asegurar la victária del Barcelona.
Des de aquest moment el domini des canapions ea absolut, ha:
ven! de fer grans esfuma l'ee
quip • contrari por a lliurar-se
d'una mas eran derrota.
Altea volta l'Europa, per mitJa
d'En Pellicer, arrancan per la dreta, xutant a lora.
En Piara pera varias ocasiona
de marear; sense chane, per tro
bar-se cansat del gran inc que ha
desenroillat, durara tut el partit.
El Barcelona va insistint en els
satis ataca fulminants, distingan.
se En Gracia i En Sagi-Barba, que
efeetua un sena fi de parillostssimas escapadas, que no varien
el resultat per Mirarle, i fent-se
aplaudir continuament En Bota
doy, que realitza una dafenaa
sea maro, brillantissima.
Es aplauda un magnalc xut
d'En Torralba, quo para En Bordoy molt arnatent.
Nova pasada d'En Gracia a l'Alcantara, qui entra amb el ca , sal
van!. Dordoy.
Pocs moments desprds. linda
aquest partit arnb el resultat sa pigul, de dos goas a zero a favor del Barcelona, el qual, ama
aquesta victória queda en igual tat de punts ti seu adversari.
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L'ESPANYOL DAT AL
SANS, PER 3 A O.

FA DE L'AVE:NI: PER
TRES A UN

En la primera part, el jec
mostea bastant igualat; potser el
doman avencista bou més acentuat, paró els davanters no apr ofitaren les ocasions; en canvi,
la defensiva, sobressurtiren els
sena defensas°. •'arriba al descans sense haver-se marcat cap
malgrat un penalty tirat per
Cabedo... als núvots.
En el segon- temps, els sobadetienes sortiren disposats a gua
nyar i apretaren de valen!. El
primer gel el marea En Mart!, rematant una passada d'En Tena,
que es trobava en off-side.
El segon va asser obra d'una
precisa passada d'En reuma a
Bertrand, imparable totalment.
Un nou penal contra l'Avena que
tampoc entra En Babado per rnan
ea de punteria.
Quan mancaven tres minuts
per a acabar, En Bertrand, driblant als backs, aconseguí el tercer gol pel seu aguja.
Foren els guanyadors: Estruch, Cabedo, Muntane, Morera,
Lluma, Desvens, Mallos, Bertran,
Martí, Tena II i Castellet.
Per l'Avenç. jugà: Albar, Barrera, Sellards, Roca, Alcover,
Poreda, Sala, Solé, Vila, Molara
i Cabrera.
El partit l'arbitra sanee medents, En Lemmel.
EL TASS, BAT Al.
JUPITER. PER 2 A 1

Despeas de les darreres exhibicions del Terrasa, tot feia peaveure que el Júpiter, l'equip del
qual no as pas despreciable, seria batid jugant en terreny contrari.
I efectivament, en la pri er
part, es velé una empenta extraordinaria en els terrassencs quo
aconseguiren els dos gola; eaprimor de penalty, tirat ,war En Torecita i l'altea rematilr una córner.
En el segon temps, el Júpiter
usä d'un joc superior al seu adversari; domina en molts moa
mente i la defensiva fou formidable; un gol aeonseguiren de
penal per mitjà d'En Gumbau.
Arbitra En Just, • motivant al-
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lii assisti nombrasa concuerénoia, desitjosa de veure la
"rentrde" d'En Zamora i podriern
afegir que la desaparició d'En
Sancho, que sembia abandonar a
la Unió Esportiva, aprofitant tot
el desgavell que ens han portat
els dirigents do Madrid.
Gonstituiren els equipa; 'Zamora, Canals, Montesinos, Urgell,
Elías, Trabal, Glariaga, °onzalez, Peidrú, Ventura i Alvarez, per
l'Espanyol; i Pedret, Sois, Multa, Helbig, Badal, Itarrataina,
Martínez, Costa, Pons, Garcia i
Oliveras, pel Sans.
En tia pl. imera part, aconseguireo des gols per maja d'En Ventura i Pajaree. El restara va ésser
tambd aconseguit per En Ventura.
La Unió desenrollla el seu joo
elenant de costura; mes per manea de decisió fallaren diversas
ocasions; el que nas es Ilui va
dsser Martínez que feu Malignes
escapadas.
L'equip espanyolista juga molt
anima!, distingint-se sobre tots,
Montesinos i Ventura. En Zamora Ungiré poca J'abra, fent-se
aplaudir.
Arbitra En 'Peris, amb coced.
EL SABADELL Tniom-
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guasa protestes la seva.actuació.
Equipe:,
Terrassa: Manila Massagna.,
Torrella, Costa , Papell, Segarra,.
Canals. ReS, Rediu i San
taoläria.
Júpiter: Castro, Jene, Garroba,
Tena, Canica, Gumbau II, Mercader, .Gumbau 1, Mauri, Gil i Gimeno.
EL MARTIPIENO VENÇ
A L'ATLETIC PER 4 A 2

El partit semblava no havia de
revestir gran transcendència i la
concurrencia no fou pa3 palme
ombrosa.
Arbitra En Comorera.
se els aguijes pel següent ordre:
Martiricen: Palleja, Trallero,
Sarasa, Bessas, Costa, Comorra,
Vitae. Xerriot, Carapurg, Barra.
china i Redraguez.
Atletie: Folguera, Pujol, Laucaco, Proa, Rife, Copresas, Graneri, Rei, Girons, Pons i Galo-n
fr.&
Al deu minuts entra En Ilairachina el primer tanto, apeofltant una pasando d'En Cesta.
El sellen el feu En Xerriot i poo
abans dels deseans, En Vitae
.aconseguí el tercer.
Amb aquest resultat favorable
?tí Martinen°, ja no s'hi amoinä
ho aprofità per a marear dos tantos, per maja d'En
Rei; vers al final, Xerriot, aprofltant una bala d'En Vilar, marea
el san quaqt.
I alai termina Peneqiitre; bealinea aten!.
EL BADALONA BAT A
L'ESPAriYA, PER 6 A 2

Dennitivament, l'equip roig,
se'n va a la bancarrota; ele seas
individus, desmoralttzats, van
abandonant-lo. Aquest partit
contra el Badalona va esser un
nou resultat desasir> pee a ells,
com a indica el resultat; no tant
per la superioritat badalonina,
com per la desgracia que perseguí la sa a actuada.
Eren els vencedors; Beta Mas.
sane!., Bau, Rodrigo, Riera, Gamiz, Benages, Cancela, V, Rodrigo, Llinàs 1 Tejedor.
L'Espanya: Hernandez, Casanovas, Vidal, Plazas, Bellavista,
Zaragoza. Dalmau, Orriols, Ilaieh,
Atraco i eassani.

y

dc l'altre. processat, Joan Pia i
Pie, el que amagar-lo fins el 17
de mara, acompanyant-lo despeas
a la frontera, on va ésser detingut el Salat per la policia, manifestant anomenar-se Ignasi
Ilernandez Bernaco, i ocupant-seIi pessetes en ballets del
Banc d'Espanya i 8,760 franos en
bitllets- Els testimonis que van
declarar ahir aún Anton López,
Elles Gallego, August Balluena i
Florenci Morata, deixant de comparèixer Vicens Francas.
A les dues de la tarda va sospendre's la vista fins avui a les
deu.
La vista de la causa assenyalada contra els processats Joan
Enumera Teixidó, Emili Alcantara Zamora i Pera Cuxant Pujo'
per a la Sudó segona fou suspesa.
El jnrat va emetre en la acedó tercera un veredicto d'inculPahilitat per al processat Aritoni Lean, a qui s'acusnva d'aspendre moneda falsa i la Sala va condernnar-lo a un any i un dia da
presiri correccional.
Davant del tribunal popular
i acusat del delicte d'homicidi va
comparèixer a la Secció quarta
Joma) Guillén Viteplana, el qui
conduint un auto-comió va alio.
pallar al nen Francesa Esteban
Frasquet, causant-li tant greus
lesions que van produir-li la mort
a l'endemà. El veredicto del jurat va ésser d'incutpabilitat i la
Sala va absoldre al processat.
.ASGENYALANIENTS PER AVU1

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera —Sur. Menor
quantlin Remei Ribera, contra
Clotilde Baulena.
Nord.—Incident. Gaietä Liaräs,
contra la Societat "La Electricitat' .
Sala segona.—Puiverda. Major quantia. Francas° Rigola,
contra Antas Surroca i altres.
Falset.—Erecutiti. Jnsep Sal.
seno, contra Joan Escoda.
DELS JUTJATS

El de l'Hospital, seeretria del
senyor Pastor, ha instruit vint-idos diligencies, havent, ingressat
als calabossos un detingut i l'ha
substituit el de l'Audiancia, secretaria del senyor Florensa.
Estafes

Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Reacia primera ha erren-

paregut Ramon Salat Taranta, de
vint-i-eino a-nys, el qui essent
caixer de valora de l'Administracia de Correas d'aquesta atrasa
va substreure diferents place de
valore per import de 323,32670
pessetes, dirigint-se una vegada
realitrada

eubatraoció a casa

.N'Eugenl Pintó ha presentat
una denuncia per estafa do 2,140
pessetes, contra un subjecte que
ha desaparesout de Barcelona i
Antoni Velasco l'ha dirigit contra
uns parents que van cedir -Il 'dos
possetes amar el número premiat
de la rifa de Nadal aria) la segona,
cense que II hagin abonat les
6,000 pessetes que li corres p onen,
Furts

A Joaquim Escota varan sos-

treure-li de la butxaca tina car
tara amb documenta i un halle
de 500 pessetes.
A Pere Sayos un saquet amIe
2.000 pessetes en plata, mantee'',
dormia a la habitada on posava
A don Juli Eggimauri la cartera amb 850 pessetes, 423 franc:
suissos i diferents documente.
Minyona aprontad,
i

Ha ingressat a la presa Se
gona Fernandez, que va sotstreu ,
re de la casa on servia una cadena i una medalla d'or.
Preccoita'
Merca Caracuel denuneiis qu
un noi de 14 anys, que vivia re
llogat a nasa .seva ha desapare
gen emportant-se-li diners
joies per valor de 485 pesadas.
Què fa la patota

A les onza de la nit va esse
víctima el passat diumenge d'u
atrae don Jaume Polo Atin, e
l'enereuarnent dels earrers de Ro
cafort i iDputació. Tres subjeo
tes pistola en una l'intimaren
l'entrega de diners i afectes
valor emportant-se-li joies pe
valor de 8,800 pessetes i la ea
tara amb documenta i 3 pesae.4
tes en ballets.
Da l'atomptat a l'ex-g o',

vernador
liii ingressat als ealabosso
del jutjat, a disposició del de
Llotja, seeeetarla de Riera, Vicenata
Talcos Ornar i humead Feceel
Calvo, detinguts per suposadtee
complioitat en el complot preparat i frustrat per a atearptair
la vida deis senyers Marrine
Anido i Arlegui.
• - •

Noves reliolose

t

,

Avui, Santa Floren°, 1 Ernes '.
bisbas, i Santa Camina, màrtir.
Quaranta horas: Avui, a l'esgli• sia de Nostra Dona d'Infanter,
Urres. nores d'exposrelo, ae pek,
n'ad del mati a les sis de ta tara
da.
Con da Maria: Avul, Nostr
Dona de la Flan de la Salut,
les Mlnimes, o al Sant Espel
Adorada nocturna; Avia r Tor
de la Immaculada Concepció.
a
a Vettles en Sofragi de les ànimes del Purgatori: Avui, a la se
va capella . Escorial, 153 (Orä
cia).—Torn deis Dolors de Illa
na.
— El dijous tarnara d
Terrassa el nostre prelat docto
Guillamet, donant per acabada 1
lleva Santa Visita Pastoral a les.
parróquias d'aquella ciutat.
--e Ha estat encarregat 41 P
Reeolone el a3rmö de la testa que .
tindra lloo a Balaguer en la día- •
da el Sant Cristi

Dimano, 7 de novembre de me
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tELEGRAMES 1
La questió d'Orient

D'Alemanya

La Post—Guerra

aliada de Constanti-

El general von
Refet Paixá demana l'evacuació
Luttwitz i el fanegueri rotundament
Els aliats
mós capità
Erhardt preparen El Govern d'Angora es resigna :: Una altra nota kemalista Crisi ministerial turca :: La
Greus disturbis a Estambul i Escutari 2 El Soldä es nega a abdicar
situació del Soldá
un cop d' Estat
Será ajornada la conferéncia de Lausana?
Constantinoble, 6.—El Govern dispararen contra els arnotinats mid sigui l'elegit per l'Assemblea
monàrquic a Ba- Constantinoble, repre- kemalista
d'Angora per a desempenyar el
ha enviat una segona causant víctimes.
sentara d'Angora remete ahir als
Sembla que el moviment té un Califat.—Ilavas.
Alts Comissaris aliats una nota nota ala alts comissaris
viera
verbal dient que havent assumit manifestant que el pas dels Es- caràcter decididament revolucio-

nopla ::

Munich, 6.—Van prenent coneistencia les amenaces d'un cop
d'Estat monàrquic a Baviera. Es
confirma que no solaruent resideix a Munich el capita Ehrardt,
sind lambe el general Ludwitz:
També acaba d'arribar l'almirall
von Tirpitz. Diverses assecia010115 patriótiques de Baviera
.s'han agrupat a una estreta comunitat sota el Mol d'Associació patriótica do Baviera.
La informada) parlamentària
onfirma que els elements nadonacionalistes de
de Baviera es mostren actualment molt actius i
s'esfarcen en imitar els feixistes italians.
• Luttzwitz s'amaga sota el nom
*le Lorenz i Ehrardt sota el nom
skichmann. La situació a provinies es mes greu de ço que eg
eonfesa oficialment i el Govern
l'Imperl no ho ignora. Els tepublicans ii demanen que obri
,•ense dilecta, puix els hi consta
la presència dels esmentats
;atente a Baviera.—Radio.
•
BANQUET -:- LA VAIXELLA
D'OR DE FREDERIC
Doma 6.—El banquet celebrat
amb motiu de la cerimònia nupcial de l'ex-emperador d'Alemanya i de la princesa de Reuss és
serví amb vaixella d'or. Es la que
Ion obrada en temps de Frederic
el Gran i que l'ex-Kaiser havia
fet portar de Doorn abans de moiiir la ex-emperairiu.
t Sembla que es consumí gran
quantitat de xampany de les miflore marques. Guillem U, damunt
!de l'uniforme vermell, Iluia el
'torda) color de taronja de l'ordre
sle Reuss. Els altres invitats porlaven tots l'uniforme de l'ordre
'He Sant Joan.—Ràdio.
,UNA COLONIA DE DESTRONATS
PONSTANTI VOL ANAR A VIURE
PROP DE DOORN
1 Londres, 6.—Comuniquen de
Haia que l'ex-rei Constantí fiarà la seva residencia a la torre
ie Moosbergen, prop de Doorn.
*fan començat ja els preparatius
perqué pugui instal.lar-se l'ex soasirä.—Havas.
Londres, 6.—Els diaris publi.. ,quen un despatx de Doorn, segons
qual l'ex-rei Constantí habijarä als voltants de la chiba la
vila Moosbergen. En la. rescent
;Visita que l'exreina de Grecia feu
al seu germà l'ex-Kaiser, visità
'la finca i en contracta l'arrenda-rnent.—Rbs:

el Govern d'Angora Fin‘ministracia de Constantinoble, era
inúti 1 impossible l'ocupació
militar interaliada.
Els alts comissaris aliats comunicaren al Govern d'Angora
que rebutjaven categóricament
la petició.—Radio.
Constantinoble. — El general
Refet Paixà ha cornunicat als Alts
Comissaris aliats que el Govern
d'Angora respectarä el conveni de
Mudänia i reconeixera l'oeupaen5
aliada de Constantinoble, pera
que no admetr cap ingerencia estranya en la marxa dels as s umptes exteriors.—Radio.
ELS ALIATS NO VOLEN EVAQUAR CONSTANTINOBLE
Londres, 6.—Comuniquen de
Constantinoble a l'Agencia Reuter que els Alts Comissaris aliats
han informan al •Govern d'Angora que es negaven categóricament a la demanda d'aixecament
de l'ocupació thilitae intera'i.uli.
—Rayas.
EL GOVERN DE CONSTANTINOBLE DIMITEIX
Constantinoble, 6.—Ha dimitit
el Gabinet. La noticia s'ha sabut
en acabar el Consell da ministres,
els guata (aren advertii.s pel Govern d'Angora que si con'inuaven
en els seus llocs seri , n considerafe com a culpables '
Radio.
EL NOU REG1M A CDn.0)ANTINOBLE

Constantinoble, 6.---A eOrse qüencia de la dimissió del Gabinet Tewfik- Paixà, el Govern d'Angora ha ordenat al general RefetPaixà, ja encarregat de l'administració de la Träcia, que asseguri igualment l'administraoiö
de Constantinoble.
L'ex-prefecte de la cl atat, ZiaBei continuarà en l'auministrache sota la seva direcció Els ministeris seran tancats. ll e' fet-Paixä ha expressat al mateix temps
als generals aliats el desig
mantenir amb ells les mateixes
relacions d'abans—Radio.
Constantinoble, 6.—Els Alts
Comissaris han manifestat al Govern d'Angora que el tratFlit
l'administra-ció kemalista a Constantinoble no modificarà el mes
mínim el regim establert per els
aliats a la dita ciutat.—Radio.
ELS ALIATS I EL NOU REGIM
TURC
Constantinoble, 6.—En una Iletra subscrita pels generals aliats
es declara que el nou sistema potaje del país ha d'esser considerat com una qüestió purament
interior—Hayas.

LA PREMSA ESTRANGERA
ELS AFERS D'ORIENT
suscitarà critiques per tal com
mai no es fa res sense resistenDESTRONAT
Comentalt e I "Manchester cia; veient que els turcs repudien
juardian" r¡es primeres noticies, tole els tractats, com ho anuncia la lletra de Feridbai a Poinrelatives a la possible deposició
del Soldà, deia que les conse - eare, es dirà que el Govern d'An.
qüencies d'equest esdeveniment gora no pot succeir al de Cone •
poden tenir pel món la mateixa tantinoble sense heretar els com portäncia que ha tingut la su.. promisos contrets pels seus pre pressió del poder temporal dele decessors. D'altra part es podrä
IPapes. Ana permeträ al potac afirmar que l'Assemblea d'Angoturc d'acceptar el regim demo- ra ofen els sentiments religiosos
,erätic i de posar-se al mateix ni-. dels musulmans quan es reserva
,vell de les nacions occidentals. l'elecció d'un altre Califa; aquesLa decisiö deis kemalistes pro- tes raons, pera, no valen, al nostre entendre. Si es volia que la
va indubtablement llur coratge
tindrà les simpaties i l'aprovació signatura del Govern d'Angora
de les nacions ocdidentals. No ea oblués verament Turquia, no
po.t dir encara les repercussions calia clausurar el Parlament t'are,
que aquest destronament pot te. ni internar a Malta els diputats
ni transformar al Sola Orient ni els Obstacles que patriotes,
crear ä al Govern turc. La caiia da i als seus ministres en preso -í
certa es que amb aix6 es tendeix ners d'una potencia estrangera,
com han fet les autoritats britäa Suprimir el prestigi fortissint
que els Soldans de Constantino- niques en ocupar Constantinoble
ble han gaudit sempre en el món al 16 mere 1920. Si es volia que
mahometà. Privat de la seva for- el Soldé restes cap religiös' dels
ça i del seu esplendor tesas-01M, musulmana, no calia servir-se
de la seca autoritat religiosa per
el Califat, reduit a una simple
forma religiosa, enriquirà el sea a anatemitzar els nacionalistes
ipoder espiritual, pera perdrä la turcs que defensen la independéneia de Ilur pafs.
se'
t seva força política.
Pe) "Tema" no cal donar mas- LA CONFERENCIA DE LAUSANA
ea importància a l'eleceiö del nou
Segons el "Journal", la Con'Califa, perquè, fet i fet, aix6 no- ferencia de Lausana serä ajor,znes interessa als musulmana. nada. Aquest es el desig expres, D'acf que cal que la designació sat per moltes de les potöncies
del cap religiös que ha de subs • que hi han de participar,
Els turcs han estat particulartituir l'ex-Soldä sigui feta amb
esperit d'independencia; pel que ment precisos. Recordem que el
, depèn de Freno els mustelmans 30 d'octubre adreçaven una nota
,podran pendre posició amb tota que podria ésser interpretada com
llibertat. Segons aquest diart una acceptació resignada del pro-.
lirandef,• aquest aog estat de coses eediiiient lizst per 1.0,1 potències,
EL, SOLDA DE TURQUIA,

trets per vaixells de guerra haurä d'efectuar-se mitjançant permis i havent do saludar a les
atutoritats kemaili ,t es en entrar
al port.—Radio.

nari. La agressivitat dels amotinats va dirigida principalment
contra als anglesos.—Radio.

EL PROGRAMA D'ANGORA A
LAUSANA
Constantinoble, 6. — Informacions de procedencia anglesa
druen que ha arribat a aquesta
capital un telegrama d'Angora re
ferint que la Gran Assemblea Nacional turca després de Ilarga
discussió ordené a Ismed-Panä
que obtingui do la Conferencia
de Lausana la realitzacid dels
segü-ents punts:
Primer: Frontero previates
en el Pacte nacional.
Segon: Pagainent d'indemnització pels grecs.
Pareen; Malicia de les capitulacions.
Quart: Modificació de la frontera de l'Irak a Mesopotämia.
Quint: Absoluta independencia
financiera, política i económica.
—Hayas.

EL SOLDA NO VOL ABDICAR

Constantinoble, 6.—El So'dä
ha publicat una proclama dirigida al poble desmentint el rumor de qué pensé,: abdicar.-111dio.
LA RESPOSTA DEL ALIAT 3
Constantinoble, elle
comissaris aliats han oposat una
negativa terminant a la demanda
formulada pel Govern d'Angora,
tendent a qué cap vaixell de guerra, fos la que fos la seva nadonaliaat, no podes travessar els
Estrets cense obtenir la previa
autorització de les autoritats tur
ques.
Els alts comissaris fonamenten la Ilur contestació !negativa
en que la demanda formulada pel
Govern d'Angora està en contradicció g mb el que estipula l'armistici de 1918 i el conveni de
Mudänia.
A la nota facilitada pels alts
comissaris aliats aquests declaren estar resolts a guardar una
extricta neutralitat en ço que es
refereix a esdaveniments politice
exteriors a Turquia, peró que al
(maten temps complican sense
vaciLlacions la missió que els
incumbeix, fent acatar les estipulacions del conveni do Mudé.
nia i mantenint Penetre mentres
sigui necessari.—Havas.

ELS DEUTES DE TURQUIA
Paris, 6.—Diuen d'Angora que
la Gran Asemblea Nacional no ha
intentat mai renegar dels deutes
de Turquía, com deien tendenciosos rumors que han circutlat.
• Prod'aix6 es la conservació de
tota l'administraciö del Denle pú
blic a Anató:ia.—Radio.
SERA AJORNADA LA CONFERENCIA DE LAUSANA?
París, 6.—Es dána com a molt
probable que la Conferencia da
Lausana sigui ajornada.
En els cercles ben informats
es diu que a conseqüència dels
darrers successos ocorreguts a
Turqu:a, Itélia te el propósit de
demanar que aquesta Conferencia
no cornenci ins el dia 20—Havas.

EL SOLDAT DESTRONAT VOL.
ARAR A LA INDIA

París, 6. — Al "Pe j Parisien"
comuniquen de Constantinoble
que el soldé destituit té la totencid de dirigir-se a la India:-41avas.
VIOLENTES MANIFESTA0101118
A ESTAMBUL I ESCUTARI

PALESTINA .VOL, ESSER INDEPENDENT
Londres, 6.—Segons els diaris, ha sortit de Jerusalem una
delegació àrab amb l'objecte
demanar a la Conferencia de Lausana la independencia totai de
Palestina.—Havas.

MORTS I FERITS
Londres, 6. — A l'Agència Reu
ter comuniquen de Conetantinoble que s'han produit violantes
Mánifestacions a Estambul i Es-.
catar', contant-se morts i ferias.
Els gendarmes auras tingueren
que penetrar a la zona de Txanak
Segons el "Daily Express" la
policia militar anglesa hagué de
disparar contra eas manifestants
turca .—Havas.
Constantinoble, 6. — Els extremistes turcs han provocat en
aquesta ciutat seriosos disturbis. En molts barris s'han regletrat colaisions d'importäncia.
Els amotanats es dirigiren al palau del Soldé havent' d'intervenir les forces angleses, ls quals

LES DECISIONS D'ANGORA ACATADES PELS NIUSULMASIS
Londres, 6. — Telegrafien de
Constantinoble als diaris que les
Corporacions musulmanes d'a-quella capital, sembla que han
participat al Govern d'Angora
que s'adhereixen a a decissiö
presa per la Gran Assemblea Nacional relativa a la supressió del
Soldanat.
Afegeixen els despatxos que es
possible que el fill d'Abdul-Ha-

sota reserva de facilitats telegräfiques i de l'exclusiti dels delegats de Constantino. Fou dissabte que les instruecious eigueren trameses pels alioli a Cons •
tantinoble. Cal que la comunicada sigui lela a Hamid-bei i enviada a Angora. En aquest interval, una nota nova a arribat a Angora, anunciant que la delegació turca no partiria abans que la
resposta dels aliats ,fos rebada
pel Govern kemalista. D'altra
parí, Anglaterra i Itàla demanen
Lambe un ajornament. La primera amb el desig de conèixer el
resultat de les seves eleccions, la
sazona dl primer contacte del senyor Mussolini amb la Cambra.
Aquest ajornament podria posar-se útilment per a fixar amb
netedat el pla de treball que caldra seguir. No s'ha convingut,
per ventura, que hi aborä dues
conferencies paral.leles: una relativa a la pau, l'altra als Es treta? Cada dia, pera, noves po,
bidés reclamen Hur participació.
Dies passats, era Polönia. Arä,
es Belgica, i totes dues invoquen
arguments excel.lents. Per a fer
obra präctica, el mes asenyat Seria ordenar les qüestions La pu
d'Orient comporta problernes
molt diversos: el primer és la li,quidació del conflicte greco-tuna:
el segon la revisión del Tractat
de See res.
No es tracta do muetipliear les
Conferencies, sind d'organilzae
seriosament el treball. Hom con
cap melt be, un acord
imint les grans linies damuut
les quels diferentes Comissioas
treballar,en per a preparar ells
detalle del nou Estat d'Orient.
LA it4FLUENCIA DE MOSCOU
_.
TURQUIA

lt

-; una correspondencia da
caaleutannbles apareguda al

"Manchester Guardian", el Govern de Moscou exerceix una influencia manifesta sobre el Govern d'Angora. Des del punt d'ovir polític, aqtiesta influencia ha
estat sense dubte notable, pera
des del punt d'ovir económic, ha
estat negativa, per la simple rall
que no es pot introduir la necionailitzaciö o el control de les in,
dústria; floss pot fer la iguerra de ,
dúetries en un pais que no té in.
classe a un pals on no hi ha classes; ni distribuir terres en un
país en tothom és propietari. Una
revolució social no és poasib:e a
Turquia; en canvi es possible una
revoluciö politice tal -corn entenem aquestes revolucions a Oc-'
cident.
En es) que es refereix al Solidé,
el corresponsal del "Manchester
Guardian" diu que la polaca de
Turquia es divideix entorn de les
mesures que cal pendre. Alguns
volien treure al Solda els poders
que tenia fins avui i fer-ne una
mena de Pontifex Mahometä,
mentre els altres ii acallen mentenir tm caräcter polltio ultra el
religiös. Tots estaven, pera, d'acord en la necessitat de reformar
profundament les institucions.
Creia aquest corresponsal que els
francesos havien d'haver posar
tota la influencia Hur sobre el
Govern d'Angora i sobre l'opinió
pública de Constantinoble, perejil?) la qüestió del Soldé no fos
resolta sind després de conclou,
res la pau.

REVOLUDIO TURCA
Aegons el "Pópulo", d'Itälia,
ens trobem a l'epfleg de la Huila
entre les dues capitals turques,
ja durant la conferencia de Mudänia el Govern d'Angora, enfor •
tit per la victörla militar, va esser sol davant dele atleta i Grecia a -ter sentir la so y a veu. Cal
\24.,

Els membres de la
Comissió de Reparacions aliada
declaren que es
poden discutir
les proposicions
alemanyes

ITALIA I IUGOESLAVIA : CARVI
DE TELEGRAMES
Belgrad, 6.—Mussolini ha telegrafiat al senyor Nintxitx assegurant-li quo les relacions entre
els dos paisos han d'afermir-se
en un sentit de cordial amistat.
Ninlxitx contesté a Mussolini que
s'esforçarà zincerament per a
consolidar les relacions entre els
dos paisos, units per nombrosos
interessos i sobretot pel record
sagrat de la sang vessada en comú.—Havas.
LES REPRESALIES FEIXISTES
Roma, 6.—Ahir a Portdenone
els feixistes ordenaren l'exilament de deu dels mes importants
republicans i socialistes de la
ciutat, entre ells el diputat Ellers
i l'advocat Rosso, als guata es
doné un termini de dotze hores
per a abandonar la ciutat.
L'orgue oficial del partit republicä italiä ha publicat una crida a tots els republicans d'Itàlia,
dient que malgrat el triomf del
feixisme, que provocarä les mes
greus conseqllencies per al país,
els republicans es mantindran en
el seta lloc i confiant en la doctrina de Mazzini.—Ràdio.

MUSSOLINI CONSERVARA LA
CARTERA D'AFERS ESTRANGERS
Rama, 6.—EI diari "Corriere"
d'Itälia, diu que tot el que s'In
dit i escrit, respecte de qui seria
designat per a ocupar la cartera
d'afers estrangers, resulta inexacte ja que es pot afirmar que
el senyor alussolui ha resolt definitivamout conservar aquesta
cartera.—alavas.
ELS FEIXISTES CONTRA
SFORZA
El *Messaggero" diu que en
passar el tren que conduia al
comte Sforza per. l'estació de
Busconees produf un incident
provocat per íes protestes dels
feixistes, els quals desenganxaren 'el vagó on anava el senyor
Sforza. Le 3 autoritats han tinigut d'intervenir-hi per a restablir l'ordre. A Ton i es prengueren per aquest motiu, grans precauciona en passar el tren.—Radio.
ELS REBELS IRLANDESOS INCENDIENLA CASA DE CD"R7US
DE DUBLIN
Dublin, 61 —Un grup, formal
per quaranta individus armats,
incendi) ahir al mata reí:Ud de
la Casa de Correus, el qual ha
quedat totalment destruit.—Havas.

recordar que en aquells dies les
diverses agencies ' d'informacie
van extendre la nova segons
qual el Govern de Constantinobb
era considerat saigut de fet i de
dret. A la vegada, el Govern
Constantinoble vivint de les velles
incrostacions del passat regia',
de gitjós de participar d'alguna
manera a la vida de la Turquia
nava, volia mantenir el seu lloc
i s'esforçava per a presentar davant d'Europa un Imperi otomä
amb dos fronts, amb dos Governs,
dues capitals i dues politiques.
Aquesta täctica, evidentment
suggerida per a salvar l'autoritat
temporal del Califat, havia de du.z
inevitablement a un dual entre
els dos Estats sorgits en un maten pals i a una crisi que el Govern d'An.2.,ora ha resolt amb un
cop d'autoritat. Es una revolució en pena regla, que separa
netament els poders espirituals
dele regulars, instaurant la voluntat del poble en el Govern
la Necia.
Es probable que el Govern de
Constantinoble no acolliré molt
resignadament aquest cop que el
condemna a mort; es de creure,
perd, que a tota Europa no
batirá cap borne polític disposat
a defensar ia seva causa que es
encara la d'aquella vella Turquia
que ens ion enemiga durant la
guerr i que s'aliä ami) els trapería centrals per a perseguir un
tomni d'imperialismo absurd dantunt la civilitat de les Nacions
clu il'Occidsent d'Enrope.
Per als italians que segbeixen
ernh simpatía la renaixença d'un
pata que re-conquista la seva Iltbertat, el Govern da Constantinoble deixà d'existir el día que
fu sobrepassat per un Gavera
mes jove que ¡mposa davaat dgl

Paris, 6.—Comuniquen de Bera.
Ifn al "Journal" que tots els mera
bres de la Cemissió de Reparacions han considerat que no poa
dien en absolut ésser objecte de
discussió les proposicions ale-,
manyes.—IIavas.

L'ESTABILITZACIO DEL MANO
UN PROJECTE DE BRADBURY
París, fu—Telegrafien des de
Berlín al "Petit Parisien", -que
lord Bradbury ha presentat un
projecte per a la estabilitzacia
del marc, basa!. en una combinació per la qual quedaran afees
ladee les restrves nrietäliques de/
Reich. Ele Bancs estrangers Tarjen una reasseguranea solidé na seguint un procediment areleg al emprat per a beecemptar
ela bons del tresor de Bélgica.--.
Hayas.
EL REGRES DE LA corvo/u:o
DE REPARACIONS
París, 6.—Comuniquen de Bel',
fin al "Matin", que la Comissió
de Reoaracions regressarä a Paris el dia 9. El die 7 tractaré amb
el Govern del Reich les qüestions
relatives a les entregues de fusa
ta i carbó —Hayas.
Brussel.les, 6.—Com se sap, el
Govern belga, d'acord amb el Govern trances, sobre la necessitat
de reunir el mes aviat possible,
una Conferencia interaliada a
.BrueseLles, havia Invitat al Gevern angles. El gabinet de Lloyd
Geonge no va creure ()portal ac,
cedir a la invitació, perú amb
motiu de noves gestions dc Brus
selles el gabinet britànic ha con
testat favorablement.
Anglaterra es farä representar
el proper desembre a la Conferencia interallada per a la solita
ció del problema de les Repara,
ciens 1 lord Curzon ha manifes,,
tat que es complaurà asaistint-hi,
Encara no s'ha decida res en
ço que es refereix a les converses m'eliminara que tindran lloe
entre els primera ministres deis
Governs aliats. eer6 el Govern
belga provocarä probablement
aquesta entrevista previa 1 el re,
nyor Theunis es traslladarà a
l'efecte a Parte, a Londres i a
Roma.—Radio.
FELICITACIONS I ENTUMAS.
MES
Roma, 6. — Nombroses sociesei
bits de tots els caràcters envien
despatxos de felicitació a Mussolini. Ui tingut lloc una gran
manifestació, en la qual torea
aclaniats el rei i l'exercit. La ciue
tat estigué il.luminada i envio-i
massada.—Havas.

nien el dret a la seva existencia,
anul,lant receló dels imperialisa
mes estrangers que cometeren
l' , quivneacid de no tenir-ho ea
cample.

LA DARRERA AVENTURA D'EN.
VER-PAIXA
Interrogat per un enviat es4
.patiail del diari bolxevic, ido
Moscou, "Isvestia", Enver-Paixe
ha dit:
"El nostre moviment no té res
que no pugui esser revelat a l'o.,
pini6 pública de tot el món. Lluis
tein per la nostra independene
cia: Som arnies dele que la receneixen i enemics dels que la
combaten. Creiem que com mea
Estats independents es formafan, mes acreix la força de risa
la. Angora ha demostrar que la
paraula impossible no existen.
Kemal ha acomplert un mirada.
Per be que nosaltres no eitern
d'acord en alguna punts, ad el
primer de recenaixer que la tova
obra, ha estat una de les mes
grane ,aküries de Turquia i de
l'Islam.
No existeix el moviment_ pan
turänie, dcl qual tant se parla.
El fet es que tot l'Islam s'ha des,.
vetllat. Es musulmans han com.
'ves que no poden romandre silenciosos en aquest moment. .11
costat de la civilitat europea
ha una civilitat asiätica. El Japa
ha estat el primer a fer conei•
xer aquesta veritat. El mön anosulmä el seguen d'aprop. Si tole
els Esteta mnsullmans s'ajudess
sin reclprotament, representas
rico en l'esdevenidor un dels mes
gran factors de la reconstrucciä
del món. L'Islam i l'Asia estan
compenetrats amb el principi wil-;
soniä
la andependenata, 4,1114,
poble1/4

et
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LA

CONFERENCI ES
nia a Màlaga per a cobrir amb el
seu import el Mica que tenia a
casa me ya, tota vegada que, com
avui ministre cobro 2,000 pessetes al mes i en necessito 10.000.
Dones be; amb l'import d'aquesta casa en Une per a cobrir
aquestes 10.000 pessetes durant
22 n'esos. Ja es poden figurar el
disgust que tenia en suposar que
estävem en vigflies de morir!
Doncs, ara ja ho saben, ostia
disposat a romandre al Govern
fins que es compleixin aquests 22
mesos.
Ha arribat després al Consell
el ministre de Foment, i en dir-li
els periodistes -que el president
havia aunciat que el senyor Argüelles donaria cornpte del seu
viatge a Vilafranca del Penedès,
el ministre ha dit:
—Les carneros d'automòbils a
les quals he assistit, han estat
molt interessants,..perque revelen
cases espanyloes per a acudir a
l'esforç enorme que han fet les
aquest concurs. La concurrencia
ha estat bona i enorme.
Les cases espanyoles presentaren cinc cotxes i tres marques i
han estat molt be, puix encara
que no han guanyat el primer
premi, han obtingut un quint i
sobretot han revelat l'enorme
progrés realitzat per la indústria
nacional, ja que no es tractava
de cotxes de turisme, sin() de
motors d'extraordinària potencia.
Els altres ministres no han dit
res de particular.

El Consell de Ministres

Es resolen diversos expedients
El sots-secretari de la Presidencia ha manifestat que el Consell de ministres començarà a les
quatre de la tarda.
Ha afegut que el president havia rebut molts telegrames de
felicitació per haver resultat
les en l'accident d'automäbil que
aefri el dissable.
A L'ENTRADA

A dos quarts de cinc s'han reunit el ministres a la Presidencia per a celebrar Consell.
El primer d'arribar ha estat el
cap del Govern, que ho ha fet a
tres quarts de guatee.
Els periodistes l'han felicitat
per haver soda., il.lès de l'acident
de Fautomebil.
—Si, en efecte, podia esser
molt i no fou res. ES veu que la
Providencia em segueix protegint,
a pesar del comte de Romanonos.
—Serà llarg el Consell?
—No ho cree—ha dit el president del Consell.—Hi ha noquee
coses pendents, pule jo no en
tinc sind quatre o cinc, sense importància. Jo cree que els dedicaren principalment, a estudiar i
resoldre la prórroga de la llei de
sedistäncies.
Alguno ministres han demanat
el Consell por a resoldre coses de
Ilurs respectius departamento.
—La setmana entrant començarem a trehallar—ha observat
' un periodista, aeludint a la reunió de les Corte.
El president, sense contestar a
PaLlusie, ha continuat parlante
—També escoltarem el ministre de Foment, que ens informara del seu viatge.
El ministre de la Governació no
ve al Consell perquè ha mareat
al seu distriete a recollir la famil
—De política, caldrà esperar?
insistit un periodista.
—La setmtut entrant—ha contestat ei
el senyor Senchez Guerra
e—anirem a les Corte, contra el
qu e asseguraven alguns.
En alee s'ha equivocat el comte de Romanones, com s'equivocare en el restant.
El ministre de Grecia i Justicia ha arribat despees, manifestant que portava al Consell un
expodient dictant regles, per a -feria transformació de les obligadone carceläries, que passen a
l'Estat.
Ha arribat despees al Consell
el ministre de Financetee
—Ignoro que esperen vostès de
mi—ha dit el senyor •Berganifn,
en veure's vernat pels periodistes
—perquè ja estem desahuciats,
gairbeé expirara, i no tenim cor-;
da a penes sid5 fine el dia U.
—No tan curta—ha replicat en
el n'alele to un repórter. — Almenys fins al dia 20 () 25.
—Això em fa respirar—ha dit
el ministre. — Es una noticia
agradable la que em donen.
Jo porto al Consell un decret
adjudicant la fabricació de cerilles fosfäriques, despees d'haver examinat les proposicions
presentades al concurs, i la re-.
dudó del decret per a aplicar la
concessió de les primes al carbó
asturià, un cop el tractat amb
Anglaterra este a la "Gaceta" i
ha d'aplicar-se aviat. I res mes,
perquè vostès m'han tranquellitzat respecte a la me ya vida minis/erial
Per cert—ha seguit dient el
ß enyor Bergamin—que jo vaig
vendre fa poc una caseta que te-

A LA SORTIDA

Minuts abans de les set ha ocabat el Consell.
En la reunió foren aprovats diversos expediente i els assumptes
de que parre el ministre de Finance a l'entrada.
També fou aprovada una pro. posta del ministre d'Estat, referent a negociacions portades a
cap a Roma.
• En Bergamtn, en sortir del
Consell, digué test ivarnent als periodistes que allí es trobaven, que
per allä a la tardor de 1924, quien
governin els lliberals, els Consells
que aquests celebrin tindran doble durad() que els d'ara.
1 La nota oficiosa din:
NOTA OFICiOSA

Un llibre catalá de valor internacional
problema do l'Escota cm l'Oriental:in Professional
Aquesta es la qüestió que trae.
ten les comunicacions presentades pels senyors Lipmann i Ruiz
Castellä a la II Conferencia, publieades en el volum que acabe
d'editar l'Institut d'Orientad()
Professional de la nostra Ciutat
i als quals ens referfem en una
nota precedent.
Les dues comunicacions ocie
'dos especialistes esmentats, tenen una gran valor, per la Iluin
que duen en aquesta materia que
tant preocupa as que es dediquen
a les investigados de l'orientació
pr ofessional i que s'inteiressen,
a mes, perque lote els organisnies que poden. aportar una collaboració a la seva tasca la dug uin tan metodazada com sia
PO ssible.
Cal recordar, en l'aspecte d'inter venció de la Pedagogia en l'oMe ntació, el fascicle (1) Publica'.
-Per l'Institult d'Orientad() Profes
-atonal de Barcelona tractant d'edil-lefa problema, ja que pot dir-se
euro .equegt treball erg ‚la up ree

EI

ta de les obres de reparada d'una
Caserna a -Ceuta.
Exempeid de subhasta pera
construcció dun pont a Larraix.
Diversos acorde de llibertat
condicional.
Fomente—Subliasta d'obres del
ferrocarril de Fortuna-Caravaca.
Grecia i Justicia.—Dos expediente d'indult de penes lleus.
Expedient de determinad() de
normes per a l'aplicada del R. D.
de la Presidencia sobre gi tras hat a eärrec de l'Estat de les
AlYiPLIACIO DEL CONSELL

funcione carceleries.
El Consell de ministres s'ha
dedicat quasi per completa als
afers del Marroc.
•
Präxima l'arribada del general
Burguete, En Sänchez Guerra ha
cregut convenient examinar els
especies dels darrers esdevenimonis, tractar de la marea de
les operacions i treballs per a
la implantad() del Protectorat.
El perllongament de la Llei
Substàncies afecta solament a les
companyies ferroviàries i a les
primes sobre el consum de carleó nacional. •
Els denles assumptes que s'indiquen a la nota oficiosa elan
despatxat ràpidament.
MUSSOLINI I ESPANYA
L'ainbaixador d'Itätia ha visitat aquest mate al ministre d'Estat per a llegir-li un telegrama
de felicitació trames pel nou pro
sident del Consell de ministres
del seu país, senyor Mussolini,
en el qual ti encarrega transmeti fa seva salutació mes afectuosa al Govern espanyol, i el sen
desig de que continuin les bonfssimes i estretes relacione que feliçment existeixen entre ambdós
países. .
El ministre d'Estat ha contestat e aquest telegrama amb un
altre agraint la enlutad() i cerresponent-hi amb igual desee
que els exposats pel semen. Mussolini.
EL MITINCI DELS LLIGERALS
CONCENTRATS

Alguns periódics d'ahir Itencen la suposició de qué potser
fos suspes Pacte que projectava
celebrar la roncentracia 'liberal
el praxim divendres a Saragossa.
La noticia no és exacta.
erecisament ahir conferencie
arel) dl marques d'Anuiremas
senyer Gascón i Marfil enearre-,
gat de marear a vui o demä
Saragossa amb Pobjecte
mar els preparatius per a cele',
braca) de lacte polftic anuncia'.
Els expedicionario arribaran a
Saragossa el dia 10, a les quatre
de la tarda.
El mfting serä a les sie, parlant breument els senyors Alba.
Alvarez i Gasset.
Fan ä el resurn deis aliscureoe
el marques d'Alhucemas. fixant
els termes concrete que &terma.
'rieran la _situad() i actitud de les
torees concentrintes, davant els
!n'obten-les achuals.
A la nit del mateix dia se celebrarä un banquet popular i
din següent, despees d'esmorzer
a Saragossa, sortiran cap a • Stadrid pls expedicioneris, a excepció del senyor Gasset que anirä
a visitar, en representad() deis
concentrats, les obres de regar
Pan Aragó.
El diari oficial publica:

"Després de donar compte el
ministre d'Estat d'alguns assumptes de tràmit del seu departament, acordà el Consell auto! trazar als ministres d'Hisenda i
Foment per a redactar el Reial
Decret sobre concessió de primes
als consumidors de carleó nacioa
eee
Va reaoldre també l'expedient
d'adjudicad ó de la fabricad() de
cerilles fosferiques.
determinats adietes, utilitzats
S'acorda el perllongament de
en l'actualitat, de la vigent Llei
de Subsistències.
També s'acorda perllongar per
tres mesos el R. D. del marques
de Cortina sobre tarifes ferroviädes.
Done compte el ministre del
Treball de la redacció definitiva del projecte de Llei sobre vagues de funcionaris palies, que
fou aprovat.
El ministre de Marina liegt un
•projecte de R. D. que s'aprovä,
sobre orgernitzaciú de la comptabilitat del Cos d'Infanteria de Marina.
El Consell exa ninä i aprovà les
Bases que s'han ile sotmetre a
la Santa Seu per a complih el
precepto legal vigent sobre amorPARTIT FUTBOLISTIC
tització de places eclesiàstiques
Aliir es va celebrar un partit de fuien els Cabildee Catedrals per a bol entre l'equip anomenat de probables
compensar els augments
i l'equip titulat de possibles.
gats al clero en els pressupostos I Els equips estan formats pele millors
jugadors de la regió central.
de l'Estat.
S'aprovaren els següents exEn el partir, que fou molt renyit, resultaren vencedora per cinc gols a dos
peedients:
Guerra.—Exempció de subliase els posisbles.

L'obra de l'Iustitut d'Orienta.ció ProtSsional
sum anticipat de les dues comu:
nicacions presentades.
En les dues comunicacions, el
doctor Lipmann i el senyor Ruiz
Castellà estan conformes fue
l'Escota no pot, per ella sola, entrepereire l'orientació profesional, sind que ha de limitar-se a
procurar als centres orientadors
una part dele materials que necessiten; perquè l'Escota 'tomes
pot facilitar-li una part de les
nombroses dades que li eón necessäries per a da pràctica de la
seva missió orientadora.
Sagons el Dr. Otto Lipmann.
aquests materials han de versar
sobre la mena de treball que pro(ereilen els deixebles: sobre les
veres capacitats inteLle,ctuale, es
a dir, l'Escota ha de preocuparse d'una serio d'objectius que
han de servir a l'orientador per
donar-li un coneixement
noi, coneixement que ningú com
el mestre pot tenlr, sobretot per
a suggerir il'ensenyarnent professional que millor s'avindria nivele
el seu caracter, tenint eobretnt
en compte la diversa disposició
rlemostrada pel nol en ele (Ida.
renta troball* @acolar&
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PUBLICITAT

L'Assemblea patrork •. 1

Les conclusions

votades
Les conclusions aprovades en
l'A ssemblea convocada e
jr la
Defensa Patronal Mercantil són
les següente:
Primera: Tenint en compte
que l'article novè de la vigent
Llei electoral din que el càrrec
de diputat a Corte es gratuit i
voluntad, l'Assembtlea estima que
la concessió de dietes o remuneració (lúe el Congres aprovä es
Illegal per la seva oposició al
presunta legal abans mencionat.
. Segona: Que havent-se seguit
per la concessió de retribució als
diputats el procediment de una
proposició incidental, i no el de
una proposició de llei, qua derogues ele preceptes de la Llei
el lectoral vigent, es soleiciti del
Congres es deixi sense efecte la
concessió de les dietes.
Tercera: Que l'Assemblea,
creient interpr2tar l'unänim sentir del país, considera, ä mes d'He
legal inoportuna i sense justiacacid la concessió de dietes als
diputats, portada a cap per una
petita representada de la Cambra i amb la circumstància du qué
aquest augment en les desposes
palenques sala portat a cap a
Paprovar-se un pressupost que
porta en si un delleit inicie( i
quan al mateix temps es votaven
les dietas les Cortes augmentaven les contribucions.
Queda: L'Assemblea aixecarà
respectuosa petició al Rei per a
impetrar > que faci Os de la prerrogativa constitucional a l'efecta, de que pugui manifestar-se
Iliurement la voluntat del país
sobre la concessió de dictes als
diputats.
Cinquena: Tenint en cumple
que la realitat ha pnsat de manifest que l'organització actual
del Parlament espanyol no soleen, ni aten d-egudament les necessitats nacionals, estima l'Assemblea que en ell i en els organismes provincials i municipals
de l 'acció popular han d'estar
totes las classes, elements, interessos i ateivitats que integran
el pele, perque ells siguin fidels
rellene del mateix.
Sisena: Que aquesta representada de totes les classes, interesaos I activitats 'de la nadó
en el Parlament deis altres Cossos electius sigui per elecció directa i en proporció a la impontängia que les esmentadas classes lene . nen el pato.
Sitena: Que com a maj à per
a arribar a una repreeentaai6
per classes -es &mana la inmediata reforma del Senat, perque
a dila Camhra vagin els representante deis interessos necionals i no ale politice de partit.
Vuitena: Que la reforma de
l'actual composició eliel Senat sigui per as donar representada
ale contribuients directes de l'Es
tat, als Gremio, als representante
da, classes tradicionals, de la noblesa i el clero, a les corporacions cienttflques espanyoles
(pie resideixen a América i a les
Associacions femerfines d'Espanya; aquestes dues darreres,
co lidiase d'un sentit d'intercanvi espiritual i covercial amb
Amèrica, i com a reconeixement
a la dona d'un •alement de positiva valua utilitat per .a la governació de l'Estat.
Per a l'execució d'aqueeta reforma hauran de variar-se també les condiciono actuals per a
ésser elegit senador, en el eenttt
de que aquests portaran repre-

PREMSA AS SOCIAD A
CORRESPONSALS
sentació de torees i inGeressos
La questió del Marroc
socials, no d'opinions politiqueo.
Novena: Qua per tal d'arribar
a aquesta representad() per clas- El general Barrera
ses l'Assemblea es dirigeixi a totes les ' forcei vives de la nació,
i el Raisuni
per a demantir-los-he com una
El soto-secretan dell ministenecessitat imperiosa i urgent,
que s'organitzin i preparin per a ri de la Guerra, general Barrera,
ha dit, en rebre aquesta tarda
Pevelució que es projecta.
Deu: L'Assemblea, estimant els periodistes, que al Marroc no
digne d'agraiment la convocató- hi havia novetat.
Refarint-se a una informad()
ria feta per la Defensa Mercantil Patronal, encomana a aques- publicada per un periódic en la
ta entitat la tasca de propagan- qual es diu que el Raisani li hada i d'acció per al compliment de vis fet ofrena d'un faul, ha dit
les seves coneldsions, assestida que era certa la noticia en part,
per una representació de les or- pula el cap moro Caerl el regal
ganitzacions que s'adhereixen, i de la insignia de ganeral, per6
u las Associacions representades ell no l'acceptà.
per igual fi en les provincies en
ARRIBADA DE LEGIONARIS
les quals radiquin, perque aguceAquest mate han arribat a Ma-'
ta organització i propaganda ar- drid uns 300 legionaris, procea
ribin a tots els termes del terrldents de Ceuta, Ilicenciétes per
tori nacional, t'Iris que es cong o- haver acabat ello seus compromiqui una nova Assemblea que san- sos. Entre ella figura ei
cioni o modifiqui aquests acorde. ja Artur Casanueva.
Onze: Com a complement de
SOLDATS DESAPAREGUTS
la reforma del Senat es demana
Segueix ignorant-se la situació
la representad() proporcional a
les eleccions de diputats a Corte, del tinent de regulars Puga i deis
13 soldats europeus i indígenes
provincials i municipals.
Dotze: L'Assemblea encornarra que caigueren despenyats des deis
al Comité organitzador, assistit einis de Tikermin en ésser fede les representacions que cre- rits.
gui oportunes, portar aquestes SOBRE L'EXPEDIENT PICASSO
condusions al president del ConLa Comissió parlamentària que
sell de ministres i demanar au- estudia l'expedient Picasso, que
diencia al Rei pel mateix motive esteva citada per a dimecres, ha
ajornat la seva reunió perquè han
L'ARLEGUI A MADRID
arribat nous documents que tinAquest metí ha arribat a la Cort dré que examinar la ponencia.
el general Arlegui, al qual visiEl senyor Rosselló, vocal de la
taren els parjodistes.
Comissió ha diriget amb aquest
ManifesM que no havia vist a motiu una carta al president de
cap personat ge, i al preguntar-li la Comissió, senyor Alvarado,
com queuava Barcelona, ha dit:
dient que considera un motiu de
—Al meu entendre, la gent ha deshonor que no resti sobre la
rebut impressió de dolor per la favila del Congrés el dietamende
nostra sortida, sobre tot els la Comissió el primer dia de la
obrers—i parlo dels obrers hon- sessió.
rafe— en quasi la totalitat. Es
Segons nostres T'otee:es, En
mostraren davant meu—segons Rbsselló discrepa de la ponencia
dedui deis representante seus- de lekleale, Zamora en el edita de
profondament afectats.
que les sancione que es propasar'
—Creu vostè, que pot donar-se deurien ésser més energiques.
el ras de que reneixi a Barcelona
Per cert que una alta leerse),
la Iluita social, tal com ha vingut nalitat deia aquesta tarda que la.
fent-se pp els temps passats?
intervenció del general Beren—Aleó sempre es de temer; pe- guer, quien es tracti en el Senat
ja
he
dit
que
desitjo
guardar
lee
de la concessió del seu suplicaabsoluta reserva sobre aleó 1 al- ton. seré d'enorme sanció. El getres coses •
neral Berenguer aportará en 14
Els que perturban la pan de seva defensa argumente d'una exBarcelona no eón més que 200 tremada gravetat,
persones (a les guate l'Arlegül
NOTICIES DE MELILLA
(mentid. durament). Aquestes
MELILLA.—Conf hiendes aqui
200 persones i nitres 200 més.
ene no paseen d'aquestes, en tot rebudes asseguren que el con de
Eepanya, són les que perturben a Tizzi-Azza hi ha concentrada una
diari. de Manera violenta, la vida harca de mes dd dos mil horneo.
També es diu que diversos
del Dais.
Afegí que es propuso descan- grups rebelde estan construint
baleares
a les atores Tikersar, ja que el din 20 complete la
edat per ell retir, i anuncià que min.
En afartfnez Anido no aniré en alFINAL D'UNA ASSEMBLEA
gun tempe a Madrid.
Per no accedir les empreses a IangA l'aludir el periodista a la
manca dreprecaucions preces a la matt de sou demanat pele tipografs,
inunine la vaga general.
seva arribada, va contestar:
—Jo no necessito precaucione.
NOTA DE VALLADOLID
El mateix a Madrid que a BarceAl Teatre de la Comitdia se celebri
lona, tothom ha arribat al meu
despatx cense la mes petita di- la sassie de clausura de l'Assemblea dq
ficultat. Corlee a la gent amb la defensa mercantil patronal.
Pronunciaren discursos els senyors
qua] tracto. Porto quaranta I
Crespo, Salazar, Zurauo, l'agritants anys relacionant-me amb puente, Crespo.
cultor
senyor Fernandez Navarro i
persones de Iota desee 1 condició i sé molt de quins eón aquello president scnyor Castellano, els guata
amb els quals he vingut tractant atacaren amb duresa la concessió de diea Barcelona. A mes d'aleó ja cap tes als diputats, arrenedula per sorpresa
tothom que el que tracti da fer- a les Corts, quan els cI iputats s'haurien
me mal deu procurar arm e enhee de dedicar a estudiar i resoldre 11 problema del Marroc.
segur,
Advocaren perqué es conceden; el vot
a les dones.
QUESTIONS SOCIALS
Censuraren enérgicament que malgasEl ministre del Treball ha manifestat
avui que hacia dictat una Reial Ordre tes l'Estat molla millons que importa
als agricultora
di3posant que continui en vigor el pacte el blat argenti, arruinant
que tenen cstablert provisionalment eis espanyols, taxant-los limo productea
Foren tnolt aplaudits.
patrona i obrera barbera de València,
S'aprovaren per aclamad() les concisomentre resulen les dues parts les difeSins.
rencies que actualment testen en litigi.

Aquests problernes són tres: el bi els inspettors medico-escolars.
La comuni e ee ió del Sr. R
Castell esté lambe d'acord amb de "determinad() d'aptituds, va- L'inspeccid medico-escolar, diu
el doctor Lip.haun ,,ututt a l'aie• lor pronestica deis texto" i "pro- el senyor Salvat-Espasa, ha de
plitud de !a col.laboraci6 del mes. blemas de la intel.ligència en ge- tenir molt present que no es una
tre, i a mét lS (Cr e sideracion; neral". Per a donar soludó a la organització 'solada i de la made caràcter teóric I de comparar primera caldee: determinar les Idea manera que reclama i calels mètodes ba g ue e pr ditero d - aptituds exigidos per les diver- geil per a la seva própia convete, institue l ) .2 0 ...r a la recapte- ses professions per mitjà d'era. niencia el /ion funcionament dels
ció de les dales pi dee e giques, ex- questes i qüestionaris a eatrons, organismes pre-escolars, deu pro
i als obrers i a mes inquirint ex- cürar que hi hagi una 'titila de
p!ira quina mena d'antecedents
aduana al mestre catete, l'Insti- perimentalment les aptituds ele- continuitat amb les obres socials
te t d'Orientació Professional do mentas que cada ofici exigeix: post-escolars. I a continuació el
a mes seré necessari de determi- doctor Salvat explica coin entere
Da [Tetona.
Aquests antecedents versen- so nar els textos artils per a posar de que ha d'esser redactada la Lar.
bre els coneixements del noi, l'o- relleu aquestes aptituds. Quant ja sanitaria de la Inspecció i la
pinió que el mestre té de la seva a la segona qüestió, resoldrà si manera COM podr à esser utilitla brenca d'ense- el text emprat es el que cal utilit zada per Porieneació professionyament en la qual mes es dis- zar. La tercera comporta dos nal.
Parla el senyor Thery de la
tingeixi, talent o disposició es- probletnest el de correlació entre
pecial que pugui posseir; els de- la intel.ligència general i cada ap necessitat d'un mètode präctio
tectes, inclinacions; quina mena titud especial; i la determinada, d'orientació professional'. Diu que
de la intahlierencia general.
de coses apren amb facilitat,
aquesta Oeste) ha estat tractaEl doctor Lucena, tracta, en la da principalment i que cal rena elasse de jaca Ii plauen nade,
a quino estimule (raons, prome- seva comunicació, de la impon- soldre-la en conjunt. Proposa que
tences (càstigs o premio), obeeix täncia del factor medie en PO- es faci una crida als especialisrientació professional, que creu tes de l'orientació professional
etc., etc.
ha d'ésser considerat com a pri- per a establir un organismo cenII
mortilal, car de la seva tasca se'n tral que rebi tots els documente,
Els problemes de l'Orientaol6
apronta el Laboratori psicome- que reparteixi els treballs
S'ocuparen dels problemes que trie. I proposa una fulla médica (lacta un programa d'accid complanteja l'Orientació Professio- en la qual són compreses totes plet que cada servei utilitzara
nal, des de diverses punta de vis- les dados, referents als antece- segons els seus medis i anihient,
ta, els senyors Claparede, Luce- dente familiars del consultant, i procurar un Iligain entre totes
/les, seves &elle antropometriles institibions d'orientad() prona, Geuthier, Barnils, Mauvezin,
Piorkowski, Robert, Salvat-Espa- &Mes, l'estat dels sentits i ele apa fessional i tenir a tots al corrent
rells
digestiu,
respiratori,
etc.
deds progressos i les realitzaa
sa, Théry, Ruiz Casto' lt i TonUna de les qüestions impor- done. La III Conferencia ha acor
zaa.
El senyor riaparade escala, des tante que caldria resoldre per- dat ja en -la seva reeent reunid
que , en part comporta ha solució una organització semblant, que,
del punt de vista deis psicotéenies, quins eren els problemes de molla aspectes de l'extensió dant, per tant, recollits 1 satisin/Portante que a ello posa l'O. de, l'obra orientativa, do el de la fets en unta ele Lindas del sensor
-„
cohlaboració que han d'aportar. Thory,
¡istntaçi4 krozesional,

El senyor Touzaa, explica la
DoparIa sei
pul
cn itPaal cdi töi qp ul aec el We edee
ne" a l'obra d'orientació profe88ional de la joventut. Historia
tots els esforços feto i . els matodos utartzate 1 explana un pla
d'organització d'orientad() pro-a
fessional que traben), potser, ela
bond arub un xic de presos i anta
manca, de complexitat, sobretot
tenint en coinpte els Institus da
Praga i Barcelona.
Una detallada explicació de tal
manera com l'orientació profese
sional Is practicada a l'Institut
g e (LuEmil Metz de Dommelebin
xenibung,), fa en la seva comunicad() el senyor Aloyse Robert.
Diu que dos o tres anys no poden
donar resultats contundente. Na
obstant s'han obtingut resultats
generals, que permeten d'assegue
rar que des de l'actuació del ser.
sei d'orientació, els cape d'aprematalge i els instructors reco-i
neixent uniinimemet que el noma
bre d'apreents incapaços tes molt
reduit i quo el rendiment en elä
bollera d'aprenentatge va aumentent
S'han fel provee practiquen
amb , grups d'aprenents, els uns
no esconde, els altres sotapesos
als exitmens psicotecnics i temenats, i s'ha observat una minora
'non visible en profit dele daretes.
Aquest -treball del senyor Robert demostra la veritable impera
tencia de l'orientació professio.'
nal porqué Una una idea AMI'
13„,,:
de la cesa efIcäcia,
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DEL MUNICIPI GOVERN CIVIL
Visites
Han vlattat al governador
Junta del Sindicat Lliure d'obrers
La Banda Municipal donit abans d'alar barbera; una comissió de la Llicl seu anunciat concert a la plaga del Rei, ga del Bont 1101.; ita Junta de la
davant d'un públic nombrosissim i devot,
Untó Industrial Metal-hergica;
que escolta religiosament totes les obres les de la Unid Gremial; del Sindel programa, premiant amb prolongades dicat de Patrons tornera i de la
ovaciono la meritissitne labor de Immun- Defensa Social, i una comissió
lada corporacle la valer artística de la del Sindicat Unte de l'en fabril
qual cts cada dia més evident. Una de les i textil,
obres que major impressit5 emulen rauUna multa
ditori fou el "Choral variat de la canA proposta de la Inspecció
tata 140 * de J. S. Bach, i aixe, patentitza la Nsiziva influencia que els con- Sanitat el governador ha impoccrts de la Banda exerceixen en la cul- sat una: mulla de 500 pessetes a
un fabrieant de firines per no
tura del nostre poble
haver comunicat a l'Institut MuUn venedor castigat nicipal d'Higiene l'existencia de
119IIIores zu dIstricte sise rates mortes a la fàbrica.
La Inspeerió fa saber que, doEl tinent d'alcaide del districte VI sen- nada importionela que té el que
yor Blajot, ha interessat de la Comissió es facipaquestrideclaraei6 en cade Fenicio la installació de tres fo- sos anàlegs i per a evitar que
cus elearisc a la plaga de Sepúlveda; i
s'hagin de posar correctius, proCua electrics a la plaga de Sepúlveda; i
cedirä en igual forma i ande tot
de la d'Eixampla l'obertura del carrer
rigor contra tots aquella que inde València en el tros comprés entre
els de Villarroel i Casanovas, el tancar coarin en aquesta falta que el rei omplir la riera de Malla entre Babees giro-nene esmenta com a gren.
i Diagonal.
Trasllat
Ha esta traslladat a Badajoz
411 n11n•n••-n
el secretant general de la policia
de Barcelona don Ramir Cabestany,
III festa
*Ambula .morallt.zadora
Interrogat pels periodistes, el
senyor Ardanaz ha contestat que
no volia parlar gaire del que feFormant part del programa do ria, per a no toser interpretat
no
a la tn en t.
les Fines de Sant Narets, tengue
De totes maneres—ha conalloc en l'espaiós Estadi di Girona la Tercera l'esta de la Sarda- nuat—he pro/1:bn la intervenció
na organitzada pel Sindicat d'Or- dels menors de 25 anys i de les
questres da les comarques giro- darnos a les cases de joc.
nines.
Els generes Martínez
L'estrada presidencial era mag
Anido 1 Arlegul
-nftleam xorndaeglrt
i banderes i al fons s'hi Hegten'
El diumenge mamaren cap a
les paraules de Maragalt:
Madrid els generals Martínez
"La sardana és la (Jalma T1117es Anido i Arlegui.
El eonoert de la banda

i'llinamv/orom IRSTEOROLOG/C DE LA
VAIVERSITAT D BAPCELONA
1922.
3 DM O de novembre de
e
Hoce. d'encomie: 7, 13,18
da 1 el tattell GO la mar,
IIIcITe
y5 4'1; 7627; 760'15,

Seentemetre see 113; 'S'O; 17'9.
Tertnemetre huktt, 9'0; 150; 15'4.
aloman .(centatsItnes de asturaeló).
•
11; 71; 75.
Dlree.Md del ven:, SSE.; sw..• 8 1W.
Velocitat del ,en1 en metres per se-

see. 11 1; t.

Estas de, col, tunales; quail nuvolda;
7.43e1.

Mane de nuvols, strates-eúmulus, cleros; carus-stratus, cumulus-nitalms;
Airabas.
irtn,peraturcs eritema • Pembre
Mirtmi, 19'3.
Mlnlma 104.
'enluta 'arras de terra, S'L
Oactliaeld terinometrica, 11'1, TemPera tuca mitja, 148.
Preetpitaci6 untosa, Ges de los- 7 loores
de
cal di' anterior a les 7 Dores del Ola
la data, O'e intltmetres, 01 cullemetres.
a la
ervaclons
partleulars:
plu:ota
r 017 ,;
tarda.
'• PNEUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dws pesan tes al

roes. Provfneies, 7'50 possetee
tres mead; 15 els sa ídem; 30 un
; any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
'
/ Meeos; 50 els sis; 90 un any.

Demà dimarts, din 7, a les 6

tle la tarda, el doctor J. A. Wenn.berg donarà a l'Acadèmia i Laboratori de Ciencies Mediques de
*Catalunya la quarta conferencia
"Curs sobre Orientacions
eientifiques per a prescriure el
tegiin alimentici a la infància".

CART LJJ ANO
lit.

Ni blanc, 085 amp.
Cellers ARDO A MARISTANY
Bayern rebut, amb pree de publicar-la, la nota segeent:
II R. Console Generale d'Italia
In Barcellona, avverte i connazIonali di questo Distretto Consolare cho vanlassero crediti ;Teje la Russia, di preeentarsi in
,questa R. cancelleria II piú presto possibiie per inseriversi s ui
:Registro.
PARA!GüESI A
yerren, 14, casa Cleie.1- le3
Al mitin que l'ex peble de Sanià celebr à el proppassat dissab-

domà passat, dijoue, a dos quarts
de deu del vespre. No cal dir l'inlores que ha despertat l'anunci
d'aquesta sessie, quo :promet om-

plir de gom a gom la sala d'actes
del Centre, puix com és sabut,
/a dita pel.lícula no es projeetarä als cines público.
Per a invitacions, dirigir-se al
local social (Ros d'Otano, 7 i 9,
prop del carrer do Salmeron),
ONU', dem ä i domä passat, de volt
a nou del vespre.

CORO I LLERA
lit.

Vi blanc, 075 amp.
Cellers &PRO & MARISTANT
L'Agrupació de Comptablee del
C. A. de 1), del C. de la I., assabenta als setas inscrits que el pro
per dijous, die 9, a les deu en
punt de la vetlla, tindrà lloc la
primera de los conferencies que
te organitzades sobre Comentaris
a la nova reforma de la Llei
d'Utilitats a càrrec de don Joaquim Ducet. Aquestes conferencies, que formen un cicle de guatee o cinc, se celebraran cada
guineo dies. L'actuallitat i l'oportunitat del tema CS. presten a
una forte afluencia de socis a les
mateixes, me que la Junta ja lene per descomptat.
LA GARZA. —Exquisit

can, pur.
Els colmados el venen.

CADBURY
Bombona : Xacelata : Cacau

El dia 4 del corrent novembre,
fou oberta a les Galeries Laietanes, aria interessant exposició de
pintures de leurt Seide, la qual
cluearä Oms el dia 18.
11=4=Q:=Etrizaprufflonnemm

El [U

IMFER f‘i E A BLES
SUPERIOrta

sari de la publicació del 11. D. pcl
qual aquest Leime municipal era
agregat al de Barcelona, quedaren aprovades diferents conclu;done i telegrames.

...........„..._...
.1 Compreu caiga

Ronda St. Pero, 7

Plaça Sta. Anna, 9

a preu rezalat

BARCELONA

en la sense precedents

tenTrmmistr.....
-roesra,=.-gsmeasmieresis

1
k

1

LIQUIDACIO
dels magatzems
Splendid
7I•

Bazar

SaLneräri =

71

LiAgrupaci6 Excursionista
de Sant Gervasi, farä cl dia 12
una exeursió seguint aquest itiiterare: Guante, La Battleria,
Montnegre, Sant Cebriä i Sant
Pol.
Sortida, a les 540 de l'estació
do França.
LA GARZA.—Catö selecte i pur

S6n anunciades per a molt aviat
emes conferencies quo donarà a
'rAssocirieiú Lluita contra la Morgatita!. Infantil 1 . 11.111Sire asuele
Pare Oraceä Martínez.

.Sabd "LA OCA"
QUALITAT SUPERIOR
pabricant:
JOSEP ALERM.—lief4TAP.0
. Resulta mol. atraient el pas
carece de Fernando, de-seigpl
cinc a ella de la tarda dels dies
festius, amb motiu de les interessants exposicions dels aparadors, esplendidament iLluminats.
LA GAIIZA. — Can de alta qualitat

*

I.

A la Cambra Mútua Industrial
N'August Reboel va donar una
conferencia sobre el tenia "La
jornada mercantil com a norma
'de I hateen del Gimiere a Barcelona'.

La Pinacoteca

Entrada Ilture
* Exposició de reputafs artistes
altr.2s objectes d'art propis per
ee presento.
Corta Catalanes, e44
S'ha constituit a Barcelona un
Ateneu Hispano-Amerieä de les
Arta i de les L'atece que, segons
edeclaraci6 dele fundadors, ve a
servir l'ideal panamericanista
amb les millors armes. Promet
començar organitzant, sota la direceló de l'orador americio Carles
de Sant Telmo, una serie de conferencies, la primera de les quals
tindrà II« el dia 25 del mes que
SOM a l'Hotel Ritz.

le (U! AIGUF 3

sor-

tiren cap a París i brusseLlee,

coneguts
artistes Joaquim Monbrú i Fe-.
rran Canteó.
en valgo d'eludi, els

ANIS

DEL

TIGRE

Es indiscutiblement el millor

llavero rebut una salutació del
nou Inspector general d'Ordre
palie, En Josep Burrue. Corresponem a la cortesia.

GRANS REBAIXES
de. 11 al 15 del corrent en lots

d'olles, casseroles. cassons, pots,
eteetera, en alumini classe extra.
Llorens Germana , Rambla de Ice
Flors, 30,
Ajuntant-se a ço que disposa la R. O.
del ministeri de la Governaci tí de 27 de
juey últim, la Comissió d'Ilisenda ha
acordat elevar a raprovació de l'Ajumament un pres3upost extraordinari
port n.478.106'36 pessetes per atendre a
las obligacions no previstes en el pressupost prorrogat, sobrevingudcs a l'ap li
-car
aquest pel nou any económic.
•••••nn•n••n••n•n•••••••

JOIES VILANOVA UNIO,
El Centre. Moral Instructiu do
Gràcia ha pogut obtenir de P"Inseituto Cinematografico "'torete
Educativo San Marco", de Roma,
editora de la interessantíssima
pelelcula "La Roma deis Papes",
eLonan-ne una única viste al loc al social, qual meta tindrà Loe

CARDUS

PertaforrIsa, 10
En l'expres del diumenge

LA HA

VIST

ELS MOBILIARIS
COMPOSTOS DI IMED0R.
mE8U g igai 1 Del.
1417014 OS

Ptet
3.000 a 6.000
"ze.ntirt4t.111
• tx.°

RE! Ci

La
de la
Sardana a Girona

[lt;

No da d'estranyar que a *es
ben disposades tenles del Palace Hotel e 'hi aplegués Més d'un
centenrer d'amics, desitjosos de
palesar a En Penedès Ilur efecto, el passat diumenge, amb motiu d'oferir-li un sopar per la
seva tasca patrióticaA la taula presidencial Id havia, al costat de Phomenatjat, En
Peeai Vidal de Illobatera, En
Mute Massot, En Trias de Bes,
N'Adriä Gual, En Santiago de Riba, En Llefe Jover i eieegustf
Escolia
Les altres taules eren nodrides per un estol de polfties, escriptors, poetes, fabricants, comerciante, etc., formant el seu
conjunt una dignfssima representació de les activitats Mutadan ea.
En Servir-se el xan.pany, En
Llufs Massot, amb paraula 4,511da, oferf al banquet a Photnenaljat amh"ben gentils parrales.
N'Emite Penedes en alear-se a
parlar, bou ovacionat. Emocionat ,agraf l'esequi que se li tributava, que per ell será un non
esperó per a treballar amb mes
dalit que Mai per a la llibertat
de la pàtria.
En acabar el soper tole te
concurrencia anä a estrènyer la
mä de l'homenatjat.
A l'arte s'hi reberen n 'rabeosese adhesions; entre les quals
esmentarem la de l'Hurtado, des
de París, i les d'En Manuel Carero ,. o, Pau RialneVia, Enrie
Puerites, Jaurne Bofill i Matas,
llamen Surinyach Seniles, En
Metal Esteve, ei perkedic "La
Veu de Sant Martí" i anees.
Al metí, a l'estatge de les Escotes Catalanes Prat de la Riba,
els socia d'aquesta entitat, que
presideix N'Enric Peredes, feren donació d'un bell pergamt,
dibuixat per En Josep Raduä I
/tiraniza en homenatge a la seva
Fets
matiz:che cultural en aquestes
Escotes, mili una de les primeros
ATROPI:LLS escoles catalanes de la chotee.
El diurnenge fou auxiliada al Fea l'ofrena, ami) ben adequades paraules, ei'Anloni Constandispensari d'Ilostafranchs
Juana Guillen Maree!, de 47 anys, sa, del Cansen . Directiu de tes
la qual presentava diverses ten- Escoles asmentrides.
Contestà amb afectuosos pades greus a Lut, el cos, ocasionades per l'auto-ómnibus núme- raules Pbornenatjat, ata té poro 69. El fet tin e ue lloc a la Pla- sets ras seus afectes predilectos
en l'obra d'a questes Escotes,
La d'Espanya, davant
e
del carece
obra que es podrà deeenrotnar
de la Creu Cuberta.
— Alar, en passar En Ramon amb mes d'amplitud quan es conViniella, de 66 anys, per les Corta ti amb un local pimpi. ben conCatalanes, xamfrà a la Rambla de vensut que en Perlueacie dele inCatalunya, fou atropellat per fants en sentit ben eatalä està
l'auto 7604, el qual ii causà diver- l'obra mes posilivament patridses ferales de pronóstic reservat. tira que es pugui fer per Cata— Al dispensan de Sant Mar- lunva.
Tambe ii fou ofert un elburn
i( auxiliaren al captaire Franceso
de les Iteras Galan, de 61 anys, nmb treballs escolars dels alumnes.
habitant Gansea de Cent, númeA Pacte hi assistiren molts
ro 134. Presentava diverses temidos a tot el coa i una de greu a ‚Irle- socas de l'Ateneu i Eseciles
l'orella esquerra, a causa d'haver Catalanes Prat de la Riba.
estat atropellat per la moto de
lloguer número 60, en esser al
enerwainent dels carrers Pez:e IV
i Llacuna. El modela fou traslladat al Hospital Clinie.
LA JORNADA MERCANTIL
UNA DONA CAU DE LA
La Comissió Pro Jornada merCALZA:A A UN PATI
cantil ens comunica que no farä
Ahir fou portada al dispensari la visita que te anunciada a les
de Santa Madrona la pentInadura autoritats, fins quo el delega( esMerce Villanueva, de 78 m'ye, ha- pecial del ministeri del Treball
bitant carrete Viladomat, númeprengui possessió del seu eäro 35, primer pis. Tenia trenca- rree.
des les demores costelles i ferie
OZERTUTIA DE LOCALS
des a l'esmalta i al colze, per haL'autoritat governativa ha
ver caigut al pati des de la galee autoritzat l'obertura dels locals
na de casa sera.
clatisurats del Sindicat tinto, a fi
PiibSä a l'Hospital de Santa
de que es netegin i s'airegin.
Greta
ELS CORTnAll1E.STRE3
URA DOJA GENEROSA
DL "RAMPA"
prodill una gruesa alarAhir visitä al governador una
ma u la Ronda do Sant Pau. Al comissió de l'Associació de Conquart pis del número 48, la se- tramestres "El Rädiuni", per a
nyora Ilusa Rodríguez sortf
cercar una solucid als conflieles
', alce a dos quarts de dues i, anob que hi ha pendents.
una generositat alarmara, coCEZTENCIONS
meneä a obsequiar als vianants
Aban d'nhir foren detingues
ami tuts els objectes que li veniel' a mä. Aquesta generositat Jeme Cardarles Sabaté. Inoeenci
va arribar al punt culminant Foced Calvo i Manuel 'Paleas Gi-•
ner, per a momee-seis eemplicats
(luan llençì daltabaix del batee
nou ballets de 100 pessetes i dos ando els feto de la nit del 23 d'ocde 50, els guate fumen recollits tubre.
Binen que el Gardañes es cap..
per una parella de guàrdies de
seguretat, que foren portats a la tingut de les bombos, i suposen
que el Talens fou el qui mati a
delegació del districte.
La Rosa Ginténez fou concluida l'agent Pellejero.
EL R. D. DE SINDICACIO
a l'Asil del Parc.

de totes les dances quo es fan
[es deefan".
Les orquestres "La Selvatana"
i "Art. Gironf" executaren les
sardanes "Oidà" i "Llunys de la
Pälria", d3 Juneä i el mestre
Soler, president del jurat, glosä
brevernent la valua de les aportacions assolides en aquest certamen.
En Joaquim Vida!, secretare
obrf la plica de l'autor prentiat,
i duix norm d'En Pero Serra,
el qual entre els aplaudiments
d'una gentada que no baixava de
3.000 persones, fen ofrena l'un
sin:tiene rarn de flors a Na elaria
Antonieta Barcelona que, acorne
panyada d'un brillant seguid
passä a ocupar la presidencia,
Obtinguenen accessits al peid
mor premi els mestres Toldrà i
Fornells, i el premi segon fou
parlit entre "Festa de Geman 01'", del gironf senyer Barrí i
"Eneantament", del _mostee Mane,
de Castelló d'Ernmerips. El tercer
premi s'adjudieä a "El flaviol reata", de Pose i Humea
Les composicions foren exe:eutades per les renomenades orquestres "La Principal", de Pere/ada; 'Ara Gironí", "La Selvataita", ''Els Montgrins", "Els
Peps" i "La Principal", de La
Bi shsal,
Les sardanes "Arri eloreu", de
l'avi Ventura i "Iza Santa Eepie
na", clogueren aquesta testa per
tots conceptes magnifica.
Concert do l'Orteó do rans
a Girona Prctcstes taladremos i òxt da
eadors"
Per a diumenge, dia 5, venia
anunciat uns concerts del
jat Orfeei da Sans que amb tan
el'encert d:rigeix el professor Sole.
Amb el correa del dematt loren arribats a la riutat 'Juncal
on els esperaven el balale senyor
Coll; el president de la le:putacid, senyor Riera, i els diputats
per Catalunya, senyors Quintana
de Leen i Llobet.
Arribat a les Cases e:cometoMate cantaren "El cant de la senyera" i un esbart de darmaires
lambe vingutt de Sane, executà
uns ballets populars a la plaça
W . 1 PI, on una cobla lambe hi loeä sardanes.
El concert de la tarda tingue
lloc al magnitte teatre Principal,
UN LLENYATAIRE L'S FA
atestat de públic ya abano de
NIAL
l'heme, que eseoltä religiosament,
l'Orfe6 que digné molt be les
Ahir a la tarda En Josep
tres parts dcl programa, que
i Segura, de 26 anys, habilant
constava de cançons populars, al carece Xifre, número 90, fou
nuesiea cläsica i sardanas, tin- auxiliat al Dispensari Municipal
guiad d'eeser biesades väriee d'Horra per tenir una ferida greu
composicions devela la iqsisten- al peu dret. Manifestà que S'ilaVia
eta del públic.
tallat fent llenya a un bosc del
om pudnia advertir en els terme de Sane Cugat.
cartells una celda que dei apead:
OAKIUDA
"Maneta a les disposicions del
Al Dispensari de l'Ajuntament
reglanotet d'espectacles, no es
cantarà cap mes obra que les curaren a Ignäsia Torramade Ber
Iran, de 70 anys, la qual tenia el
anunciados en dl programa".
Aquest es el pobre recurs usat lira; dret troncal a causa d'haver
tantea vegades pol govern es- caiga easualtnent al carece do
panyol quant vol privar al p os- Mercadees.
tre poble de cantar el seu himne
UN NO1 QUE CAU D'UNA
nacional.
PARET
Per6 matera!. la protesta desaAl dispensari del districte sise
forada i empertinent de guatee
forastera i algti que malaurada- auxiliaren el diumenge al 'ah/ye
ment no ho es, "Els Segadora Emili Ruiz Riesen, do tretze anys,
magestumeos i potents, foren co- hateant Joan Blanquee, 66, el
rejats a peu dret per l'Orfeó i qual tenia el braç esquerre trencat. Prengue mal volent enfilarel públie patriota de Girona.
Els cantarines foren aconlia- se ft la paret del camp do futbol
data per les enteraras en pendre "Espafiol", 1 li caige una eael rnensalger que eils condu:e a ida
Passä a l'Hospital GlInia
Barcelona.
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Homenatge a Enric Et cas del Bisbe
Tortosa
Panadés

Diversos
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te, amb motiu del primer aniver-
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VOLUNTARIA. LA LECALITZACIO DELS 1"•102

CATS
El senyor Ardanaz ha ciinuinical a la Premsa que te molt bones impressions de l'efecte que
ha causal als treballadors el
}letal decret de sndicaeid profese
sienal voluntària. aixf com la legalileari6 deis Sindicals única.
Creu, demes, que aquests no es
voleo oposar al cano' dele Sindicats Enteres.
ELS ESTOZIERS I ESZOISBRERS

El ditunenge, els ebrers estoeres i escombrera celebraren una
reunió en la qua l decidiren fer
general la vega parcial que ara
sostenien. El motee es el negarse els patrona a augmentar els
jornal s.
ELS E:NDiCATS LLIURES

Els eindieats Iltures han enviat
un telegrama al ministre del Traban, felicitant elo per bravee implanlat la sindicació voluntària
no la forçosa, tal tom voaa
burgesia o tal cono imposaya Fan
terio; organitzaoiö obreras

A les moltes encoratjadtfres fea
licitaelons que rep la 'Unió je,

redice Catalana" amb m otel di
l'energica i respectuusa proles,
la que eleva al bisbe de Tortosa
per haver privat lees del catee
en les deliberacions del Capi
Cedral, ha d'unir-se el segrao
°fiel signat pel president ¡
eretari de l'Agrupacid Naciere,
neta "Els Montserratins":
"Honorable senyor: El Cons,
Directiu d'aquesta Agrupar:6, qu,
t6 per lema Fe 1 Pàtria, ha eje
amb verdader disgust el pmo.,
dir del senyor bisbe de Tortea
al privar lees de la parla que e
mateix Criador ens ha donal
subefituint-la per un altre tal,
metete.'
Nosaltres, cateelees cristales,
no podem creuar-nos de braeoe1
deixar que es menyspreui la nos.
tra !lengua, per lo que vos fere
eitern per la vostra enèrgica protesta 1 ene posem a les vostra
ordres per tot el que poguem es.
ser, útils.
Deu vos mielan melle anys per
el be de la Pälria.
Barcelona, 28 d'octubre de 19.?!.
Fi president, J. Ventura. El se.
cretari, Id. Guerrere• Semen,
sident de la "Unió Jerfdiea ea.
talana".
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carrr litttaldS DELS HORTS.—
la Societat "La Vicentina" ha
ha organazat pel dia 12 del me
que som, una festa d'homeeoge
al músic popular Anselm Clavé,
a la qual assistiran diputare a
Corla i a la Mancomunital.
Es.dotiarà el norn de4 músie
un carrer de la vila. Pm-idean
Dad a la festa, els ebors de l'Ae.
80elae n tj Euterpense d'En Clavé
l'orquestra "Unió Filhartnemira.
Hi haurà parlaments i acabara
la testa axil un ball de socierat.
ITICL1123 DE rE1, C.
Excurs16 Pomellista al Fenedb

En atansar-se el dia de la projectada excursió, ereix considerabiement l'entusiasme i el desig de
pendre-hi part. Salan inscrit ja
alguno pomellistes de Barcelona,
de Sant Feliu de Llobregat, de
Sant Joan Despl, de Castellbisbal
i de la Palma de Cervelló ens
aeompanyaran amb un cernió els
pomells de joventut "Devots de
la Moreneta", 4e Terrassa.
Sortiran els excursionisles de
Molins de Rei el dia 12 d'ecuesi
mes, a les sis del mate El nade
reunió serä la Plaça de l'Esgltala.

Er anar pasearan per la catee.
tera de Cero-ello, Villarana, Ordal,
Vilafranca seguint des d'aquesta
pobl'aci6 la carretera de Les Cu.
banyes, Vacare Guardiola i Fetal,
rubí
Tornant passaran per Sant Sa.
durnf de Noia i elartorell. Sera
veritablement una ruja intente
Eant.
Els pomells do l'esmentada
blacie sortiran a saludar el dele
deis Poinells i a loto els altres de
Moteas de Rei.
Els que no vulguin agregar-o,
a l'excursió, poden anar a la ter.
da a La Granada, sortidt en el
tren que passa pel baixador a
les 12'42.
Cal advertir que surten de S'O!
'arranca 4 autos diaris cap a Sed
Martí Surroea. Dista aquesta pa,
Macee 9 quilemetres de Font,
rubí:
El temps häbil per a instriurti
fineix el dia 7. Cal dirigir-se a Fe
Joan Fäbrega, Alfons I d'Anee
número 16, u a En Leardre Anta
ge, Plaça de la Constitució, nte•
mero 14, Molina de Rel.
Entre els inscrits figuren per.
sones de molta significatee ele
honraran enumera la propera co
eureid.
En arribar a les Cabanyes
excursionistes l'aran Un moment
datur per a visitar la casa on
neixer el gran bisbe Torres i De4
ges.
•n••••n

Darrera hora
DE MADRID
UNA DESGRACIA
El

governador de Santander tclegnfi

al miaatre de la Goverr.acie duele.

compte de çue, a CJuSeqüencia d'un me*
dent ocorrtsut a l'automóvil de repeled

bilhei don R21A0:1 de la Sota, resellar'
morts una filia del citat senyor i ott pa.
capaba, i (cris r,rctznent la filia e>

Oca- del sensor Se:a i el soier.

DE BARCELONA
REUNIR) ILIPORTAI6

Avui, a les deu del vespre ,
de celebrar-se en el local OH
dicat neme, Garita 14, una le'
unid de presidente d'estile te II»
heridos a l'esmentat Sinderal. „
Sazone sentida, aquesta reune
te per objecto tractar ee la el
orientació que hauran de glte.'
els elements addictes, davael
les circunstancie, setenta.

-

SINDICAT UNIG

MITING D'AFIRMACIO

SINDICALISTA
El diumenge, a les deu del mala se celebra al teatre del Bosch
el manir; d'afirmació sindicalista organitzat pel Sindical Unta.
El teatro eslava ple de gent
aue ocupaven eis seienta i llotges, els passadissos i les portesPresidía En Francesa uomes,
a (mal abrí l'arte i don a la paraula a n'En ViconsIlotella.

de PiLlustre general Martínez
Anido, llame quo faja falta a
Barcelona.
Al cap de poca dies d'ocupar
el rarrec, aquest governador ragua als periodistas: "No entena
corn un home honrat pot desee
anarquista"- En Martínez Anido
ignorava que els homes mas
grans del ruda han estat anarquistas.
A nosaltres ens diuen /lomas
Parlament del scayor dolents, i mai hem tingut la baixesa de lligar a un individu 1
Botella
aturmentar-lo t despres matarExplica amb pnraule s aaergia lo per l'espatlla. (Ovuló).
pues qua el Gavera, per la altera
I alió ho sabia la Premsa i caaeneió de la Federació Patronal, l:aval (Gran escàndol; crits de
ea ha declaral la guerra per a "Ahafx la Premsa").
iirafar-los completament, usant I
El president i l'orador recaarmes legabe i ilega13, mas dale- maren calma. Un pie aconseguigal s que de legaia. Pené no ha
regid ras, ha fra,mssat; avui ens
reunan a aquest local amb tanta
vida
i salid cran abans
*
Fa la história del sindicalisme; i araba damostrant que els
de Itaic ro sc1ri terroristes, per
s'hagi dit.
Inés
Partaraant d'Ea Jcsop

Na Lillbertat Ródonas
Després s'aixeca a parlar Na
Llibertat Melenas, germana dele

a la venda I
el

volum

primer de la

HISTORIA

I aquests obrera que ers uniera
per un 'dual hem estat perseguits
per tolham.
Ataca durarnent a Espanya,
1)0111e— diu — deeptilie i vil", percaté és Favila Estat del nuía que
vol desatendre els drets justos
de lahrer.
La burgesia—aregrix--115
amare enemic pitjor. Ama el seu
l odi romes La aconseguit sembrar-ho tot de sang. I total per'arta? Perquè avui ene remis i
preolarrien eta matnixos tirata.
Alar com Galilau afirreva une
el rrai es may al. nosallras atar• riem caa els aradas seran
res. Tonim fa en irs nostres
Idees. i si no ha aconaeguirn mistare; Lo aanneeruiran als nostres desceadents.

NACIONAL
oE

in.'

po

gut des!ruir-nes.
Ara ens ofereixen una pau; tan t
de bo tos arritat n'aró l'experiencia ens ha l'el veure clarament
que la Patronal As la nostra enea
miga a mora Ella ja havia des-,

fet tiaras pausa ella havia pagat
les bombea que esclataren a la
Capitania general. nomas per a
culpar-nos a nosaltres.
Ni us ilausionau anal) pronta.,
ses falarneras. Esperem que sien
una realitna
Tot seguit aixera l'acta.
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raa esciarecer esle asunto.

más tarde, al ate auxiliar

de Clarci, Mirado Cause, bajo sus Óra

deins e inveatido de esta misión da
co nfianza. sala discretabante en busca
de una pista con tal»; u cuatro colaba.
rotures
Ta npruntu post) pie a tierra el asas
la risdo de loa chinos, su primera pre,oeup ación fui: cobrar el precie de su
tr abajo, para odea, tal como Clarel
ba bas preaentide, ainnergirsa inmediaa
ta
raenta an la inmensa población iloa
Líale, a g lamerada en la nietrópolli, e
late:llar &alai:darse Madre ella con un
falso nombre.
Ign orandu al error cometido invaluna
tana nrate por al, siguió, sonriendo, alque lo intrutuela. persuadido,
• que al mismo tiempo que cobraela la
Cuma cst ipuiada ricas:1.1a las felicita.
ca nes de Suc
cómplices por ol exilo de
»as hazafias.
G rande fué tu sorprasa cuando al
e
ntrar en la habitación se encontró
f rente
a al con 1 03 semblantes descarna
Puestos de los dos chinos que le mira,
bati enojadoe.
--ataua mente? — preguntó al—. 0,7
a
v iene esta expresian de disgusto?'
' "¡ Na dal lUna lentertal — moruna.

De 1.7enda
en els principals Kioscos i llibreries

han d'adquirir aquesta obra

en e, 4,...rs

,
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Plagues de 40
«Le. Ftes• 505 in.

x 40

PER A TEULADES
Materials armats ab ainiant exciusivament
JOSEP ESTEVA! Cia.
Portal de 'Angel, I i 3, pral. N Telefon 3 34 1 -A
Fàbrica

a

Sarriä

Dataras del mftang
El pablic ama dosfilant amb
una gran 1:arena:al i calma, sentint-se algun chi. da "lasca el
Sindical link", quo no arriba id
curar,
A foro tothom sean anä pel
seu cantó o tia es parava a fer
contentaras, veient-se a totes las
cares una satisfacció i una eses
peranaa.
Cal !loar Vencen de les Ruto.e
ritats civils no posant torea ara
macla a les portes del leatre„ alnd a una distancia prudent.

;n99!.
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Chas, nombres e indicios que permitiese
Düs huraS
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EEDICIONS

ei,!.:••••ret de hons prondeits
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En Francesa Comed
Finalmenl s'aixeca a parlar al
prreident, Francesa Comes.
Usen vist—diu—que res ha po•

Antoni Rovira i Virgili

Un rrviller; i la Faderaeió Patria • 1. la 1.1 ; c.a regiona l ista i
1 . 1 . 'Hez Anido el feren dimitir.
I tieeart4 ve el perfiide gloriós

es

filigatu conseqüents en tot II
Z1 hunde, parqué hl u» *fiel
de cultura i ta caneas, es raspeo-, per tut, pena primíraniatit irn•
tat arreu i té autoritat per a ne:. posen la justicia a casa,
Ï1 e elegueu quo le3 'naves pe4
seguir-nos. On arribarlem nos-,
altres, quo defensem una causa raulas siguin pessiutiste3---5C54
noble i justa, ei fóssim cultas?
bh-a-perqua fraaaasa,
Peral mentrestant, ala noalres da, ho eón per a evitar que vospresos no traben mamarás, ele altres fracasseu, ho són porqué
nostres ferits no eón prou atea parlo amb gent que s'amaga da,
sos. I normares callem. I penseu vrnt del perill.
lía que tota la culpa da nostra,
PaEramant dtEn JOalf
perqua no ens interesaría Socorrpm-los, que encara hi som a
Pelle
temar 1
Se us ha parlat—atgo---*
Companys—cantinutt—portem
la nostra liuda cap un muní es- passat. Dormí que jo us paPi
piritual, cap alió que l'home t6 mornant que ara cornean
Avul tenim una gran experiana
mas dret a reconquerir, cap a la
cia, amarada ara)) sang.
Ilibertatl
Fin . ara el Sindical Unte he
Per ara (islam niel( Ilitny d'as.
salir -ho, watt) ras manea cul- estat llançat faca de la llei. artem
tot havem vistut 1
grat
tura. Procureu—iltaa a , rom al
fos una dearkbla de Nietzsche— cap a la vietaria. Aja& de latea
crear el sup t'a horne, paró que maceara no cris ha deixat actuar
aquest supe a -liorna si g ni radas- rom voltean
Per ajad ens volem legalitzata
ea, procurant fer-se superior als
Po aeonseguirem? Altres cope
Ores per a loaar l'exemple. Cerqueu la cultura en els !taína, emb lamba ens havien ofert un pm).
U', 1 no era res mas que Eavid
lecturas seleccionadas.
I as la joventut qui té la pa- de la Mata!
Dediquem tote els esforçoa 4
raula,
enlairar les rastras organitzaa
atoas, ami) mires mas espiritual
qua materials.
No volguern que intervingut
ami) nosaltres qui no hi la res e
fina El piel del capital i el Ira.
ball es resol entro el burgas 1
l'obrer.
Companys—siegui dient—t• cal
h. a.alitzar el Sindical par a pmder fundar escales racionalistas;
cal le galitzar-lo per a asser el
que volean ésser i no el que vulguin els altres,
La nostra arma Iranmeendental
sera la vaga general. I si alca
la fa degenerar en revolucionàna. p rocurem defensar la vida 1
la llibertat amb quelcom mas que
ami) els braços.
Avui hem convençut als nos -e
tres anemias que per la violan-,
cha no se'ns pot destruir. Aval
san tolhom que des del principi
volara estar dins la llei.
Pablo de Bare,elorra—atalar—e
Irrhaltru , per a la ranrganitzaele
dels Sindicats Untos!

CATALUNYA

En Francesa Arfa
Saaadamera fa t i g de la P a Taita; el conegat sindicalista En
Framcc.9c Arto. el /mal parlà amb
uns !arma far t fssinis i anib una
irania rrolt copia.
Avui ens trobent—diu—i estera
mes convaneuls que niai dele
anstras princi p ia . Avni ens troemanas amb agurstres coses. ens
trehain per una casualitat ben astrarva.
ID
la sort de
• fa'a de
l'obrer ja eslava Ilaneada. quan
el aeinTal Milans del Bosea provoca la va ga per a far-roe
Ell .'rra. I no arensegtif res: nosabres reeorgfrem, parqué sorn
alm . rt ale.
Fa la hietAria del sindleralsme. das (la oree anaven a
tratisiu7r arrh l'Amado i ele p atrni, 0 '9 hi deliraron el "lockOil' f i , • 3 al final e› l'acataria
d'En 71at a luaz A'do. Dama" tata
han faa aaaail: il tatana dal
le es- ¡ o s fl n i Patratia! en.
Vers r madn, aeivatierra. lauro h ros i anima ala burgeses.
amar-nadar Bas era u n ha-

coneguts' anarquista Progrés I
Volney Mensa. Fou l'anta orador que parla en @asfalta. Fou
saludada amb aplaudiments.
Com p anys—comenait—jo vino
a dir-vos el que uß teten els
moras i ei s presos.
Qui vegas avul aquesta sala
plena de gent diria cine eón multe
ala que s'han Harm t a la llalla,
pecó en els -momeas decisius
gairebil iota es quedaven a casa per por a la aersceucia.
aquesta batalla nomás ha estat
externa.
No acusen a la Prernsa ni a
ningú sense ter abans examen ea
oonciancia. Quants son ele qui
haveu defensat contra la mort
els vostres companys? Quants
son els qui haveu arrabassat lea
reixes de les presons per a fernos sortir ela empresonats? Den
percal
I encara hi ha /lag« qui ha
comas la immoralitat i la traidoria do descobrir els seus companys.
Pecó no as vostra trota la culpa. Vosaltres no barril/ estat mai
educats pel sindicalismo,

da, el supe Arfa continua.
La Premsa la una gran rasa
poasabilitat d'aquesta politice, Un
periodista, En Roseta] pinza/tez,
fou assassinat, i quan ele representante de lote, la Premsa en
protestaren el governador els
conteetä: "Esta molt bel la protesta, perquè duna pulsar seria
tard" . Malgrat aquests mota tau
signifieatius la Premsa continua
callana
I avui, que hem meted perseguits, qua hem pardal, companys,
que tenint ambos darrera les reixes d'una presó, som ele rnateixos,
Tinguem en comide quo aquest
acto batir alliberat alguna nasa
de la riostra causa.
Si som optimistee, si no tenim
por a la hulla, si anua sempre
endavant, triomfarern lord o
d'hora!
Per la llibertat 1 pel benestar,
reorganitzem el sindical enderazia!

S'ha posat

Rolad
En Jos a p Roiga fa veure d'una
Jurara precisa la necessitat que
sem p rí hi ha 111'412 d'agruparse els obrera. Ea 1918 s'ajuntaTea les palitas indústries; mas
tard, aquests sindicats en formaron un de rna3 gran;
ment, tata s'hagueren

bem... tliria pro y idencialt»ent
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maahumoraife y profiriendo
mil amenazas—. La bomba que habéis
lanzado ha caldo
otra casa que os habla sido designada,
liabais matado a uno de nuestros maa
jures aliados y a los más fieles servt-,
doras,
Jaek Spargue tuvo un sobresalto.
— ;Sobre otra casal — repitió—. ;No
es posible! ;Mis propios ojos la han
vilso caer sobre el círculo> que se neo
balda dasignado corno blanco.
Wo-Fang, en su cólera, habla cogido
una larga daga que so hallaba encima
de la mesa, a su lado, dirigiendo de vez
en cuando sobro el americano una mi,
rada llena do odio.
—1.Este circulo blanco del cual ha -u
blais — prosiguió Long-Sin, ha sido
borrado do encima la casa que deblais
atacar, y transportado sobre un edilicio contiguo, o sea el que habitaba
nuestro aliado!
—Sin embargo, nos preguntamoe,
Intervino Fu-rana, dirigiendo sobre al
una mirada de desconfianza, el esta
singular substitución es al efecto de ale
guna traición.
—iSospechtlis do mí?
—SEI que en vende, a »o no puede

ha con los amarillos, el anciana invena
tur se hallaba trabajando.
— inuenos días! ---'dijó cl aviador
(landre° un golpe en la espalda.
— Qua puedo hacer par aserviros?—
preguntó Schrnit.
—Quisiera que nos mosträseis atiesa
tro nuevo estabilizador giromeópico..
Orgulloso de verse favorecido can
una al:ni:W/1 que patita serle lucrativa,
el austriaco condujo a sus visitantes a
un rincón muy restara/ido del taller.
Allá, en una caja do almilla' 1, les
mostró una pequeña rueda muy singa, -u
lar montada sobre un péndulo, y sus-4
ce-alible, gracias a un dispositivo para
acular, de girar y do moverse sobra un
plano cualquiera.
El inventor puso su aparato en
va/llanto.
--IApoyad sobre el aparato en el laa
do quo queráis! — dijo éste.
Wu- Fang obetiacid.
La impresionable rueda pareció que
se detenta un poco, obligada como es.
taba de rodar sobre otro plano que
aquel aobre el cual lo balda habitualmente.
A pesar da los esfuerzos que hicieron
Ins dos chinos, no lograron desplazar,'
et Centro do gravedad.
ilantemplaban maravillados la mil4

Venderse lambida a otro?

LOS al 1wrIn102 T1L KB:VA v ')RK 9111
de enfrente en la cual se hallaban roe
unidos nuestros aliados...
pues, la bomba?
caldo allí, naturalmeniel alaele
Sprague os un auxiliar eneaz y el golpe
dado por al no Ira falladol...
Wu Fang profirió una exclamación de
cólera, paseándose a grandes pasos por
au gabinete de trabajo:
—1.asf, pitos, estamos vencidos role.
vamentel... aaero la muerta de Sing-Lee
aun:anta la deuda de Clarea.. y sabre_
nios liacerseda pagar!
Reflexionaudo, proseguía su oaseo a
través de la estancia,
seguro--praguntó al, paran
dose delante do su subordinado—, que
este Sprague no es un traidor? iPerd
Qué caramba, ei tú no lo conoces?
—1E1 hileras quo so ha tomado reia,
panda por 611— Es un arnbleioao, caa
paz do todo por el dinero.
--illazón de mas para que nos haya
vendido!
ße abrid una puerta y apareaba un
criado.
—Señor—dijo—, hay un hombre mil
dosea hablaras.
—411111 es su nombre?
--Es aquel blanco, el aviador qua
elln1d0 ya otras reeel.‘.

'10In1n,
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•ELS ESPECTACLES
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TEAT RES —

Gran Teatre del Liceo

rinifIBIRMIZIM1191
5

Queda obert l'abono a 19 tuneas tarda. Inauguracid 'de la
temporada al dijous, 16, ami) la
grandiosa ópera "Boris Oodou
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Long-Sin volvió la cabeza hada su
jefe.
—He aquí la ocasión de comprobar si
vuestras sospechas son fundadas...
—¡Tenéis razónt—dijo Wu_Fang,—,
¡Que entre!
Desde su aparato, dad: Spraguo has
bis visto cómo se producía la explosión sin poder darse cuenta que el blanco, contra el cual didgia su proyectil
estaba desplazado.
A toda la velocidad que le permitfa
su motor se habla dirigido hacia 01 hangar, situado a alguna distancia de la
ciudad, para aterrizar lo mas pronto
posible y entregar su aparato antes que
la policía tuviese tiempo do descubrir
las verdaderas causas del siniestro.
La bomba, por motivo de su corhpoalción especial, habla producido poco
ruido al caer.
As( pues, el hundimiento que habla
provocado habla sido atribuído por la
multitud y por los policías reunidos en
el lugar del suceso, a uno de los motivo' quo producen generalmente esta
clase de accidentes, a las grietas o bens
diduras que se producen en las paredes
maestras, infiltración de agua o hundís
:montos imprevistos en las fundados
»a.
Clarel había vacilado elgunoa znóso

Ante una seña de asentimiento de
Wu-Fang, OU compañero se volvió has
Cid Sprague:
—¡Cunsentimos a seguirosl — dijo
di—. Pero si nos engañáis, si sorprendemos en vuestra conducta la inenoh
palabra, el más pequeño gesto que fila
dique la traición, pagaréis el engaito
con Vuestra vida. Sabéis perfectamente
que nuestra venganza se vanagloria de
alcanzar siempre y en toda ocasión a
aquel que nos propon.3mos castigar.
—Tengo tantos *deseos como voss
otros de tomar la revancha do mi fra-.
caso. ¡Venid!

Tan pronto los dos chinos hubieron
cambiado los vestidos do SU vais, el
ant ricano les condujo lejos de la cius
dad e ne lEast-Sidc.
En un grupo'de casas de miserable
Soporto, habitada por obreros y sus
familias, un extranjero de avanzada
edad, de nacionalidad austriaca, llamado Rodolfo Srnith, había alquilado un
pequeño taller de meranico en ol cual
se dedicaba a ultimar algunas invenciones quo le sugería una muy notable
ingeniosidad natural, basta aquel die,
halda devorado suresivamenta los pes
quoillas-beneficios que lo hablan pros
dueido algunas de aquéllas.
Eu el momento en que Sprague entras

'
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El aviador hizo un gesto de indignas
cn,
ie
—;Cuando doy mi palabra . no se me
coralina con oro! — gritó él. Ile caldo
rodando hasta el fondo dell precipicio
y hoy me arrastro en el fango inmundo, ti4 lado de los más terribt's malhe,
d'ones. Estoy resignado con mi suerte
y nrabo de probarlo. 'Pero, sin ernbars
go, no he de comre oste panl
— ;No basta afirmar — dijo friamens
te el efe de la Secta de "La Serpiente
Negra"—, Es preciso probar.
--irna prueba? ¿Queréis una prues
ha? !Sea pues! ¡Puedo proporeionaros
una! Tenéis razón: los cfroulos btans
cos han debido scr cambiarlos de sitio.
Sólo esto podía hacerme equivocar. Y
es,- seguramente, vuestro enemigo, este maldito Clara t quien ha realizado este cambio. No soy, pues, responsable
de mi equivocarión. ¡Pero puedo vens
garme del qua me la ha hecho comes
ter!
—Cómo? — interrogó Wu-Fang
sorprendido por las vehementes protestas del aviador y dejando de nuevo
la daga sobre la mesa.
—1 Venid conmigo, voy a mostráross
bel
Los dos chinos cambiaron entre el
una mirada de

; menlos si debla o PO dirigirse a la.Co••
• misarfa central de Ja polieisi. -para re-. ,
velar las verdaderas causag de la ea.
tastrofe.
'
,
,
Después de reflexionar Se habla abstenido momentáneamente.
Escéptico, 'por la experterteld ritlri-,
rida referente a la capacidad .de la rwfide oficial temió qira las.'Pes ntsteas q"
realizase ésta no •condtteirlan -prohaN,,mente a clec resultado que ilar 4-4 olerla n1 aviador asesino al11sasa1I0ann","
ländose en' los IndoltriftandWinilliti,Niemtlf
York, burlaría seguramente tolae las
inveatigacionem. , ,i. iir...-,;.2
. N a.,.....„
~".".-......1
Por el eprillarigt, glitaMgallIg5411
denuncia y ocultando durante algún
ti , mpo la verdad,. daría n.,
si11
; tia
, alas
al bandido ¡lira intentar - rfç;'' tleyo 4
aletitado•frueiradO, hillande h. eüerirdio de descubrir primeramente NU identidad y luela cazale cfm inS maaes elp
la masa:
Vrt',, • t i.7:...
• La pr:tnera ece 4 1ontr feln he
tt.n't explorar, - Mlorar ambién el
mismo, todos los _hangares, de aviaeide
de Nueva` Tory de Sus .ale.ede'rldres. 1
Al mismo tiempo. entre la clase 484
pedal de gentie donde es .raolutia ea
profesionah-"n1noa ..amt'aaribi'orre
caces recogertan, sin sugerir sospe..

plu meage 5 de novembre do 1922
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anemia adelgazar y rejuvenecer pronto?

Tomad loe baños especiales que preparar!~
tOn substancias vegetales exóticas
UsedIes y con ellos no tendreis necesidad
de poneros a fastidiosos reg,meno3
alimenticios ni de tomar
medicinas quo tanto
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En el paszo, la elegancia.
13 agilidad en cl carrun;.:
son el reljelo de una
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Amar-Gasa.

CURACIÓN

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

buena salud.
Magnific Wat
per a llegar en AvInguda
Prdralbes. 1 ). Dtputactn,
aún). 205, entreve).
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.ARAGON. 275 (entre Paseo de Gracia y Cleris)

Algunos COMprinildes ce
tomados en un
pece de agua aseguraran à Vds esa
distiacion evitándoles, Jaquecas, gen
traliszn..as, Fiebres.
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Alminuto.Cajafa
Asalto . 28 Farrnaua

Properem tambe amb substàncies vegetals els tan renome:
nats banys calents, especialitat de la casa, Per a combatre l'Ar-i
tritisme en ses múltiples varietats (Reumatismo. Ciàtica, etc.).
Finalment, donem (Razas preparados "ad-hoc", per a poder
dormir amb son trancluil i reposat, i expenem la L0010 MAGMA
que tant embelleix la cara. Drit segur amb tottvaml -AAAGO, 275 (entre Passeig de Gràcia i Clarts) -it..xeioteaxesteee;

Neumáticos o macizos en las ruedas
de atrás. Llantas desmontables. Arranque
eléctrico extra.
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Per dissoltició de la
Societat i reforma
de local
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Continuem liquidant
les existències
en llanes,
cotons, generes blancs, catifes, flassades llana i cató i
'
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Serveis de la Companyia Trasatiäntica
L1N:A3 A LES ASTILLES, RIEXIC, NOVA YORK I COSTAFIRME
vapor "e. DE SATRUSTEGUI" sortirà el 25 de novembre de Barcelona, el 2) de Valencia,
ei 28 de Màlaga i cl 30 de Cadiz,cap a Nova-York, Havana i Veracruz.
El ‘,.apor . "ALFONSO XIII" sortirà el 17 de g ovembre de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 do
Gijón i el 21 de Corunya, ctip a rilavana i Veracruz. Admet càrrega i passatge per a Costafirme
Pacific, amb trasbord a rHavana.
El vapor "ANTONIO LOPEZ 9 sortirä el dis 10 de novembre de Barcelona 1'11 de València, el
13 de Málaga i el 15 (Je Cadiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Ra y ana:, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. S'admet carga i pa -.
satv amb traStiord a Veracruz.
LISIA DE BUENOS AIRES
El yiipor "INFANTA ISABEL DE DORSOS" sortirà el 4 de desembre de Barcelona, el 5 de Mitlaga i ei.? ele Cädiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Aires.
"LISIA DE FERNANDO POO •
El-Vapor "CATALUNYA" sortirà el 1 5 de novembre de Barcelona, el 18 de Valencia, el 17
d'Ala/n(1U i Cartagena i el 20 de' Cädiz cap a Las Patinas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
»eses s
la Palma, restanls escales intermedies i Fernande Pdo.
Ultra els Indicats serveis, la Companyia Transatlàntica 1.43 estatlerts els especials dels ports del
N'edite:T:1M a Nova-York, porta Cantabric a Nova-York i la unja de Barcelona Filipines, les sor-.
taleS dala, guate no aún lores i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Apresta -vapore admeten càrrega en les condicions Fries favorables i pasatgers, als guals
la Companyia ddna allotyament-molt cómoda i tracto esnaerat, co in ha acreditat en el seu dilatat
ECICCI Tots els väpors iermn telegrafia sense fila.
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