ici cumms

ftY XLV

Nüna. 15,525

LICITAT
REDACCIO I OFICINES
PASMO

OR GRACIA, 31. BAIXOS.—TELEP 1151-A.

La convivència nacional
Aquells que estimen de tot cor Catalunya i per la seva Ilibertat treballen, han de posar en un dels primers Hoce de llurs preot upacions patriótiques la necessària creació a Catalunya d'un
ambient perfecte de convivencia nacional. Una nació, en el nostre
temps, consisteix en la solidaritat de tots els patriotes, altrament
diversificats per opinions i creences múltiples en ele terrenys que
no eón el comú terreny nacional a Qualsevol intent d'exclusió en
aeueet terreny resulta oposat a l'essència del nacionalisme. Ultra
les raons humanes que imputen la convivencia social en els pobles
d'avui, els patriotes han de tenir en compte el suprem interès de
la causa nacional, que no s'oposa als altres interessos legítims,
ans be els acull a tots amorosament.
Potser en el i:ostre país, degut en gran part a l'acció espanyola, no es encara pica' general l'esperit de convivencia. La inble rancia hispänica, que es manifesta en tots els terrenys, s'ha
projectat sovint damurit la terra nostra, empeltant-li aquell esperit profundament anticatala que va dur els nostres avis a les
nerres civils espanyoles de la paseada centúria. Els nacionalistes catalans, cada ú dios el c g mp de les própies idees diferencials,
ra de treballar sincerament per a fer desaparèixer aqueix esperit cabtic. El treball per la convivencia nacional és una de les més
nobles i ¡loables obres del patriota català.
Es possible, es gairebé segur, que els bornes que donin
feeemple de respecte i tolerancia rehin al començament les censures i fins els insulta dels intolerants del camp respectiu. Que
ningú no tingui por a aqueixes agressions tristes. La convicció
íntima de fer un be a la causa de Catalunya i ensems a les tendències particulars que a la nostra terra, com a tot arrea, sepa‘ ren els hornee en les qüestions extra-nacionals, és ja un suficient
conhort a les rebequeries i a les insolències dels incomprensius i
Cele tarats del terrible vici de la intolerancia.
: Sabem prou be que el terreny religiös es el raés exposat als
ere de susceptibilitats i de temperaments. La sinceritat profunda de les própies creences i el respecte que a les idees d'altri
inspira ramor a les idees própies, evitaran els escalla que els enemies voldrien posar-nos en el nostre cama Una nació conté hornee
de totes les classes socials, de totes les tendències filosófiques, de
totes les creences positives. I ningú no pot pretendre que Cataluya sigui una nació excepcional on existeix.j una unanimitat
absoluta.
Cal treure l'esguard dels nocius exemples d'Espanya, i portar-lo a l'espectacle de convivencia que ens donen les nacions del
inón Als intolerante de la dreta els recordarem que en el necionalisme irlandés, on predominen els católics fervents, hi han inteivingut sempre nombrosos elements protestante, els quals han
tvarat de vegades els Ilota directius. Partiell, el mes famós cala
diN irlandés, era protestant, i tothom sap que tenia l'adhesió i la
confiança dels patriotes. Als intolerants de l'esquerra els recorda-em aquella escena d'un dinar de capitostos socialigtes, realitzat amb ocasió d'un Congrés internacional obrer, en el qual el
leader laborista Henderson s'alçava abans de posar-se a menjar
i entre el respectuós silenci dele seus companys Iliurepensadors,
deia l'oració de la taula.
Es hora de renunciar a aqueixa concepció baixa de les idees
própies que les fa servir com a escarni i molestia a les idees dels
nitres. Als pretesos avançats que censuren la comdemna de Vanticlericalisme vuitcentista, nosaltres els havem de dir que .I 'home
que befa les creences religiosas i ofèn així els intime sentiments
de semblante i compatricis seus, no es lliberal, ni 6s avançat, ni
és demócrata, ni pot aspirar a l'alt tito! de la ciutadania. I menys
pet aspirar encara a l'honrós dictat de bon patriota.

A TXECOESLOVAQUIA

El nacionalisme eslovac
Pur a tots aquells que senten
afecte a les causes nacionals i
,per a Lote • 'As qui segueixen amb
ateneidi el descabdeflament dels
problemes nacionalistes, ds interessant la Huila que actualment.
se Costé a Eelovaquia per a obtenir el reconeixement de la prd:
pia personalitat i per a conquistar una amista llibertat política.
Soviet a la Prensa estrangera
sp areixen informacions relatives
al problema Ixecoeslovac. Perú
l a majoria d'aqueixes informacions són tendencioses, i no do-

ren al palia internacional una
li s a clara i justa del problema.
Comencen per dir que Bohérnia, o sigui el país dels trecs,
i EslovhqUia formen dos pobles
di ferents. Presenten, no obstant,
n otables analogies i àdhuc tenen
tina parcial comunitat histórica.
Dc s de! punt de mira tebric, da
di scutible si es tracta de diles
r egions d'una mateixa nacionalitat d si e3 tracta de dues na-'

ri onalitats distinties. Confessem
que en alguns Casos concrets la
dla sstIleació d'un palie:: cala a
regia o com a nació ofereix (lubtes i es de vegades dificil. Si ens
f`xen1 en el criteri lingülitie,
iisurem de reconbis:er que
Ca eslovac té Icnrsonalitat próPia ! que no és pas un dialecte
'le la suposada !lengua txecoesls raca. Els nostres Ilegidor3
' onapendran la independéncia fi.'
le lógica de tes dues parles — indepe ndencia que no exclou la
tornunitat d'origen ni fa
eenl Man ea d'evoluciú—dient-los que
°lee el fase i l'eslovac hi ha una
(li stäneia comparable a la que Iii
ha entre fa Ilengua catalana 1 la
e gua provena!.
Pocera acceptar - se la unitat
treco estavaca Si els ealovaes rara.
alfes teasin realment
la vdiuntat
de la ami& pee6 ei evident que

s'ha produit a Eloväquia un fort
corrent de nacionalisme propi.
El nacionalisme ¡alerce té avui
diverses branques, una de les
quals de separatista, i una altra,
que sembla ésser la mes mimbrosa, es autonomista. Aqussta
última està dirigida pel saocrd'ot
Mirara, que ja e3 distingí per la
sera acció patriótica abans de la
guerra mundial, quan els eslovac formaren part d'Hongria.
Els autonomistes eslovacs han
pres una actitud agressiva contra el Govern de Praga, i són recsnts les tempestes parlamentaloes que han provocat. Els taecs
censuren agrament aquesta actitud, i remarquen que Hlinka es
troles barrejat en l'oposició que
fan al Govern els alemanys i els
comunistes, Una part del partit
autonomista • aslovan, dirigida pel
diputat Brabec, combat les tendències de 111/nka, i hura prevea
una escissió.
De totes menores, cal desitjar

que lis txecs, que tan bravament
han sabut portar la Hulla per la

llibertat prepia, eabran resoldre
amb una fórmula amplament
liana el problema eslava.. L'aplicada 4 la fórmula federativa
està indicada en aquest cas. 1 si
avai la majaste deis patriotes ese-Traes accepten aqueixii fórmula,

eis trees, en rebutjar-la, come-

tríen una gravIssIma errada.
A. nOVIIIA 1 VIRGILI
VOS, NACIONALISTA,
que us heu lerneatet de la poca
proni sa catalana, que heu enyorat
anys sepulta un diarf integralment nacionalista,
JA 501.1 SUISCRIT A
"LA PUBLICITAT"?

BARCELONA, dimecres, 8 de novembre de 1922

Full de dietari Converses filológiques
La cartera del poeta Alcover
Lo 'nora
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cammagul

de Mallorca, Juan Akorcr,
ia, lar
cuata a la plataforma .d'un tramv
descobert que li havien robot la cartera.
De madera que el delicids autor de "CnP
cl tard", ha ringla des de l'Uta al Coneinent
fer-nos present de dees oracions
tncravelloses, una als loes de Girona, una
altra a l'Ateheu Barcelonés; ha ahondonat l seta estada al Pacific can-er de
San Alonso; ha passat una nit al mar, no
ené4 ruta nit, pera' no tocuyo d'una nit;
ha alterat, en fi, la regularitat de la seta
exisrencia. I ltosaltres (ami li harem ¡'egal el do que ens ha fet?
Li harem robot la cartera; aprofitant
les empentes i conf ratono d'una plat
rna de tiennvia.
Katuralment que no li he robada
naturalment,.que tampoc 11 ¡caven roteda twaltres. Peró sembla que la cirennentanda d'hate r esdevingut la cosa a 84cebona rns Higa a tots en una vaga con,
plicitat gens agradable. Tot plega fa un
116breg eferte d'ingratitud.
Jo tanteé, arfan! a la plataforma d'en
trantria raja ésser rodal Peró als dos
segons d'haver ing;t la mera cartera,
l'extrema sensibilitat del nars colze educa a Irr »t'atiples constatacions a l'indret de la bu-La...tea interior, cm va advertir rc.ristincia d'un han alarmant. I ein
vaig alarmar. I raig interpel-lar a un
subjefe que rowtania dret a vara n131.
1 l'interper- lat desp y is d'una breu discussió, va fer un pos endarant i em
',lastra la mera Certe ro que, casualment,
haría caiga t darrera d'cll. Vaig recobrarla caub una alegría que no galo desEl pea°

En el prolon
- gatmnt català del mot
prelténdere, que ha donat pondere en
italià, prendre en francés i prender co
espauyol, harem suprimir la primera r
evitant, així, la successió dels dos grups
i dr: diem fendre en Roe de prendre.
caiguda d'aquella r és condicionada
"Per la segona r: en totes les formes del
ó apaverb que no tenen r en la terminaci
reix intacte cl crup inicial pr: prenc,
tren, prenia, prenent, etc. Aixà ha posat
una qüestió: en la Ilengua escrita, tenint
ro compte la constància de la pronunciació tendre i el fet que la grafia pcndre
apareix ja co calall, antic dhavcm de preferir aquesta grafia a la grafia arredre,
reflex regular de prehendere? o bé, considerant que l'elisió de la r en pendre és
un fet comparable a la supressió de la r
en abre per arbre o a la de la s en aquets
per aquests, fets de qué prescindeix l'ortografía, ¿havem de preferir la grafia
pr.'ndre, que ofereix l'aventatge, tot cons.:rvant la r etimológica, de no allunyar
excessivament les formes de l'infinitiu i
ds1 futur de les restants formes del verb,
cvitant d'altra banda confusions com la
deis dos verbs desprendre (indicatiu, desÄ despendre (indicatiu despén)?
Nnsaltres ert iras que si escrivim arbre i
aquorts tot pronunciant abre i clanes,
podem alai tutela acceptar prender, tant
mes si tA te en comete que en alguns diabetes la successió deis dos grups pr i dr
és evitada, no arab la caiguda de la primera r, sinó amb la supressió de la segona.Escriuricm llavors, prendre nenne que
aixó volgués dir que calgués pronunciar
Prendre, com esetiviin aquest llibre malgrat de pronunciar ovset Ilibre. Peró ¿
si tue dia, reaccionant l'ortograf la sobre
la pronunciad& arribés que pronunciessita prendre? I be, dirlem prendre, i no
hi hauriein 'pos perdut res.
P. FARRA

•

TALLERS D'IMPRE M TA

CARRER DE BARBARA. II 1 11.—TELE7.

DES DE PARIS
Els artistes catalana en elSalú de Tardar
Eti mig de les activitats nombroces que es preocupen amb jovenivol i ardent esperit d'heure

gneuses",pusos de dona en agru
pament disposats amb intent
d'heure l'equilibri de les formes
damunt del verd que voreja
riu, se sent la delicia d'una hora
d'encert i se sent alhora la dolcesa de la pau, car la fluor allí és
feta de beulat i no provoca els
sentits. L'atmosfera serena embolcalla amb un sentiment de felicitat el rosa de les figures. revingudes per les convexitats
dibuix, malgrat la fredor
dant del verd que domina amb
una torea ombrivola, tan omhrla
vota ne enfosqueix, i fins entris.
tela, carnalitat dels nusos, Aixb
es culpa, potser. de la manta de
claror que es d'advertir en la
Sala. Sia com sia, l'Andreu -ha
creat allf el petit beil alón d'una
corporal simfonia de nueses per
al nostre mes delicat encís; l'Andreu sea convertit en un artista
"número 1.
En Gargallo ha cridat molt l'atenció aquí per l'espera fantas-i
tic amb que transforma ale te,
mes esculptbries, pel procediment de concavitats relligades
que empra en la recerca de jocs
Iluminosos i d' o mbre s en el volum. Les seves auclaciCseón d'una
gran claredat d'expressió i el públic les Ilegeix fàcilment, ja. "La
dona ajaçada", en plom, i "La
meternitat", en bronzo, espume,
jen, brillen i parlen un Ilenguatge trepidant d'emoció; planen,
car una secreta gräcia, per no
dir una secreta caneó, ha donat
naixença a aqueixes esculpturee,
que l'artista ha concebut d'un
tret, i on la inquiettçt creadora ha
deixat, per sempre, i v.rra, una

fruits saborosos d'art en l'actual
Saló de Tardar, els artistes caleteas, uns disset, si no ens equivoquem, duen tina nota de seny
conscienciós i una flama de creació que posen n'en alt el nom de
Ilur terra, per tal com, fine sense deliberat propòsit, se serveilen de llur eatalanitat per ateayer les formes mes generals de
la universalitat No vénen amb esporuguida timidesa d'aprenents,
es presenten'ja amb un esplendor
de mitjans que ele dóna aire, no
de ridícula suficiencia sind de seguranea. Fan un paper scayoffvol, i alguns d'ells, els mes audaços, per no dir els més genials,
sorprenen als crities d'aquí i
fan que s'aturin amb un "quid"
d'interrogació als Ilavis. Car,
en la pintura i en altres arte
plästiques, els francesas amen
observar el vent d'on ve i el canalitzen després amb la destresa
que ells saben. Pera, en el Cateleg d'enguany, fan passar per espanyols a lote els caleteas, no
sabe m a instigació de qui; per?)
sabem, sf, que en el dels precedente salons els catalana figuraven com a catalans. El culte per
tota representació oficial té aquf,
entre la generalitat, quelco m . de
fetitxisme, "Oh, no fern això per
tal que l'ambaixador X... del país
X... no s'ofengui. Oh, cal evitar
criure.
desgrats i reclamacions diplomàAfeo per no ha tngut la mero
En
tiques."
sort. La qual cosa d.:mostra que En loan
-Entre els artistes catalans que
A7cov:r és maft tni,s porta que jo.
mes sorpresa han produit als criCARLES SOLDEVILA
bes de París, i amb justicia, cal,
en primer terme, esmentar a En flama.
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J. PEREZ-JORBA
Mariä Andreu, els dibuixos del
2 novembre 024.
qual, tot alhora plens i refinats,
La Italia
obtingueren grane elogie en el
4arrar.Sa14141e la Tardor,car-eren
d'art pura delicia. L'Andreu, en'
guany, no es presenta amb la dio
CARNET E LES
sind-tincód'aurse,
amb obres; amb obres -per a la
realització de les quals no ha escatimat els esforços de recerca,
La voluntat de la forma
Impossib il itat de dissoldre les organitzacions del després d'haver-les concebut amb
En la nostra nota de diumenge
imaginació constructora, sense,
"Faseio" i la manera de transformar-les :-: Les com tan fàcil és, capritxosa fan- atribufem la unitat de l'obra de
"Els ambulants", quadra Mn. Costa al que En Folguera noesquadres feixise seran controlades per i'Estat tasia.
bell i delicat, revela una aguda menava "voluntat de la forma".
intel.ligencia de les noves moda- Algú ha cregut, amb un excés de
i formaran part de l'exèrcit regular
pressa i o poca finar, veure en
taras de composició, en les guate
ganitzaelors leixistes i nacio- s'uneix el dinamismo d'un tema aquests mots un judici despectiu
Roma, 7. — El Gavera d'En
nalistis pri (lamia en alhes a la seva estabilització sintética i ha substituit mentalment " yoMussolini no aren pnssible
lutat de la forma, per 'forma
i
muda el sier`ecte a ord entre per tal de llevar frivolitat estanfeimilitar
l'organització
moldee
xista raentre els caps no esti- arnbdós, els insidents oeorreguts tissa a l'an è cdota depurant-la de mancada".
No cal subratllar fine a quin
guin disposats a acceptar una a diverses localitats semblen te- la seva vulgar essencia. La fac-- punt aixt, es injust. Dir que un
nle llur explicació en el resenti- tara, en aquest pintor, es el remesura tan radical.
borne ha viscut empès per unneS'examin a . la possibilitat de ment causat entre ele feixistes sultat d'un anhel cavalleresc vers
guit no vol pas dir que aquest neservir-se de l'exèrcit de les ea. per la pretensió deis naciona- la puresa de mitjans, el d'un gust guit no liagi estat coronat de bes
mises negres per a crear un ti- lisies, d'atribuir-se el principal per la finor alada d'expressió, Des realitzacions. .
pus de nació rumiada els qua-, me,-il de la victória obtinguda Ilany de tot vici de preciositat.
Deiera que la voluntat de la foro
dros militars de la qual ja dls.( sobre els clemente antinacionals. I que le el que el salvà a l'Andreu ma donava realment to a l'obra
—Radio,
Una
decadent
preciositat?
de
la
en
transformats
posats serien o
virtut genuinament catalana: la tle aln . Costa i Llobera, emmota
organit zaeions pre-mili tars i
Ilant-la . Ni hem de creure que •
post-militars disciplinades i que EL COMTE SFORZA PENSA RE- delicadesa de sentiment i el sen- amb la voluntat n'hi ha prou, ni
endelieadesa.
Aqueix
timent
do
cas,
el
arribat
servir.
podessin
T1RAR-Sg DE LA DIPLOMACIA
nobliment de l'esperit els cata- hem de creure tampoc que el voper a les necessitats nacionals al
ler una cosa signifiqui la imposRoma, 7.—Se sap que el enlute lans litan beredet, a través d'Aml'exèrcit
permanent.
do
cOtat
Sforza no regressarä a Parto n1 püries, dele grecs, els de meist sibilitat d'obtenir - la. "Voluntat
En aquest F en it, s'interpreten presidirà la delegainiS italiana a sana en el cos sa; i, si els fran- de la forma" no es, per foro.,
len paraules dirigirles per Mus"troballa de la forma", pela) tarn-t
la Conferencia de T.ausana.
cesas se'n mimen, ells que han
solini al general Dial, segons les
poc "mancament do la forma".
En
l'entrevista
civilització
damunt
ce
l
ebrce.
construit
una
enEs que la crítica no ha d'ésser
quals el president del Consall tre Mussolini i Sturza el pres:- cedes petjades de la saviesa heluna mica nua de lirismes facas?
estudik la idea de for de l'exèrcit dent del Consell es lrit a a es- lenica, com ens l'envejaran! Doexar,
Aspirem a dir les coses netes i
regular i del feixista un
coltar l'argumentació . i r Sfor- mina, en "Els Ambulante" una
cit únie. L e e esquadres feixistes za en la qual es demostrara la tonalitat rosada d'anima rosada; precises i justes. Naturalment,
sota
el
tothom reix. Perit la nostra noia
sericn dones col.locades
completa disparitat de criteri 'en- fa ella que els grisos, tot servintsobre Miguel Costa i Llobera tecontrol dels orgues rompetents tre ambdós. El conke Sforza p r n- li de fons, s'endolceixin;
una
cia ITIstat.—Radio.
sa retirar-se de la vida, diploinä- polaina perfumada do dama Linfa nia la mínima claretat exigible
por no fer confusions essencials,
isea per a ped, , r. se dedicar amb XVI, pera frescal com la bosc a
creiem.,
ELS INCIDENTS DEL VIATGE
'.t
rnés llibC '
al matt, fa més encesa la vi--na
5RIP-II«.
DE SFORZA
dio.
vor de les galtes de la senyora
el
troba
col.locada
darrera
que
es
diari
"Azione"
llama, 7.—El
ENQUESTA Ä L'ENTORY DELS,
diu que Mussolini ha censurat DE FRANCA :-: EL GOVERN Pierrot El dibuix, de per si, es
JOCS FLORALS
do
lira;
el
color,
de
del
un
cant
ja
comesos
amb
motiu
FAVORABLE AL VOT FERIEN'
els atoes
nh, el poeta 1nIilläs - Raurell, respeteni.
viatge de Sforza Rin ordenat ale LES DONES PODRAN VOTAR tan net, soluble un tros (l'aire del
cel. En aquest quadre, cada líala a la /lastra enquesta:
feixistes que no es barrgin en
ELS CONSELLERS MUNICIPAL3 ti correspondencia amb una al"So c ¡‚anidan i decidit de la ruprtsrli
les qüestions, la reso lució do les
tea per no estroncar l'equilibri
ene correspon al Govern.—RaQarts, 7.—L'Agéncia Hayas general de l'obra. Sense catire en deis loes nonas si han de continuar ton,
fin! nto. Res can aquestes festes diSrus
dio.
afirma que pot assegurar quo el
delineació esquel.letica i mig una idea tan equivocada de les rolen d4
Govern francas da favorable a la la
de
l'admirable
Picasmatematiea
UNA ENTREVISTA VIOLENTA
eoneessió del vot a les dones a so; 1 cada líala canta la seva no- la „ostra literatura.
Només mantinaría, fel sei eaiictee
les eleceions municipals.
7,endres, 74--Comultiquen
ta dins la simfonia total del diAquest dret serä també estes buix, el joguineig del qual és tradicional, uns lees Fiarais: so as San.
Roma, que segons la Premsa
cebona",
d'aquella capital l'entrevista ce, a les que ja el tonen per les Cam d'una exquisidesa estética tot
"Cree, no obstanP, que les milita, of
lebrana pel comte Sforza 1 Mus- bree de Comere.
relleu
del
conduint dretament al
cials que es preocupen pa deisondimed
Per altim, les dones que pre- velum, arnb aciençats, i quasi imsolini fou violenta.—lIavas.
de la cultura catalana, kanrien de crea!,
nen part a les obres de la gue- perceptibles, ombreige. I els tons
uns pretnis anuals de literatura que fosrra, disfrutaran auf mateix de estableixen relacione entre si com
COL.LISIO ENTRE FEIXISTES 1
odjudieats als apaigual privilegi.—Ilavas.
NACIONALISrEs
els instrumente d'una orquestra regias cada ony. Aquests premio uriM
per a la interpretació de la múde prosa, poesía, teatre, assaigs, eta. Els
SET MOFITS 1 NOMBROSOS
L'EDUCA010 FUMA V"
sica; alai cap desentonament feadludicarfa en, jura t'enriar:mi que poFERITS
AL RAM CIVIL
reix els ulls per malaventura. El di-la isser rcrnrorat junt amb el carta
Roma, 7.—A GinosSa, Taren.
de convocaleria. A e:uelt jurel podrir»,
Parlo, 7.—EI diputat al. Es- color do Ilimona i el rosa, el verd
etfutitar-s'hi ele antors (pe obtingtiessin
to, als feixlstes 1 ele naciones coiffier ha presentat un projec, d'indústria i el cendra, tot'l essent
la
mirada
de
l'un
a
anar
picas,
fan
ol.lisió,
fna d'ea trcnii durant En o niel anys,
liste* tingueren una
te per a retirar del ministeri de
cantil
mal;
sense
fer-li
l'altre
1
noma
hl
bague
set
morts
freira - se traqu:sta manera una Academia
la Qual
la Guerra C15 credlts destinats a
broAcie Melle Acueste graos In. Peducacid Batea i portar-los al i els cavalls de eire eqüestre i les d.' Liter&nra.
estatura romanos i els gimnastes
"Recapituler:!: Els Jod Mofas' Vari
Mente 13r:rabien deguts a una ministeri dInstrucció
s3n uno. mena de sortija, sesee cap ene
rivelitat deis nos partas; locals
L'educarla t'alca, que tenen ~yute 1 lee torres ferment
1,-)r cultural. En ernmi, lo morid
que es disputen Pal atrita 1 que ara a Ilue Arree els militars, EA, halum es destaquen, prestigiosos
premis protegida l'edield iv :libres
tete, damunt la rolo:aleló delicasois pescaren al feixibme i nir na confiada a especialistes
!afanen
diverla
qunt
g abons, Ene de lea actuario« que
Mortal:sine recentment per tes vil/4 la Qual cesa ofer irla les ma- da, a
netaneetats de Ilur causa.
!aires aventatges amb un ^",,Nisu., sitat, animnrió 1, sobre tot, guau 114ncia tindrie ter room" al poltij
l'elite ra yares tertistioeenmeló de poeta. Ea lea "Italw
Encare tino els dlarls 1 lee ara post mis redult.—Radio
Peril

.117Q14

feixista

Les comises negres faran d'Itälia una
nació militaritzada

LLETRES

,e''
Dimecres, a de novembre &tia%

LA PUBLI,CITAT

FINANCES I COMERÇ
SESSIO DE BORSA
del 7 novembre de 1922
80E34 MATI
Obertura

Sala
An
691 o 491" 0890
Nardo
Siseante 6,See 66'80 6515
Andelunos 56'4) 511.4o 5815
SORIA TARDA
Bala
Obertura OIL
7o • l0 70•80 70•70
interior
Sorda 1875 (.8.75 bilbb
Manis 01565 tete 68%*
Cecees 3410
runa 40'W

Tain.

68•90
b8-75

Taima
08 9..
68.50-

/14'iu
6Vie)

Cotització oficial deia
Borsa de Barcelona
Die 7 de neeembre de 15932
OEUTES DE L'ESTAY
Deute interior 4 0 /0
" Exterior 4%
Asible. å%E
•
Asible. 5%
•
Tr. I. 1 Jullol 1922 S. A.
2.9.
•
•
•
6 Jener 1904 S. A.
»
B. levas
°
P
"
101'95
•
A tebrer " S. A.
101'95
B.
•
•
»
•
11•10171181EKrit 1 DIPUTACIONS
78'25
Delle ev n - ,ro i E. 1003
7635
1904
78'25
:905
'906 Ser. A.
•
1%"75
1016 Par.
.606 Ser. O
907 Ser. D
eres
-.10 Ser.
.9111 Ser.
.0111 Ser.

salta«.
Ale Ser.

val Ser. 5
917 Ser. B
918 Ser. 13
1919 Ser. ta
1920 Ser. b

7e 9

1921
06 75
Deute Eutaypta 1.. 1899 4 1 1 9
• 1407
• 1913
•
•
" 1908
rana Reforma
8065
Eamt11.
0.000,000 P. 78,22
DIO.. Barna.
//e
•

•
•

13.000,000

Calza Credlt Comunal
Obliga PG;'t Borne. 4 1/2.

72'50

5. • ter.
S. Ser.

• 4A Ser.
• 6.. Se'r.
Esteetals Pamplona
Prlorltat Barna.
Segóvie Medina
&adatases 1.. Ser.
1lA Ser.

Alma. Valencia Tarea?. 49/0.

"

Ad2.3.

1.•
2..
to
3..
• " • Ser. A
•• te
• D
• G
a •
O • • • D
r • • •
•

•

• n•

• •

" te

Argentina, 44.
Montevideo, 42.25.
Xtle, 5E30,

Berlin, 315.
Copenhaguen, 22085.
Yoknhania, 2193.
BeIglra, 751'45.
Noruega, 2430.

BITLLETS
Pranneses, 12 per 100.

Ingireos, 2905 pessetes.
Dallan., 06)75 per 100.
Be1gue9, 39 per 100.
Fineses. 12025 per 100.

Pertuguesos, 030 pessetes.
Atemanys, 913 per 100.
Aueirtaes 002 per 100.
lielandesOs, 245 pessetes.
Eu g ela, 165 pessetes.
Noruega, 109 pessetes.
DInamares, 1'40 peeeetes.
Humeaba. 1 por 100.
Estala Unta, 652 pes:tete/1.
C.anadd, 615 remetes.
Paragarde, 010 peenetez.
Argentina, 2'28 prenotes.
rreguak., 410 peasetes,
Melle. 010 peaseles.

Japoneses. 280 pessetes.
Argelins, 40 per 1 00.
Egipte, 2910 pesseteS.
Fllipinqs, 285 peseetes.

OR
entós, 12550 per 100.
Onz.., 12450 per 100.
4 1 3 Onros, 12430 per tú).
1 duro, 19450 per 100.
Isabel, 129 per 120.
g ranee, 173 per 100.
hilares, 31'40 pesseles.
Mara e • 17 Memo
Cabe, 645 pessetes.
Mealob non. 127 Per 100.
Venezuela. 124 per 100.
Mares. 150 per 100,

• y

as,

VPL0R8 - CUPO1O8
9NRS - CAN11 - BANCA

37'50

Alean« ele Correos, E 0 1
irec ció Tolegr idic

84'75
53'95

•
•
50!0.
93/5
Per/me/terliz de Cala/uno& SO
Cnmpanyie g c noral ferrels. Catalani 07
Companyia Barcelonesa Elootricitat
Alabes de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 1 Electat. Ser. E.
73
P.
79'95
Erertria Electea de fatal.. 5 0/0 114.50
•
66/O 01'75
Reletat Productora Forera Rectos 83
Compenyis general Tabare Filipinos
ACCIONO COMPTAT
Catalana Gas E/eco/mal
Cana) cri,roll
Esuanya industrial
Let. Gral. Teigtons.
reu t naubo 'lene
B.• Americà trEleeteleitet.
DIVISES [87RA/49/ERE8
Frenes. 1240.
irtem sn'sans 12140.
Idem betunes, 39'60,
torres, 9945.
LIrce, s'yes.
Ddiers. 6'A 3 .
• Maree, 013.
Corones. 001 1/2.

90804 OIT

Obertura bit
Bala
Nerd ( 9 • 4r) M G,
6940
Atacante , ee'35 68-5 6825

Andalneoe ver,
Coiontals (,4 75 65 .01 6115
ROMA DE MADRID

BARCELONA

52'25
5815
59'85

75/5
69'95
62'25

Françaz 1864
4878
CA Gral. Tramvies 1 8 9 0

BAH [E CATALUNYA

6125
58'35

58'35
6595
65

'

-,Inc.

6815
53'co
65.on

Perrior corn'et,
ldem fi de nies, 00.
ariertitzabli 4 per 10e 9.).
;aren 5 per 10, 97•
Eeterier, 86.
liare d'Espanya, 578.
laem Fspanyol de Credit, 300.
km i
Ria de la P lata 2,29.
Ideal Hispano-Amereee. lee.
'l'ahelee 244.
.rerreres preferente, bteeee.
Ihr -el ordinàries, 30'5V.
Geelu'es, 89'50.
Nardo, 000.
A i acants, 000.
Franco, 42.
Lliures, 2940.

FAMA»
Pues,

Gran força
78
Menys •
76
Blanca extra
88
Cerrero
05
Superfina impeler
ilt
166
"
corrent
59
860
F egoits atril/alai Nord,
16 ,
'
Alacant. 4.
CEREALS
EE. UU. roe
28
2850
Complot Termo
Slat de moro (Plata vell),
2050
•
• non 98
2850
Ptas.

elvada Extremadura.

SOLER 1 TORRA GERMANS
Banquera

CENTRAL: Rambla dele Estudie, 4
AGENCIES: Número 1, Creu Coberta.
Numero 9 ,Sant Andreu,
246.
Malero 3, Salmerón, 111.

OBLAGAC.1008

NOrla I. Ser. nreionel'iladca

bi. S. A.

Franca, esenttl,

Nova York. 45531.
Espansa, 2932.
Sulsea. 94129.
NOlanda, 11409.
1121%, 4 0850.
Suecia, 1600,
Portugal, 293.

Mercat de Llotja

ø.0Ü.O0O
•

nanconnumat Catalana 0. 1914
19%9
-

"

1.04911511158 - Tair.4

Cedules argentinos. 40 5/8,
Estertor, 7.6.

34
33
35'59
47

" roja
Orcll
Posea Pral
•
Valmcla
Varona elan-oce
¡eres fine
•
Veces
de Sevilla
•
Vera
Eeeatola Sevilla
VID
Estranger
•
Comarca
Herta

57
48
40
56
58

TItn

TOLO aviente ',reos eds Pe r 100
1 per mercaderta sobre cerro.

aurora necio
. •
•
e• •

Matadero

quilos
35

,

Peina)
Role
Ibiza
Mallare.

51

28
!
Impreseld.-Senan Soler que es mogol
mi.. a s.s- a cite anem a donar ala no,toes
Ileaattors plural Enser en presagi ',uta
terma 'decidida sobre els preus vigente,
Pol rontribuir a un sosientmeal 1 quelcdm
de n'irme en el mercal de la getTori.
44 canea d'arruen movInunt que ,40.VC1C.111 de que ets patrona dele laguts
doo'ordin g riament fan el trefee d'aquel!
frult lo Vinaroe I Castelle, ohlagitt unit 1
han ores entre ello record mutu de no secopiar careces (lela punts d'origen je rementats, als preus de 15 1 18 pessetes lona respectIvarnent, establint un Julia miLitni de 20 ¡reveles per a Vinaree 1 de 23
Idern per a Cante/16.
Aquesta mo y a, tratinide amb !Urea rase les rupreeenta ato augment veritable de
Ints; ral per quinte.
Cola es de croare, el! nostreS Cerneretent3 no es limitaran a augmentar p^er isament aquel a in! g ral, sInd que pedrea
Justificar als AfUl cliente o compradors
una causa evident per a pozuer acalorar
mi s Ilurs aribirs, resulta:U, com sempre
Da•-:a a, per/adietar el consumidor.
No obstant reementat, creirm Just
record pres pelo patrons deis Ilaguts, tot«
vegada que ale pecas Cple em velen obliga ts
a areepter el ndlit era minó& a llore late14, 5303, per canees que retan a In Mete . corn
sön: enraelment de la sida, repararle, aug.
ment de Jornals a la dril:sud, impostos

mollatge.

a
CATALONIA a AN fi

Mercat de vins
1 heetelltre 1 mercader/a posada al cene r del cutiller. !Mermacid facilitada per l'Assoclachl de Mag at:temimos 1 Exportadors ee Vins.
Penedés bienc, a u presems.
Mera negre, a 2.
Camp de -raer, er, hianc, a 210.
Idem Idem neter, 6 2.
Priorat klein, a 2 2 5.
Vilanova 1 Heitre, a 2
I g ualada Ideal, a 2.
Memoren blanc, a 2.
Mama idem, a 2'50.
Alacena nfiree, 9 2.50.
Mistela blanea, a 075.
Ideal negra, a 975.
Moscates, a 4.
Pneus per gran

Mercat de Reus

DESPULLES
Fartnes flamero 4
Scronrs
Terreros

Quertas
Preus per 88:8 do CO snlb341
Mermt,
F e enner
'red

emes arribats, Nord 4 d'oren.
•

"

d'avellana primera, a 70 fernetea el quinte.
Ideen Idem segona, a 72 Ideen.
Amellta en pa Harguete, a 23 dome
quinta.
Ideen Idern Espersnea, a 23
idem Ideen Coral), a 21.
litem mollar, a 57 peesete5 el ate de
50,100 quilos'.
La garrota, de 6'50 a 675 peasetee
quinta. 4 •'m leo en/atiene mea /inmediatez
a Barcelona. a 7 pcssetes.
Les Olivos ealmidee 'mi es van fent 11
I 12 peesetee, 1 es d!ti que al re/ pelle
de Monteo!' !l'han pägat a 15 1a quartera.
EJ vi enea/medís:41m, per menea de demandes de Cura; val de 6 a 7 rals.
En raveltäne, arnemllma / pirrara, resbt g oela en vende). per p art deis coillters, esperara pecas mes sits

Mercat de Tärrega
Mats bienes, de 43 a 44 pessetes.
klem role torea, do 44 a 15.
Dril de 2750 a 2850.
Illat de moro, de 31 a 32.
Pavana, de 20 a 21.

Prono me 100 quilo,.
Vine del pchs. de 10 a 1G possetee.
Idem d'Ara gó. do 30 a 35.
Alcohol, a 210.
MIsteles, a es.
Aniesate, do 130 a 300,
l'oras per 100 litros.
OlLs, a 050 rl [plana.
011ß, de 4 a 425 la deberse

11.Ve
In
15 ta
14 4/5

Abecit, 1 de mongetcs.

AFROS
Bomba Floree.
•
aten, 19,
•
» 10,
Penllacb O,
Se;.rte,
Matizas,
ISONCETES
Amonnutrna,
Coro pato,

eralneves, ,
Mallorca.
e,at VaWn^ta,
varnns arribaba: Nord, 14.
•
Alacant, 52 ,

ST
75
6/

CIGRONS

•

110
fan
155'

3,

Pelele.

69

-0 •

»e. er

Institut Fran ces
El primer cure pdhlte del Institut Francès, tindrä 11.0e denle,
dijous, dia 9 de novembre, de set
a vuit de la veleta.
Tema: "Edmond Rostand". Conferencia per hl. J. J. A. Bertrand,
doctor en Lletres, ielustrada amb
la dectura d'algunes pàgines escollides del poeta, per MIle. Rioter.
L'entrada és gratuita. Teto els
amics del Institut, de Rostand
de la França seran ben acollits.
El eurs elemental de Frances -graluit i ohert a tots els que poseeixen una cultora genera sufleient-, que fitbeionarä a l'Instilen Francès era dissabtes, de 7
vuit (le g a nit, a partir del dia 18
del que som serà establert, segano ele melodes franceses mes

moderns-metode directe i actin
permetrà adquirir en algunes
setmanes una convenient coneixenea de la !lengua francesa.
Aquest eurs acabarà al mes de
mare. Un-segon curo identie serà
obert al mes de mere, en lea mateixes condicione.

PAPIS TANCA

Canvis sobre Londree, 6330,
Idem 'felicita, 9230.
Idern Enpanya, 22 5 25.
Ideen Holanda, 4316.
Mena Italia, 04'30.
Idem Nova
15'59.
Iticm Portugai, Inc.
Ideen Su gela, 430'50
Idem Salema, verse.

Ideen Argentina, Inc.
Ideen Becell, Inc.
litem Grecia, Sic
blem Noruega, .280116.
klem Dinamarca, 110.
Idem BerlIn, 0175.
/dem Viena, 002.
litem Praga. 5 r2.5.
t'ESPITES TANCA

6845 dem.
Pesemes, 23050 den
!Ares, 64'18 dem.
1560 dem.
Frene, %Mame, 28650 dem.
Mareo, 0175 dem.
Corone!, (roe dem.

La raiicetz; na predilecta

4,49

Valaells entraMe
Vapor noruec "Ryvaeden", de'
Santan($er, amb càrrega general.
Amarrat moll de Barcelona Sud.

Consignatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol "Iturri Hipa",
do Marsella, anal, eärrega general. Amarrat moll d'Espanya Est.
Consignatari, Carbone!' i Bruix.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general 1 52
passatgcre. Amarra t moll de lee
Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor danès "Ebro", de Newcasete, amb carbó. Amarrat mol'
de San Acetre!), Coneignatari,
II. Enberg.
Vapor americe, "lunar", de
Móvile i escalee, amb càrrega general. Amarrat moll de la Barceloneta. Consignatari, Agencia
Hispano-Americana, Palomo.
-Vapor alemany "Genova", do
Hamburg i escales, Ainb càrrega
general. Amarrat mol! de BarreUna Sud. Consignatari, Iticard
Vapor darles "Axel", de Cardiff, amb ! carleó. Amarrat moll de
San! Bordean, Companyia Tránsrned it errän fa.
Vapor cspanyel "Cabo Nao", do
i escales, amb eärregdgeneral i passate. Amarrat moll
del Rebate. Consignatari, Ibarra

I Companyia.

Vaixalla despaixata

Berganii goleta ilaliä "Luciere". en llast, per a Terranova.
Diagut espanyol "Virgen del
Carmen Paslera", en Rast, per a
Vino roe.
Goleta espanyola "Estrelle del
Mar", en Ilest, per a Marsella.
¡agut e spanyel "Manuel II", en
liase, per a Vinaree.
Valer eepanzol ".112: (jet Pilar", amb eärrega general, per a

-Ma .

Vapor •epanvol 'Polar", de
träesit, per a Casablanca i Lee

Palmas.
ValecOn sorlita

l'areer eepanyel "Franeieeo",

90 caräcters (6 mds
que en les denles
marques). Construo
ele sólida. Pulsació
suau. Per a conehretots els aventatges
de la CONTINENTAL, e:Imanen-la a
prova

ORB1S, 8. A.

GASETA LOCAL
OBSERVATOM MIETEOROLOSIC DE LA
t/OVERIUTAT O& BAPCIL01114
Die 7 de noveadere de 1922.
Meres d'oaerveold: 74111.

Bardmetre a
I al nlvell de la mar,
701'1; 7014; 7640.
Termdmetre sec, 137; 104; 153. '
Trondmetre barniz, 11'7; 13 7 ; 13'6. .
liumitat (tenideltnes de saturació), 78;
49; EL
DIroucle del real. Wi4W.; WSW.; ENE,
Veloeltat de/ vent

metres per se-

gon,
5• 3.
Estat del cel, quasi tapat; quasi sere;
quasi eme.
'lime de 'nivele, Cirros-remotas; Fe.centellee; Fo_eúniutuo.
ren.peraturca extreme* a Pcmbra
\lexema. 201,

Minlme, 400,
»Mima erran de torra, 100.
Oncillache termoni g nica, 8'9. Temperatura mitja, 15'6.
Peeel idimid aqueas, des de les 7 iteres
del Ola anterior a les 7 hores del dio di
la data, 01 miUmetres.
Rece/erogar ael vent in Igual temps, 75

--•n•••n•
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues passetee al
mas, Provinoies, 7'50 pesaetes
tres meses; 15 els ala (den); 30 un

anee
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
Un llegidor ens

prega la insersegüent:
"Anant, a les vuit del mate la
senyora Clara Salvador, 'Mira de
Viladevall, de 60 anys, en un
trarnvia del cartee de Muntaner,
tengue la desgracia de caure,
produint-se ferides Ileus al nas
i gana dreta; portada per uns
transeunts a l'Hospital Clinic, als
tres m'arte d'hora d'esperä
gmttt d'esser curada per un mosso,
porque, segons ell, els metges dar
m'en encara i solament s'ale,en
per casos Recua. Entre tant la
pacieut anava perdent sang en
abuudäncia."-Ignasi Viladevall.

cite de la nota

ame ei e es emelp, rap a da osar.
Vapor gre3 "Bate", de tränsit,
rap a Näpole.
Vapor suec Cathalienia", de
trànsit, cap a elenova.
Vapor holandes "Euterpe", en
llaet, cap a Valenela.
Vapor espanyol "Mía Labra",
en . llast, eap a Melilla.
aper espatiyol "Teresa Pamies", en Ilast, cap a Sevilla.

Una de les vint classes de
LLONGANISSA DE V1CR que ela-

•••nn•n••n••

10iES VILANOVA UNIO, 6

-

Noves

ieligioses

Ets guatee Santa märtirs
coronats. San Claudi, märtir.
Quaranta Avui a tres ..
glesia de Nostra Dona dInfants
°efes. llores d'expoeici6: De lea
vuit del metí a les sis de la tar-

;es
tot
58
54

Sane nam. 31,
Yerra
•
8,
I,
•
"

El mercat d'aval ea estat ?orca ahmt.
Les avellane3 eS tan u 46 premies la
netrent. I a 45 la come; el set 1 0 58'400
01/1103.
EI pm

Rte•
27
25
/8
17

Secció Marítima

da.
Lo missa
Octava
Tete els Santo, cofa/. blanc.
Cort do Maria: Aval, Nostra
Dona de la Concepció, a Sade
Franeese, o a Saeta Clara, o a
t'Ensenyanea (Eixampla), o a da
iieva esglesia (Eixampla),

Vettles en mufregi de tes änimes del Purgatori: Avui, a la seva capella, Eecarial, 155 (Geäcia). Tora de la Immaculada Coa
cepeió,
- El bisbe d'Urge'', doctor
Guitart, va marear abans d'ahir
a Balaguer on va comenear ahir
la Santa Viena pastoral.
- Ha marital a Rorna el 111cenciat En Josep Casanellas, d'aquesta diecest, per a continuar

els seus estudis a l'Institut
Lilie
- Ha estat nemenat capellä
de les Relligioses Concepcionistes
d'aquesta citat, el reverend Da-.
niel Foreadelle
- Per anar a l'estranger a
fer ampliació d'estudis, ha obtingut una beca cel docter En g osep Rius, Pvre.
Esglésta del Sagrat Cae de
se
Jesús (PP. Jesuites Case)
Dia 9 tle novembre,
mals unes en ace 1 t5 de gräcies
per l'ay er estat deelarat Sant ignasi celestial patró de totes les
obres de exereitis.
A. les sis de la tarda, exposieb5
de S. D. M., Trisagi cantat, Serinn pel reverend Pare Robert Cayucla, S. J., "Te Deum" i Reserva, acabada la qual es donarà a
besar la reliquia del dit Sant Ignasi.
1.••nn•nnn
•••••M•1011•MEM•••••••

MUNDO LATINO

posarä a la venda molt aviat

Bomb o s de Oido
novel .la del terrorismo eu
Barcelona, pel brillant es-

criptor
ALFONS VIDAL I PLANAS
Les demandes a Franceso
Sintas, Ronda de la Universitat, 4.

bora la Sucursal de Chicago SIBERIA, i no té rival ea qualitat
ni preu, e, 8 la que expenen al
preu do 12 pessetes quilo les cases: VICENS FERRER I COM-

de l'Ateneu Obrer del districte ,e5
gon organitzà d'una exeuralie a
Cervelló efectuada el dia 22 del
passat octubre, ha qualificat
la següent forma:
•
Primer "'reme ceda per la cai
sa d'objectes fotogräfice Erute
man, a la col.lecció de sis relee

grafies amb lema: Rosellas.
Segon premi, cedit per la rail
d'objectes fotogrällcs Bella i Re,
ha, a la col.lecció de sis l'oteen,
lees amb el lema: Cervelló 1924
Tercer premi, cedit per la cae
as indústries Foto-Quimiques de
N'Antoni Garriga, a la coeleccie
de sis Telegrafies amb el lema:,
Violetes.
! Quart premie cedit per l'arm i ,
teete En Manuel Raspall, a da
col.lecció de sis fotografies amb
el lema: Catalunya.
Primer premi extraordinari ce.
dit pel senyor president aceident
tal de l'Ateneu Obrer del Districe
te segon, En Didac luyo', a la cele
'ceceó de tres fotografies amb et
lema: Bells Hoce de Cervelló.
Segon premi extraordinari, ce,
dit per la secció de Propaganda
i Excursions del mateix Atener, a
la coeleecie de sis fotografies,
amb el lema: Nostra Pätria.
L'obertura oficial de l'Expos:e
ció de l'esmentat concurs, tindrä
bloc el dia 8 del corrent, a lee dea
de la vetlla, a l'estatge social de,
l'Ateneu (Mercadees, 38 i 40).
A totes des entitats que no bao
gin rebut comunicat, la Comisaid•
prega es donguin per invitades a
Pacte, lo mateix que a teles eta
aimants de la fotoerafia.

CORDI LLERA
Vi blanc. 075 amp. lit.
Ce llers ARNO it MARISTANY
II II. Console Generale d'Italia
in Barcellona, avverte al connae
zionali di questo distretto Cono
solare che vantassero crediti ver.,
so la Russin, di presentarsi in
questa II. Canceleria il presto
possibili per inscriversi nel Re.

gistro.

ACABA DE PUBLICAR-SE E

PANYIA, Pie3Catalunya,
S1310, S. en G., Sal/rieren, 54
SIMO, S. en Ce Avinyó, 16

l'admirable partitura del

111031P. MUERA

L'Academia 1 Laboratori de
Cieneles Mediques de Catalunya

celebrarà sessió cientinca avue
dimecres, dia 8, a les deu de la
nit, en la que es posarà en discusió fa cenaunicacie presentada pel
doctor, Carraseei Farmiguera, en
la sestie anterior sobre "Els meterles moderns de tractament de
la diabetis, i especialment les
anomenades cures de dejuni",
en la que i pendran part ets doctora A. Pi Suiler i J. Vidal Fraxanee
A continuació el doctor Aguilar leeliti desenrotllarà el tema
'El mätede anscultateei per a la
mesura de la pressió sangufnea i
expeoracie deis vaso-motees".
A continuació se ceilebrarä la
SCSsió privada per a discutir rectitud d'aquesta entitat respecte al
problema de ('Autonomia univer-

sitäria.

cAR-r

1JJANO

Vi blane. 0'83 amp. lit.
Cellers ARNO á IRARISTANY
Ha quedat eonstituit a Dejar
el Comitè d'Heinor de la Fira °lirio) de .5fastres de Barcelona, integrat per les seepents leerseDental.:
President, don Joan Gaceta,
president de la Cambra di Corriere
d'aquella. locaditat.
Vocals: Don Gerard Té ll ez lisa.
llän, don Cares Calvo Muñoz.

C; C n t hl
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Tel.
i 1472 A.
al, 11

Eaircias

GRAN TCRREFACCIO DE CAFES
Instaleació modeL anib les miquines mes modernes 1 de mes

tendiment.
Dues marques acreditades:
LA GARZA.-Cafe selecto Caeta Rica. - Venda, en colmados,
em paquet ate
ANITA.-Cafä especial a dejo,
per a establiments, bais ratee,
regimente, ate. (Vene-.
nieta i Costa Rica, escollas.)
El rebern directo, semse intermediario. Tenim casa als pajees productors i eseollim ele caree de lee minore hieendes. Sempre el mateix paladar. Cafè s
purs, Isense meseta 711 addica6
de can mera. Torrat natural.
ALMA I PEREZ MARTIN
Diputaoló, 41 -:- Taléfon 69a 14
El jurat m'alterador del conours de fotografies, que la So'ció de Propaganda I Excursione

DON J91h1 DE

C

a

per
EMILI SAGI-BARBA
LLUISA VELA
y PERE QUER

•

en discos nearca

GRAMOFONO
-.A 95

«unza U mama la

-Per a n'Urna quinzena d'aquest mes s'anuncien unes cene
feräncies que donarà a les associactes a la "Lluita contra la
mortalitat infantil ' , el sabi aguotiniä i re.putat orador, director
d'-Espanya. y Amdrica", P. Gra-

eiä Martínez, el qual vindrà expressament de Madrid ami) aquest
objecte,
,11„; Cirurgiä. Malaltiee

rr ns,:il 'fi de la dona. Vies une

näries. De 11 a 1; 4 a 6. Ec. 6 a 8.
Fontanelle, 15, primer,
El Reial Mont de Pietat de
Nostra Senyora de l'Esperança
anuncia al públic que a les nou
dt mate de demä passat, dijous,
s'efectuarä la subhasta de joies,
i el din 16 del correa la de robes. dels partits la dala de pigeorament o re novació dels quals
sigui del mes de desembre de
1921 i gener de 1922

MUNITANYA
negre 075 amp. litre
Cellers ARIA° & l'ARISTAS).
L'Agrupacie de cornplables del
Centre Autonomista de Dependenta de l Comere i do la Mete-tria, el vinent dijous, a les den
en plant de la vetlla, eelebrarlt la
primera de les conferencies 4ne
te organitzades sobre "Comentaris a la nava reforma de la Lid
clUtilitais", a clarece d'En Joae
quim Ducet. Aquestes conferencies, que formen un dele de guatee o cine., se celebraran cada
quinze diese

Curan) de les sorderem I impuraracione de lea °idee

a De retorn del n'u naipe d'InvestipacI4 clentifloa Per Alemanya,
D r, Pe 11 C u III Austria, Bella I Sulssa, ha reprès la consulta de malaittes <MorMeato MI 0444111 t Or10011 10), GARREE TRAFALGAR, iå, pral,

No dessitia ésser sempre el primer?
" B R O 1110 U RAPH" mäettlea reproductora electrice per

Dr. MASS OT
BRUCR, 94. DE 11 ette I de S •
- eractamente medica I quIrdrgIrs de

teten lea mataltles del COLL, HAS

I AURELLBS

Opereedene • pro.. medico

1

a

SERRAL ONGAIa

Balmes, 12
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D'Anglaterra

LA QUESTIO D'ORIENT

La Post—Guerra

dels kemalistes

sobtat

La lletra de la
agreuprovoca un
La actitud ,
C. de Reparacio
jament de la
al Govern aleparaules del general
many es una ver- Una entrevista enfre els comissaris aliats i Refet Paixä .*. Enèrgiques
Els governs francés i britànic es reuneixen amb urgencia .'. Poincaré i BoHarrington
dadera intimació
nar Law d'acord per a ajornar la Conferencia de Lausana

Paris, 7.—Segons el corresponsal del "Journal" a Berlim
la carta enviada per
ció de Reparacions al Govern del
Reich invitant-lo a que sotaneti a
Ja seva aprobad() en el mes breu
termini possible el projecte per a
l'equil.libri dei pressupost ale- •
many i la estabilItzació del mere,
revesteix verdader caräcter d'in. timad&
La Comissió de Reparacions
arrivarä a Parte dijous i no adop
cap deeisiö fine en arrivar-tarà
a aquesta capital.—Havas.
L'ESTABILITACZKI DEL MARO
L'INFORME DE LA COMISSIO
FINANCIERS

Berlin, 7.—L'informe redactat
',sets financiers estrangers, reunit
en conferencia a Berlin a instäncla del Govern alemany, acaba
amb les següents conclusions:
S En el que es refereix a ¡'estabilització del mere no pot realitzar-se cap de les proposicions.
Es de desitjar Sa realització d'un
emprèstit exterior.
• Per altra part considera improcedent la suspensió cumplesta de tots els pagaments presltaclons Utol de reparacions,
.per estimar que afavoriria la inVació monetäria.—Havas.
El Govern esta fermament re.
Volt a exigir les reparacions.
• Aquest, pecó, no desconeix lea
'alificultate de la situació que atra'sesea Alemanya, peró no es podrä
;admetre que voluntària o invoitintäria aqueeta situació sigui
un contant obstacae oposa
Franfia per el.ludir el cumpliment
je les obligacions contretes.
Freno entén pel contrari que
d'insitir en cobrar els seus
edita a tota costa.
Finalment considera que un
'deis mitjans que han d'emprarse consisteix en l'aplicaci
ó, el Mé3
amplia que sigui possible, dels
acords de Wiesbaden i. de Berlín,
.1, en la contractació, tan amplia
també com les circumstàncies
permetin, de la producció i inclha
de la mà d'obra alemanya per a
la restaurad() de les regions devastades.—Havas.
LA POLITICA ITALIANA I EL
RESTABLIMENT D'AUSTRIA

Viena, 7.—El Consell nacional
ha corneeeat la discusi6 de les
mesures de Govern, basades en el
programa de la convenció de Ginebra, encaminades al restabiliment económic i al sanejament
• financier d'Austria.
El canceller ha pronunciat un
diseurs que els reseents esdeVelpiment no faran canviar Vise.
Situd de les potencies respecte
d'Austria i ategi que aluSsolini
ta expressat la seva voluntat de
fer respectar la independencia
"Austr i a i de respectar ele com!p remisos deis Governs que l'han
erecedit.—Havas.
'ITALIA I LA QüESTIO DE LES
REPARACIONS

Parle, 7.—Telegrafien de RoI na a "Le Petit Journal" que el
recretari d'Estat en el Ministeri
de Finances, senyor Rocca, en

Londres, 7. — Des de Cene, acords adoptats a la recent contantionble comuniquen a l'Agen- ferencia de Mudänia.
Manifestà Lambe el general
cia Reuter qus els gi nerals silleta
s'han reunit amb el delegat tuso Harrington en rima de tots -ele
Refet- Paixà, agregant que aques- aliats, que no hl podia basar a
ta entrevista no es desenrotllà en -Constantinoble I a da seva zona
els termes d'amistoea cordialitat més que una sola autoritat i que
que ha presidit lies Conferencies aquesta autoritat, no podia ésser
altra que la deis antas, fins la
celebrades darrerament.
El general Harrington feo pre- probable entrega de Constantisent al delegat turc que els aliste noble als naeionalistes dintre
no podien de cap manera tolerar d'una setmana.
Acabà dient qu 3 esperava que
que Turquia es Ilqui en assumptes que no són de la seva compe- -el Govern d'Angora cooperara).
tencia ni que segueixi violant ¡Inhuma com fin ara ho havia
manifestament Gis temas del vingut fent amb els aliats i s'abs
Tractat de Londres, aixf com els tindria de les transgressions que
havien motivat la queixa de l'Entesa.
DI delegat tuse Refet-Paixà
una interviú ha declarat, parlant
del deute exterior i de la qües- manifestà que el seu desig era
tió de les reparacions, que par- el de procedir d'acord amb els
ticularment estima que Itàlia no aliats perú que no podia acceptat intimacions i que sols recoes suficientment rica per a renunciar a la part de les repara- neixia l'autoritat del seu Govern.
Per ültim digué que esperaria
cione que Alemanya vençuda està
ordres del Govern d'Angora
obligada a pagar, la qual haurà
de pagar igualment els deutes de i que demà contestarä als aliats.
guerra. Afegí el senyor Rocca que —Hayas.
ja que Anglaterra i els Esteta
LA SITUACIO ES MOL GREU
Units tenen tant d'interes en la
reconstrucciö d'Alemanya, el mes
Londres, 7, — Les noticies de
just fóra que fossin elles Is que Constantinoble que roh l'Agenda
renunciessin a Hurs crèdits de Reuter acusen notória gravetat,
guerra.—Havas.
en el que fa referencia a la situada general.
AUSTRIA A LA SOCIETAT DE
Ahir es desencadenaren a Cona
NACIONS
Ginebra, 7.—El Secretariat de tantinoble diverses naanifestaessent
la Societat de iNacions acaba de cions antibritäniques,
rebre una comunicació del pro- madtractats primer i assassinats
després
pels
manifestante
quafessor d'història i ex-Rector de la
tre soldats anglesos.—Havas.
Universitat de Viena, senyor DoLondres, 7. — En els cerdas
poch, membre de l'Academia dagusta nació, en la qual diu, que britànics este produint mol!, penosa
impressió el cure que estan
accepta la missió d'esSer corresponsal per Austria a la Comissió prenent vis esdeveniments
Internacional de cooporació inte- rient, havent-hi motius molt fo.
namentats pe ro temer que si iles
lectual.
,.
El Consell de la Societat de coses segueixen per aquest coNacions, en efecto, havia enea- mí s'hagi d'acabar per lamentar
rregat a la Comissió que elegís les mes greus i doiloroses eomun corresponsal austriac a fi que plicacions.—Havas.
Ja Societat es trobi al corrent en
tot moment sobre el que fa refe- EL GOVERN BRITANIC ES RE-UNEIX AMB URGENCIA
rencia a les necessitats de la vida
intelectual austríaca—Hayas.
Londres, 7. — Lee darreres no
tícies rebudes aquesta tarda de
LA RECONSTITUCIO DE FRANConstantinoble diuen que la siDISCURS DEL MINISTRE
ÇA
tuació es molt greu.
DE REGIONS ALLIBERADES
Lord Derby que es trobava foro
Marsella, 7—En un discurs de Londres ha estat cridat amb
pronunciat durant el banquet urgencia perque estigués present
amb el qual es clausurà el Con- a la reunió dels ministres quo
gres republicà demoecrata i sochan convocat a tole pressa.
cial, el senyor Reivel examina els
Després de la reunid dels minisesforços de reconstitució portats
tres no es facilità cap nota als
a terme per Franca, que sola,
periodistes i tots els ministres
sense rebre ajuda dels seus aliats es mostraren molt reservats.
ni dels seus ex-enemics, ha efecHan estat enviadas lzistrucctuat un esforç únic en els anals
eions a l'Alt comissari donantdel món per a aconseguir la seva
ii facultats per a dedarar l'estat
reconstitució.
de guerra a la ciutat si ho creu
Amb tot, afegf el ministre, quenecessari.—Ilayas.
da per acabar una llabor immense o sigui el sanejament de la
UNA REUNID DEL GOVERN
situació financiera i la obtenció
FRANC ES
dels pagaments en concepte de
Paris, 7.—El Consell de mireparacions que permetran alleunistres s'ha reunit aquest metí
gerir les pesades càrregues acg ota la presidencia del senyor
ceptades per tot el pafs a benefici
dels seus mutiliats i de les victi- Pincare, el qual exposis als seus
col.legues
l'estat de Sa politice
mes de les destruccions portades
exterior.—Radio.
a cap durant la guerra.

LA PREMSA ESTRANGERA
EL NOU CONSELL NACIONAL
SUle

putats ha pasSat a 150 (-I- 8), b e

-neficatdl'ugmno5bre
Comentant el "Journal de Ge, de diputats."
néve" el resultat de les deslieres
L'ESFONDRAMENT DEL.
eleccions escriu:
• "L'extrema-esquerra (8001alis-MARC
, bes, comunistes i grutleans) cons
El
darrer
esfondrament
crol
Mula el 24,87 per cent de 'resale maro ha produit a tots els cfrcols
Consell nacional; en el nou res bursätils ailemanys, j fins i tot enpresenta el 24'24 per cent. tre
delegats de la Comisió per
Aquest resultat es falaguer per a • les eis
reparacions, una molt forte
l'esdevenidor de Su iss a. En impressió.
El diari socialista
'aquells paisos en els guate l'em- "Vorwaerts" diu quo aixf no es
penta revolucionäria ha estat mea possible anar endavant i que el
torta, i oh el poble ha alinee de
de la Comissió per les reconèixer els inconveniente greus desig
d'estabilitzar el mere
de l'aplicació de les doctrines paracions
„coLlectivistes es manifesta una es en aquests moments el desig
reacció violenta, i una gran oscil- de tot el poble alemany.
El "Berliner Tageblat" propoe
'llichi cap a l'esquerra del pèndul
'-polftic éS seguida d'una oscil.la- sa la constitución d'un trust de
ció no menys gran cap a la dreta. banquers o de Governs estranLa moderació salase cal d'una gers, i creu que obró no ha despart cercar-la en el caràcter pofl . Ser pas molt dificil; en canvi, el
derat dele seus habitante; de - "Lokal Anzeiger" adverteix que
.tra, en el regim de democràcia di-, per arribar a l'estabilització del
recta, que permet al poble de ma- mere caldria un emprèstit d'alnifestar -se contra les Ileis vota- menys 500 milions de dólars, i
es pregunta si Amèrica, que fine
des per les Cambres i la iniciativa, que li dóna la facultat d'ern- ara s'ha mostrat poc propicia a
pendre's ell mateix reformes intervenir en elle problemes
ropeus, voldrà concedir aquesta
constitucionals.
quantitat.
• El socialismo sute ha arribat
bri punt mort. S'ha establerb un
Un delegat de la Comissió per
,statu quo". De 38 representante les reparacions ha dit a un sedas..
for de l'"Achtuhrabendblatt" que
•ocialistes, O polftico-socials
comunistes, s'ha passat a 43 els delegats han constatat amb
)ocialistes (4- 5), 3 político-so - molta pena la malfiança amb
blaua
3), I 2 comunistes que els ehrende financiees, t en
IQ eles burgès de 142 di* 'general beis es ocommistog
tigs

manys, segueixen les negociaeions entre el Govern i la Comissi& la qual està perfeciament
convençuda d'haver arribat al limit i que es indispensable pendre sense tardança mesures
enèrgiques per evitar la desapaMeló total del masc.
Pel corresponsa4 del "Journal
do Geneve" l'estabilització del
marc ha deixat d'ésser un problema purament económic; diversos
qüestions de politice interior
l'han complicat. Aix6, segons
aquest diari, ve a posta per a la
propaganda dels comunistes. Per
als extremistes d'esquerra, el fet
de evident: la crisi del maro l'han
provocada els capitaflistes de la
indústria per tal com 'velen exportar Hura productos i que aix6
només es possible si el prea de
mis d'obra baixa cada dia mes.
Així la solden) coliestivista ds
molt simple: el marc s'estabilitzarä el dia que els consells d'explotació nomenats peit proletariat
controlaran!, la producció i en
fixaran els preus.
El corresponsal del "Secolo",
de Milis, escriu que de les duce
memóries presentades pol Govern
alemany a la Comissió interaliada, la que trufa do Pestabilitza-,
ció del maro parteix de la pree
missa quo l'equilibri del balasto
alemany mimes sen ä possible després de l'estabilització del maro
1 que aquesta es podria atènyer
mitjançant un emprèstit. Per a
obtenir aquest emprästit, perd,
cal que els alisas es decflarin disposats a cedie al trust bancari

situació

En un 'discurs
Lloyd George
ofereix el seu ajut
a la política exterior del Govern

Londres, 7.—El senyor Lloyd
S'afegia que aquella Assemblea George en un discurs pronunciat
Londres, '7.—Els telegrames
britànics procedents de Constan- havia donat un termini de vint- a Newcastle, ha declarat que no
tinoble demostren que les peti- i-quatre hores perque l'acord havia canviat la seva actitud ea
cione turques es refereixen úni- fos complimentat, amenaçant el que es refereix a íes Reparacament a l'administració civil i amb el tancament d'aquestes es- cions i que aprcva la decisió de
Bonar Law de concórrer -a la
a la gendartneria, i que no ha cotes.
Et Govern transes ha erlca- Conferencia financiera de Males
arribat encara cap noticia oficial sobre da petició d'una eva- rregat al seu representant a An- sel.les.
Parlant l'ex primer ministre de
cuad() militar de Constantino- glosa cine efeetui les gestione nela qüestió d'Orient, digné que
cessäries a favor de les escotes
ble.
apoiarä al Govern, sempre • que
S'afegeix que no estarle fora franceses.
Interrogat sobre d'nquest as- aquest defensi la bandera bride !loe la petició • d'Angora de
pendes pel sed compte l'admi- sumpte el representara, del Go- tànica, peró que pel contrari, el
nistració civil de la zona ocupa- vern d'Angora a aquesta capi- combaträ si abandona aculen
da i podria ésser admesa amb tal, ha manifestat una gran sor- deure.—Havas.
•tal que fossin observados les presa per la • noticia d'aquesta LA PREMSA BRITANICA I LES
condicione del conveni de Muda- suposada substitució, afegint
ELECCIONS
nia que sssegren- l'ocupació mi- que el substituir el frandSa pel
Londres, 7.—Escriu el "Daily
tare
a
les
escotes
es
trovaria
amb
litar aliada de la zona, perú que
Chronicle", ocupant-se de les
corairadieciö no solament amb elecions britàniques: "El delire
els aliats no podrien admetre una
petició conträria a les condicione -les inteneions del Govern d'An- del cintadä patriota a les elecde l'acord de Mudänia, al qual gora, sfrió amb els compromisos cions es escollir entr-3 els joc
signis el Govern d'Angora.—Ra- que el Govérn tuno entén i de- extreme i no votar pe! parta
saja cumplir lleialment.
dio.
Oren ni pels irreductibles- L'únie
El representant d'Angora cesa
LA DEMANDA KEMALISTA EN. que es tracto d'un equivoe explo- viarany cap a la tranquil.litat és
per als que desitgen una Gran
. ESTUDI
tat pels enemics de Turqui o en
Londres, 7.—Segon l'agencia la concepció moderna, ja que Bretanya estable i próspesa eviReuter, les tres potencies alia- aquesta el que' únicament desit- tar la Inarxa desenfrenada cais
des, França, Anglaterra i Itälia ja es que el turc s'e s,senyi a to- a un d'acueste dos partas".
La "West:ninster Gazette":
estudien la petició deis kemalis- tes les escotes a Fer/senis que "Mr.
Donar Law, com a lider cotes de que siguin retirados les les demés llengües.
mú de la coalició amb Mr. Lloyd
trepes anadee i portada a cap
Acabà expressant el desig del George, As responsable fins
al
l'evaquadó de Constantinoble per Govern d'Angora d'estrènyer els
moment de la seva dirMssió
les mateixes.—Havas.
Hnos d'unió que existeixen en- sentada l'any darrer, de le s profaltre França i Turquia.—Havas.
tes comeses pel Gove sn. Durant
ES DESMENTEIXEN ELS COM"LE
TEMPS"
I
LA
PAU
aquel!
perfode
era
el
lider
d'un
BATS DE CONSTANTINOBLE
D'ORIENT
partit que tenia majeria a la
Londres, 7.—Notícies de CoasParle, 7.—"Le Temps", des- Cambra i que hauria pogut exltantinoble afirmen que en aque.
Iba ca p ital no s'ha desenrotllat pres d'haver dit que seria pre- gir un canvi de política i de Ge.
cap combat entre' la multitud i matur pendre cap decissió abans ve rn si ho llagues volgut".—Ras
la policia com s'havia dit.—Ba- de tenir confirmació oficial de dio.
les notes turques, afegeix que Lo- LA S/TUACIO A L'INDIA : MES
vas.
tes les difioultets actuals hau - DE QUATRE MIL DETENCIONS
UN PERIODISTA TURC PENJAT sien estat probablement previsLondres, 7.—Un despatx
Londres, 7.—Des de Constan- tes Si s'haguessin negociar pre- llahabad diu que han estat detin
tinoble comuniquen a l'agencia liminars de pan després de l'ar- guts mes de 4,000 akalis' a GuReuter que el periedista Ali-Ke- rnistici de Mudänia.
ruka-Dagk. Els estoneos per a
mal que feia reportatge a Ismidt
Segueix dient el dit diari que fer front a l'agitaci6 es veuen di.
sobre la situació de Turquia. fou te,rn que amb el temps i amb el ficultats per la immunitat dele
maltractat i apedregat per Sa l'éträs probable de la Conferen- que organitzen els atece contra
multitud i després penjat.—Ha- cia de Lausana, augmentin els el O overn
vas.
obstacles per a la pan i g reco- EXPLOSSIO A UNA MINA 804
nitza l'obertura immediata entre
ES SUPRIMIRA EL SENAT TURC l'Entesa i Turquia, de , pourpar- RETIRATS VINT-Z-CINC CALIIIVERS
Constantinoble, 7. — Informa- lees tendente a cloure el mes
Spangler (Pensilvània, 7. Escions d'origen angles diuen que
aviat posibble un tractat ,pre- tate Units).—Ha ocorregut una
Refet Paixà suprimirä el Senat liminar de pau, els prelinlinars formidable explosió a la mina
i que els generals aliats es pro- del qual reglamen:nrien a l'en- Reilly; han quedats soterrats 80
posen celebrar amb ell una de- sems els problemes proseabais miners que acabaven de , babar
tinguda conferencia.—Havas.
per les notes turques.—Havas.
als polis. Un equip de socorsos
EL GOVERN D'ANGORA BUSCA
ELS TURCS VOLEN LA ZONA ha aconseguit penetrar a la ml.
na. — Radio.
UN EMPRESTIT
DE TXANAK
Spangler, 7.—A conseqüència
Londres, 7.—Circula el rumor
LA SITUACIO ES GRAVISSIMA
de l'explosió ocorreguda a la
de que s'han fet gestione ped
Londres, 7.—L'Agència límites mina de carbó Reilly, han estat
Govern d'Angora per a contrac- ha rebut aquesta tarda despattas un emprèstit a Londres. Els xos de Constantinoble dient elite retirats vint-i-cinc morts.—Has
cercles financiers britànics ce- la situació, que ja era dolenta en vas.
lan disposats a estudiar tal ope- general s'estä tornant verdade, únicament després de s ig
r
rament menaeadora, particularsenyor Politis, ha conferenelat
S'afegeix que s'han-nal*pu.
emnt a Txanak.
fet gestione anäIngues a Parte i
En efecte, en aquest punt les succnssivament amb el Rei, el
a Washington.—Radio.
tropes turques celan sobre els president del Consell i el mis
mateixos filete de ferro da -tes Mitre tl'Afers estrangers de Sers
L'ENSENY‘NÇA A L'ASIA
4
bia.
tropes britänicines, impedint
MENOR
Després d'aquestes conferens
les
patrulles
angleses
realitzar
Parle, 7.—En els cerdee diministre grec ha manis
tota mena de moviments.—ilia- eles el que
plomätics es deia que l'Assem- vas.
la conclussió d'un
testat
Mea tuLica Aavia resolt subsacord serbi-grec seria una me*
tituir l'ensenyança del francès LES GESTIONS DE POLITIS A sutil encentada i de gen govern
BELGRAD
per la del turc a les escotes crisi que Iugo-eslävia hauria de des
tianes i israelites d'Anatólia, esBelgrad, 7. — El ministre manar l'admissió de Grecia a le
peeialment a Brussa i Adana.
d'Afers • estrangers de Grecia, Petita Entesa.—Havas.
l'emprèstit, una par!, de les garanties que el tractat de Versalles atribueix a l'Entesa.

que desitja; hi ha en el Gabinet
del senyor Mussolini bómens responsables dele destine d'Itàlia I
del poble italià. Amb aqueixos
MES COMENTARIS SOBRE EL hómens el Govern iugo-eslau treballarä per a resoldre i definir
FEIXISME
totes les qüestions amb una enAls que ja havem aportat de la teca amigable.
Premsa anglesa, francesa, suis,
El diari hongarès "A Nep" essa, alemanya i italiana, es curiós criu:
d'ajuntar-hi els apareguts a Ser"Tots aquells quo saben com
bia i a Hongria, i que reporta l'or. lee esquadres feixistes impedirea
gue mussoliniä. .
l'explosió boIxevista a Milla i que
"Samuprava", que • As l'orgue saben que centenars de mils de
oficiós iugoeslau, diu que la treballadors italians abandonapremsa iugoeslava s'ha impree. ren els Sindicats vermells per a
bionat davant l'adveniment idel passar-se al feixisme, saben que
feixisme al Poder. Cal esperar, aquesta organització és la coratpecó lee eleccions; cal veure sl josa vIctória del patriotisme itaMussolini obté la majoria i ales- liä contra totes les torees adverhores pronosticar. Tindrä Mus- ses a la vida de la nació.
solini la torea j la Voluntat ne,
Les doctrines de Marx eón falcessäries per , a transformar tot see i precipiten els obrers a la
l'ordre social i polftie d'Itàlia
catàstrofe. Mussolini atarle aguce
temptar l'experiment de l'Estat tes« doctrines i ha conquistat ele'
feixista? Mussolini ha donat obrers, convencent-los que forpreve d'un gran esperit d'adap -i men part de la midió i que Iturs
tació i es possible que en algo. interessos són identics als de la
nos quliestions diffcils sabrä nació. Els obrers necessiten no
atemperar la ideolasSa feixista.
tan sola pa, sinó cultura; cal pro-.
Referent a les relacione de tu-c curar-los toles dues coses sense
go -EsI tivi a amb Itàflia, el "Semi'. guerra de classes i cense demapravs" d'en que cal estar satisa góigla. Tambó a Hongria hi ha un
fets que lotes les convencions
feixisme espiritual que avantpoea
latiVes a l'exectaSid del tractat la nació maisiar torta i independe Repello hagin estat signados dent per damunt la demagógia.
evitant fins ara la dificultat per
Pel "Szórot" el feixisme consoa la sistematització definitiva de iidarä l'Estat nacional italiä. El
la qüestió adriätica. Malgrat del desenrotllament del feixisme
programa nacionalista i imperiat. estat triomfal perquè s'ha basat
lista del partit feixista, no hi ha damunt les grane tradicions namotiu per a dubtar que el Govern ciernas. Mussolini i els.seus seitailiä desconegui la seva signa- quereos han rombis fidels a la idea
tura i els seus compromisos.
nacional italiana i, a (farrera
anib el Dual ei podes ootracto
Aida paie e dóna el govern /lora, al concepte monäretie. Cal

augurar als feixistes Ildhuc en be.n
nefici d'Hongria, que en el gaudiddeei s lloubrs tvaiecite(Ssr iciau es ' sa 101 ipboesrara.
ams tt
ran a la realització de Hure ideals.

ELS SUBMARINS

DE LES DIVERSES POTENCIES

s l';nE el tiso d vae trisoonsa pi"o, t en1
s u Sb marins
ns
cies mundials es distribueix abis
Estats Units, 137 submarins;
(9 en construcció); Anglaterra.
100 submarins (3 en construcció) ; França, 53 submarins (es
calla els que hi ha en constru e
-ció);Itàla,48submrni5e
construcció); Japó, 35 subma-i
rins i 22 en construcció (dada
imprecises); Rússia, 53 submacine (31 en la mar Bällica, 22 en
la mar Negra) ; Suecia, 18 subs
marine i 5 en construcció; 1104
landa. 14 submarins i 13 en coas.
trucció; Dinamarca, 13 submarina.
i 3 en Construcció; Xile, 6 sub*
marine; Portugal, 4 submarin s I
1 en construcció; Noruega, 4 subs
marins i 2 en construcció; Esra•
nya, 4 subrnarins i 6 en corrstrucs
ció; Brasil, 3 submarins; Finlites
dha. 2 submarins; Perú, 2 5ub4
marine, Argentina, 4 en ceotrucció; Belgica, 4 en const rucriöAbernanya, ' durant la 9,11011'
1.ei
noi a seunb me earvri enie 478 con s t
8
dele
foren destruits durant led test
litats; 176 han estat Murete 41*
aliste per l'armistici; 34 fore,
destruits abans del Iliusame;
eDnessperréve
sd.e _la. !suena,. dones. bi
havia 388 subMarins eterna/

DImeo pee, 3 de novembre de 1,22

LA PUBLICIZAer

CONFERENCIE
Legislació social

Prohibició de la
vaga de funcionaris
El ministre del Treball, alludint avui al projecte aprovat ahir
en el Consell sobre els funcionaria pública, ha manifestat que
els extrems principals d'aquest
projecte eón els següents:
Es permet l'asociació dele empleats pública, perú es prohibeix
la vaga, no so.ament en els m:nis teris, sinó tambe a tots el funcionaris dependents dels Mun:eipis, de les Diputacions o de la
Mancomunitat.
No s'inclouen en el projecte els
obrera dels serveis pública perque estant ja 'presos en la Hei
de Vagues.

la carn superior 1 50 en la Inferior.
També, a partir del die 13, es
rebaixa el pa en 10 cèntims el
quilo.
CADIZ. — La Junta directiva
del Sindicat de carnissers ha
acoradt elevar el preu de ea caen
en vista de Causal:lit de 50 MItiMS en -quilo que han sofert els
drets d'entrada de la carn.
L'alcalde, en tenir esment de
l'acord, pregunté per telègraf a
diverses nobles el preu a que es
ven la caen, amb l'objecte de reunir dades per a sotmetre l'assumpte a la saludó del governador.

XARRAMECA POLITICA
Com hem dit abans, el banquet
al senyor Aura Boronat ha. donat
ocasió a que conversessin els personatges politice lliberals, i entre.
ella e: comte de Romanones i ei
marques d'Alhucemes.
Diu un periódic que quan el seayer Alvarez l'hi .han fet notar
que el comte conferenciara amb
el marques, ha replicat En Melquiades:
--Es igual. En tot el diccionari i en el meu lexit no trobaria
paraules prou expressives per a
donar idea de la confiança que
ens inspiren la formalitat, la serietat i la Ilealtat del meu cap,
el marques d'Alhucemes.

VISITES I CONFERENCIES
En La Cierva ha visitat a primera hora de la tarda al president del Consell en eP seu domicili particular, durant la conferencia una hora.
DeDspDrés En Sänchez Guerra ha anat a casa del marques
d'Alhucemas amb el qual tambe
ha tingut una conversa d'una altra hora.
El cap del Govern, al que veiéreal' despres eiis . pedodistes, es
mostré molt satisfet d'ambdues
conferencies.
A darrera hora de la tarda es
va traslladar al ministeri de la
Guerra per a assabentar-se- de
les decreces noves del Marroc.

1 ENGINYERS
CIVILS
NO ES POT PARLAR DEL
MILITARISME
ARTILLERS

Organitzada per la Junta Superior Nacional d'Estudiants, ha
via de donar aquesta tarda una
Conferencia al local de l'Aseoplació d'alumnes d'Enginyers i
Arquitectes, l'enginyer En Erancese Vighi, el qual es proposava
tractar el tema: "Un cas agut
de militarisme".
La conferencia, que esteva re-,
lacionada amb el conflicte dels
enginyers industrials, ha estat
suspesa per ordre de la superioritat.

NACIONAL DE
PREVISIO
LA cOmISSIO NACIONAL
PARITARIA

INSTITUT

DE L'ACCIDENT PRESIDENCIAL
El sots-secretari de la Presidencia, en rebre avui els periodistes, ha facilitat el següent telegrama enviat al cap del Govern
pel president de la República Argentina:
"Assabentat del sensible accident formulo els meus amistosos
vots pel su immediat i complet
restabliment. — Alvear, president."

LA QUESTIO DEL MARROC
En Millán Astray a Madrid
Declaracions del general Barrera
Suicidis
de soldats
Una decissió del Suprein
de Guerra :. S'ha obligat a tornar al
cap del Terç?
El procés d'en Berenguer
El procés del cornboi de Tizza
La situació deis Legionaris
El tinent coronel del Terç, senyor Millän Astray, el qual ha
arribat aquest metí a Madrid, ha
visitat al ministre de la Guerra.
Parlant del dit assumpte, el
sots-secretari ha manifestat qua,
efectivament, com s'ha dit en els
periódics, ha vingut el senyor
Millän Astray a Madrid, gaudint
una Ilieencia de dos mesos.
La dita llicència la hi ha concedida el comandant general de
Ceuta.
Com als periodistes le fessin
yenes la sorpresa que els causava el que ell senyoe Mina Astray
hagués den-lana!, una Iban-lefa, el
general Barrera ha contestat:
—El senyor Millän Astray pa,
teix bronquitis i una fístula.
Si fa pod que sorti de Madrid
cap al Marroc, fou parque hl havia operacions. Aquestes han acabat i per airó ha tornat.
Ha afegit el general Barrera
que aquest mari hevia arribat a
Ceuta, procedent del seu viatge
a Tetuän, l'Alt com1ssari, genJ,
ral Burguete.
Agyest arribaré aviat a Madrid, pecó ignora el general Ba -i
rrera en quina dala.
Ha dit també que ara, aconse-guit l'objectiu Tizzi . Azza, no hi
batiré mes-operacions al Marroc.

EN LERROUX I EN SANCHEZ
GUERRA
El senyor Lerrous ha visitat
aquest metí el president del Consell.
Segons ha manifestat despres
el senyor Lerroux als periodistes,
despees de parlas ainb el cap del
Gobern d'un assumpte particular,
han tractat dels problemes d'actualitat.
El senyor Lerroux ha visitat
després el ministre del Treball,
per a parlar-li del nomenament
de delegat d'aquest ministeri a
Barcelona.

EXPOSIClo D1NVENTS

A l'Institut Nacional de PreSegons comunica al ministre
vissió s'ha verificat l'acte de la
presa de' posessió de la Comis- d'Estat el postre ambaixador als
Estala Units, el dia 8 del vinent
sió nacional paritäria.
El general Marvä ha fet un mes de gener s'obrirà a Madison
discurs explicant el significat de Square Garden, a Nova York, una
l'assegurança oblig-atória de ve- exposició d'invents i patente, lobIlesa i manifestant que l'Institut jacte de la qual es el d'ajudar . els
deixa en Ilibertat a la Comisan) inventors i fabricante d'articles
paritäria per a- que determini les patentats, perquè trobin el capinormes de la seva prepia ecti- tal necessari al desenrotllament
de llurs idees.
vital .
A aquest fi es concediran preHa acabat encarint la imporläncia de la tasca que correspon mie en metäl-lic atorgant-se, demes, medalles d'or, plata i bronals comissionats.
El senyor galillas. president ze, segons el mera.
El Comité organitzador, el qual
'de la Comissió paritäria, ha conun .gran èxit, esta gestiovidat ala membres de la matei- espera
nant
que formin part del Jurat
sra a iniciar sense reträs la seva
feina, senyalant com a qüestions els savis més famosos del món.
'preferente aquestes:
Reglament de la Comissió.
LA "GACETA"
- I 'Quotes corresponents als
El
diari
oficial publica una
'obrera durant el servei militar.
ordre de Governació deterAvançament d'edat de retir en Reial
minant els sous .que deuen disles indústries d'explotamenjfrutar els funcionaris 'que estiAplicacid del recàrrec a les he - gueren substituint ais de Correus
rimeles.
durant la darrera vaga d'aquest
S'han designat els vocals pa- raro.
trons per a aquestes ponències
Inserta lambe una R. O. reglant
col.lectives, i després s'ha aixe- les disposicions referents al gir
cat la sessió.
telegràfic.
r MOVIMENT BURSATIL
Entre els Fonds pública, l'Interior està sostingut a- 70'70, i
l'Exterior puja a 8610; en l'E.,
per& balsa a les altres series.
Els Amortitzables 5 per 100,
fluixos, i els Tresors, irregulars.
El Banc d'Espanya segueix
fluixejant i perd set duros més,
a 578.
Ele Explosivs, p •sate; el Fenix, feble; les Eleatc1ques,
mes, i les. Gran-Vies altre vegada en balsa, " a 92'50.
Allee retrocés haportant experimenten els frailes, que es rotilzen en li aixa da 2'20 a 12.
, Les 'linees, mes termes, a
29'10, amb millora de 0'10. Deutes i mares. decaiguts. Aquests
darrers queden entre parliculars
• a 9 céntima per cent.
---

POSANT AMA AL VI

,)lo p n els amirs del comte de
Romanones que s'ha donat una
i mportitncia exagerada a ço que
en el seu discurs es referia a la
reforma constitucional,
, ja que el
comte inspiré aguTst concepte en
aliaos; d'En Melquides Alvarez
ex pressats en un acte públic celebrat a. Albacete.
•

ELS ARTICLES DE NECESSITAT
León. — En reunid celebrada
Govern civil s'acordà la ne-

"Iza de

81 °intime ea quilo de

QüESTIONS SOCIALS
El sots-secretari de Governa-4
ció ha manifestat aquesta tarda
que la vaga de 'Illälaga presentava millor aspecte per no tenir
aquella ambient en l'opini6 i trobar-se dividits els obrers.
— Una comissió de ferroviaris acomiadats a Córdoba en octubre de l'any passat i pertanyents al Sindicat catòlic d'obrers
de la dita localitat, ha visitat algunes redaccions en demanda de
qué es sol.liciti la readmissió dels
140 obrera que queden per admetre dels 150 que foren acomiadate.
Diuen que la readmissió, que
pot fer-se per als serveis do la
xarxa total de la Companyia de
M. S. A., fou promesa per la Companyia en mere úitim, pera sola
en le dependències de Córdoba, el
qual únicament doné lloc a deu
vacante en un any.
Apoien aquesta petició totes
les forces vives de Córdoba i les
autoritats, que s'han dirigit al
president del Consell de ministres i als directora do la Companyia.
La comissió, acompanyada dele
diputats eenyors Barroso (don
Eugeni) i don Manuel 'Enríquez
de Córdoba, ha visitat al ministre de Foment, quo ha manifesa
tat que Uds el possible per haver rebut igual petició de
juntamene d'aquella capitai.
•

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS
¡sor i Beni-Aros, no hi han sfmp
tomes d'anormalitat.
Les mateixes informacions es
Ionen a l'oficina indfgenh respecte la cabila de Zumata, la rebel.
dia de la qual da constant, ja
que mai va reconèixer l'autoritat
del Raisuni.
— Per la part de Gomera, la
gent d'Abd-el-Krim es limita a
vigilar el moviment de les tropes espanyoles.
— El general Sanjurjo ha con
ferenciat amb les autoritats de
la zona, per a donar compte a
Comissari de la situació del
territori del seu contandansent en
quant aquest torra.

tat la de prendre declaració al
general Tuero, que ha , astat processat per quall motiu ha tingut
de deixar el comandament de la
seva brigada.
Sobre ola altres dos no ha recaigut encara procés.
Sembla que 21 general Tuero
coinunicä el seu processamee...a
le Junta d'Infanteria, i aquesta
ha designat defensor a un coronel de l'Arma que té un càrrec
en el ministeri da la Guerra.

1

ELS SUICIDES EN EL EXERCIT
Telegramas oficiala dcii Marroc:
Telegrafien de Tetuan que en
la posició de Zenat intentà suicidar-se, disparant-se dos trets
de fusell, el -solda d'enginyers
Francesc Gallo, el qual resulté
Des de Melilla comuniquen qua
prop de l'estació de Sant Joan
de les Mines fou trobat el cadàver del soldat del batalló de Sant
Marcial, Ferran del Barrio, segons sembila anrolllat pel tren.
El cap de línia de l'eseruerra
comunica des de Buafora que es
suicidä el legionari Francesc Vidal de las Heces, disparant-se un
tret al cap.

EL SUMAR! DEL coNVol DE
TiZZA

El Consell Suprem de Guerra
i Marina, que ve ocupant-se de
les diligencies reeatives al general Tuero i als coronels La Ca,
nal i Sirvent, dicté alar una providencia per la qual l'assumpte
tornat, a la jurisdicció inferior,
entra en una nava fase.

PERQUE HA TORNAT BULLAN
ASTRAY?
L'arribada a Madrid del tinent
coronel 'Millän Astray es relaciona amb la persistencia da certes
actituds de part de l'oficialitat
de l'exercit dcii Marroc.

EL. SUPREM DE GUERRA I EL
GENERAL BERENGUER
En els cercles militare es cornenlava asta una rana reunió
celebrada pel Consell Suprem de
Guerar i Marina, afirmant-sa que
ha Ungut per objecte llegir
test del suplicatori dirigit al Senat domanant l'autorització per
a procesar al general Berenguer.
S'afegeix qua en el suplicatori
es fa- referencia a l'adiete 2'34
del C6dig de Justicia Militar en
cli qual es diu: "Incorrerä en la
pena de presó militar mejor a
mort el governador o comandara
lloc
que pardi la plaça
que tingui al sau cärrec, per no
prendre les mesures preventives
o no demanar amb temps els recursos necesaria pm- a re defensa que li constl el perill d'ésser
alacat".
Persones enteses en qüestions
militare, creuen que d'esser abre
cert, la situació creada al general Berenguer no hauria per aert
miollrat, sin() que pel contrari,
podria arribar a tenor indubtablement molta gravetat en l'esdevenidor.

LA SUMARIA CONTRA UN GENERAL I DOS CORONELS

ES DISCILT EL TERÇ .Preguntat aquesta tarda per
un periodista el senyor Millan
Astray sobre el rumor circulat
sobre la suposada disolució del
Terç, ha contestat que el causava astorament la nava i en dirli el periodista cjue rumor es
relacionava amb el llicenciament
de llegianaris arribats darrerament a la península, ha contestat: —En va 1 g figurar que d'aquest Ilicenciamente hauria de
néixer l'alarmant noticia i convä parlar d'aquest Ilicanciament.
No és d'ara. Es acord del Govern, proposat pea general Berenguer, essent Alt comissari
acceptat pel general Olaguer,
com a ministre de la Guarra, i
frondat per l'actual president del
Consell i tambe ministre de la
Guerra.
Com que tots ele legionaris
s'enrolaren al principi per pur i
exaltat patriotisme, i molla vingueren d'Amèrica per encune que
la Pàtria esteva e nperill, i cum
qua el moment del perill ha passet, el Govern s'ha cregut oblia
gel, en consciencia, ja que era
necessari, a dir als legionaria,
que acabat ll'objecte principal de
seva missió patriótica podrien
sortir-se des les band3res .del
Terç els que ho volguessin.
Airó es tot.

VISITES AL MINISTRE DE LA
GUERRA
El cap dels legionaris Millan
Astray i el coronel Riquelme han
visita!, al ministre de la Guerra.

ESPERANT A EN BURGUETE
L'ex diputat a Corte i sacretari general de l'Alta Comissaria
d'Espanya al Marroc, Lluciä López Ferrer, que pensava anarseas el diumenge a la nit cap a
Tetuan, es quedarà a Madrid fins
que arribi demà el general Burgueto, per a conferenciar amb
ell.
„.

LA FI DEL TERÇ DE LEGIONARIS
S'ha dit aquesta tarda que En
Millan Aetray no tarnarä al Marroc com ha passat amb pasSat
amb dos caps del Terç que darrerament han canviat de cärreg, i si a aixó s'afegeix el llicenciament dels 700 lesionarte,
acordat darrerament, no estranyarà gens que s'assegurés que
s'havia acordat anar ràpidament
a la disolució del Ter-e, per esUmar-ho aixf necessari lo que,
per eufemisme, s'anomena "determinats elements".

EL CONIUNICAT D'ANIT
El tdIegrama cle. Guerra d'aa
Niuesta nit diu:
"Ha arribat l'Alt Comissari a
Tel uno.
Al sortir del territori de Melilla, les darreres impressions
eren molt satisfactóries, veient-i
se en el camp gran afluencia de
gent i remats que s'acullen al
nostre empar.
Aix6 es deu a l'eficàcia de la
nostra actuació política, completada per la brillant cooperació
de l'aviada, que amb activitat,
competencia i entusiasme, superiors a tot elogi ve treballant en
forma admirable.
Espero acabar assumptes pendents per a sortir d'aquí el divendres per a arribar a Madrid
el dissabte, amb l'exprés d'Andalus la.
Sense novetat en tot el terrltori."

El preludi de les-Corts

Els lliberals i la
propera crisi ministerial

NOTES NIILITARS
Ha visitat ai ministre tie la
Guerra el coronel Riqueltne.
— En la proposta d'asIcensos del present mes ascendeixen
al càrrec immediat superior els
assiseglients capa, oficia/st
milats:
Infanteria. — Un tinent coro si eh, 4 comandante, 4 capitans 1
44 tinents.
De l'escala de reserva.-4 tinents 1 90 alteres.
Cavalleria,--1 coronel, 4 Comandants, 4 capitans i 4 tinents.
Artilleria.-3 tinents coronels,
3 comandante i 10 capitana.
Enginyers.-1 comandant i 2
capitana.
Guàrdia, civil.-1 tinent coronel, 2 comandante, I capitä, 1 tinent, 4 alteres, 7 sots-oficials i
ingresen 2 tinents de les armes
generals.
Carrabiners.-1 capità-, 2 tinents, 5 alteres i fi sots-oficials,
-1 ingressen 3 tinents de les armes generals.
Juddic.-1 tinent auditor, 1 de
primera i I. de segona.
Intendencia.-2 tinents coronels, 8 comandante, 1 capitä i 3
tinents.
Intervenció. — 1 comissari de
guerra de primera, 2 de segona
i 2 oficials primera.
Medicina-2 tinents coronels
metges, 2 comandante i 3 capitans.
Veterinària.-1 veterinari primer i 1 segon.
Oficines militars. — 1 oficial.
segon, 1 escrivent de segonaclasse i 3 aspirante.
— S'obra concurs entre les
societats i particulars per a l'establiment 1 explotad() d'una o divereda escotes d'aviació en les
guate s'eduquin els pilote que necessita l'aviació militar.
El total d'elimines que l'aviació militar destina a- cada escota no baixarä de 40 per any,
incorporats en general per grups
de 10 al trimestre,
El primer número podrä, no
ohstant, ésser augmentat fine al
doble i reRartir-se igualment en
els diversos trimestres de l'any,
compensant en uns els presena
tata de menys en altres.
Tant el camp de vol com ele
avions i totes les instal-lacions
de le Escotes hauran de solmetre's a examen i aprovació de
l'aviació militar.
Per cada alumna que obtingui
el Mol i hagi efectuat vint hores de vol, com a mínim, abona rd - l'aviada militar una quantitat que es sfixarä per l'oferta
que faci cada empresa o parti-,
ciliar que prengui part en el con,
cura i sense que pugui excedir
de 10,000 pessetes per alumne.
Ele alumnes, mentre estiguin
a l'escota, seran considerats com
a militar d'actiu servei d'aviació.
El . contracto s'adjudicarà per
quatre anys, podent ¡irrogar -se
de dos en dos, menys en cas de'
rescisió si fos precfs per qualsevol causa justificada.
Als hospitals militare do
Madrid 1 Carabanchel han estat
destinades 60 germanes de la Caritat, en atenció ale Múltiples
serveis que requereixen la soya
presencia per atendre als ferits
i metate de la campanya.

Contra ell que alta dit, el pro-r
NOTICIES DE TETUAN
ces del generad Tuero i els coronels Sirvent i Lacanal no ha pasTETUAN.—Continuen ando nor
sat a un tribunal inferior. El malitat les negociacions amb el
.
Consell Suprem te al san Arreo Raisuni.
el peocée com es natural fine que
Els senyors Castro Gircina 1
passi a la corresponent Sala de Zugasti, estan selisgustars per les
Justicia.
noticies que clória la Premsa,
Ara està Id causa en poder efel les guate entorpeixen en gran
Jutge instructor coneeller -del manera Hure gestione.
Suprem.
— La tranquil.litat a la zona
La (farrera dillgéneti gire, loe -Occidental es absoluta.
gene ea
diu,
»All 1_;#1 la !filia avançada de Beni_
— rialitillta
-

Reunides al Palau altes personalitats
significad" a les quals s'atribueixen els
principals papers en els successos politics que s'anuncien, era natural que els
periodistes procuressen adquirir alguna
noticia. Peró ha estat inútil el seu desig.
Els oradors del miting de Saragossa
s'han resistit a facilitar el més insignificant anticipament de llurs discursos, la
qual cosa no vol dir que el principal intcressat en ço que alli es digui, que Es
el cornte de Romanones, no s4iga a qué
atendre's.
No és pressumible que el marqués d'A'hm-mas hagi ungut la crueltat de deixar al comte de Romanones en la incertitud, quan han estat parlant una bona
estona discretament allunyats dels cancorrents al banquet.
Tampoc ii llama estat difícil al cante
de Romanones coniixer l'estat d'anim de!
scnyor Alvarez, al cap de més d'una hora
de conversa.
Els senyors Alvarez i comte de Romanones estaven asseguts, separats únicamentta per
.. en redactor del "Diario Uni-

UNA VISITA
Han visitat al senyor Sänchez
Guerra els representante a Corta
per Zamora, sol.licitant crediti
per a realitzar obres n'apliques i
resoldre la crisi obrera.

MOLES A MATADEPERA
La "Gaceta" publica un Reial
decret d'Instrucci5 pública concedint la nenstrucció do dues escoles unitäries per a nois i noies
en el noble de Matadepera, amb
pressupost total de 74.582 pessetes.
Es diu-que alisó ha estat acon-'
(segun pel diputat Alfons Sala
pea a conservar els vots del districte.

NEGOCIACIONS AMB EL
VATICA
El ministre d'Estat porta actualment amb la Santa Seu una
negociació que tendeix a millorar
la situad() de la clerecia rural
I que consisteix en suprimir places a les catedrals per a dedicar
!l'impor t d'acabaste economia a
aumentar ele Esotra deis coadjutora
d'entrada>
1 dele capeuana._

Entre tots dos personatges s'ha mantingut un discreteig, assegurant el senyor
Alvarez que la concentració governarl
aviat, encara que s'hi oposi el Comte.
El cap deis Iliberals protestava de la
seva suposada oposició a la concentrado.
Jo rdhe limitat—replicava—a dir a:gima cosa del que voste digué en el sea

discurs de Iany miop, quan les propagandes del bloc de les esquerres.
Una altra frase que sha comentat
molt, del comte:
Deia el comte de Bugallal que el primer projecte que posaría a discussió seria el de transports, a la qual cosa ha
replicat el comte de Romanones:—Poc
va a córner el tren.
Finalmcnt, el propi Comte insistía rst
qué era fatal la crisi; el que no excloía
al seu judici, la possibilitat de qué el
senyor Sánchez Guerra dobles el cap de

les Tempestes; o en les primeres sessions,
o Deu sap quan deixarà el poder el senyor Sánchez Guerra.

HOMENATGE AL DEGA DEL.
• CONGRES
Amb mes de 200 comensals,
s'ha celebrat aquesta tarda al Pa.
lace Hotel el banquet amb que
els, parlamentaris obsequien al
senyor Aura Boronat, per a festejar les seves bodes d'or de representant a Corts.
Als costats del festejat hi seien
el comte de Romanones, e president del Congres, Senyor eomte de Bugallal; el marques d'Alhucemes, el senyor Alvarez (don
Mielquiadats) i el sots-secretari de la Presidencia, senyor Marfil,
el quad ostentava la representacid del senyor Sänchez Guerra.
El senyor Salvatella, com organitzador de l'acte, ha donat lee
tura a un telegrama de l'Ajuntament d'Alcoy, en el qual, després d'adherir-se a lhomenatge, donava compte de record
adoptat, nomenant fill adoptiu
d'aquella localitat al senyor Aura Boronat.
Als postres, el senyor Janga-,
llal ha prOnunciat un breu discure, fentla histdria politice i
parlamentäria del festejat, desitjant-li llargs anys de vida per a
continuar la seva tasca en defensa dele interessos del seu districte i deis generals del patri.
Finalment, el senyor Aura Boronat ha regraciat l'homenatge
amb paraules de modestia, i ha
acabat oferint-se a tots incondi,
cionalment.
iä•n••nnn

DE LA VAGA DE OORREUS
La R. O. que ha dictat el mi.
nistre de ta Governació disposa,
respecte a les gratificacions als
funoionaris que supliren als de
Correus en la darrera vaga, el
següent: ' -e-- -a- •
Primer. Als que actuaren a
les Centrals de Madrid 1 Barcelona com a primers capa, prenent
com a base el sou anyal d'onze
mil pesetas, a rae de 3055 pesa
setes diäries.
Sepia. Als que actuaren com
a primers caps en les diverses
Principals, a rad de 7.000 pes,
setes, 1944 pessetes. '
Tercer. Als quo actuaren com
a segons caps en les Principals
i capa de torn en les Celarais de
Madrid LBareelona, arad de 4.000
pessetes, 11'11.
Quart. Als demés auxiliare, a
rae de 3.000 possetes, 833.
Cinque. Als que actuaren com
a ordenarme, a rae de 2.000 pessetes, 5'50.

UNA INTERPELLACIO
El senyor Barcia ha anunciat
al president del Congres el seu
propesit d'interpelar al peesident del Consell a la primera seaa
sud de la Cambra perquè doni ex,
plicaoions sobre la manera com
ha complert la llei de relacioni
entre ambdues Catmbree, pel què
es refereix als senadora i al maA
teix president del Senat, puix 06-4
tima que no s'han guardat pele
representants de l'Alta Cabra ele
obleigats 1 neeesiarta leSPeetall
als diputats en ço que 4 lude*

de la 430VII sob'irautils.
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-DEL MUN1CIPI
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eilnyor Idayndo, alcalde

tr,

accidental
Per tuve, d'absentar-o3 per a
r lIn assumpto particular durant
breas dies l'alcalde, senyor mareaba dA.lella.

abir, amb

Isa formalitata de ritual, fea remesa de la vara at primer ainent
d'alcaide ¡mayor Maynean
El prend Atarla Barrientos

e praxi divendres, a allana
hora de la tarda, se cellebrarä al
Saló de Cent Fact organitzat per
ala creaa itS d'un arrean que insta
ailedZ l'eximia artista Maria Barrientos, a ooncedir aun alumno
de l'Escala municipal de Música
que pela Sel•8 Vileflt3 1 coneixementa es faei craditor d'aqupata
Clistincia.
A tacte han estat mantas els
regidora i liara distingides familias.
Les obres del rAetropolltä
per les Ramblas
Comissió municipal de Gotraen ha acordat propasar a l'AJuntament que es concedeixi
permf$ sabacitat par la S. A.
Gran Metropolità de Barcelona,
per a prooadir a la construcen
de la S• crió de les Ramblas, traçat compres entre la pino de
Catalunya i el carrer de Sant
Pau, facultant-se a la Societat
peticionaria per a practicar les
obres a cel abad, amb SUjECCÁÓ
.a les condiclons que s'expressere,
ten l'informe que emeté d direeaor genorat deis Serveis léanles
denunicipals, peró imposant-se a
$'expressada Societat fa condició
• de rebaixar les exeavacions a
'0'60 metres, de manera que la
distäncia sobre les sigues de la
aumarficie di sún sigui d'un mella.
Deraocrafia
' Durant els mesas de setembre
octubre 'última han ocorregut
en aquesta ciutut 2.131 refunclons a raó de 35 per dia, i calculant /a població de Barcelona
en 800.000 babitants, resulta un
promig da mortafilat de 17 per
4.000, xifra mal/ satisfactaria.
D'anteres per als dIstrets
Itelació dels objetes trobats
g dipositala a fa Majordomia:
' Una creueta que sembla dala
amb un (llamarada un clauer
emb cinc claus; un "llavín" `pea
tit; una clau gran 1 un "liad"
rodó, lligats amb un tras de cordill; 40 sacs buits, tamany
jis, un bressol amb un caballet
de fusta, un matalaset, atea una
.clan i un "l'aval" 11:gats amb una
cinta de cató; un basta color
eaoba; una polsera de metall dadrat; una butxaca de teixit cató amb metaLlic, un morador
blanc i un claner amb cinc clautes i un "IlavIn"; una di au gran
d'alumlui; una ultra clau gran
d'ag uan:ni; un farsell de decoracions de papar in-r a teatra: un
clauer amb cine claus I un "Ilavira"; un certaficat de quintes a
nom d'Antara Moreno Ruiz; una
arracada d'or sembla amb brillanta; una cartera d'hule amb
tarjetas, papera i documents a
norn de Joan Alegad. Estivill, de
Warragona.
•

Estabatrnarde que adra/aten
eta bona de pa, caen 1 raras
a Sant Andreu
Els abastidors autoritzats per
admetre ele boas de pa, carn 1
arras, durant la testa majar de
Ja barriada de Sara Andreu i La
$agrera, :san ale següents:
• Garra. — Joaquim Has, plaça
Mercada', 39.
• Pa. — Maria Torrent, carrer
de Sant Andreu, 230.
•
• Fasta viajar de Sant Martí:
• Garra — Juan Serra, hietatat
del Glot, 15; Madi Soler, alereat
del Clot, 68.
Pa.—Manudi Sans, carear Major del Clot, 70.
Arras. — Bernal. Suliol, calmar Majar del Clot, 39.
••••n•••n•••-----_

LA PROTESTA
Havent estal nomenats de
Reja' ordre fas magistrats per
a les audienciert de Barcelona,
L leyda I Girona, la Unió •Juridica Catalana fa patine una vegada mas que la Ilei espanyola
orgäniea del poder judicial, provisional dee de l'any 1970 que
es va promulga., esta inspirada
en el desconeixement de les mo&Mata catalanes, 1, per lant, en
el menyspreu . da les nereesilats
del nostre territori, a canse/fland a del qua/ els funcionaria do
les diverses categories eón nomenats preseindint comnlet ament de que ignorin el Dret, la
llengua i la manera d'esser els
catalana.
Amb aquesta oeasid, la Unió
Jurídica Catalana, respectant en
el que es merelaen lee peraanee
deis nomennta, protesta de Parbitrariatat que des d'aquest punt
de vista repremeala el nomenament 1 alarma ame acatada mas la
recamadat fmaerimea de que els
bornes que anearnen l'eatamant
»ralle e netOlny*. tinamln amb
• el territoal une compenetrael6
botoatet

CrbnicaJudiciáriG"- ELS TEATRES
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la seeeld primera ya continuat ahir a mata la vista de la
causa que per el deliote de subatraceid de valora es comeneä
abano d'ahlr contra Ramon Salat 1 Jean Pia; el fiscal va retirar Pacusacia per a el Pie i al
Salat va recaure-li un veredicto
de culipabilitat del Jurat, (sondan
nant-lo la Sala a la pena de cirio
nys de presidi correccional i a
reinlagrar a l'Estat la quantitat
sostreta.
Per enfermetat del processat
Josep Gratia fou sospesa la vista de la causa assenyalada en la
escaló segona per el delicte d'homicidi per imprualancia.
El Tribunal popular va dictar
un veredicte de culpabilitat per
a el processat eomparegut a la
3 eee16 sesera, pol dolidas do robatori, coridenmant-lo la Sala a
la pena de quatre anys, nou mesas i onze dies de presidi correccional, pel delira° de robatori i el pagament dels danys caucate a la casa perjudicada, de
valua 172 pessetes.
Per enfermetat del lletrat defensor fou suspesa la vista assenyalada en la acedó quarta.
ASSENYALAMENTS PER AVUI

,

ROMEA
Avancen d'una manera que
fa concebre les malora esperances d'axil els assalga de la aova
conabdia romäntica "Gratiedla".escenifIcació quo lino realitzat
els senyors Santiago Rasilla' i•
Josep Burgas, de la onlebrada
imanta del gran poeta Lamia:tino.
La cornadia dele senyors Rushltol Burgas menté tot l'ambient sentimental de l'obra primitiva i a mas estts realeada per
trets personalfssims que pose n .
molt alt el prestigi !iterad deis
esmentats autors catalana.
POLIORAMA
El vinent divendres, al vespre,
tindra lloc en aquest teatro l'estrena de la comèdia en dos actas i en prosa original dels senoi ie López Martín i Mamitas,
"Los militas del tren".
lii pendran part les senyeres
As q uerino, Palancia (C.), Cortas, Mata, Palancia (A.), Mantilla, Camarero (A.), López i els
senyors Tudela, Cada Parreilo,
V enegas, Vico, Carnicero, Armet,
Gascó, Tubau 1 Pasaos.
•0n ••••••••

Restaurad() del

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. Jutjat de La Bis
bat. Incident. Rosa Peralta, contra Joan Conden.
Durant aquast natal rAterietr
Jutjat del Nord. Menor quan- Empordanès ha rebut
mantes
tia. Angel Laza Vela, contra la comunicacions referents a tasCompanyia M. S. A.
ques realitzades a Catalunya per
Sala segona.—Jutjat de la Con a la restaurad() del contrap5a.1
cepció. Menor quantia. Salvador
Figura en primer Roa una res'Huguet, contra Juan Raneba.
senya de l'esdeveniment ocasioJutjat del Nord. Incident. Palla nat a Torroella de
Montgrf lade N'Enrie Gironella, contra Com gost darrer, del que ja
panyia d'Assegurances "Union nar compte a la premsa.es va doUniverselle".
Posteriorment, i seguint l'eAUDIENCIA PROVINCIAL
xeniple de Torroella, ei poble.do
Seeei6 primera. Jutjat de l'Au- Cinc Claus, proper a La Escala,
diencia. Dos orats i un incident va celebrar en el mes de saletabre un concurs per a bailar el
per furt.
Secció segona. Jutjat de Vila- contrarias, sota el patronatge de
neva. Robatori. Amadeu Albami. Na Calarina Albert (Víctor CalaJurat.
la). Fou creat un prami en meSecció tercera. Jutjat de la tal-tic per a la colla que matar
Llotja. Dos orals per furt i dise bailas aquesta dansa, essent atorgada la distinció a un aplec de
par.
Secció quarta. Jutjat de Sant vellets de Vilademat que el bailaAssociació 'Hieda, estafes ren correctarnent davant reapeei furt. Amen i altres, lactó d'un públie nombras. EstiJurat . Assenyalat per u quatre mulada per l'èxit aconseguit, la
dies.
vila de La Escala prepara un bou
concurs, per al qual seran concedas diversos premis i distincions
bonorlfiques.
Finalment, el ermita per a la
restauració d'aquesta dansa, adeBaralla entre guardia); ert a l'Ateneu Empordanas, cs
fa
• .
de Seguretat
un goig de donar cumple d'un ala
t
rc
exit
obliterad,
a
Banyoles,
inib
Ahir auziliaren al Dispensari
municipal (11: sant Gervast als motín de la aepaticiú del contraguàrdies dp Seguretat Joan Fe- pas que va ésser ballat en 1807.
lix López, de 26 anys, i Ricard El tal acte oferf gran aolemnitat
Osuna Benito, de 27 an, m'arte- constiluint un deis festeigs risas
ros 334 i 31 0 , respeetivament, i notables de la resta majar reErnpar Martín i Martín, de 30 cent.
anys, esposa del Joan Félix. Lea
La playa. presentara un aspecferides que presenten tots tres to molt anintat, presidint la (essan degudes a haver-se barallat ta l'alcalde, els regidora i la coel Félix i la Martín W1 seu donaci- inissió organitzadora, figurant
li, Víctor Hugo, 155, amb l'Osa- primer terma don Joaquim Hosria, amic seta que tenien rallo- tench, iniciador d'aquesta nova i
brillant restauració, qui va asser
gat.
Un aperan i feral. objecto de 'ardorosas felieitaA dos quarts de vuit del mal( cifras.
La cobla de La Bisbal interprefou curia al Dispensari de l'Ajuntament Francesa Gaseon Ga- ta el contrapas transcrit per don
hart, de 39 anys, habitant al Francesa Carné, que as el mateix
que va servir per a rintent de rescarrer Borrell, 45.
El Gascon ds operari de la im- rauraci6 que Ungid 'loe l'any
prenta del diari "El Diluvio", i de 1907.
Aixf com Ilavores (oren resuna maquina rotativa li arranca
les parts flonges de la mis esque- pectables vells els que hallaren
la clàssica dansa, aquesta rolla
rra.
Despees de curat, passä a la bona confia la delicada tasca a tm
estol de distingits ;jo yas sardaQuinta da Salut "L'Aliança".
nistes: senyoretes Marín, °tiraras, Gratadas, alinea, Maagrau,
Figueras (Dolors i Calarle); i els
Consell
senyors Cuma (cap de colla),
Freixa, Masmiqual, Freixas, MasFornent
gran, Juneä, Oliveras i MalageEn la reunia.) mensual que va lada.
celebrar el Cansen de l'amena
Els dansaires varen ser falta
d'aquesta provincia, i que va citats per Rafel Farigola (de 89
I sser presidida per don Antoni
anys) i Pare Codereh (de Si), anJansana, es va ocupar entre al- Ces balladors ambdós d'aquesta
tres varia assumptes de les 1111. dansa, els guata celebraren retr00. del ministre de Foment que aed d'aquestes joventuts, essent
enearregion l'eleceici d'un vocal ovacionats per aquests.
da repreaentadd agricala'a pel
Un aplaudiment sorollós els
Cansen Superior que ha de Unir obliga a repetir la dansa, en mig
' Une el dia 19 de ¡l'actual mes; de de naves aclamacions,
tes disposaciona preventives que
El resultat daquesta nora tensalan de pendre per a alliberar- tativa de restaurada ha estat el
nos de la Icarya Purchassi gire crear atmosfera parque resti cena
ataca importants plantacions
a definitiva en aquella poblada
la Proveaaa, i de ha participada i porque constitueixi . dura en
quo tindrà dl -Gansea de Barcelo- avant un dels actas iméis sobresna en ei Congrés i Exposició In- sortints de la festa major. A solternacional d'Avicultura que s'ha licitud d'alguns filarmemics hade celebrar en nostra ciutat per nyolencs, sera estudiat el prola primavera da 1924, del Comité jecte de eliorejar la dansa, segons
executiu de la qual ha estat no- el tradicional text de la Passió.
aleara vice-president el comissaL'Ateneu Empordanès que, com
ri reg: d'aquest Consell, don ja és sabut, va cmpendre fa temps
Lconci Soler i March.
la tasca de fomentar a Catalunya
Aixis matraz es va acordar vi- la restaurada del contrapas, trasitar al senyor presidint de 4a ba place en felicitar les ~enMancomunitat de Catalunya per fades pubtacions i palesar-los
a participar-li l'aeord del Consell eón regraciament per l'esplendide dirigir-se als Poders Pública da coaperació fornida a l'obra del
interessant que deixi en suspens camita, encoratjant-les ensems a
la fa O. de 21 cte calambre prop- persistir en tan formosa empassat, qua disvirtuant el 11. D. presa.
orgänie ha vingut a entorpir
L'Ateneu Empordanès i el col'organitzadó deis Concursos de mita creat tempa enrera per a la
hastiar que venien celebrant-se restaracia del contrapäs, han
amb tanta satiefaceid de les data- pres l'asilad de felicitar oficialses ramaderes del pals.
ment a tots aquests cualaboraFinalment reassebantä él Can- dore de la'beva tasca, fent-se an
sen deis treballa que ea fan par (lauro de donar compte públicala arreció de Patalogia Agrícola, ment de tota els actas que es vai de dita:renta comuniencions gira realitzant relacionats amb
creuades amb fa Junta d'Obres aquesta restaurada. A aquest fi,
itel Port, Gonsells de Palència, Latee bis comunicacions en aquest
Madrid, Tarragona I diferente sentit podran ésser adroaades al
eorporsoionat agrIcalea 'd'aquesta secretara de l'esmentat cainita,
daga
Pi, ti. pral.

contrapäs

Fets Diversos

Provincial de

Olmecres, 8 de novembre de lage
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Inauguraold del Centre Nacionalista
MOLLET DEL VALLES. — Al
matf arribaren do Barcelona,
Per a avísale a ¡'acta inaugural
del Centre Nacionalista de Mollea els diautata de la Mancomunitat En Itainon d'Abada' 1 En
JIIIIMe de Rito*, Eu Josep Manis Trias de Bes, ex-diputat a
Corte; En LluIs Jover, ex regidora
de Barcelona, i N'Eduard Ragasol,
ele guata es dirigiren a la Plaga,
on hi baria immensa generació.
Semblava talment un Aplec Comarcal, on tot el Valles hi era.
•El president del Centre, En
Josep Sans, amb breus paraules
dona l'acta per començat. En Pere
Gabarra, secretarl del matell, ea
bella paràgrafs, explica el parque
d'haver-se fet el Centre, Ilaa
d'unió entre tots els catalanistes
de Mollet,
N'Eduard Ragasol diu que la
resaludó del plet de Catalunya
serte un fet quia la pagesia senti
integralment l'ideal nacionalista, no sols com una organització
política, sind com una condició
essencial de la vida. Acaba encoratjant a tots en l'eslava quotidiä.
Fou molt aplaudit.
En Josep Espinosa, regidor nacionalista de Manteada, feu resaltar la 'importancia immediata
de la pan interior en els publes,
per a poder tots junts treballar
per a la llibertat de Catalunya.
ALludeix als bornes de la U. M. N.
titllant-los de farsans i traidora,
i diu que es vergonyós que tolerara una representacid que sola
es esinercada per negar el fet de
la nostra nacionalital
En Llatzer Cruselles, presiden!.
del Casal Nacionalista de Cardedeu", saluda al poble de Mollea
i el felicita pel sea estora i patriotismo, que fa pensar *en la
imminència d'un dia 'liare per a
Catalunya.
En Lluis Joven diu que el eatalanisrue da cosa del sentiment.
Per nata molla gent que no vol
creure's esclava, porqué treballa
Ilitmernent i es rica, es resisteix
a fer-se un soldat que Iluiti per
Catalunya, i continua creient que
inipera un regim d'igualtat manIre un Estat decreta que la llengua oficial és la castetlana, arreconant a la nostra. Parla de la
diferencia que hi ha entre nasaltres i l'anemia, i que fa evident
la vida notara d'esclaus, obligantnos a parlar en castellä, a fina a
(Esposar deis nostres bens amb
aquesta 'lengua forastera imposada per la Ilei. Es maltee voltes inlerromput ' pela aplaudiments de la gent entusiasmada.
.En Itamon d'Abada!, diputat
per la Mancomunitat. El seu breu
parlament, rima rio en bailes consideracions patribtiques i ple d'amor i fonda fe en resdevenidor
de la Patria, fou molt aplauda.,
per aquell estol de vallesans.
Ita Josep Mana Trias explica la
Laica que tia dc fer el Centre Nacionalista de Mollet. Diu despres
que les comarques on els seus
robles tenen constituits Centres
nacionalistas e.s on no s'ha de
lamer ni una derrota política ni
un delalliment patriòtic.
En Jaime de Riba, diputat
per la Manconiunilat, començà
explicant la sera joia interna per
veure aplegats a tanta patriotas
vallesans, aplec degut a l'estora
dalas uuants i al patriotismo de
tots.
Exposé la feina que resta a fer,
per a obtenir no sols una vidaría electoral, cosa poc difícil, sinó també el reconeixement total
de la nostra personalitat. No
cregueu—digua—que sigui tot co
sa plancra, ans al contrari, es
precís el sacrifici de tots.
Fou molt aplaudit.
Despras del miting la cobla
"Ilarceloña" feu reftlar la magica
la nostra
tenora, dansant tothom
•
sardana.
A l'Ateneu, l'Esbart Folk-lore
de Catalunya executa un bell programa de ballets catalans, arnb
axtraortliaaria cura.
I ans de donar per finida
fasta, tots a peu dret cantaren
nostre Iiimne nacional.
Alai s'In/ inau,gurat el Centre
Nacionalista de alollet, que si vol
fer feina, sera de resultats positius per a la comarca del Vallas.
GIRONA. — Diumenge rama
tingua lloe al teatro Principal de
Girona la festa deis Joes Florals
Infantils., organitzada pel Centre
de Dependents i Unir) Comercial
de Detallistes. Et teatro eslava
completament ple de distingida
coneurranda, abundant-hi els inSanto, per als quals se celebrava la l'esta.
A dos quarts do dotze ftiu la
sera entrada a l'escenari el prestdeni del ;Consistori, N'Agustf
Riera • el mantenedor, En Miguel
de Palol, i els individua de ha Jun.
ta.
Obert l'acta pel president,
mantenedor, En Miquel de Palo., pronuncia un eloqüent discura. expressant que se sentfa arpillas d'ocupar el lloe d'honor
en que Ihavien alacena el qual
acceptà per: • creure fermament
que per a ocupar-lo no són p00CiSOS nitres mitras que molt
d'entusiasme j un rae do I nge:watt
D.guó que guarda una Intima
eitillUeiY,. per la fasta lliteräria

infantil, serena i &apunada do
teta intriga, i que ni la fasta de
la bellesa ea un gaudi per a l'espera, laa s molt mas encara la
de la bales* i la joventut.
Amb bolles frasea 1 •elevaia
conceptes elogiä la poesía infantil, que qualinca de 'luminosa, 1
expressa amb mas claretat ele
sentimenta de t'anima, puta bin
pees han pogut substreure's a la
necessitat de sentir-se altra volta in! anta.
Dirimí paraules encoratjadores
als Patits petates, que triomfen
per primera regada en aquesta
resta, diant- los (que: si alguna
vegada arriben a la plenitud de.
triomf, no estimaran en menys
aguarda primera poesia.
Gro» aplaudiments coronareu
les últimas paraules de l'orador.
A continuació el secretad, don
Joap Massa, llegl una Mimória,
que fou aplaudida, obrint-se segudiament la plica de la Flor Natural, de la qual restatä asser autor En Lluis Garriga 1 Viada, que
en, presentar-se a l'escenari fou
molt aplaudit.
Es un nen de dotze meya 1111
de Malgrat.
-• Elegí Reina de la 'Fasta a la
formosa nena Margarida Murtra,
qui amb les gentds nenes Araonia Puig, Josefina %aceita Josefina Gultresa, Merca So ä i Concepció Rey, que constitulen la
Cort d'Amor, ocupa et seu Roa
d'honor,
El poeta premiat bical la soya
complosicid, que ésa ;a titulada
"La pubilleta del mas".
Seguidament s'allana obrint
les pliques dels gatees autora promiela, que foren els següents:
En Joan Ros i Antias, NaJoaquima Bosehmonla En Joan
Roca, N'Angel Valls i Pujol, En
Josep Ros i Artigas, En Llalla Garige i Viada, Na Leonor Bes, En
Francesc Tibau, En Miguel Gratacas, En tuls Garriga i Viader,
p Antorti 1 Doren, N'Alexandre
Martí, En Ramon Cla, En Miguel
Mclendre, En J. C. Frfgola, En
Llufs Olivares, En Ulule Garriga,
N'Antoni Anglada, En J. G. Fragata, En Juli Clavel'', Na Joaqufma Graupera, Ea Lada Olivares i
Badia, En Niquel Melendres.
A:gunas dels autora premiats
Ilegiren les composicions, essent
molt aplaudits.
Finalment, president, don
Agusti Riera i Pati, dona eloqüentment les gracias, dient que
aquesta era la manara mes eloqüent de contestar a aquells que
dieuen que Catalunya sols és un
fiable de marcadora, puix essent
real itat or ganitzadora comeraial,
el cm: ha g i oranitzat una resta
literaria tan famosa coma ia
present, din en el seu favor tot
el contraer del que voldriem que
fe , . 1s anemias de la nostra PItria.
dat als joves premiats, a la
bel:a dcina de la resta i a les
gentils dametes que formaren la
sera Cort d'Amor. I acabades
aquestes paraules, que taren molt
np'audides, dona( per anida la
testa.
LA fasta de la sardana
emonA.--E1 dissabte a la tar-

ad tingua Ilcc el festival organitzat pel Sindical d'Orquestres
de les comarques gironines. At
fons de l'Estadi aae la Unió Deportiva s'aixecava una gran tribuna ornada rimb banderas i saltareis barrats. Les tribunas Obligues, les llotges i el passeig,
es regaren aviat carulls d'una
imponent gradada. Per a començar, La Selvatana i L'Art
uf tocaren ."041$1" i "Lluy de •
ma • patria", del mesare Junca,
essent anua aplaudidos. Va rasa! guanyador riel primer premi
al medre L'a Pare Serra, el qual,
jura arrib els altres autora llorejale, els membres del Jaral i alRuna • individus de la Junta del
Sindicat, va aecmpanyar fina a la
tribuna presidencM1 a 13 bella
senyoreta Maria Antania PareeId, que amb nutres formoses senyoretes va presidir la fasta.
Mentre el gentil seguid airaressaya l'Estada La Principal, de
La Bisbal, erreetitava "La Santa
Espina", d'En Morera, i el palie,
a preu dret, ovacionava als compositora premiaba i a les
'rot aeguit. La •arincipal,
de Perdida, interpreta ma yastralment la sardana premiada,
titulada "Elisa".
Guanya st primer arrasad N'Eduard Toldrä arrb "Sol ixent",
( mirada pagina musical que fan
exquisidament interpretada pels
Mobtgrins. de Torroella, i el sepan accèssit el mestre llameas
ami) la 'Sardana de Sant Martí",
que ton bellament exacutatla pels
Pepa de Figueres. El segon promi es parlf entre dues cardanes:
"Feeta de germanor", d'En Bad'aquesta citara. i "Errantament". d'En Blancas, de Percanta; l'Arl Giran! toreo tracionata en interpretar-lee. Del teraer premi en restallé rama-adra
el roestre Dreh i llama!. amia la
(labial refala", exe
sardana
culada magistralm ant per La
Priactaal, de la Ttlehat.
La (Veta assolf una esplendor
insospitiala (atan ele 86 tiroteasnr, s'anlegar an a la tribuna I
cola la direacia dele nteatrea
ler 1 Bou tocaren contuntament
aforen", d'En Pan Vantara, i "La Santa Espina", d'En
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Morera. La irnprassid predulda
per aquestes dues sard anas, ét
indescriptible. En acabar, el
Me va rompre en grane aplam
dimenta fine a aconseguir la repetici6 de "La Santa Ecaina",
La bella fasta va c,onatituir
una mostra palesa de la valla
artística de les orquestres e:a.
pordaneses, una positiva aporta.
cid a la selecci6 de les sardanes
1 un falaguer axit per a la Cain
d'Etahvi i Pensiona del Sindi.
cal, a la qual es destinen ea
beneficia.
EJ

oonoert de l'Orto6 do Satis

A l'endeir.a, diumenge, va ce,
lebrar-se al teatre Principal la.
nuneiat concert de l'Orfeó de
Sans, el qual va arribar al mata
mea rebut a l'estació pel pre,
sident de la Diputad& docta
Agastf Riera, eaa diputats dos
Albert de Quintana 1 don Lluis de
Llobet, una comissió de regidora,
l'orquestra "Art Gironl", els er.
feons "Joventut", de Sarriä de
Ter, i "Unió i Conedrdia", d'aquesta ciutat i un pablic norabrosissim que va acompanyar el
seguici fina a la Casa Consiste.
rial.
Un cop allí, l'Orfeó, al qual
acompanyaven també el diputa
a la Mancomunitat senyor Groopi, i ama comissió de regidor,
de Barcelona, va ésser salude
arob sentidas paraules d'afecte i
simpatia per l'alcalde, doctor Coll
i Turbau, qui, en migdo grata
aplaudiments. va pesar una an.
tastica lineada a la aurnptuasa
senyera d'qualla entitat chueta
Despees l'Orfeó de Sala va
executar amb Nerdader mestratge, "El cant de la senyera", (Fa
essent fortament
da, com també ho va ésser l'Es.'
bart de Dansaires de la mateas
agrupació, que va dansar uns
tapias ballets catalans, interpre,
tala per "L'Art Circuí".
El concert va tenir lloc a la
tarda, amb un ple a versar. Constitulen el programa: "El cant de
la Senyera", d'En astille; "Seta
de l'om", d'En Mirona; "L'he.
reu Riera". d'En Cumelles Itibd;
"Muntanyes . regalarles", d'Ea
OaltX0 Mareaco; "El cant dele
oeells", d'En Pahissa; "La sar,
tiara de lee rrionges-, d'En Morera; "Cant a l'a l osa", "Cançó
de maig" i "L'ocellet", de Mea.
delsohn; *Serenata", d'011a;
"Oh, Jesucristr, de Bach; "L'in
callada", de Jannegnin; "Empea
dé i Rosselló", d'En Morara;
"Catig6 deis ()densa i "L'arlec da
l'ermita", d'En Rara i "La san.
dann de la Patria", d'En Moren.
En totes les composicions at,
estar l'Orfeel de Sane, admirablement (litiga per En Normand
Sola a gran altura, pelasen un
aeurat estudi i ama compenetra.
cié perfecta mis l'esperit de les
obres interpretadas. Les de
caient patriótle, sobretet, foren
executades amb tina varearla insuperable, sota la batuta del niel
Ire Soler, "vibrant, entusiasta,
aten! al ITIM pela datad per tal
que el conjunt resultes ben anta
dona.
L'èxit de l'Orlad de Satis a Ga
rona va ésser franc i merescut
Les ovacions esclataren
mes i continuas. Feren bisades
"La sardas de les mangas", "Serenata" i "L'aplec de l'ermita',
veient-se obligat el medre Da.
r6, autor d'aquesta detraes Can.
posició, a sortir a 'abre ele alai'
(limeras entusiastas de l'audito.
ri.
Al final,
davant Ti
5istent peticia de l'auditori,
cantar 'Ele Segadora", que f011
escolfat a peu dret 1 acampanad
anirabe miantinement pel
talle que omplenava el tentre.
°MONA. — Ha estat
luan aprovat i siamés a Meta
macla pública el projecte de de•
' Ilus a del riu Güell en agente
eituat, el qual consistenx ea
reconstrucad. deis remallan:uta
aic fabrica que varen ésser destrufts par avingudes extraorda
näries i en la coustrucca)
quatre desguassos.
— Durara el mes de 5et,n1."
tiro varen registrar-se en aves ta 'provir,eia 46 8naixament5,
420 defuncions i 178 inataru odels quals ~espolien 26,
i ti, reapectivament, a la eä•
()ital.
— S'anuncia la vacant da
carrec de seca tara de li'Aill1111*
raent de Faixat dotat amb 5011
da 2.000 pessetes anyals. q l nald
podrd sola:citar-se dilas d 1'131
da quinze dies.
Durant el plas de :a dift
podrà asaa• examinat a la ale"
(atara" d'Obres Obligues ifa*
(Plas t a "provincia" al prejecti
d'endegament del riu Daca a la
Rishal, que es de gran lateral
per a aquella comarca.
— Entre M9ra •nyta i Ranyald
va esser obstruida ami) fustes tl
carretzra, amb el criminal P ro
-pasdefrbolunta
l'empresa de "Transparts Ee*
trics Interurbana". S-adosa:itera
el xófer se va adorar del Pefig
i va paguen frenar a annps . ra•
ten ¿caer detinguts sa lara rertelta. Joaquim- (lirones i Met
Canals, que cataren aniaga ts rr'r
del Han del suecas.
— A la comarca de ta
bal ea esperada amb gran iall"
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ès Ja diada di 12 d'aquest mes,
rea que sera l'airada a la Joyentut Nacional i sta la bandera ofrea
de distingides damas 1 camalna
:leales d'aquella ciutat.
dia 28 d'aquest mes
lindrä 1100 al Palau do la Ganarahtat i a la Diputació d'aquesta
'provinc i a" la subhasta de bes
obres de construeció del segon
troe de la carretera de Malgrat
a Blanes. El pressupost as de
55.555' 58 pasados 1 la nanea as
de 2.777'77 pessetes.
— Les tires i festes s'han celebrat fina ara amb mona an! nació i bon templa sobressortint
catre Os actos qua han tingut
llot aquests dies, el concert de
l'Orquest ra Pau Casals 1 la testa
dels Joes Florals, realçada per
la gentilissima regina Na María
d'Abada' i ps1 gran poeta mallorquí Ha Juan Alcover, pre.si:leal del Jurat.—C.
RUBE—Per avui esta anunciada zil (catre Domenech, per da
companyia Bova-Torner, una
Juncia teatral, en la qual posaran
a escena l'obra de l'autor Joa.
quim Dicenta, "Juan José", i la
comedia "La malaltia de moda".
Aquesta companyia fa bastant
de temps que ve donant una representa:n(5 cada setmana,
multe aplaudiments, ja que
les obres les representa amb tota
cura, dotent-nos solament que la
major part d'elles siguin caste..
hartes, traetant-se d'una compaayia catana.
— Assenyalat el "cupo" de,
&Mata, i sortejades les dècimes
aavant ia Comissió ataxia de Bar.
tetona, que per cert ha perdut
Rubí, resulta que euran.integrar
pes anys les ales de l'exèrcit els
eubinencs Josep Vallhonrat i
baeh, Jaume Gt ual Bemis, Antoni Carceller i Centellee, Autoni Ametller i Serra. Lluis Ricart
Pares, Agustí Bach i . So.er, Jaume Obiols i Trabal, Roe Rotes i
nervella, Josep Royo i Riba. Pero
pi i adhrrer, Francesa Segura
advatella, Mag! Serra i Pi, Josep
tasad i Alba i Emili Falca) i Suild.
real, 14. Quedant amb mimein alt, corresponent-los servir
)ant sois dos mesas, els següents:
Martí Riera i Honra, Llorans Tort
i Pujol, Joan Rosas i Deu, Joan
Costa Llugany i Juli Lorca i Ros.
Total, cinc.
— Els dies 6, 7 i 8 d'aquest
mes es cobraran a la Casa de la
Tila les contribucions de tota
mena que, corresponent al tercer
trimestre, pertauyin a aquest
terma.
— Durant el pasma mes d'octubre han esta/ inscrita al Registre civil d'aquesta vila 10 nata
zernents, tres matrimonia i dues
defuneions.
Aquest resultat demostra la
bona salut que existeix a Bubi,
puix que en altres anys en aquesla apoca, havent-hi molts menys
tabitants que ara, hi havien cinc
vegades roas de defuncions.
—Fa uns dies estigué a aquesta 'lila a veure les excavacions de
Can Fatjó diputat de la Mancomunitat i catedràtic de la Universitat de Múrcia, En Ferran
i Taberner.
Multes san les persones que villen a visitar-:es car les troballes que s'hi fan resulten intetesanUssimes.
Fasta major del Sant Crtst
BALAGUER. — Ola 3.—A les
lotee, repic de campanas i sor¡ida de gegants i nana que
Acompanyats de la Banda municipal recorreran els carrera de la
Costal i de rotor a la plaaa secan
retinte amb una sorollosa tropada.
A le, cine de la tarda, solemnes -Maitines i Laudes" en el
santuari del Sant Crist cantados
a tela orquestra. sota la direccia
de rintealigent mestre d capilla
i or g anista del santuari En Nadal Puig. Des d'aquesta hora estarzo la muntanya i placeta del
caranari esplandidament
faenadas.
A dos quarts do dini, funcione
da teatre i cinema concerts a los
gocielats Joventut Autonomista,
(.. r. la cobla-orquestra "Itaraeloda '; a la Joventut Nacionalista
ier "La Principal", de Cassä
la Selva. i a la Joventut MonärPlica per !'orquestra "Planas",
Martarell.
Dia 9, fasta del Sant Cris!,1 raubada un nombras chor
gu indara la solemnital. del dia
tan) el r a ligias i tradicional cant
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LA PI/B. LICITAT
de • rAurora", organitzant-se
acte segun a resglasia de eant
:lose ta la procesad del Sant Ro
sari cantat per Peecolania del
santuari, dirigint-se al mateix.
A les nou, la reverenda comunitat de la parróquia i autoritats,
aoonpanayades de la Banda muní
dpa! 1 en 'Solemne procesad que
s'organitzarà a Peaglasia parroquial, es dirigiran al santuari,
on ee cantarà a tota orquestra la
tan celebrada "Missa del Santtsann Sagrament", del matra En
Josep Ribera Miró , Predicara
dintre del «yute el reverend pare Joan Baptista Recolons, savi
jesuita de la residencia de Barcelo. A la placeta del santuari
predicarà un reverend pare Francisca d'aquesta residencia.
A les onza i a la Plaça Mercada!, Concert per la Banda municipal i ballades de sardanas per
la cobla "Barcelona", cedida galantment per la Societat Joventut Autonomista.
A les tres de la tarda. i a la
Plaça Mercada), ros de la cordera i cucanyes, bailadas de sardanas per la cobla "La Principal",
de Cassä de la Selva, cedida generosament per la Societat Joil/entut Nacionalista; eoneert per
la Banda municipal. Al camp
d'esparts de la "Deportiva del
Segre" gran partit do futbol entre els dos primera teams de primera categoria de Barcelona "R.
C. D. Espanyol" i el "Martinenc
F. C.", elevació de globus i fantotxes al matear camp.
De cine a set; grana balls a les
Societats Joventut Nacionalista i
Joventut Autonomista. Als teatres Principal i Mundial funciona
de teatro, cinema i atraccions,
A les vuit s'engegarà un grandais castell de foca artificials.
A dos quarts do deu, balls als
tenis de les esmeraldas societat, per las respectivas anonsonades orquestres. Als tocata Principal i Mundial, funaions de teatre, cinema i atraccion e.
Di a 10.-- A les N'un del matí,
aiana per la 1km:a rotrueir,d.
A dos quas d 1 .. 11 1 a a. sglasia de' San Cris:. eicaosades a
ia pfibi ca venera ció les Santes
Espines, es cantara la musca le!
amb seri pl n adin ant2r
nd pare lasana.
u
A le cine, sardaael a 'a
ea Mere:. Gel per "La Primaipa,
i
o. Citä de la
per la Banda municipal.
A les tres de la tarda 1 a la
mateixa plaga, grane curses de
bicicletes, elevació de globus i
fantotxes, concert per la Banda
municipal i sartlanes per "La
Principal", de La Bisbal. Al camp
d'esports, gran partit de futbol
entre dos primera lema de primera en te -oria de Barcelona, diferente •• s del dia abans. •
A les auatre, en el Sant Crist
es e.antar el Sant Rosari per
l'escolania del mateix, començant
acta se g un el novenari, que seguirá tots eta dies a la mateixa
hora.
De cinc a set, balls a les Societats i funciona aa teatre, cinema i atraccions els ja cítala
.3:11ot/s.
A les 'mil, foca artificials pel
mateix pirolacnie.
A dos quarts de den, balls a
les osinentades Societats, teatro,
einenia i atraccions als mateixos
salons,
Dia 11.—A les once del mati i
a les trea de la tarda, cardanes a
la Plana per "La Principal", de
Cassà de la Selva.
A les tres de la tarda, en el
camp d'esports, gran parlit
talio! eittne el team infantil
"Lleyda" i el infantil del "Balaguer". Durant el partit la Banda municipal tocarä un escolla
nombre de passas, aixt com tarn lid en els partits deis dies anterime.
A les cinc i a dos ousets
balls a les Sociefats i funciona de teatre,c jocosa i atraeeions al Principal i al Mundial
VILAFRANCA DEL PENDES.
--Enguany la Cursa "Penya
fthin" ha assolit un sorollds Axit.
Donava goig de veure aquell be
de M'u de gent, aquella inestroncable corrua de vehicles de tota
mena de que tnin mala van comenear d'arribar per a assistir
a la magna cursa. Horn calculo
que hi havia molla mas caneurrancia enguany que l'any passat.
A la nit, al Casino Unió Comercial, Centre Agrícola del Pene-

tlas I Societat "La Principal" 'ban
celebrat Huila baile, extraordiniteianzent concorreguts.
El batlle de Retal ordre,
En Joitn Fuster, ha adreçat una
poble de Vilafranca
exposant ela motiu a que l'han induit 6 acceptar el nomenament i
fixant manta punta del programa municipal que es prnposa de,
dur a terma.
Es comeutat arreu.
— Han estat a la nostra vila
els director i arquitecto de la Calza de Pensions de ta Vellesa per
tal de resoldre alguna afeas relacionats amb la sucursal quo
l'esmentada entitat obrirts a
aquesta vila i per a inspeccionar
els tretsalls de resaauracis) del
san edifica
— El Bloc Catalanista ha encomanat als senyors N'Anfós
Sano, En Josep Roig i En JOSPP
Armengol la ponencia de la primera Assemblea general estroordinhria, el tema de la qual da
"Idean"
Si bit no s'ha fiara encara la
data de la seva celebració, hom
assegura que serä a daarers
d'aquest mes. .
Los incertittits del "Guillan &a-

rolla"
VALENCIA. — La Companyia
Transmediterrania continua sonse tenir noticies del vapor "Guillan Sorolla", malgrat
transcorregut vuit dies des de que
demanä auxili el dit vaixell.
' ARTESA DE SEGRE. —EI dia
5 se celebrà a Artesa de Segre el
parta de campionat entro ¡"Ohm
pic Club" i el "F. C. Bellpuig",
guanyant el primer, per tres gols
a, Ler0—C.

dicrr. — S'està organ gzant a
aquasta e,iutat una entitat que es
dedicara a l'organització periódica de concerts da "música da
camera", la qual, amb el nona
dn'Assoe,iació de Musica", engroixira, la germania de les que
amb la mateixa denominació exis
teixea en diversas ciutats de Catalunya.
El propasit dala organitzadors
as d'inaugurar la labor de lAsaociació" dintre aquesr mateix
mes, per la qual cosa han ja començat els treballs preparatoria
del primer conurt,
SANT VICENS DELS F1ORT8.
—L'aplaudit Orfeó Vicenta que
dirigeix el mestra Ramon Camps
Miró i l'Esbart Vicenta aitherit
i patrocindt per l'Esbart Cataiä
de llano:res, del que as director En Felip Blasco, feren el
passat diumenge una germanivola i artística axcursió a Montserrat.
Abans de partir de la lipiria
monlanya donareis un concert a
la plaça deis Olaustres Vells, entonant "El cara. de la Senyera",
"Empordä i Rosselló", "Lancelada", "Les neus que es fonen",
"La mort dal escolio", "Sant Josep i Sant Joan", "Barquejant",
"La Sardana de la Patria" i "Els
Segadora", logrant totes les conaposicions grans aplaudiments i
essent v : ctorejada Catalunya en
finalitzar-se per la gran concurräncia que as trobava allf.
110M2S i darniseLles cekbraren
una gran i popular fasta, retornant en el darrer tren cap id seu
poble, per a dedicarse de non al
treball, ja que aguaites patridtiques antitats són coinpostes d'ob rer s .—C.
MATARO—En el camp de joc
da! "C- D. Mataró" contandiran
en macht de campiona eis primera
equipa del "Premianenc F. C." i
del "C. D. Mataró". El partit, a
pisar del domini quasi sempre
deis forastera, no va decaure, pel
gran entusiasme amb > que jugaven els p ostres. Fou el resultat
de 2 gola en favor deis premia_
nenesper un dais nostres. El "C.
D. Matara" cada vegad4 que jugo demostra más seguretat i emponla.
El primer equip de l'"Iluro S.
C." va traslladar-se a Vilassar
Dalt, per a jugar de campionat
ami) 1-Estima Popular" del mateix. Tot el partit domina noslre
onza. Rasiittä molt interessant,
puir els vilassanesos no es quedaren curta en esforços per a evitar la inevitable virtaria dala mataronins. Vena l'"Iluro" per 4
gols a 0.
— En el Clava-Palace la

eompanyla «En Jaume Berrio
va posar en escena "Lea víctimas
de Landra n, *La ditonyes",
filla del guarda-bosc" (estrena
que fou molt elogiada) . "Mesh..
Olaguer" i "Si manéasim lea do-.
neo". El senyor Borräs recita diversos penales, alguna d'elles patriótica, com "La !lengua trinan.,
jada" (d'En Rahola).
act
MASNOU.—Diumenge el "Club
Deportiu Masnou" jugh el corresponent partit de campionat amb
el "F. C. Astiguense", sortint
victoriosos els tocata per 2 gola
a 1.
Els de l'Arilguense", malgrat
no tenue' moltaattotica, posen teta la voluntat en Ilur joc. Cal remarcar la cada dia mes brillant
aelasacid del jove porten del "C .D.
M." En P. Villa.
Les darreres ventadas 1 sequedats han fet que ja no apareguin en tan ereseut nombre els
boleta al mercat d'aquesta vila,
havent augmentat, conseaalentmena llur preu.

rrera hora a la Comissió de Re-.
paracions que no patri remetreli la membria escrita demanada
'per ella abans de tenir ea el seu
podr l'informe deis perita estrangera.
De constituir la resposta del
Govern alemana: una base formal,
da molt probable que la Comissió
de Reparacions ajorni el seu regran a París—Rasas,
LA REUNID DE LA C. DE N.
7.—La Coinissió de Reparacions ha oit aquest, mata una

extensa informada del ministre
de Finances sobro les remeses de
catana
Melaras parlaren alguna industrials alemanys sobre el ma tu assumpte.
La CoMisaia demana minista'e que entregui una membria pea'
escrit per aquesta mateixa tan-.
da.—Havas.

DE BARCELONA

SANTA COLOMA D% GRAMA-

NET.—L'assemblea de socia de la
LA REUNID DELS DEL
Lliga Nacionalista celebrada daSINDICAT LLIURE
rrerament fou mcdt nodrida, regnant un gran entusiasme. Va
Anit, a les deu, van reunir-se
acordar-se la fundació d'un pe- al carrer de Guardia, mimar° id,
riadie mensual.
els presidenta de les entitats adPer la tarda de la diada da heridas ai mateix.
Tots-Sants, en el teatro de la maLa reunió fou secreta no pera
teixa entitat la companyia que metent-so l'entrada als pariodisdirigeix el notable aficionat En tes. Per noticies particulars
Josep Batlle posa en escena el bam que hi aren representadas
drama "La copa del dolor", es- les 31 entitats que integran els
sent a l'acabament de tots els ac- .Sindicats 'huna i que per la
tea fonia aplaudits.
Confederació General del Treball
— El novenari ce- hi asslatiren els senyors Sales,
lebrat a resglasia parroquial ha
Lagufa, Grau, Hortet, Rubio i
estat molt concorregut, cern tum- Ordaz. Hi assistf lamb é el repraba molt visitat el ceinentiri, du- rspresentant de l'autoritat.
rant els dies 1 1 2 del present.
La reunió va celebrar-se al sa— Fa poc estigma al domici- la d'actes del Sindicat Metalargic
li que té a Barcelona En Francesa domiciliat com havem dit al caalifias„ iniciador de l'obra cul- rrer de Guardia, 14.
tural "Pro-Arbre Fruiter",
El senyor Laguia aconsalla als
•
amiyor Isern; el president reunits que no as deixesin portar
i comptador de la Lliga de Deren
per les passions i afrontessin sesa da l'Arbre Fruiter, senyors.Salvatella i Tiattle, respectivament,
fent-li ofrena del diploma insta,nia de presidant honorari de la
lnstitueió.
— L'alealda ha donat les ma
-dresoptunaf
cens de poblada.

renament la situació actual Hi4
gua que els sindicalistas del Bina
re es troben davant dun fet, cone
sortisin de la confessioanlitat
tes organitzaeions 'que entressid
en el terrena: de da legislada i qua
sottisin de la confessionalitall
polftica acceptant les profesafons
autanomas. 'Va examinar la situa
ció del Lliure amb rsspecte a la
del Unjo i va manifestar -gua NI
havia calebrat una axtenxa cona
ferancia amb un principal ele4
ment organitzador del Unto, en.'
trevista de la qual va sortir-na
la promesa formai que cap de les
dues representacions Arares CO4
inetria acto d'hostilitat contra
Pilare, que no es contradiria en
cap moviment societari dala que
abdues parte poguessin organita
zar i que uns i altres treballaa
rien per a arribar, si no a la fu,
siú, a una intIligancia que els.t
parmettls Iluitar amb llur anemia'
comú que as el capitalismo.
Ff, lt ItistAria del moviment
obrerista a Catalunya dea de mitjan segle cima per a treure'n la
conseqtiancia que els governs
sempro han procurat indisposar
als erebaltadors per a distraigarels de lea sevas Huila amb et
capital sentant latirmació que
ells per la seva pan no estar' dis-i
posats a asar la joguina dele
que dirigeixen l'Estat espanyol.
Parlaren daspras altres companys i a dos quarts de tres de
la rnatinada encara durava la res
unió.
e
Els que van fer As de la palmilla
la, segons sembla, no opinaren
tots de una mateixa manera puix
mentre als uns demanaven que la
I nia de conducta a seguir fos
acordada en assemblea generad,
els nitres demanaven que hom
celebras un rniting l vinent dilas
manga.
Per !'avançat de /'hora no
podem donar compte del resultat
definitiu de la reunió, que fou
importantissima.
Pele carrera d'En Guardia t
Aro del Teatro s'hi havien aposa
tat molte,s toreas de Olida.

MOBLES
MOBLES
MOBLES

Darrera hora
DE MADRID
PETICIONS D'AJUNTAMENTS
Una comissió d'alcaldes de la
provincia de Salamanca, acunapanyats del diputat senyor Olivar, han visitat al president del
Consell, fent-li donació de les
conclusions de l'última assemblea -d'ajar:tan:anta celebrada ea
la dita capital.
NOTICIES DIPLOSIATIQUES
La Legació de Bolivia diu que

el Govern d'aquella República,
per decret, i n'entre duri
del ministre senyor Fan/sandez Alonso, ha encomanat la
cartera de Relaciona exteriors al
doctor Eduard Diez de Medina,
ministre de primera classe i sotssecretan d'Estat.
— La colònia italiana de Madrid ha soLlicitat del Govern del
seu pata, per mitja do rambaixador, que continui com agregat
militar de rAmbaixada el coronel Mantengo, que tan acertadament ha treballat en pro de les
amistosos relaciona entre ambdas paises.
— A mitjans de desembre embarcara a Buenos Aires, cap a
Espanya, el nou ambaixador de
la República Argentina a Madrid
doctor Caries d'Estada.
Segons noticies cablegrafiques
rebudes d'aquella capital, no as
exacta que el doctor Estrada traeti de renunciar al càrrec„

DE L'ESTRANGER
-••n•••n••••[..

EL GOVERN ANGLES NO POT
TRAMETRE LA MEMORIA
— Berlin, 7.—El Govern de/ Reich
ha participat aquesta tarda a da-

Nrioll!
MillMili 1

Nacionals i Estrangers

EI Universo

J. Roca, S. en C.

Al

Attin'.aner, 96 Teléf. 291—G

Sala d3

BARCELONA
Serial especial per a Hetels, )(aleta 1 Cliniques

vendes

a /es

hiedas Dalmau
Portaferrissa, 18 (Pavelló,
a l'interior. Telafon, 1791 A
ous divendres, dies 9 i
. de novembre, a les cinc.,
de la tarda
..
Venda en pública subhas
ta d'un lot d'ANTIGUITATS 1 nitros.
Francalete), asid, ~acres,
4 a 7 tarda
- - • —

LIegiu LA PUBLICITAT

De
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4,

SARNIcIDA
pAR ADELL
Frasco4ptat-Asalte.28

-Farmacia.

ArILINCIS, ROTULO, FAÇANES

I

OBRES t-t 1'RERALL8 CVISTIL

(a Peligras i a la manuila)

—Urinaries

Cura rápida

Saat Engag o de f all,k-l e i. elti I

VIATJANTS I DhPENDENS

Clínica Vies
del Dr. Otnifsd, Rambla
Pla Bloguerla, 5, t.er
(entre Hospital I San;
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
BWILIS
Espada/5 tractaments per
al guariment rttpld de les
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, ROSETA, PROSTATA
Consulta: de 9 a t g 1 de
9 a 8 acendra:ea por a
empleats 1 obren.

Ferré.- Pinta : Ntotatii

I
Saben per que no trebra feina?
Doncs, perqua us manquen els coneixe- ,
menta deguts per esser un bon venedor, o
no haveu convençut ni sabut presentarvos a qui haveu demanat treball.

Volen millor3 r la +ostra situació presant?
ilo aconsguircu fählment omb unes
1guantes llena nostres.
Recomanem els nostres dslseble e a
les cases de enmare mas Importante
,
1 Consultes gratuitas do dos quarts de volt
a dos quarts de nou„ o per corren
INTERNATIONAL SALESSIEN SCHOOL
(Escota Internacional do venedors)
P. O. Box, 25 .1. Asbuvy-Park, N. J., U. S, A.
A BARCELONA: Rambla Catalunya, 24

1

Fábrica de Panyeria

CANALETA

TAMANYS: 114 x 185 cm. 1 75 X 120 cm. :-: PLAQUES de 40 >e
40 cm. planes XAPES "B" per a recobrIments; tamanys; 123
x 120 cm., 120 x 190 cal. 1 120 x250 cm. URALITA, S. A.
Madrid- Va! fenela-thevilla-Licyda - Salamanca :-: DIPOSITS a tetes
les clutats Importants d'Espanya
CASA CENTRAL: Barcelona, Plaça A, López, 15 7

COSTIPATS TOS,
CATARROS, ASMA,
BRONQUITIS, RONQUERA, ese.
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'Telefon, A, 1644 1 A. 848 Barcelean

FD AsTILLAS
er
1

..
_:

-

OBREN PER ROIALACIO

,
.

BabAantdileNPlica
l BAllgassmilemiTcosfildeeni'dElusesoalliclprtel:
_ • ti boca. Si seta da pot 6aaer /Omitas.

Tres garmans

des/tren casa particular tada VALENTI SOLER
¡minoico assortit en gene milla Ca tal ana Per a 101 esVendade
de tar. Escrture LA PUBLIC.1-)
res per a testas l Orles
TAT, número 5.010 ,
senyora 1 senNor.
mallo ele dueto I di gna/ates_ AvIngó, L entrenot (can :tonada Fernando).

PER A COBERTES I
PER A RECOBRIMENS

Xapa onc(ulada

per nnajor

Despatx i magatzem:

....11.....6.1170021n1711.X.1•111.1.1111M.2n3311.311.

amemalmaelen••n•n••

he

Preus de liquidació
Poned, 3 bis, B

Immens assortit de
generes per a vestits
i gabanys et mida
des de 80 a 225 pessetes
Gabanys a enyor, corita, de 50 a 150 Pta.
Vestita
"
de 50 a 100 •
de 20 a 60 •
•
Abriga
"
"
do 20 a 75
GRANS EXISTENCIES
,ae *Madrid, Fuencarral. 6

lleuiti La Publ icitat

Dimanes, U de nevembee
de 191tt
Ammnnn

EX PUBLICITAT

~1.,

ELS ESPECTACLES
NIT DE

LLUNA

COSTES DE GARRAF

TERRAMAR
LLACS ÍJARDINS
PARC•HOTEL, 'T elèfon
341, SITGES

...TEATRES--Gran Teatre del Liceo
Queda obert l'abono a 19 funcions tarda. Inauguració de la
temporada el dijous, 16; amb la
grandiosa ópera "Boris Godounoff", pels celebres artistas rusSea.

La alsaclana, per Rosend Franco,
i l'obra de clamorós hit, Que és
gran Earcelonal A les deü: Al toro, que es una mona i les dues
obres d'axil enorme, Ei apuro de
Pura i Que 6s gran Barcelona!

•

eminents artistes P,
daccio i Litzaro.

pel,

au

N3VA COMPANYIA

eaaaaawanateensaaaanaina
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Cal Romea.

• Teatro

a

Telefon 2000 A. Acul, dimecres. le
1 5 tarda. Estaques a 1 pessela I a
053. ToIhom a Romea, a dure':
ll actos de gran broma
a
ELS RETRUCS DE L'AMOR
Nitr "JOventut Jordiana" dueS

al

1

Obres de gran cut
MARXA NUPCIAL
1 la famosa eordadla

a

a

1 LA SOMRIENT
MAGDALENA
y
Itenel, tarda: ` . E.Tec:acks per a
Intants". "El meravelMs especia. Me en 7 quadros d'En Josep 01.
Folch 1 Torres EI piqueta
Ntt: "tertulia Calslanisla":
xa nupcial i La somrient Magdalena. Diumenge, a les tres, El orín- TI
cep blanc; a dos Quarts de sis, la a
; grandiosa obra del mostee GuimeG 11 Rel i nonio, 1 la divertida co- a
i idirdia d'En Feliu 1 Codina De l'ou
12 al em... Es despatza a cOmptadu- 131
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Los rallos del tren o
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Teatre Liric Català • —
el Direeció: JOSEP DEIIGES
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Companyia pie sarsuela
Ortas - Leonls - Gallego

,

dimee,es,
E
N
ti
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Divendres, nit, estrena:

u
a

Avui, dlineeres, tarda, a
!les cine, El caprichito; la
sarsuela en un acto i cinc
quadros, El cuarteto Pons,
i la Farstiela en un acto i
tres quadros Los chieos de
la escucia.--Nit, a les don,
La nIfiet de las planchas.
La humorada satirica dels
Quintero, música de Chapf:

eil

se

Reestrana del Fa:net en
i tres quatiros,

UI) acta
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Teatre CbMiC

111

A.vui, dimerrcs. nit, a dos quarts
E d.' deu, ropetició del programa Al
re ministre , Dos draraes, dos. 9 ac121 les, .9: Primer, si drama Instórie
N co clac artes Don Juan de Serrallos- •
ga; segtn, la llegiiinla ()t'ami/nao ea r
la 4 actos La bandera do ta muert• (se Él
o runa pala le "Don Jzian 110 Serragi Ponga"). Dijous, tartla grandiosa 2
tr,ntrrie popular: El spestol ruso.. 6I
Nri, bon Juan do Serrdlonra 1 La •
bandcro de la muerta. ln,sab'e
Esclavitui i La reina de loa apa- •
wi ches. , ennana vinout, esleena de
y Oh cabarat de los venenos.
1,3
1.1

-

,

Teatre Nou
Cornpanyia d'opereta
VICTORIA PINEDO

LLUIS BALLSSTER

Avui, dimecres, a (1s quarl
Seüaras... a sludicarse;

de cinc:
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ció de la famo sa Mera belga

LA SERVA PADROPIA
CoLlaboramia dels eminents
ANGELES OTTEIN, soprau
ARMAND GRABRE, bariton
CORLES DEL POZO, actor
WANDA LANDOWSKA, olavIcembal
Patita orqueslra. DirecCió: Hesite ¡'AY
CANALS. Exclusivament pa/ socia.

Monumental¡

Aval!, dimeercs: La taverna, tercera Jornada; El Ohms ‚raer!, re• Presa o ¡erre de nombinsns /nimia vacare: El ;ion., del "Zorro", per
LA VEME DE LOS R 0 3E 5
Douglag Falrbanbanks: Gran match
• de boca "Criqui-Wyns"; Amor do
111
l'emln,nt
(exclusiva), ereació
• zulú; La cato de l'os, Carreras
artista Alta Nazimo gea. Aura gran El
d'autornébila "Sonsa Rhin". Denla,
etClUsIva,
nijousi La tacerna, marta i última:
111
PI El crlat de la mrt3la, del programa
PARE:1E7TE
AJúrta, per Cluar/es Kay, 1 alces.
Segun capltol,
EL

CIIIM DE NELIVILLV

--ESPORTS-Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda, a tres
cuarts de cinc, dos grans partits; nit. a un quart d'onze: Ver,

ua

superba creada de Sanara Minoacaset/ i Diccot.
le

melle, Carrenchea 1 Gastafiaga;
blaus, Jaime i 8alsamendi.
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Piaça dal "Entra, 2 i 4
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STELLA MARGARITA 5
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sannininiellOR/InhainäYrrn

DEMA: grao feslelg arll.tic tunb monta
l'acabament de les grano reformes del
(cairel inaugurad() de la temsraila teltotes les entitais
e al, amb el coneurs
a/baladas a l'EAquerra llar. Acial, eltrena del Salto Restaurant.

ASALTO, 12

i

i altres important3
duriero3

J. AM VIVES, S. A.
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Ronda da Sant Pera,
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y MAGNIFIC DECORAT, 5 C3 VESTITS NOUS DE LA CASA 1711‘7.

•

Temporada filma
Gran assortit en Me;tons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xes.
ters, Gèneres per a
Abrics i articles blaus i
negres,Camussesi generes per a vestits jaqueta.

n

LA BUENA SOMBRA

VO:ifiS a rent,7r3s i al datall

el

Gfnjel, 3.—Cabaret continu de
las set a dos quarts de ;tau i de
les dotze a les quatre de la tilatinada.

Retalls els dilluns

Fil
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8 confeccions ' de gran novelat

especialment en abrics i Muleles ultima creació
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toRTE CATALANES, 624

RAMBLA DE CATALUNYA, 15

Grande asserlit

15

E
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a Tots els dies, a les dues : 1
TeMons, 5125 14736 A 2ig aa de ta malinada, Gran Ta- .-a i
E
,
aa barin americà emb atrae- lii
n
a
aaa cieno i orquestra continua. 13o
a Cada nit a les 10 Di
j ous,
urnert .(''esi dies
a
rl
Fi a
festius, matinée a les 4 tarda
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DIVERSOS ---

Esquerra Bar Anbau, 21

Gran Teatre Comtal i

u a Gran Cinema Bohemia 18 E
aP:1: Colos- PI trt
a
salo programes. Gran exit de les /11
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA
dimecres, dia 8 de itorernbre, na,
la 9 esdeveniment artistic.
FESTIVAL PERGOLESE
Primera part: Dos Idos amb acampa.
nyament a claviekmbal, caneons diversas.
Segona paris Primera t únIca representa.

!I
•
Denla, &Ion% eniessals progra• tacs: Quatre grans estrenes.

a ! aemanninaanamatenanant r212313111111%21Z2"1/521/213.1152

Avul. Els quatre gencts de l'A-
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Dijous, tarda:

2

lla del Teatro Tívoli, donar a
una, i de tres tarda a once

Associacii Musfcs Camera

Frutti, Dos esparits.
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le 1-el-Ileules Ditlaas neere, Els esYA
a
perita, La reina del xorieeo, tercer FI
ORQUESTRA PAU CASALS
PI
1.1
ultim eni.tid1 110 l . n.mionant seConoert Popular matinal
.
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Si
la gran pel_ se
Rebinson
Crueoe,
I
pi
Avui, tarda, no hi ha fun
Diumenge,
12
dc
novembre,
NEMES---g
N
i; n . hen Don Jean Tenorio. p l II,
Obres
de
Bes
mati.
les*
Onza
del
darrer
:
cid per a fer el
Jodf, m/ rana del graa r lile fIlm rceWagner, Itimsf
en,
Schubert,
'
tho‘
assaig de La Santa EspIna. :
•
iitUn3' El rei do l'argent.
D;ana-Arzentina•Excelsior
Strauss. Preus

hy-Korsakow i
ezonamics. Despatx de localitats,
des de dama, dijous, a la taqui-

•

encolaran composicions- dais
gran mestres dels segles XVII
i XVIII: Haendel, Scarlatti, Bee-t
D'oven, Haydn, Bach, Pachelbel,
Purcell, Guaperin, Le Grand, Clesambault. — Localitats, avui, de
3 a 7 tarda, a la Unió Musical
Espanyula, 1 i 3, Portal de ('Angel. Demà, a taquilla.
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11 EL PARQUE DE SEVILLA
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Teatre Tivoli
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Palace Cine
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Avu , , e/Maceres, selecto
flia . Estrena de l'extraordinaria pro- II
duerna diart, adaptadó de la cele- 011
111
Ore obra de Vagnalls,

•
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EL ()TELE) DEL BARRIO

Molt aviat, estrena
farsa en dos actas,

iii

Bernia, dijous, a tres quarts de
deu de la nit, en punt,
III i últim Concert d'abonament
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GRAN SALO DE MODA
Arietocrätiguee asas/olas artfatiques N
•
TI
Programes extraordinaria
Avul, (Mierra? tarda I rilt: La no- u
lable pel Ileula ' Dilluna negra, Gran
I carrera rPautomebils "Penya Rhin",
• celebrada el diumenge a Vilafran- u
Ca. Oran holt de nerrnüs film, crea- ip
• en) de Lucy Doralne, Mies TutU g

"
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Aristoerktie saló
Palau de la Clnematografla

Abanicos y panderetas
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COBAI OLAS
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Palau Musica Catalana
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LA MUJER DE SU CASA
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L'experta en_ amor, per Conetanga

CONCERTS : :

MARIA BARRIENTOS
WANDA LANDOWSKA
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Nit, a les den:
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• Gran Teatre Espanyol
aej
PEP SANTPERE

Avui, toree-ra i última joma-,
da de Robinson Crusoe; DorrJoan
Tenorio; Eis esperits; La reina
del zarleso.

Saló Catalunya

M nonebroms admItadors, reesireniu
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AESUMPCIO CASALS
a
Ami, dlineeres, 8 de novembre,
a ¡co cinc: vermut alegre. Bula- 111
ea 1 entrada , UNA pesseta LA REC- 111
• TORIL Nil, a les deu: L'Etiir DEL
5, LA SEVERA. Deml, Mimas,
tarda, RIASSIOBRES DE NiT. Nit 1 a
a I Cada nit: LA SEVERA.
Acial: ill
A LOMERA DE NIONTJUIC 13 se.
IR tes,
VallmitJanal. Eo
E
ti TOTHOM... I NINZIU PAGA (3 ames
Val/lori Picaron).

•

NT

a

a
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E1 Centenario

aa

•

Ve

dimecres, tarda, a
les 5, vermut popular: Ultima de l'èxit d'execució:

e

ffrrnada pels aplaudiLs a/listes
The Artlués Lanti,
Tomaset and Papi, ex:Mirlo; mii3.
E
Madrigal°, senyoreta Jockey;
trola Fliyng Reos, trapezls velants
eórnics Adriana I Charlot, acröbales eduilibristes; Germana Alba«.
ros, divertits clowns; Les O RioloKo, celebre troupe Japonesa; La
bella
Schreibe,,
eiegantissima
ecucere a Falta escala; els aplaudas
clowns Rico 1 Ales 1 la seca troupe. Denla tarda, a dos Quarts de
cine, uta/Ir/
he infantil, I nit, a tres
Quarts de deu, Gran moda. 2 notables debida, 2. La famosa froupe
Lea 7 Lagarta 1 l'extraordinaria
troupe LBS I3 Max Thoilon.

a
a
a

TUDELA - Ag-

QUZRINO - CORTES
PI

Gran enmpanyta de Mr. Ventura
Gannau. Ami, (numeres, rilt, a doS
quarts de deu: Cearnat de /a caleM'e troupe els 8 Méndez, 8. Fatt
E grandles de /ola /a
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I CINEMA NOU

Notable sextet. Avut, ~Crea, •
• grandiosa e s trena: Extractó (PrograMa /Palio), per la rema
• la Paulina Frelerlok. Echt COlOssal,
a succes rl mes grancIlesi Ela tres IE
roosmaeters, primera Jornada/ Intriga cortesana (arttsles assoelstsi
os l'obra mesara de Dougla, Fairbanka.
filicolln groom d'Hotel, rdinIca, I
la de gran
actunIttat: Carrera;
"Penya Rhm", celebrarles a
franca. lama, Mimo , a prec

lal

CULL -

TEATRE NOVETATS
Giro Aguasteis

Teatres Trinnif i Marina

Ttr P0110fifill reja ••
Companyta de comèdia
•

rallaaaDaaliDllallaZaCCII)

Mtre. Kousevitzky. — Dis-

sable, 18, "Louise", pels oNebres artistas Ivonne Gall, L. Berat, S. Bieleina, • II. Duffranne.
Mtre. Padovani, Dia 23, -"Aida",

1.

pocalipsl; Sirenas d'estany; Domadora d'homes; El toro brau.

Conlínament articles

NOTA: Primera fábrica d'Espanya de curtits i tintorería de tota classe

pells fines

8

fall reC18111

Preus recluits en totes les Seccions.
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Vel n-11341th "A UILA ROSSA"
a
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