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separatisme galler

Els partidaria eixelebrats de la incommovible unitat de la

"eätria espanyola" tenen motius per a sentir aquests dies una
indignació explosiva. Peró els més assenyats han de començar de
eeetir una angúnia vaga i estranya. L'accentuació del moviment
Maionalista a Catalunya i a Bascónia coincideix amb la ràpida
formació d'un moviment nacionalista gallee, Ele galleguistes han
d,exat molt aviat—molt més aviat que els catalanistes—el mot
por escaient i gens exacte de "regionalistes". I es diuen ja nadonalistes, donant a aquest mot tota la plenitud del seu profund
sentit. El recent ¡libre sobre doctrina nacionalista que ha publicat
un intel.ligentissim patriota gallee, Villar Ponte, es ric de bona
fiaba, d'una saba que es promesa de la próxima maturitat del resSorgiment de Galicia.
Confirmant alió que va dir En Rovira i Virgili a la seva conferencia de l'Ateneu Barcelonès respecte n1 sentiment anticaste'Je a Catalunya i a Galicia, acabem de Ilegir un paràgraf interessantissim del manifest que el Comité galleguista de l'Havana ha
publicat. I la mateixa relació d'intensitat hostil que hi ha entre
Ja poesia de Rosalia de Castro i la dels poetes del nostre renaixement en parlar de Castella o d'Espanya, existeix entre el manifest dels galleguistes residents a Cuba i els manifestos dels n e cioalistes catalans. El diari de Madrid "El Sol" reprodueix un fragment del manifest de l'Havana; i després de llegir-lo, els nostres
amics comprovaran que l'enerela del llenguatge és superior, en
la forma i en el fons, a la dels més exaltats cle.2um en ts del Catalanisme.
"No sorn espanyols—escriuen els eiteeetnetes de i'llavana;
-no tenim perquè estimar Espanya; tenim, aixó si, perquè odiarla: a Espanya As on s'imprimeixen els ubres difamadors de
Galicia; Espanya és la que s'oposa a l'engrandiment del pais gallee; Espanya és la usurpadora dels interessos gallees; Espanya
k l'eterna emparadora de tot alió que va contra el prestigi i el
benestar de Galicia".
En aquest mateix to segueix el mainfest, que presenta un
aspecte francament secessionista. I és curiós que "El Sol", de
Madrid, en comentar aquestes paraules de foc, ho faci en forma
suavíssima, gairebé humil, sense acudir-se-li altra cosa sinó oposar al manifest galleguista els planys d'un diari havaner contra
els Estats Units, per creure que exerceixen sobre Cuba una mena
de dictadura económica. Peró la cosa que no diu el diari madrileny
és que, álhuc en el cas d'estar justificats els planes dels cubans
en aquest punt, les immixtions del Govern de Washington sen
extremadament lleugeres al costat de la submissió estreta i permanent eue representava el vell regim espanyol a la illa.
Ens plau la suavitat madrilenya en comentar el violent manifest tiels separatistes gallees de Cuba. Peró ens preguntem per
quin intrincat misteri les frases fortes dels gallees o deis bascos
no aleen a Madrid la tempesta de protestes, d'injúries i d'amenaCes que cau damunt Catalunya, tan bon punt alga la veu per
a demanar, en Ilenguatge generahnent moderat, el reconeixeMein de les seves reivindicacions nacionals, o tan sols d'una part
d'aeuestes.

DES DE PARIS

Entorn a la cultura del cop de puny
Si, per antieipació de la protecla c ristiana, Goethe ressuseités m'u vingués a Paris amb
la claro: augusta de la seva inteLligenc:a, dubtem. ail que inspires la curiositat, que provoques
la nirviositat de la qual aquests
dies /len, hagut aquf exemple, en
'ucase) i) match Carpentier-Siki, en t re ta gent pariselent i fins
la no pai.senCa.
L ' e xperta/e/5 no ha estat tanta,
hem de e:mfessar-ho, com quan
el pugilat del popular Georges,

ei campió francas,

amb En Dernpsey. Aleseores es desplegaren
tuts els progressos fins avui ce_
neguts d'informació, de des de la

telegraf:a sense fils a les monstranses sirenes, de des deis pro.jectors electrics fine a les ales
Rete avions i els films del cineni alógraf. Peró lambe es pot dir
Que diunienge ningú no pensava
en altra rosa que en l'escena de
Estadi Puf falo, recentment obert
Pari
s . feensia i la il.lusi6 eren
tot alhora en centenars de cors,
pera de cors fievols, sf, en la deliciosa capital de la frivolitat. I
Pl públic, amh aqueixa bona fe
Que fa la seva força a través les
gen eracions i les centúries, destom ptava, com per endavant obhiguda, la victória d'En Carpen >er sobre el boxista negre; tenia
Ca rpentier per mes mestre i
Per mes destre que el seu advers ari, sinei per mes fort. El joc
d'E,n Siki era tingut per barbre
1 fins per subaltern; no podia,
cr eia's, resistir la violencia del
COP de puny etzivat amb art.
La prova tinguis lloc i fou molía de consternació per a uns, din
dignació per altres; serví, en tot
Ces, de frä per a les extralimi-

tecions caràcter patrioter, car

es tenia gairebé per heroi nacional a Carpentier, malgrat i tot
la p allissa rebuda l'any passat
a Nava Jersey i remonurada amb
b ones saques de dellars. L'Ido'
fou en derrocat, fou abatut, malSe at l'intent i tot de l'ärbltre, el
Jueu B ernstein, arxi-xovinista,
Que cregué poder mixtificar el
ble-il lat do la Bulla, La mulle.

tud, amb un sentiment general de
justieia, pratestä i bague satisfacció. Suhl fou aclarnat i els ha vis de mil dones, no llavis sants,
/remen . sota enlodó santa, li

enviavan petons amb

la

rapidesa

mateixa de l'esguard. I en Siki,
amb les galtes rodones i rodanxones, soinreia com una criatura. Era fr!(; com 'lomee im simple pot esser - ho.

EL PORT DE BARCELONA
Ele grans porta moderna han
comptant-hi trebálills de reparació
adquirit unes proporcione i una -de la prolongació del die de l'En.
importancia molt diferente d'aque els forts temporals del fe-

Ei problema d'Austria

bans. Antigament, es pot dir que
només hi havia porte natural@ i
el desenrotllament dele palees

s'acompassava, segons la natura
lesa els !legues dotat en aquest

sentit. Avui, ädhuc a qu el ls Porte
que naturalment i per tradició,
serven veritable importancia, es_
devenen gairebe totalment arti-

ficials. Els avenços de la nave-

gacel la intensificad/5 de l'intercanvi els han fet estendre de
faisó considerable i que s'hagin

d'utillar complieadfssimament
per atendre, com es degut, Lote

els múltiples serveis que comporta el moviment general d'em_
barcacions, neteja i reparació,
la erecució i conservació de les
Obres i edifIcis, la càrrega descarrega i circulació, He dele dive rsos demente destinats a ope-

cornercials, etc., etc.

racione'

Aixé fa, que per construir 1

mantenir aqueixos

hi exclusivament. Per AM cal
els ports d'ingressos pro-

dotar

pis, es a dir, d'hisenda vela. A
aquest ti, ultra , I roa-Ande deis

serveis taxats, Hoguera
subvencions, etc. , solen reedrrer
diversos

els diferente pateas a la imposicid d'arbitris sobre els passat_
vers, les mercaderies, etc. 1 auf,
el Port pot, recórrer també al

tria. Es le boxa també un eflcae remei contra els vicie mes
degenerado . s de la moderna con-

tra-civilització: volern parlar dels
estupefiants, entre altres, de la
cocaina, que tan s'anä úlltima-

ment extenent anib els seus efectes mortlfers. Perel el prodorni-

ni de la cultura del oop - de - puny,
si pot ajudar a mantenir una reo, no la aixeca; i aquest predomini explica avui com la intelligencia balsa de nivel' a tot

arreu, coro estä ella veritablement en crisi universal, malgrat
i tot l'ensenyança obligalória en
tants de pables. Que París s'apassioni tan per aquestes gestes
d'espectade, seria trist, si París no s'apassionés amb mes mesura i encere ere tant en tant, per
un Einstein, el pensament del
qual ši d'una dignitat maese.
ta per admetre les aclamacions
inconsciente de la turbamulta.
J.

PEREZ JORBA

brer de l'any 1920 van fer mal_
be en una !largada de 250 metres, asoendeixen, durant els dos
Ultime exercicis económica de
1920-21 i 1921-22, a uns tres

milions i mig de pessetes. La rehaced de fea obres necessàries
per l'acabament del port, forme_
lada per la seva Direeció ten-

ruca a mitjan de l'any passat,
puja a la ratlla dels 72 milions;

d'aquestes obres. l AS MAS urgents, en sumen 44 milions. hl

port d'Anvere aza , costar 207 milions de franca que, als canvis
anteriors a la guerra, representen mes del doble en pesselee.
El manteniment o conservació

ePequeets grane porte, /58 abrí

matee,/ costosfssim. En el d'An_
vers, ale volts d. l'any 1013 , es
calculava que s'hi havia ja despee, co mptant-hi algunes obres
noves, una quantitat igual al
seu cost ele construrció.
La c e n.serveció, tant ordinària
com `ettraordnittria. en el port de
Barcelona, darant l'expressat perfode de 19'20-21 i 1921 2?. dele
seus diversos clics, molls, atracadors, amarres, ponte bäscules,
cabines, grima, roben/3, viesferrades, mahe rial fletara, fans
del part, urtanitzacló, ¡Iluminació i atic e s alemen's i serveis
de poliria, etc., s'elever a la xi _
fra de 5 Indica/e i mig de pissetes.
El

L'hororosa situació d'Austria
es coneguda arreu del alón. Tothorn sap que l'Estat austriac es
a la ruina. Si no ve de fora un
ajut important i si aquest ajut
no ve a temps la desteta es taré
inevitable,

i en el centre d'Euro-

pa s'esdevindrä una catastrofe
ele efenee -de la qual poden ser
Inés greus del que les estadistiqUeri de les . nacions occidentals
nuagmen. La valuta austriaca ha

baixat gairebé al nivell de la russa. Com a conseqüencia
els preus do les mereadertes pugen amb un ritme vertiginós: les

ültimes noticies de %t iene anuomea que un diari i un billet
tramvia costen, respectivament,
1 200 i 1,700 corones. Amb aclimates xifres i'hi ha prou per a compendre fesial de nerviosisme que
actualment l'espera de la
putolació austriaca. El poble ha
arribat al cap d'avall de da seva
riesigaació. Els actas de violencia de qué han estat víctimes sovint els cornerciants de la capi
tal en aquests
temps provén que el noble de Viena, dut
la desesperació per les diffcils
Condicions d•• la seva vida, és capaç, d'actituts revolucionàries i
que potser qualsevol dia el bolxievisme 1i semblarä l'única enlució del problema. No cal dir el
que signinearia par a la pa u de tot
bluropa un larrat- 5,o,:
mena.
S'ha fet u irst ä l'Ausala de
no haver-se afanyat a sortir amb
sis seus propis medie de la sititaci6 er. que es troba. En aquest
retret hi ha una pata de veritat;

moviment, en genera!, del
port de Barcelona, durant la úlAquesta naturalesa indiviaual tima dècada. es manté
osciLlant entre un màxim
deis Ports, és la causa que. hdhun. en aquells Estafe mes centralilaa, tonellatze de merraderiee de to.
zats, com respanyol, per la for....; tes 2.778.828 Van 1913, a un míya de la reelital, es trrihin orf nimum de 1.899,621 temes l'any no' pot negar••se que a la nació
ganitzats amb molit o menye aun.' 1918. Ara tornen) a passar dele austriaca hi ha d e ments capaeras de contribuir al sanejament
phtud a base d'un regim de des: le minoras de tones.
centralitracid de serveis. Alai, a e, Constaten, lamb e que des de jic la llisenda pública i que l'Eszd'Ijan
dp
l'an•
pasaat,
ha
co..
„bit no ha fosal, a obligar a injusta
Genova, per exemple, el veiem
adroinisirat pel "Comiorzio autó- -eneneat a fu-' 'Anca- p rev •e ar . a- Isreinents a que complissin 'tuse
ment
e!
Dipdsit
freno,
aquesta
deures davant les necessitats da,
nomo del Porto di Gänova". i el
de Barcelona, per la "Junta del raquítica e oncessi6 arrencada a la patria. Perú tatnbe es veritat
l'endarreriment i malvelenea que en els (ultime temps el GoPort".
d'Esparrya El set> coneerci, 16 vern ha abandonat la vella actiAqueixes grane estacione ma- el
propeeit d'instalare de manera tut elaborant un projecte finanrinmes, determinen l'establi- definitiva el
Port (ran ) en le- clec qua té cem a base el prinment de linies de navegació. 1. rieres de! den/zeda!
Llobregat, dpi de qué Austria ha de remeiar
si s'hi arrelen institucions de fe- psI
qual ohjectees.'han fet ja di- la eleva situació amb les seves
ment econ6mic, com Porte franca versos
estudii
practica>. deli- própies torees. El projecte preo zones neutrals. !le y era eedesee_
lumené bi aprovat un veia la reducció escrupolosa de
nen centres marflimo-comercials mitacions,
projecte de Ilei =permlecla7ar d - u- les despeses d'administració,
d'irradiació mundial. Hamtairg hl tilitat publica, cale indients tel'augment dele impostos directes,
deu, en gran part, la s v .n mera-, rrenys 1
(fletada una Reia l ordre l'arrendament de I c e empreses
vellosa fortuna.
de 16 de jur.y de 1910, s o bre llur de l'Estat que no donaven, i
Catalunya i Barcelona no han expropiació pel Port frene. Cal
nalrnent un empréstit interior
d'apartar mai ele ulls, per tor- defensa r aquests propómits
amb iraposat par força. Pera da part
nar a ser grane i Relees, de les
el concurs de l'opinit5 pública,
roles de la mar. Per airó sempre per tal de poder arribar a vence mes important del projecte conea convenient, a fi de que la un dia transformada aouella on - sistia en obligar ala Banca aengent s'interessi, per les coses del cessió en un v eri table Port franc tregar la Ilur camera de. valutes
estrangeres per tal de crear un
nostre 'Part, divulgar-ne les da
O zona neu t ra, t servir, a n
des Mes reveladores del seo es- palanca al nau equilihri p si, de Baue d'Emissió que permetés al
eonó- Govarn estabilitzar el vallar de 18
tat i progrés.
mie de que parlavs En Rov:ra
El port de Barcelona, tal cona
Virgili e,n la seva magistral, ron _ corona. El pes ha estat atravit.
el coneixem avui, es relativament ?arenera, que traben els pobles Pena els Banca ea trobaven clavara el dilema: o veure esbotzamodern. Encare no esta arabat. quan recobren la llibertat !hm.
des les aevea calles pel pobre exLes obres de nova construcció,
R. CLoSAS
citat n . entregar les valides eserecta púlale).

trangeres fent-se airf almenys

A POLONIA

car la forra ffsica de l'home perpetua la raça, tant, si no mes,
que una c ultura; per() es d'afe-

Aquest deport - de la: boxa ha
pres a Frailça un tabules desenrotIlanictit en els últims vint
anys. Ja els noiets no juguen sine
en aquest deport. Ells i molts,
n'estem convençuts, amb la helicositat Radius dele francessos,
que amen la tluita tot i aniant
el pisar, que aprecien la
i l'art sense rebutjar els
movimenta de revolta, quan cal
revoltar- se contra un dret aixafat, contra un ultratge a la pä-

grane porte,

s'han de menester sumes enormes, fine al punt que no les du...
tale, ni tant sols els Estala, salen estar en situació de subvenir-

Seria. ens sembla, eeceesiu
combatre els matchs de boxa,

gir que cols la cultura «era el
dret d'existència a una raça.

-

b CRACOVIA

El

ressorgiment econòmic

Dies enrera värem reproduir
un. conjunt de dudes demostratives 'de la forte malora esdevinguda durant els mesos darrers en
la situació econentica de Potenia, sitnadó que no es tan desfavorable com ha id, creure al
públic internacional la baixfssima cotització de la, divisa monetària polonesa. Avui veiem
la Premsa estrangera unes declaraoions del ministre del Treball
del Govern de Varsóvia, Darowski, en les guate es mostra
la gran reducció que s'ha prodult
en la xifra d'obrers sense reina
dins e: teritori de la ReuúbliC a.
Segons les declaracions aLlu-

dides, en el passat mes de febrer

hi havia a Polónia mes de 200.000
obrera desocupats. Aquesta alta
xifra provenia, d'una banda, de
la crisi industrial, 1 especialrnent
de :a quasi paralització de la indústria textil, que ás la mes izaportant de Polónia, i d'altra banda, del retorn deis obrers polonesas que

residien a Ressia i

que

fugien del pele de-la fam.
A despit de la temença, molt
estesa a Europa, que els polonesos no trobarien politice ni teenics de prou alçada per a regir
els destins del pata en a q uest P e
-riodefIclsm,avt
que els governants de Varsóvia
han pogut travessar els momento
mes perillosos i han encarrilat Ta
nació pele

camine d'un malora -

ment que obre les partes emplea
l'esperança. Aixf veiem que leä
mesures preses pel Govern, i ajudades per algunes circumstàncies
faslorables, han aconseguit reduir presa ressivatnent i räpidament la xifra deis obrers sense
reina, que representava una amede

naea económica i social. En el
mes d'abril els desocupats eren
t 50.000 aproximadament. Des
d'aleshores han eetat inicials im-

portante treballs de construccions

de ponte, carreteres, ferrocarrils
i canals. A mes, l'increment deis
treballs agríenles ha absorbit un
bon nombre d'obrers cense reina,
els quals nomes eren 40.000 al
mes de maig. L'Estat polonés
ha concedit a 1 Municipis quanliosos préstetts per a procedir a
l'execució de treballa' counnials
de construcció i de restauració.
El resultat de totes aquestes mesures ha estat,, [ins avui, el recluir a uns 30.000 el nombre
d'obrers desoeupats que In ha actualment dins el territori polo-

nés.

Convé la reproducció d'aquestes dades, puix que' vénen a caínprovar, no sols J'aptitud actual
dele polonesas a regir els destins
d'un gran Eetat com de el Ilur,
Sind ilamIA la relativa fadlitat
amb qué Cesfor ç de les nacions
ressuscitades guareix les mea
profundes ferides de caràcter

económie i financies',

A. ROVIRA I VIRGILI

acc I onistes del citat Banc d'Emissiö. La segona eventualitat,
evidentment la mes aventatjosa,
toa l'escollida, i l'atrevit projecte del Govarn sembIlava que Uncirla un xit. No obstar/1, a darrera hora, d'os grande Bancs de
Viena e lpitalitzats per anglesos
i francesas van presentar determinades condicione que el Goecra no podia ni acceptar ni reí- usar i que paralitzaran del tot
l'acció del ministre d'Ilisenda.
El problema eeguia en peu.
Que calia fer? Per tal com el

projecte de sanejament financiar
per medi d'una acció intarior havia fracassat per culpa dele capitalistes estraugers, és l'estranger qui ha de soluoionar e( problema. Aquest es el motiu del
recent viatge del canealler austrfac Seippel. La Picaneo ha izomunical oficiosament que el cap
del Govern austríac ha anal a
l'estranger per discutir-hl la

qüestió

de la unió económica

amh una de les nacions
seines. El diari socia/teta de Viena ha dit rnAs francarnent que el
viatge del canceller ha ettlat &libare una capta i un "chantage”.
Es indiscutible que Seippel no
podia proposar-se da discutir sed'Austria

riosament a l'estranger la qüeeti6 de la unió d'Austria arnb una

de les nadons veines. Sabia malt
be que aquesta unió es irrealitzable. A qui podria unir-se l'Aústria? A Alemanya? Ele abata 1

particularment Frenes no ho
consentirten mai. A T'e:meato-

väquia? Italia veuria en aquesta
unió el prim er pas deves la formaciik d'una federació danubla-

na i formularia el seu vot energic a la Milis, dones? lugoeslivis ho consideraria com un perill per a la aova prepia seguretat

obligaria a la peille Entente a
oposarsse a-areipansió
Tot aixó ho sabia molt be seippea i Si ha empres el seu viatge
portant a la butxaca la idba "unjo.
meta" es perque desitjava fer del
problema . aconómic un problema
polttic. L 'estratagema fou con,
cebuda amb finor i realitzada amb
habilitat, TxecOeslovaquia i Itäer •

rivalitzaven en oferir la llur
ajuda a l'Aústria. Adtres palees
d'Europa espantats per la possiha

bilitat d'importants canvis politice al centre del continent, van
compendre que cal socerrer la
cid austriaca. Aix' s'explica que
el - s oblema d'Aústria hagi estat
re- itment discutit per la Mina
de les Racione

amb una serietat

i benvotença que fau creure que
a la fi erl pobre pafs danubiä re.
brä els credits que de fa tant 111
temps espera.
TADEU PEIPER

CARNET DE LES
LLETRES
Notes per una

antologia

IV

GUERAU DE LIOST
/fi ha un Guerau de Liost ter-,
tenle, un Guarau irónic, i n'hi ha
un de plästic.i ellemeatal. "La
Muntanya d'Ametistes", els "Soma.

nis", "Selvatana Amor", són tres

¡libres d'un tó . divers. Cal, per&
cercar quin espera els uneint:
m
quainna.tret ab ea comú i ele agera

•
Gueran de Liost- as un poeta
sari. Canta l'Eugeni d'Ors en o

prdleg de "La Muntanya d'Ame-

tistes" la paràbola de la Natura
capada del poeta i reclosa a la
cambra - presó de la seva bibliateca "on se trobaven reunes amb
Irla curosa ele 'libres d'alguna
seiectissims i savia poetes, des de

Cätul a Joan Artur Rimbaud...";
la Natura es arbitrada per les •
mans de Eartffex. Tota "La Muntanya d'Ametistes" és una huila
victoriosa contra l'espontanei-

tat.
Aquesta huila es tambe als altres Ilibres de Guereu de Liost.
De tant en taust, en mig de l'as.
pre esforç el poeta somriu segur d'ell metete. En els "Somnis"
el somriure irónic arriba a un
dels cimas mes gloriosos. Nomen
En Cerner ha pogut aconseguir
alguna segada l'elegant segura.>
tat de la ironia, amb la perfeecid que en els "Somnis" ateny
al Guerau de Liosa
La seguretat del Guerau da
Liost vol dir possessió del Ilen.
guatee. Diu allá gas li pilar] i cora
ii plau; l'obeelxen la rima i el
metre. Ell, tan treballat, tan
aciençat, produeix una "Balada
del senyor Tomas" o una "Cançó
del Vises l'Amor" que donen una
impressió d'espontaneitat i de co-.

sa lliscant,

triomf de Guerau de Lioat
da aquest. Amb el seu vers lliga
la natura., i somriu sàviament, 1
fa cançons perfecties. Tot aix6

nom °emú: l'una contra
l'espontani,
SHIP-BOT
té un

—La revizta "Printed sed Dessing",
de L01,14IPS, comenta extensannent el darrer 1115,, d'Alfons Materas "A la deriva".
—André Coeroy ha publica?, al mime-

ro .d'octubre de "La Rel •ue Universelle"„
nota sobre Felip Pedrell i el sacienalistne musical.
una

. —El diari "L'Unjan Liberate",
Verviers, en va dels ser, último números, publica te llarg artiele a rentorn de
l'Antologia deis Podes Catatant contemporanis del zenyer Sekneeberger. L'aracíe va signat per Albert Bonjean, i
presea sorpresa i admirati6 per la muero

poesia.

Els feixistes celebren un
aniversari
Roma, 5.—Telegraffen de P054
sombrone a "La Tribuna" que ea
l'aniversarl de la mort de Metates en aquest ¡loe 1 a la Ro-,
magna, els camaredee d'equelle
mataren cine eomuntstes. — Ha.

vas.
Milà, 5.—L'Oficin5 de la Prem4
sa desmenteix rodonament la no«
!ida, segons la qual els feixtee
Les prepararen un so k eßst4,-.
ilavas_.

-1,11,3”111,11~119Wr
„
_

LA PUBLI ITAT

SECCIO COMERCIAL
LONDRE8 TANDA
Mutes argenttnes, 40.
Exterior, 79.
rano, 581'05.
Nova York, 442'68 ,
Espanya 20065
Sulssa, 5366.
Holanda, 11397.
Italia, 10937,
Suecia, 16635 ,
Portugal, 208.
Argentina, 449t,
Montevideo, 4100.
Nilo, 3210.
8er/in 9450.

SESSIO DE BORSA
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t, IT.
Moncetee.-AmonqUIllna,
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Pral naves,
Mallorca,
Pises Viaencia,

1 4'50
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61
31
71

Ferrocarril Nord d'Espaiiya
Sogons dades de la Companyia del Nord, la recaptació del
11 al 20 de setembre porta un
augment de 251.36305 sobre la
recaptació en el mateiz termini
de l'any 1921.
Del primer de gener al 20 de
seternbre de 1922 porta un augment en la recan n f-1,i •S de pessetes 4.010.226 ' inateia
xa data de 11

7285

Ser.

y72'50
Earrgia Elena= do Catal. • S o/o
o- " 00/O
"

Socassa Prosavion Pares Muele/
Como:mita r e nerad Taleace Fillptclen

SOCIEDAD GENERAL DE AGUA8
DE BARCELONA

ACCJONS CallaRTAT
Catalana

Cae ElectrIeltat

Cana , o c•es.i,
Emana
Ate Gral. Patrono.
" 1 g amma... '•iens
R. , Arnatea d'Electrteltat.
111613e3 ESTRANGIERES

g ranos. 34.25.
Idern suissea.
Ident lian a s. 47'40.
laiuree, 29'12.
/Arta. 0830.
»tara 81515.
Marea ir 426.
Corone", 00150.
BOAS' N111
Obertura Alt
Bata
Nord o17 t 30
Set, 61110
Ataranto , 97 le) 6716 671)

Tueca

SORBA DE MADRID
Itatertor catete, 7050.
Ideo" rl lo mis, 06041
Amortuable 4 per 101, 85'00.
'den) 5, per 100 , 9510.

ANUNCIS OFICIALS

Grita)

(' 7.45

Obligaciones 4 por 100, Serle A;
6 por 100 segunda Serle A, y 6
por 100, tercera Serie A.
Venciendo en 15 d. loa corrientes los cupones número 25, número 11 y número 7, respectivamunta, de las obligaciones antes
indicadas, se participa a 'los tenedores dc las mismas que, a partir de dicha fecha, quedara abierto el pago de los expresados cupones, todos los días laborables,
en las oficinas de la Socicdad
Anónima Arnús-Garí, Paseo de
Gracia, número 9, de esta ciudad.
Barcelona 6 de Octubre 1922.
-Por la Soiciedad General de
Aguas. - El Sub-Director: C.
Mora.

Exterior, 2500.
Banc d'Espanya, 58000.
Idem espataol de Cresilt, 99'911.
iclion Sin de la Plata, 11000
Liban Hispano-Amere-e, 19510
Tebeos, 24400.
Buerege. preferente, 6714.
Idein ordintales, 0000.
Calulea, 89'00.
fiords, 317'15.
AlaCania, 34900.
grana, 54'20.
LID/ea, 2909,
',AMI mica
Unce more Lotees, 571E05,
lIeb neIglat, 93419.
Ideal Espanya, 19950.
Odem i Holanda, soirse,
ldem Italia, 511'00.
/deis 04e 0 York, 13091.
ideal Portugal, Inc.
Nena Macla 340.
Idem Suissa, 245.
litem Argentina, libe,
ldem BrasI/ Inc.
Ideal Grecia ', 37.
Idern Noruega, 13350.
Ideal Dinarnarra, 26976.
Idem Berlin, 0'625.
Meta v iena, 002.

FORMULES
Possee/go 20,000
Indusfórmele'

1

tries. Totbom poi aug ulate elS
zas Ingresaos alise drapeas n1
arta de casa, febrIcant abona
licurs, zampa Declara perfluns;
depilatoria, dentaras, coicrems,
vermuts : rateas, Deleita. miraos,
xocolates. adoba Laura cremes,
lacre, tintes, Insecticida netemaMetilo, y ernlesos, colea, ete. Preu
de cada fórmula . 10 pessetes.
A. F. Permuy. Santa Catalina, 12,
Corunya

BANC Œ CATALUNYA
BARCELONA
CENTRAL: Rambla del. Estudia, 4
AGENCIES: Somero 1, crou Coberta.
/Minero 2 .Sant Andreu, 246.
Número 3, Selmerdn, 111.

Idea leregs, 4495.

DESPREs l'ANCA

Lttores, 1802 (atea,
Peaatee, 19050 ldein.
Urea 50'20 Idea,
5101334, 15'10 Mero.
Frasea asimos, 2459 . I leso.
Hura, 0640 Idea.
E0rcine8, 00190 ideal

VALOR' - CUPO»
BIAS - CARVI - RANGA
Apartat da Carea., 551

Diroccide Tel•gralic
CATALON1ABANK

MARITIMES DEL MUNICIPI

Dly nnerba, 3 dhiOtubre

GAS ETA LOCAL

Madona de la *maullé
Oessralheroni IIIETEOROLOCIIC DA LA
Moviment maritim
do Foment
UNIVERSITAT Da BARCELONA
Valiella entrate
Davant la Cordiesid de Foment
Dia 5 d'octubre de 1922.
Pailebot apanad "Hermosa Beatriz'',
de Palmos, amb arregi general.
han estat formulaclea les seVapor espanyol "Cabb Boche", de San- güents mocione:
Hamo d'oaerraolee 7, 13, 18
tander I escales; atnb n'Irreg. ' general 1 81
Del
passatgers. Amarras moll del Rebata. COn. senyor Baffle, perquè es
Barómetre a 0' i al nivel] de la
destmin 2.000 pessetes a la consignatarl, Ibarra I Companylet.
Vapor norme "Roa lar", de Londres
tinuació de la elaveguera dem te- mar, 788'1; 761'8; 7837.
'Pormómetre sec, 173; 24'2;
I corales,
cocales eral) arrean general. trasteen' rrent de Gardefies.
moll de
Batan. Camegnatarl, ConDels senyure Nonell i Matons, 20'8.
tlemlnali
Terindmetre hurra, 46'5; 20'7;
perquè es destinin 2.000 pessetes
Vapor anales "Calderón", de Swansea
1.9'1.
I escales, amb cArrega general. Amarra& a continuar les obres d'urbanamou de san; Bertran. ConsIgnatarl, Mac coció del carrer de Calvet, i alHumitat (centesimes de setaAndrew.
:aojó), 92; 71; 84.
vapor espanyol "Rey Jaime I", de Pal- tres 2.000 a la continuad(' dels
Direcció del vent, calma; SSE.;
ma, amb carrera general I 125 l'amatreballs d'urbanització del carrer
gen,. Amarrat mol/ oe las Prassance. ConFont Castellana, i igual quanti- SSE.
signatarl, Islenya Maritima.
Velocitat del vent en metros
tat a la continuació de les obres
Vapor espanyol "San Carlos", de Fer:3er segon, 0; 3; 2.
nando Pdo amb carrega g eneral 1 32 pos- d'aprofitament del solar, propieEstat del cel, quasi clar; unsatgers. Amarrat moll de Balean Out.
tat del Municipi, situat al Garreo.
COnsignatori, A_
olós; nuvolós..
de Sardenya, destinat a magatVapor Intrrallat "Bellanoch", ir Ca s aClasse de núvols, ctImulus; clzems per a la Secció de serveis
blanca, 'nacer, Melilla, Oran. Alarent 1
rrus-stratus; cirrul-stratus.
vials.
valencia, amb earrege general. Amarrat
mol( de Sant Bertran. C.onsIgnatarl, thaiUna ultra del senyor Nonell, Tan,peraturaa «trame a l'ombra
San.
porque es procedeixi a l'arranjaMàxima, 246.
Vapor espanyol "Cuadlamar" . le Pile.
ment de l'empedrat del carrer de
511nima, 160.
nos Aires, Sant Vleens, Las Palmas, Alacant I Palma. amb carrega general. Ama- Ratnon i Cajal.
Minima arran de terra, 148.
rre moll del Rebata. Consta-natarl, Ibarra
Dels senyors MaSsot, Naves.
Oseil - laci6 termometrica, 6'0.
Companyla,
Cararach iEscolä, perque es des- Temperatura mitin, 203.
Vapor espany01 . 3antlago Lea",
tinin
2.000
pessetes
a
l'adquistd'Avilés, arnb caben Amarrat rnoll de PoPrecipitació aguosa, des de les
ció do grava per a l'arranjament q hores del die anterior a les 7
nent Nord. Consignatarl , Mumbrd.
Vapor ItalItt torren "PralcIpessa 11a_
del carrer de Valles; i perquè es llores del dia de la data, 0'0 miralla", de n imera, amb frOnsIt I 511511, procedeixi a l'arranjament de les
Ifmetres.
Fe. Amarra moll de Barcelona Est. Con.
voreres.
algnatart, Itidia 1 America.
Recorregut del vent en igual
Vapor espayal "Villarreal", tle CarDele senyors Durän i Escolä, ternes, 47 quilemetres.
tagena I escales, amb earrega general 1 perquè sigui arranjada la font
Observacions pareiculars, boira
passatge. Amarrat 01011 d'Espanya NP. Condel passeig de Sant Joan entre la
alinear', Compro/ya Trasmediterania.
Diagonal
i
carrer
de
Provenga.
Vapor espanyol "Tintore", de :Melilla
Catees, trnb carrega general I passatge.
Dels senyors Trius, Matons
PREUS DE SURSCRIPCIO
Amarrat moll d'Espanya NE. ConsIgnata- Escolä, perquä es destinin 2.000
ri : companyla Tramediteranta,
Barcelona: pues pessotes al
pessetes
a
l'arranjament
de
l'emvapor espanyol i• CaneeDis", de valencia,
pedrat del carrer de Berenguer mes. Prcrvfnci-es, 750 pessetes
amb cArrega general l t'asaeteo. Amarra
malt d'EsPan y a NE. ConsIgnaterl, CampaMayel i afluents de la barriada Ires mesos; 15 ele 510 ídem; 30 tan
nya TrastrteclIterrente.
de
la Barceloneta; i altres 2.000 any.
Vapor angles a ßlbel (faenan". de Con,Unió Poetel: 25 pessetes tres
a l'arranjament de les tuberies i
tantInoble I encales, amb earrega general
altres obres al Laboratori muni- meses; 50 els sis; 90 un anv.
Amarrat moll ile Barcelon" End. • Com./instar/ Mac Andrem.
cipal.
Dissabte, din 7, a les deu del
Valwells detesta/no
Del senyor Matons, perquè es
Co/ets Italiana "Carmela", en Bast, cap
procedeixi si repintat de lea faro- vespre, tindrà lloc en el Centre
a Sent Rafael.
les i gerros artfstics existents als Autonomista de Dependents del
Patlebot espanyol ^nos n'enrame . . aro!)
Comerç 1 de la Indústria, la Feoextrems del Passe, de Colom.
carrera rreneral. cap e Pelma,
Del senyor Mayne:s, interessant ta inaugural del curs 1922 - 23
Vapor espanyol "et colatio", en !test,
cap a [Anche.
que es proeedeixi a l'arranjament amb cssistäncia de representants
Vapor espanyol "Callo Silletrn • , smb del carrer de la Costa.
de la Mancomunitat, Diputacid i
arrees general, cap a Illtbso I CateDoto scnyors Cararach i Igle- Ajuntament. El discurs inaugules.
sias
perquè
Pa l bsbot espanyol "Arroy o, emb ch.
es destinin 2 000 ral, anirä a rärrec del catedrä_
rreca g eneral, cap a Alendta.
pessetes per a completar l'expla- tue don Pere Cual Villabi, el (mal
Valtalla arta*
nació del carrer de Guardiola i versarà sobre el tema: "El proVapor angla • Otteborn", ami" 0---2-4 Feliu, i altres 2.000 per a pros- blema de la desocupació de la
grneral I trans Il . cap a Tarragona I Novia
seguir la continuació de les vore- deponncia mercantil'.
York.
Vapor espanyrd "Almena", amb a- res a la Rambla del Garniel.
grega genere, cap a Vinamt 1 resten°.
L'Habilitat deis mestres naDels senyors Massot, Escolà 1
Vapor espanyol "Andaturia", amb teSantamaria perqnä es destinin ce-malos del parfit de Barcelona
rrera teneral. cip a Melill. I esetiea.
2.000 pessetes a la coLiceacid de efectuará ele pagaments de SeVapor espanyol "Marques del Pura",
emb tkrreira reneral, cap a Pasees 1 es- voreres al carrer de la Flor de
tembre, el divendres 1 dIssabte,
taita.
Maig; altres 2.000 per al mateix d'onze a una i cinc a set de
vlpor empanyol "Cebo Perlas", arnb ro.
objecte
al
Passatge
deis
Garrastarda, en el bocal d-2 costum.
.1a
Treva general, cap a /loses 1 corales.
(ers, I una quantitat igual per a b
vapor espansud "Inorenclo Flgared0"
volt, c arrera Reneral, ras, a Otion.
carrr del Telèfon.
Vapor espanyol ' i nilluns", en /bao, cap
Visites a l'aloa:d• N"' 1LANOVA uNiO,
a Bougla.
Vapor Halla correo "PrInclpessa AlaAhir
visitaren
l'alcalde accifalda", emb trAnslt, cap s nuenos tires
motiu de j5 Festa Majar
dental, senyor Manes, el direc 1 escales.
de. Les Corte, l'Associació InsVapor holanda "Viilrenns", arnb a- tor do FF.scola Industrial de 'S'Ostructiva Obrera d'aquesta barría
rrees g eneral t transa, ras e GenOvo.
nova i Geltril, doctor don Manuel da, Gelabert, 6, eelebrarä ExposiVotas' eepenvol "Rey 1a , rne II"
Riquelme, per a irrvitar-lo a la eid Escolar dies 8 i 9. de 3 a
mega general tap a Mand.
inaug-uració de curs ele l'esmen- 9, I 6 0 9 tarda, respectivament.
tada Escota Industrial, que se celebrarà el próxim diumenge.
E! perper dinmenge, a la tarda,
Per a Invitar-lo a les testes
Assem bl ea cl`Fnff!- projectades
lloc a l'entitat Schola Or_
en honor de la Verge del Pilar piel Centre Aragorvls phednica, una s e lecta feota munyers Industrials
sical amb la cooperarid de la
de Barcelona, ha visitat tainhé
Ahir tingue lloc, al sale d'actea l'alcalde, senyor Maynée, una re- maasa orphe6nica 1 valtiosos eledel Foment del Treball Nacional, presentació de la seva Junta di- ments artfslice. per mntiu de donar llor a la inauguració del
l'assemblea convocada per l'As- rectiva,
eurs 1922_23.
sociació Nacional d'Enginyers InRetorn de vlatge
dustrials per a donar a conèiDe retorn del sen viatge per dixer la instància que dirigeix al
Es v• n nen 4 000 paros de tepresident del Consell de minis- ferentes regions ramaderes espa- rreny situat nunt cèntric amb
tres per a que anul.li el Reial de- nyoles, realitzat amb caràcter aigua viva propia.
cret de 1'11 de setembre, pel TIPA particular, ha repres les Reyes Rae: Centre Badatonf. Badalona
s'ie,2ua1ete ele títolis d'enginyers tasques consistorials el regidor
industrials i d'oficial d'artillería, senyor Olivella.
En la rniO Endustrfal (Alta
conc p dint les mateixes atribuSant Pero, 24. pral.) donaran
cions als uns que als nitres.
princ i pi el dia 15 d'octubre les
Ocupaven la prestdäncia don
classee de Teoria de triada, TeoAlfred Ramoneda, president de
ria dels lligaments, Composició
l'Associació d'Enginyers; ele sedel mostruari, Diversos metodes
Avui, g ente Bru, fundador; de numerar ele fils, Montura
nyors Alcobe, per l'Acadèmia de
Ciencies i la Universitat de Bar- Marcel, Cast i Emili, martirs.
(T osed Dispoo n ió en d is seny o ern
Quaranta boros: Avui, a l'oscelona; Aguilera, per la Cambra
quadrIcula dele .mottus que Bite_
Industrial, Modorell, per l'Asso- glésia del Sagrat Cor de Jesús,
que
..1
ciaci6 d'Arquitectes; Negro, per de Religioses Adoratrius. Llores d'antic ve sostenint. Les persones
la Unió Mercantil Metal.lúrgica; d'exposictó: De dos quarts de nou interessades en aqueixos estudio
Bayó, per l'Escola d'Arquitectu- del matt a dos quarts de set de la poden pasear tots els dies laborara; Montagut, per la segona Di- tarda.
bles, do 8 a 9 de la vetlla, per SeLa missa d'avui: Sant Bru, cretaria, on se'ls facilitarä teta
visió de Ferrocarrils; Fontrodona, cap de mines; Sanz i Ferrar', color blanc.
classe de detalls.
Adoraci6 nocturna: Aval, Torn
per l'Escota d'Enginyers; el diputa! a Corts senyor Pere Rabo- de Sant Joan Evangelista.
Vetlles en Sufragi de les ani- LA GARZA.-Can selecte t pur
la, el (nimba provincial senyor
Massó i Llorens, i el senador se- mes del Purgatori. Avui, a la seva
Donada la importtanela que pro
nyor Ferrer i Vidal. S'hi adheri- capella, Escorial, 155 (Gracia). met revestir el Primer Congres
ren els diputats senyors Camb6 Torn de Sant Angel Custodi i Sant Nacional d'Higiene 1 Sanejament
Ventossa i Calvell; els senadors Miguel Arcangel.
de l'Habitació que ha de celeEl bisbe do VIch, doctor MuTrine, Duran i Ventosa i Ricard
ñoz, ha nomenat notari eche- brar - se preertmament en aqueo_
Ramos, i la Unid Gremial.
La ciutat, la Junta directiva de
Obert l'acte, el president, se - siästic de la cúria de l'esmentat
la Societat de A'racció de Forasnyor Ramnneda, donh gràcies per bisbat al reverend doctor En
tero, rom s'ha fet en altres ocaIlur assistència a les persona- Jaume Gas6 per renúncia del
sions, ha obert en les seves (Alitats i entitats presenta. Dignó doctor En Pere Molas, canonge
tines un servei d'allotjament per
que aquesta campanya era pura- doctoral. Deixa denles, les cätement legal i imparcial; 1 acabà dres de Dret can6nic i Teologia a les pereonee que visitin nostra
ciutat amb motiu del referit Con_
recomanant prudencia 1 seny als fonamental del Seminari per a la
gres.
primera de les quals ha estat noestudiants d'enginyer.
•
En el domicili social de la SoA continuacló es Ilegl la ins- menat el reverend doctor Miguel
oietat do Atracrió de Forastsera,
tancia que ea dIrigelx al Con-. Ordeig catedrätic i Majordom de
Rambla
del Centre, 30, se pendra
soll de ministres, en la qual es lesmentat centre doeent.
El canonge lectora! de nota de les habitacione partieudemostra com el R. D. de Pf 1 del
darrer setembre va contra els Lleyda, doctor Saliva, ha tingut lars que s'ofcrelein amb dest1 als
drets dels enginyers industrials, la seva primera lheó d'Escriptu- aenyors congresistes.
ron] ja digue el nostre company ra Sagrada a la Catedral, assisEl patriel pelamos( senyor
En Francesc Pi i Sunyer en lar.
tint-hi -el prelat de la diócesi
tinte publicat a LA PUBLICITAT divereos sacerdots i saminaris- Calvó ha ofert al Consiatort del.
Jora Floreta de l'Empordä,
dimarts, i acaba amb els precs tes.
que Be suspengui el R. D. i que
Ha estat nomenat director t' remi anyal de dues °entes pes..
etes.
ele artillero de l'Aeadärnia de Se- de l'Apostolat de l'Oració, de
cóvia nomes puguin realitzar tre- Lleyda, el canonge d'aquella Cahallo de caràcter particular.
tedral, doctor don Josep Machf. ItA GARZA.-Exquisit cafä pur.
Aqueeta instància fou rebuda
- Ea mort al convent de CarEls colmados el venen.
amb entusiasme I aprovada per melitas, de Tarragona, el P. Altinanimitat.
Durant ele dies de celebració
bert, a! món Ramon Puig Pons.
El senyor Ramoneda va dir de 52 anys d'edat, natural de la del Saló de la Moda, funcionario
que s'envlaria 'un telegrama al Selva del Camp.
un servei d'branibus automóbils
lreeldent del Consell de 'minisAvui sto esperat a Barce- des de la Placa de Catalunya datres, explicant l'arete' de Passem- lona el cardenal arquebiebe de. vant de la estació del Ferrocarril
idea, i que el dissabte anida ell
Tarragona, el qual dem ä ha de de Sarria fins al Palau de l'Art
mateix a Madrid per a posar-la beneir l'enlläe matrimonial de la Modern del Paro de Montjuie.
a mane de cut( perfora.
011a del president de la Manco- Preu del passatge, 1 palmeta.
El nombrós päblic que hl as- munitat de Catalunya amb el joLa tarifa de preus deis autosistl en son( molt eaperançat.
ya advocat don Remen Ounill.
móbile ti, lloguer per a trulla-

RELIGIOSES

dar-se al Saló de la Moda, ge-1
'ons nota que ens colnunica
fefatura" de la guàrdia urbe..
a, Be la següent:
Un o des seients, 8 pessetes,
Per cada Seient euplaneentari,
1'50 pessetes.
Autom6bil complet; cada
seients, 2 pessetes.
Sense ,pagar,
tornada.
Completant el pla format per
la instal-lació de la propera
Exposició Internacional del Mo•
Decoracilr d'Interiors, el Comita Executiu d'aquest certamen
'Ia acordat organitzar una Seo-.
•id anomenada d'"Exhibicions Täo
tiques", la qual tindrä per ohi ecte presentar d'una manera da-,
-a, gràfica I plästica els difee
'ente aspectos de la indüstria ded
-noble.
Per aquest fi es procura anar
recollint 'en aquesta Seccid tota
aquells materials que pugui
contribuir a donar no sois ala
upositors sitió a tots els conclr
rrents en general, una idea come
pleta dele el,ements que inter,
venen en la construcció del M04
Me i de les qüestions d'ordre eco-.
•
téenic i social que ea ree
larionen amb aquestes inchlse
irles.
Es inútil, dones. insistir sobra
la importancia i l'interes que tina
drä una exh'bic i ó pfthlica d'aqueSa
fa mena. efectuada pel mitjà de
fntografies, gräfies. estadfsefe
anea, moquetes, modele corpov
ris, ef c . Un lloc nr e terent d'aqueS
ta Seeeid d'exhibicions tecniqued
es dedicara ala factors relacioe
nato amh aquest ordre de la pro.'
durcid, rom eón: elaboració
reetalls, pintufes 1 vernissos; hie•
t6ria i evolució del teixit en la
seva aplicació al mobiliari; rte.
gim duaner; tarifos a què esta
eubjecta t'entrarla de mobles ale
padiróg mes jmpertants; peineta
duela caracteristiaues dele rujella de producció 1 consum; rae
glm de salario d'amiestes
lrlee: or ganitzacions de latiere,
et cetera.
1"

-Cafè de alta e atitat

La Unta Gremial fa públic que
no ha tingut cap relació amb elff
Iniciadora del miting del teatz,
Goya, els fins del piad desconefl,
per6 també ha de fer constar que
eol-labora a le Comissió Mixta
del Traba!l per entendre que mée
endavant pot ser l'organisme hare
~le entre el capital i el treball,
transe perjodici de sostenir, cona'
ho ha fet sempre, la nee-essitat
d'impedir que contlnui la imposia
cid d'un horari perjudicial per al
comerç detalliste que forçosament ha de modificar-se en el
sentit que es reclama si es vol
que aquell organismo sigui ta veo
ritable represenfació deis inte-1
ressos detallistes.

UNIVERSITARIES
El Rector ha rebut les segiients
De l'inspector de Primera Ensenymica, Rever Ciaagri. .
Deis senyors Ferrer i Vidal i el doctor
N'Angust Pi i Sufier arob una cotnissi6
de Malgrat per a tractar del patronat de

la fun4aci6 Poullarosa.
Del professor Carlea de Verdea qudi
clonarä, en brete, una ccafererwia a la

Facultat de Medicina.

D'En Salvador Castell6 donant cante

de la celeheacid d'un Congres Internacional d ' Avielittura a Barcelona, amb intervenció de prof•siors catalans i estrangers.

-El Rector ha rebnt tan d'Id del Director General de Selles Arts sol.licitant
una visi . a inspecció a /a R. Academia
de Ciències, ma conarmincia and; la subvenció que rep de l'Estat
-Dona compra d'una R. O. antoritzant
permuta del proiessor dr l'Escota Normal de Tarragona, Fn Gabriel Vias, amb
el de la d'Osca, en Joan Ribera.
-D'una autorització del Vicari Capitular del bisbat de Girarla per al convenient trasllat del cementiri d'Arbúcies tocant a Fedifici del grua escolar.
-El Rector ha prornes assistir a la

inauguració de curs de l'Escota Indas-

/rial de Vilanova, que tindri lloc el diurnenge al matt

-L'inspector de Balears ddna compte de
la vacan! produida a l'escota d'infants de
Buger, i el de Barcelona de la de GuaTambe ha quedat vacant La de Lleida, 1
el Rector ha manifestat que aquestes
places seran proveides entre els expectante de destí.
-De conformitat zunb el reglament de
Clinica de la Far.uhat de Medicina, seran proveídes per corleara les següent,
places:
Tres placca agregades a la Secció de
Cirugia, de metge de guarda. Altres
agregades a la secci5„de Toco-ginecologia i (Lees a la de Medicina.
Aquestm places cima dotades amb diles
Ihil pessetes anyals de sou i Ilur nomeiteraren durari dos anys. Cal als aspi- silla Cl Mol de Hicenciat en Medicina I
.ffle no faci mis de quatre anys que haacabat la carrera, així cuas haver
estat interns d'aquesta o d'una altra Fa.
eultat de Medicina del reialme.
cm

Las soLlicittats hauran d'expressar la
secciét a la qual s'acpiri i serán
amb la documentació convenient, al Rectorat i presentades a la Secretaria de la
Universitat, en el terme de 20 dies, comp.
tata d'ençà de la incersió del presen4
anime( a la Galera, de Madrid, foz
les i4 horco del ¿la que acabi el telpgd,

•
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Un discurs de M. De
Lasteyrie sobre l'estat
de les finances franceses l'any 1922
París,
5.-En un diseurs pro.-despees del banquet

L'ordre de les discussions .*. La resistència del delegat grec i les il.lusions dels
Les declaracions del delegat d'Angora lsmet Paixà
revolucionaris d'Atenes
Entrada triomfal de Kemal a
Les ajes generals del protocol que se signarà
L'Assemblea Nacional accepta la nah aliac'a
Angora
Constantinoble, 5. -EN cor- delegació grega no acceptarà cap la pau i que en cal-ni hi ha La població havia sortit a l'enresponsals estrangers han pro_ proposició cense eometre-la pie_ promes que els greca serien ame- tontee del generallssins fins a
le- dat enèrgicament contra la viament a la aproveció d'Atenes. naeats amb el bloqueig dels Hurs guatee quilúmetres fera de la ciuforte en el ras que es neguessin tat.
proliib1citi d'assistir a les ces- -Radie.
En tot el taajecte que beata
obeir la indicaeit5 de les polensions.
LA SITUACIO DIPLOMATICA
ciese ncara mte los necessari (le recorrer el lider aacionalisS'ha publicat una nota endosa
París, 5. - Totes les informa- emprar la brea contra deis oxeeta. s'havien aixecat ares de
de in Conferencia en la qual es
de procedencia francesa, cita greca, per a evitar seriosos triomf.
diu que e:s debats continuen nor cons
angiesa i turca, coneernents a la deserdres a Träcia elements keAi capdavant de la -població hi
malment conflant-se en que avui Conferencia
Mudänia, eón epanava una Comissió do l'Assems'arribarä a un acole' sobre tots timistes. Node
de
pase
dret
malistes
tindrien
obstant, tant a .211blea Nacional.
ele punts troetats.
ser
Estrets i atacar a llurs
En apareiger aldstafä-Kemat
Aquesta nota, tan breu com fa- ris cona a Londres, es guarda advesaris.
r
gran
discreeió
sobre
elsa
resulfou objecte d'ovacions indescripo ra ble, con fi rma rutina is me
~restes són poc Mes o menys tibies.
Matats
obtinguts.
Segons
"Lo
que regnava sobre els debate.tun". (pian els generals aliats con les tintes generals del protocol
Angora mai havia presenciat
Re cho.
Constarainoble, 5. - En l'ora, fe:enclaven pre y iament ami) Is- de Mudänia, que poden esser can- fina explosió d'entusiasme seinhiera.
dre del dia de la Conferencia (le
El reeorregut de la manifestaMuslästia, figuren els següents
cid fIns a rediflei del Govern
punts:
durat dues hoces.
Fixacid de la frontera de la
El cotxe de Mustafä-Kemal es
Triteia oriental; manera d e- yavege obligat a detnrar-se a cada
~chi de Träeia per l'exercit i
pas, cjavant del poble, que no deiIce autoritats heideniques: mode
xava caminar els ca-valls.
Tráela a Terde restitució
alustafe-Kemal es trasllade al
q uia; qüeetiö de la zona neutro,
local de l'Assemblea Nacional, al
i situació do Constantinoble.gual s'havien reunit tots els mem
Radio.
bree de la Cambra turca.
Londres, 5. (-- Comuniquen de
El president i diversos diputats
Censtantinoble a la Agencia Reupronunciaren discursos,
fent
ter, que en la primera sessió de
Telogi del generalfssim.
la Con:airar/5a de atudänia, el
Idustafá-Kenuil contestä unb
general Harrington feu una de_
una alocuche en la qual digué quo
tallada exposició deis objectius
solament havia complert amb
ele la Confereneia.
deure i que la verdadera fesImmediatament després, ree
ta deurien celebrar-la els turca
presentant d'Angera acceple
el dia en que es vegi aconseguit
nota del aliats. Despees el gene.l'objectiu nacional.
ral Charpy fea 11.9 de la paraula
L'Assemblea Nacional s'he reper a tractar qüestions d'adrniunit en sessi6 extraordinäria,
GENERAL MONBELLI
GENERAL
HARRINGTON
n istració.-Havas.
aprovant la resposta elaborada
firpresentant
inepresentant, anglès)
pel Govern a la nota aliada; en
LA INTERVEN= DE ISNEDel sentit d'acceptar -la.-Radio.
PAIXA
DIF/CULTATS

es rúnica entre tetes les grane
potencies que ro ha Ilemsat a
.l'ai gua can navili de guerra des
kle l'any 1914.
Frena, per consegrient. 4 rea
tellament i evident pacifista 1 el
,paper ponderador que acaba de
representar ara amb moho de la
q üestió d'Orient ha perniles que
Le ling.ni d'alee una rosa prova,
( En un mol: les despeses milit ars han haixat des de 41.377 ente
lions de frenes. xifra a que arriba y a el I O 20. a 7.025 milions que
ps reduiren el. 1922.
, A mes e mes, dea del gerer
cinssat han rstat supr7m1'a 23,500

fareacaeris i auxtliar s riúbliss i

22,000

11922

La ciencia

Les de1iberacibns-£1é-n la Conierèneia de Mudänia

Inunciat avui
ldonat per la Cambra de Comerle
el ministre d'Hisenda elernOetTä
elle la inexecució del Tractat de
Versalles és la causa primordial
orle les difieultals financieres que
t ravessa Franca.
Malgrat alzó, elegí. seria In›nmsat que els feelleefee se desanimessin sud defieit de 4,000
niilione del preesupost regular,
defieit que preve, principalment
'dele serveis, de l'interee dels
.prestecs, de rabsencia dc tot pagament per part d'Aleinanya per
.a la restalle:1dd de les regions
iderastruie e , etc., etc.
• Alai per exen-mle. tiea de la mil
militeis a onee aseendien en lell
les despeees militar , , ha cuedat
rednit amiest capital a 4.910 milions al 1922' Per altea para Frarea no =olament ha reiluit tarete la par. •nanencia a fes. sine que te
200.000 soldats mene-s que el 1913

de

TELEGRAMES
EL PROBLEMA D'ORIENT

Post-guerra

: ebans d'eenhar el mnig
suprimils
i er nuesiaran

DIvendros, E logotipo

C 1"f A T

TABES.
fran
Aeeestes dirreelene
Esmirna, 5. - Comuniquen de
els servi". ref.-e-siente
re sser tort els minis f.ers d'una Mudänia:
Segons informes orle:ale en la
:tolere mes medernn
Taselse s sren m0. . 111'11:08 rls creció del dimeeres el general
Harrington
plantejä /a qüestió
Tm:di s tas reisterte i e:Ce esee•en
er a ferilitar els re:air- dela Estrets i de la concentra-,
rió turca. Ismed-Paixä, delegat
ee, Iedierresebles que 'necess1la
nacionalista d'Angora, contestä
el res- s e:post per a la s .. : a ar
-- que els turcs no testada intenció
e- de creer un ineident arriti els ar.Urania ro vil ireitnr res
Innnyzi. l a eatel prefereie 'inc in- glesos i que havien estat dona1 verdadera p•3111ce de des instrueceions en aquest ecnlit. En ço que oncerneix a la
beneerrota,
Es nerem sobre tot bons resul- Tráela, Ismed- Paixà exposä Pre
tete de lee 7, 7a-e-as 1 ces seee l sa y ss _rant dues llores la teei turca.
en reituraleea 1 erde-in que ele sentä documents precisas sobre
dele exceesos comesos per ((recre a: acensegeiren obligar a AleManye ar e es procuri' res/lusos e:a a Trecia, que el general Haamb numeren, mitjançant ves- rrington considere infundats. 18' rn•-5(.1-Paixä declare aleshores que
teas exteriore.
Din(r" . a , u nss
i a Turquia no podre accentar cap
GENERAL ISMET PAIXA
la CorPnèrc a le p e„ „ slels a comben) ni cap conferència abans
de la sort
Träe
rrnnee presentarà un programa d'assegurar-se
Representant d'Angora
entente/a subjeeie al reginment cia i eohretot de la situació dels
general dels problemes establert; tures en aquesta regid.
Gredas a la moderació das geel Deute interaliat.
te
nerals Charpy i Montbelli i a l'esa met Paxä, Ii exposaren upe haEl Gota/en francs este resolt pera conciliador del general HaProredir arnb la mejor hostili- rrington, la conferencia acabä vien estudiat acuradament les
tat contra tela pelitica d'inflació dexant una impresió general sa- bases que es proposaven a a
Conferencia, les quals eren:
rae en eornenear el 3
evaquació total de la zona neutro
reemborsos pregressius, tots eta tisfactúria.-Havas.
asiätiea pels anglesos i els tures
billete seran rigurnsament conLA ACTITUD DEL DELSGAT
i la evaquadó do Träcia pele
trnstels per tal de combatre graCREO SERA INTRANSIGENT
en el territori de deu dies,
dualment la erial económica.
Constantinoble, 5. - A darre- grees
ramenassa, si no, de la apll
Afegí el ministre que els ern- ra tinca es creu que el delegat arnb
de sancions severes.
prestits de consolidació vindran grec a la Conferencia de Mtnlä_ cardó
Ismet Paixà contestà que está.
mea ra4 tarea quan
nia, senyor Plastiras, no voldrä disposat
a ecceptar que els aliats
regio del diner i digué que cedir en la qüestió de la eyaquaconlinilin ocupant Censtantinoespera que serä neceesari un cid de Träeia, puix el fi princii 'Precia, lbs la conclusie (le
preefee de 20,000 milions per a la pal de la revolució, els principals ble
la proa a condiria que les afilad_
eestauració de les regions devas- inspiradors de la qua! 'oren ell tats
eiy ils kemalistes siguin irrs
ladee. Aquest préstec seria coni el coronel Gonatas, era de con- rnediatament instal.lades a Coria
certar a curt terme.
servar la Trecia per a Grecia.
tardinoblo, afegint que la Sublim
F ent despees una detallada ex- En tot cae, sembla segur que la
Porta i el Govern d'Angora ja
posició de les dificultats que es
estan d'acord sabre aquest punt.
presenten, assenyalà els indicis
-Hayas.
favorables de rexplotaeie dele
La Irlanda 'hure
feroearrils el 1922, que dorgerä
NOUS DETALLS DE LA CONFEuna plus- y alua de 400 milions
RENCIA
sobre igual temps de 1921.
El Govern ha fet una Parfs, 5. - Es timen els seAixf mateix aqueet any de 1:121
detalls sobre la Conferenera respecte de l'anterior 19e0.
proclamació de plena güents
cia de Itludänia:
superior en una plus-valua de co:;
El proteent final ha de quedar
arnnistia
signat avui.
El balane del comerç exterior
Circula amb insistencia el ruParís, 5.-A conseqüència de
frare donava el 1919 un déficit
mor de que els anglesos han fet
de 24 mil niilinns i el 1922 serà le invitació feta al ministre de
una gran concessió en 'aeceptar
Justicia Cl. Barthou, tic la presiinferior a 2.000 milions
de retirar a Gallipoli a la vorera
de la Comise-id de ReparaParlant despees dels obrera dencia
i que es diu que M. Bar- europea 12s trepes estacionarles
parats forçosament. digne que a cions
thou ha acceptat, en ele circula a Teanak, En canvi els turca han
', ranga apenes passen aquests del
parlarnentaris s'expressa el desig acceptat evacuar la totalitat
- nombre de tres mil, deetarant
les zones neutres, lant la dele
que la moditleació minieterial a
despees que les iniposicions roaDardanels com la del Merar.
ha (te donar lloc aquest nolilzades a la Catea d'Estalvi han que
En ço que. ea refereix a l'Estarnenament sigui el mes restringicausat una atea constant.
t ut de Constatan/01de, el Govern
da poseible.
En resum: El Tresor rearmes
ile Mustafä-Kemal accepta gire
S'indica a 51. Manoury, actual
'gastare per tot rally de 1922 ministre (le l'Interior, per a os u elle aliats restin allä fins a la
7.000 milions menys i en canvi par la cartera de Justicia que conelusió de la pau, peró a coningressarà 2,000 miliona mes que deixarà vacant M. Barthou. La dictó de que s'instaLlin allí autoen 1921.
ritats civils kemalistes.
cartera d'Interior la ocuparà Si.
La disoussiö sobre la Tanda
En acabar el ami intereesant Cherou, actual ministre d'Agridocument i documental diseurs cultura, i finalment aquesta car- ha estat mes serioses. El plae
mes
probable que s'imposarä a
digué el ministre.
tera serà desempenyada pel soll'exercit helénie d'evacuar aquessecretan i de la presidencia, 111.
He parlad, francament. capota provincia fins al Man Lea, sem/sana-vos la situació sense eu- Colrat -}Javas.
bla que sera de den dies, peró
París, 4.-M. Barthou ha 'Tmfemismes ni "dieseis(' de cap
aqui Ismed-Paixit ha fet una obe
genere. Alai 1 lot podeu vence ceptat la presidencia de la comise
jecció: de que els grecs, donaque no estem ni molt menys en eió de Reparacions. El sustituida l'actitud presta pel Comité p emala situació per (so que al pre- rä en la cartera de justicia 11.
censen- isent es reforeix i que ademes alanoury, ministre de l'Interior; a sa-Mojonad d'Afeitesdenoretirar-se
Orlen segurament
el pervindre ene prepara horit- aquest el sustituirá el de la Gueper
zons menso; taneats i hoiroema rra M. Maginot; a aquesta car- sint5 S'Ili vegessin obligats
sancione seriNes. Semida que a'
Per tant, podeu tenle lote plena tera paseará M. Sarraut, minisha fet admetre ate turcs la idea
absoluta confiança en ele des- tre (te lee Coleinies, i a aquest M.
d'una ocupad/5 jateraljeda
ilipe de la cintra gació.--Xlavas. Arebibaud.-Radio.

Tres savis francesos
experimenten damunt
d'ells mateixos un sérum anticoléric
París, 5.-Es sap que tres savis
francesos, MM. Nieolle, Conner
Consell, del Institut Pasteur, de
Túnie, han afrontat fredament ta
mort per a experimentar en elle
Mateixos un sèrum antieolerie
que estan estudiant.
Despees de de...alear-so a llar.

gues i pacients investigacions per
a fIxar la fórmula d'aquest re
contra el cólera, havien arria-mei
bat a resultats que els semblaven definitius. No els restava mes
que experimentar el Ilur descobriment damunt d'homes.
Sabent tot el perill que o feria
/a Itur experiencia, injectaren
aquest sèrum en les Ilurs prepies
y enes 1 tambe en begueren.
Per fortuna el resultat ha ese
tat exceLlent.-Radio,
FUNCRALS PER A LE3 VICTIMES DE FALCONARA

Spezzia, 5.-Ahir se celebraren
solemnes funerals per les victimes de la catástrofe de Falce.
nana, davant una immensa multitud.
Assistiren a la cerimónia el cap
del Govern. senyor Fu/te: el ministre de Marina i un representant del nei.-Havas.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL COMERÇ I DE LA
INDUSTRIA

Venecia, 5.-L'Assemblea gea
reral de la Conferència Internad
cional del Comerç i de la Indústela ha acabat els seus treballs
votant dues resolucions, una de-,
elarant que raboliei6 deis deutes entre els Estats que obtingueren la victória voustituiria
el mitin més eficaç per a oblenir
el ressorgiment econdmic del
LA CAPITALITAT
TURQUIA nión. I una atina demanant als
Angora, 5.-Ha circulat el ru- Governs que acordin convocar una
mor que el Go yern de l'Assernblea conferencia técnica de represenNacionat traslladaria u capital tants de Bancs i tresoreries d'Ese
tat.-Havas.
en l'Asia Menor a Eshicheir.
En els cerotes parlamentaria L'ES212.310
CELS SOCIALISTES
Pa desmenteix formalment ailneSt
ITALIANS
rumor i es declara que Turquia
no pot trnir Inés que una capital,
Roma. 5.-En el CongréQ soda,
que es Constantinoble, la segure- lista, despees de reseisió d'anit
tnt de la qual, deurä ésser garanentre maiimalistes i uniteris,
fide pel pacte nacional.-Radio.
els prmers es-amilanen adherir%
LA CAVALLERIA TURCA A LA se sense condicions a la Tercera Internacional de Moscou i suZONA DE ISMID?
Londres, 5.---(L'Agencia "Reu- primir tots els dieris del partit,
Avanti".
ter", segons noticies rebudes de excepto "
part.,
Els
unitaria,
per
la
Itur
Constantinoble, di/1 que la cavahei-fa turca ha estat vista al intee acordaren designar corn a orgue
"La Justicia", que
rior de la zona neutra de Ismiet.- del Ilur partitMilan
i trasIladare
es publica a
Hayas.

'en te te(

•

GENERAL CHARPY
francès

Representant

viales en el i lamer
Radio.

L'ACORD DE L'ASSETALLEA

-

EL GOVEFIN GREC DENIANA VOLUNTARIS
Atenas, 3.--E1 ministre de la
Guerra ha publicat una celda a
tots els 'lotes útils, per a que
s'allistin eom voluntaria _ fins
racabament de la guerra.-Idaa
vas.

ELS ESTATS UNITS 1 LA QUES-

lo a Roma-Hayas.

UN creGnEs CONTRA LA Ave...,

RiOSI

Brussel.les, 5-El Congrés era
ganiteat per la Lliga nacional
belga contra del perill veneri, tin
drä lloc els dies 8 i 9 del coa«
cenit, en el Palau de les Aradamies de BrusseLles.
La Reina ha acceptat assistir
a la sessió d'obertura que es ee.lebrarä el dia 8. al mata. sota la
presidencia de M. Brunet, prea
sident de la Cambies, 1 del vese
conste Paul Benyer, ministre de
l'Interior 1 d'iligiene.-Hayas. ,

TIO D'ORIENT
5. - Segon un desLondres, 5.-Comuniquen de
patx procedent de Muilänia, [l'ha
arribat a un acord entre eis de- Washington que el ministre
legals aliats i els turre sobre les d'Afers Estrangers nord-americà,
Mr, Hugues, segueix amb verdee
coses següents:
der interès els esdeveniinents que
Primera. -- Els Miras i els
turcs evacuaran la reghd decla- es desenrotllen a Orient.
En cas que les aetuals negocia e
rada neutrail dcl Darilanels.
Els atiats enntinuaran ocupant eions donessin per resultat la re- UNA INSURRECCIO CONTRA LA
Constantinoble aproximadament unió d'una Conferencia de la Pau
TIRANIA ROJA
Veneeia o en qualsevol altea
el mateix temps que duri la ConTiflis, 4.-Una insurrecció mo
ciutat, de quasi segur que els Ese
ferencia de la pau i acceptaran
tals Units enviarien un observa- livada per la tirania de l'exereit
el restabliment del Govern civil
roig, i tambe pe la miseria, ha
nacionalista en els departarnents clor.-Radio.
esclatat en la regló de Bakti.
de Constantieoble i 'reanak.
Les tropes han reslablert la
Segona. - La Träcia sera evaa
calma. S'han practicat 'series decuaaa per lee-t.ropes gregues des
El Govern francès
tencions i 31 persones de l'Azer_
de la notificació d'aquesta d e- mibeit ja han estat condemnades a
siá al Govern d'Atenes, i la Träcia Oriental sera ocupada per les Les probables modi- mor!. per la Txeka,-Havas.
trepes nacionalistes.
LA COLLITA A RUSSUI
Tercera. - Els ebrias permete- ficacions que sofrirà
ran a les tropes turques passar
Riga, 5.-L'escriptor rus Ivaels Estrets, ocupar militarment
nov ha publicat un estudi en el
- el Gabinet
la Träcia Oriental, i els aliats faqual demostra que la eollila acena gestions prop d'Atenes per a
Dublin, 5.-El Govern id/andes tual a Rússia Os superior a ve
siguin
acceptades
aquestes
que
ha publicat una proclama cuneeque es calculaba. El blat
decisions.
dint plena amnistia a lote els que tent a la República eeds erriha a
Els delegats grecs rolan bes- oeixin les armes d'aquí al dia 15 un trentacine per rent de les netant descontents.-Havae
de Factual -Radio.
cessitats de le poblada. No prf,
chanca, parlar-se d'exportació si
AME
LLUITA
ELS
REBELS
LA
UNA RECOMANACIO A LES TROó intensificar les importacions,-n
5,-En
un
comba',
Dublin,
lliuPES KENIALISTES
per a prevenir el recrudiment ge
rat alije entre les trepes nacieConstantinoble, 5.-EI general rais i els rebele, als voltants de la fam.-Rarlio.
Ismet Paixä.ha ordeteat novament Killonglin,
comtat de Kerry, els
LA DUESTIO DE LA CORONA
a les trepes nacionalistes que mirebels tingueren 23 morts i 37 fetin tot contacte amb les trepes
HONOAPESA
britàniques,-Radio.
Builapest, 5.-Segons els terEl comandant de les trepes do
mes (le la legistació del regne heLA SITUACIO A LA TRACIA l' Estat Lliuro resultà mort en el
redilari d'Hongria, l'hereu del
Londres, 5.-Comuniquen (le combat.
Prop de Tales les torees necio- tren ha d'esser corona/ en un terConstantinoble al "'rimes" que la
de sis mesos despees de la
situació en la Träcia oriental es nnls causaren 18 morts als roe me
mea del seu predecessor,
molt delicada. Sembla confirmar-- bels.-Havas.
d'octubre s'havien
El die I
Cork, 5.-Com a conseqüencia
se que en ala/unes regions varia
cumplen sis mesos de la mort de
tuses han estat assessinats i les do rocupació pels irregulars de
Els
Ilegitimistes hontv.
Ilurs cases incendiarles. Es tem fortes poeicions en la regló inun- Carles
una
un conflicto entre grecs 1 tures. tanyenca de Macroon, tres colum- garesos feren oportunament
la qual deien qu8
S'afegeix 'que aquest estat de co- nes (le trames nac.ionals atacaren declaració en
trou no havia pegue
ses pot crear serioses dificultats aquestes posicions, infligint als l'hereu del
per raons tie força mejor, ferrebela pèrdues considerables.a la diplomäeia aliada.--Ilayas.
coronar rei en el termini serian1-lavas.
ENTRADA TRION1FAL DE KElal, 1 conforma/mera a les tre'die
MAL A ANGORA
EL DEUTE NORDAMERICA
cions. perd estimen que aquests
Washington, 5. - El Delito situad/S no pot tenle cap ronesAngora, 5.-. 'ha celebrat n Anci tiCncia .jurídica ni p.0111,4,7-Uas
s'eleva actualment a dölars
gora una gran a-milite/nació en
3.904,a2e0e.-uavati,
vaaarribar Muatara-gemat,
Esmirna,

•leendres,

O

PVBLICITAT

d'octubre do 1922

CONFEREN C1ES tan, que ja he suposat sempre
que V. E. Unirla en compte, I
amb aventalge evident per al pais
i per a alUssimes conveniences
de Govern.
Queda V. E, auteritzat, com es
pateralea p 'rsd it segons la pro
te,Erla que ril(edlio7 i aprovo, i es
donaran les erdres neceseäries
perque ele quadros de la marea
dels apors es disposin de la manera mes convenint als desigs
"Al proposar a V. E. en el
i propesits de V. E.
telegrama del 29 del passat reEl saluda afectuosament."
patriació de brees que allí india
TORNARAN?
NO TORNARAN?
cava ja feia present a V. E. que
La bona impressió que havia
creia podria len -se senas risc, i
és clar que al iniciar tal propos- causat la noca de que aviat
repatriarien algunas torces del
ta he tingut en compte les neceesitats militare en relació amb les, Manee, i en meses successius altre',
ha quedat neutralitzada per
obligaciares i responsabilitats
l'interès de la ;Aida, que sembla les manifestacions del general
que aconsella que es redueixin les Burguete, que ha repetit la seva
despeses político-militars de la °pintó de que es imprescindible
zona, i vaig pendre, com es na- deixar sentir als benturriareuels el
tural, com a base, al proposar al pes de les armes del exercit.
Govern aquesta mesura fixa en UNA NOVA DETURADA PER LA
CENSURA
l'interès palie i en les respone
Din "El Debate':
sabilitats i deures que m'incume
"Un de nostres cerresponaale
beixen i que assumeixo sense cap
reserva.
a Africa ens comunica per correo
Partint d'aquesta base, qtte sal; la aegüent noticia, que ja abans
va els escrúpols que per aeceptar ens fu tramesa pel telegraf ; mes
la repatriació que proposo pogues el telegrama arribä mutilat a nostenir el Govern, pel seu temor de tres mans.
E/ fet prova que el Govern
coartar el meu pla, que tant
agreixo, 1 despres de consultar sobre les comunicacions amb
Sie comandante generala sobre Africa tina censura ilícita, malles unitats que per llur antigui- grat l'aixecament de ?a suspensió
tat d'arribada al territori pogués de les garantles constitucionals.
Protestem contra la censura i
corre.sponetrels la repatriació 1
[época en que podrien estar con- advertirn que la noticia que secentrales als ports d'embarcament. guidament s'ensereix ens la trascree que el dia 10 podria comen- met nostre corresponsal com abçar la repatriació per la con-ten- solutament exacta.
Abd-el-Krirn cobra per convoi
dencia general de Larraix, eeeinnt
despres la de Melilla, i per últim per ale presoners 15.000 pesseles,
cosa que representa una renla de Ceuta, essent els cossos que.
da de 6.000 pessetes (liarles per
zehan de repatriar els següents:
Comandància genera! de Lee eompte del Govern espanyol."
rraix.—,Batallons de la Constilua BURCUETE-EL RAISUNI-ABDció i Cuenca, regiment de cavaEL-KRIM
lleria de Talavera, grue expediEn Burguete. ara eom en l'aldonad del primer do Muntanya, [re viatge, ha donat tota classe
bateria muntada de Tenerife, grup de facilitats als periodistes per a
expedicionari del sise de sepa- donar a coneixer Ilur pensament,
dore, una companma de Teleg-rafs aprofitant rocassió per a justifie una companyia d'intendència car la seva actuació en rassumpe
Munt ada.
te de la submissió del Raisuni i
Cornandäncia general de Me- explicar l'estat de les negocialilla. — Batallons da Córdova, cions amb Abd-el-Krim.
°tumba, Gravelinas i Segóvia,
Din En Burguete que anirà
mín, iques de Guadalajara i Peala, Madrid cada me s . preferint la coSis e grup Ile.uger, tercer i quint municació verbal, que simplifica
grups da salparlors, una contpa- els termes de la seva relació ande
nyia de ferrocarrils, sisena com- el Gevern. Amb aquesta "adverpelvis d'Ilendencia, tmitat deleu- tencia' no's comentaran els seas
minad& unitat radlotelegräfica, vial ges.
batallons crinstrucció d'infaeteEl d'ara no té alt re ebjecte que
ria i cavalleria i meitat del (Per, el d'assabentar al Govern del estat de la zona, que en aquestos
Cemandända general de Ceua. moments es tal, que li permet
ta. — Primer batalló de Sicilia i proposar al tinvern la repatriarle
els do Sabuia i Múrcia, baterfei de 20.000 hornee,
de muntanya del primer i segon
Sobre el seu viatge a Màlaga
regime.nts dels de Canàries. grup per a conversar amb Mulei Hafid,
expedicionari del segon de salpa- ha dit que l'únic cree és que la
dore, companyia del primer de presencia en les käbiles del Rif
ferrocarrils i companyia de mun- d'un talg Mute' !latid deturava
tanva ,de la quarta cornandärmia les sises gestions i podia ocasiod'Iritendencia.
nar un incident amb França, i
Prego a V. E. que ein digni per aiini va anar a Màlaga per a
amb tota urgencia si pm) comu- demanar al ex Soldé- la carta,
nieer nutres de concentraciú
qual text e$ publica en la Prernles unitats sementadas, 1 que em sa i que donà ainb molt gust al
comuniqui igualment el quadro requeriment del seu ajudant. No
de marxes dels ralee% per a la
va haver d'arrancar-los, com s'ha
repatriad& convenint-me qua dit, sense ésser cert, i alzó és lo
nabo anticipe per a guanyar que ha passat.
temps, l'aprovaeitS de la repatriaSi alzó ha produit molestiació, pues en la concentració s'inMulei Hafid, he sento;
verleixen almenys mi it dies t el mes no es aquesta consideració
retard de la contesta de V. E. la proa a detenir-me en el compli-i
softeria la data de començament mera del que estimo el meu deude rembarcament de trepes."
re.
Telegrama del ministre de la
Al voltant d'aquest viatge i de
Guerra a l'Alt comiscad:
l'entrevista
fantasejat molt
"Dia 3 d'octubre.
i Mis m'han inventat una aventuNeig el seu nóu telegrama so- ra galant, que em dul no siga vebre la repatriació, i celebro niolt ritat.
les seves manifestacions, ja que
La submissió del Raisuni crea
elles suposen, com sempre vaig no ha sigut degudament aprecifie
pensar, el seu convanciment de- da per certa part de la Premsa.
finitiu de que mesura tan benefiEl Raisuni s'ha fresentat en
ciosa pugui realitzar-se sense una aditut de complerta submis,
perjudici per a la situació mili-

LA QUESTIO DEL MARROC

El diàleg telegrafie entre el Ministre de la
En Burguete a Madrid
Un obstacle al repatriament
La cenGuerra i l'Alt Comissari
El
pacte
del
Raisuni,
la
rebeldia
d'Abd-el-Krim
sura en funcions
i la bel.licositat d'En Burguete
A les mili del matt, en l'exprese
ha arribat el general Burgueto
amb els scus ajudants i el cap
d'Estat Major general Genlee
Souza.
Feu el viatge en el brenck
'd'Obres paliques i al arribar
abraçà a En Sänchez Guerra, que
eslava amb els ministres de Estat i Marina, general Riquelme,
coronels Souza i Millan Astray, en
eVatali Rivas i altres arnies particulars.
JI passatger, amb el cap de Chovern, anä al ntiniateri de la Guerra. en, amb els ministres esmentels i els sotssecrelaris de Presidencia i Guerra, conversaren des
d'un quart de deu a dos quarts
d'una.
Preguntat En Dure-11de, a la
eortida, pele periodistes, digué:
—Aquí tenen el meu cap—in'dicaet al ministre d'Estat.
Aquest recollí ralusió, dient:
—Ni tete res que dir-los. Ene
hern roncretat a escoltar al general. que ens ha dit moltes Coses
sobre el proteetorat, per cert, ben
eatesfacleries,
—I de la .submissió del Reiste..
rd?

—Es ja un fet consumat.
—tí/ ha res de nou sobre Alluitemas i les negociacions antb
l'Abd-el-Krim?
—D'aleó res s'ha tractat davale. mete perquè vaig deixar la
reunid per a aliar al Palau a despataar amb l Rei.
En Senchez Guerra va dir que
Ja reunió (metal canvi d•impres_
siena respecte al problema de
conjunt del Marren i que aquesta
conferència s'ajornava fine que
termesile Salamanca d'acompanyar el Hei.
Va di: que al minieteri da la
Guerra donarien el text dels teleerames, que astimava d'interès,
creuats entre l'Alt Comiscad el
elinist,u-i de la Guerra.
COP'4 CELS TELEGRAMCS

Ileu's aquí el text dels telegralaC5 rneditals a Gis rra i a
que aeluai el president del Con:rete.
"relegrittna de l'Alt Comiesuri
bi ministre de la Guerra:
."Die 29 de setembre de IC22.
nforrne a l'aprovat i resol!,
Dar V. E. en el seu últim telegrama. n taert 23 del corrent, s'aclitem treballs del (rastra d'algunes trepes de Tazarut i Yebel
Alma. en espero que estinguin
instaLiats- dinlre de MOlt9 pece
dies, que PS reedinglli el destrnit
a Tazarut i pugui per t ara arampar a i es Seves immediacions el
Raictrni i cornenear a posar en
präctira tot restipulat.
Cm espero que la pan al tsritnrt d'esser absoluta i
quedarà convenientment garant
d a ami) lea posicions d'ubre:e
per columnes mebils,
per la zona oriental hi ha lambe
crrreborats indicis de pan, cree
que es poi., cense rap risa, repatree• en aqueet preium mes (roetubre, non batallons d'infantcria,
dure müslquee, tres esquadtmns
de ravallcria i un d'ametreilladores (PI regiment do cavalterla
Talavera, set bateries de muntauva, tres
tres Ileugeres, onze companyioe de zapadors, dues de ferr e
de telegrafs, unitat-earls,un
Lluniinacirt. unftat radm-exp e ilii. ionitria Melilla, tres companyleo de muntanya d'intenden7in,
crinstrucciti d'infan-
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teria, batalló d'instrucció de cavalleria, i meitat del dartilleria,
successius räpulai en
Inda espero poder repatriar la
resta, per a quedar amb la plantilla de l pressupoat normal, eme-,
pre que se'm concedeixin els mitjans necessaris per a perlar a
cap la transformacie en tropes
inclfgenes i unita's dt voluntaria,
sense alterar les xifres del pressupost ademe en la forme 'idee
liada i documenta:mí que eepoao
al Govern el pri:n a- de mes i en
el meu propi viatge a agudice.
Cumplo amb la seva aututitzacid per a veure el melero, ja que
per sort he m•ilorat nMablernent,
i es fa preis reconeixement se,
gong prescripció facuitar.va. per
a, en vista dele variar-lo i donar me un altre pla ida adequat
per a la vida activIssmia que em
veig obligat a portar, tinc d'aconseguir en aquests mesos entrants per a peder donar terrnini
a robra en que tanta urgencia era
va recomanar el Govern que pree
sideix V. E. actualment i amb
quant (Vinieres anhela tota la nació, veure si ràpidament araba
per la raá d'indole moral i eco,
neinica."
Telegrama dirigit pel ministre
de la Guerra a l'Alt Comissari:
"Dia 30 de setembre de 1922.
Ami], al mate i destines de la
conferencia d'ahir vespre, rabo el
seu telegrama xifrat, i celebro
mea les satisfactóries noticies 1
tinpressions 'que cm comunica,
aixf com el propósit que anuncia
de començar el próxim mes una
repatriació important de forces.
Si V. E., que haurä d'apreciar
mes inicialment damunt el (erren),
les necessitats militars en realització de les seves obligacions 1
responsabilitats l'estima convenient, aixó representarà, sena
doble, una gran satisfacció per
al Govern i un alivi de passada
aten i benefició; per al pais.
Lesitjo fer constar, perque alzó
resyon a la realitat i corrcspon
lambe a la consideració que el
Govern guarda i vol guardar
constantment a la iniciativa de
V. E., que fins estant convençut
dele aventatges d'aqueixa mesura en diversos aspectee., el Govern no ha instat a V . E. a deeretar-lo, ni ha aprerniat mai a V. E.
ni al ami antecessor, per a fer
res en l'ordre polttic ni el militar, sind amb la sola prencupació de l'interès públic en l'exclu-siva atenció als seus respectius
delires. Així, dones, autoritzo a
V, E. per a empendre el viatge que
ha de fcr, a 11 de conferenciar,
amb el Govern.
Estimo, en aquests mire c-es,
utilfssim el fer-se reconèixer novament pel metee en la data aire
estimi ntés adequada, i desitjo
únicament que m'anuncii aquella
que Ini per a estar d'afeó adverlit, havent de tenir en compte V.
E. que en la primera quinzena
eactubre endre d'ausentar-me
de Madrid, aeompanyant al hei, i
que a partir del dia 8, apenes hl
haurä ella fine passat el 15, en
que sera segura la mey a estada
en aguaste Cort.
El saluda rnolt afectuosament
i espera noticies de les dues So,
nos cuan les hi hagi comprovades i fefaents.
C6pia del telegrama d'Alt Cornissari al ministre de la Guerra:

lolletIn de LA PUBLICIDAZ.

—Amigo vuestro?
e-Sf.
—Y se halla aun en Francia?
- ol
—En donde este pues?
—Murió.
—Combatiendo a sus enemigos?
—No; sino :cobaneemente Asesinado
por un miserable.
—Asesinado! repitió Marcos extreme
ciendose.
—el; oh! la historia de este l'u/mere
es breve pero interesante!
—La sabéis?
—Si; ya os he dicho que era rtnigo
nato.
—Pues bien! contádmela.
—Por qué?
- Por qué? No sabría decirlo; pero al
pediroslo obedezco a un sentimiento
del que no puedo darme cuenta. Ade,
más en el desierto las ocasiones de conversar se presentan muy raras a cecee.
Acaso es el placer de oir resonar en nn
fiift0 una voz humana, lo que me arras,
Ira a interregaroe.
—itera lo que fuere, poco importa!—
dijo el indio—. Si mis palabras os ine
teresan, estoy pronto a rumplaceros. La
Combo es bella; y es necesario que uno
de nosotroe vele para alimentar el fue s
enea bien, velemoe ientas, consigne

Meses

EL CAPITÁN LA CHESNAYE
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to gustoso en ello... Corno habéis dls
cho, la conversación es rara en el dea
siento, y me place hablar de las cocee
de Europa en medio de esta llanura arre,
cana, oyendo el rugido de las fieras que
nos rodean... Y, sin embargo, los pata
les civilizados están tal vez aún más'
poblados que estos desiertos de anima,
les feroces, vidos de sangre y de cara
nicerfa.
----iCómol Se encuentran, pues en Eran
eia más leones, panteras, hienas y litt,
ces que en medio del Africa.
—No: pero los hombres estän auf en
mayor número; esto es lo que quería des.
eir.
1
El indio calló corno si hubiese que"
rulo reunir sus recuerdos; luego pro,
siguió:
"Hace cerca de treinta años, entone
ces vivia yo en Picardia, habitaba cera
ca del castillo del conde una joven Ja
deslumbrante belleza, llamada Blanca .
$u padre era un pobre hidalgo, que 11111-)
rió en el servicio del Rey, y Blanca, sin
fortuna y sin familia, vivfa sola, no viene
do otro porvenir que el velo de espita
ea de Jesucristo y por morada la cele
da d o un convento,
Un día, al volver de una ciudad vecti
pa, Blanca, seic.u44 a ,»_11 9.019 peialsk

N
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PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

No existeix cap perill per al
pervindre.
Tinc les meves tropes vigilant
eta aduars i els llocs on ha d'estar, i no hi ha cap pelen.
Se mita censurat de que tras
metes al Raisuni unce 60.000 pesBeles CVIC se Ii dejen, i aixd no
es el preu de la seca submissió,
sine un deute que l'Estat espa,
nyol tenia amb ell.
La histeria es aquesta: Quan
va esser nomenat alt comissari el
general Berenguer, el Raisuni esteva en tractes rimb el difunt general Jordana. Par aquell temps
l'Faitat espanyol subvenia al lealsuni les despeses que portava el
sosteniment d'una mehalla, amb
la qual ajudava, o hi feia veure,
a nostra causa. Mes passà que
durant un any no se li abonaren
l ee dispeses, 1 quan el general Berenguer va arribar a Tetuan, et
senyor
Souza, 011 d'En
Jordana i ara general amb comandament en nostra zona, II
presenté l'estat de la situació amb
el Itaisune
Allavors les cireumsthncies no
degueren ajudar a resoldre l'afer
per medie patines i es va anar
a la guerra. El Raisuni, al sometres ara, reclama aquell antte
deute i no'm sembla just sospendre el pagament. Ademes, eternana que se ji tornin el3 aeus bens
de Tazarut, llurs cases i les de la
seva gent. Em sernbla diane d'ésser ates, ja que's tracta d'un pacte. Finalment, queda la submissió davant el Maghzem, que es
cosa molt delicada, i que jo desitjo que's faci, i espero que aviat
es presentaré emuló apropiada
per a conseguir-la sense ferir
l'extremada susceptibilitat del
apasionat caràcter moro.
Ara ha demanat que se lli consenti continuar en una situació
que l'allunyi d'un moment de
forta violencia, mes ja es sapia
gut que es sotmeterän al Maghzem tots els cape de tribus i kabines sobre les quals exerceix praponderända.
Cal sapiguer, per a compendrer
el gran de pacificació que s'ha
lograt en la zona ooeidental amb
la submissió del FtRiSIMi, aont
hi han agressions que aviat començarän en dit front la extesa
deil ferrocarril Tanger-Fez que
tan necessari es per a nostres
necessitats i nostres compromisos internacionals. En dits treballa penetran part ella enginyers
civils, que jo vull vagin complertament
s e nse cap escolta,
por a que es vegi el grau de trenquilita: d'aquell Lernten. Jo respone de que no pasearle res.
La situació d'Abd-EI-Erim es
la segiient: Quasi no compta
amb cap prestigi i el segueixen
pocs ndeptes. D'aleó es sapigut
lo que hl ha. La eituaeld del moment es de que Abd-El-Krim vol
tractar am inf i eto sols vull que
trarti amb el Maghzem.
No (huno que els presoners
!eran Iliurats, Sobre aix4 hi tain
hagut traetes i negociacions, paró jo m'hi tancet en una cifra i
no surto d'ella. No pot esperar
ni un centim mes.
Prova da tes corrents (le pau
iniciarles As lo que ha passat en
eds dos Penyals.
Ara bé; espero que Abd-E1Krim compendre lot aixe, pera si
no ho compren, crido a patriotis
me de la Premsa i de teta Espanya per a que ajudi reseltantent
al exércit i a mi a trobjecte d'acabar per sempre amb aquesta
preocupació de Alhuremes.
Pel gener es precie haver repatriat totes les trepes de que
vaig parlar en un principi al pendre possessió de l'Alta Cornissaria i en resmentada data tenim
absoluta necesitat que el pata es
vegi Iliure Trequesta obseesió
d'Alhucemes, que no es cap fantasma, 1 encara que espero que
Gómez

Sola,
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de la que enumeraba sus perfecciones
efsicas y las cualidades morales.
El mensajero me notificó también que
la joven condesa estaba encinta, y que
au adelantada preñez prometía un ter,
mino próximo a las vivas ansias del ma.
gido.
He aquí, en efecto, lo que habla caces
dido en mi ausencia:
Una mallana el conde, verificando su
paseo favorito, seguía la orilla de un
do que bañaba las cercanías del case
tino.
De repente vid en el margen opuesttle
una mujer llorosa, con los vestidos ea
desorden y los cabellos sueltos. La des*
renturada • diri8ia hacia el rlo,

les actuals negociaelons donar
el seu fruit, hl ha que esperar,
fermament decidits a acabar
aquest assumpte d'una vegada pe 5
a sampre.

El general Burguete, en quanti!

period/stes -ha parlat, ells hi ha

dit que demanava el concurs de
la Premisa per a que porti a l'opinió el convenciment que (ls im
prescindible del domini d'Alhucemes, i que no es cap imposeible ni tan costós cona es veni
dient.

LES GIES11ONS DE PAU
Un periodista ha obtingut de
general Burguete unes matuteatacions que complementen lo qu
abans havem dit sobre la sub
miesió d'Abd-El-Krim:
—Com s'In fet públic, mima
ris d'Abd-El-Krim es presentaren al Penyal da Wlez, entlairant
bandera blanca i soLlicitant-me
condicione per a zostmetre's.
Parlaren al cap del Penyal, al
qual em comunicà ço que paseava, i vaig contestar-li que formulés Anitt-El-Krim per escrit
les condiciona en que es solrn e
-terfn.Joimpsav
Me3 quo
una: Tenia que tractar amb el
Maghzem.'
Al cap de dos dies es presentaren novament a Alhucenres fent
també proposicions de pau i sollicitaren que si jo ar reptava
trar en negociacions es pr;:sentes un vailter davant d'un 'loe
dcterminat portant bandera blanca.
Desseguida em vaig donar
compte de l'astuta maniobra per
ell ideada.
Abd-El-Krim per a recobrar el
prestigi que perd de dia Ni dia,
ideà l'estratagema qué ens presentessim davant deis selle amb
el desig de negociar. Per aixet
tingué afany en que jo Me el que
formules per escrit, aqueixes bae
ßes per a entrar en negociacione
i es sifués un vaixell portant ban
dera blanca en un lloc de la Coas
la visible per ala seus. D'aquesta
manera 'ensaya ell enfortir resperit deds seas adeptes, presentant-nos com demanant entrar
en tractes amb ells.
Jo, a l'entendre la maniobra,
vaig prohibir la sortida del valxelr, donant ordres terminante
per a que no es fes ras a cap
emissari d'Abel-El-Krim a no ser
que els missatgers que envies
desembarquessin en el Penyal o
Alhucemas, de manera que quedes ben patent el fet que eren
ells els que intentaren sobmetre's
i ensaltres el que posaävem condicione per a acceptar o retesar
la submissió.
Per aixó vaig tenir afany dr
divulgar ràpidament la noticia de
que Abd-El-Krim sotlicileva
sotmetre's, per a deturar la maniobra que volia entendre lambe
a les kabiles que si no s'han eubmes encara en absolut estän dic.
posadas a fer-ho i que haurfen
reaccionat conilra nosaltres
Abd-El-Krim, avençantnos ens
Migues presentat davant d'elles
com soLlicitant entaular negoviacions amistoses que als n'Id
dels indecisos haurien nareaf
per la nostra banda impotencia
o debelitat,
LA QUESTIO SOCIAL A MELILLA
MELILLA. — La polida ha detingut al coneget sindicalista
Paulf Diez. molt, significat en les
propagandes.
Es diu que sera expulsat de la
en

plaça.

Havia vingut per a procurar
que els °heces daqui contribuissin amb Hura (pautes a eostenir
als dol ram de la fusta, da Madrid, en alto forçós.
En coneixcr la noticia de la detenció, abandonaren el treball ele
fustero, evenisles 1 alguns
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Algunas veces un ruido semejante al
trueno retumbaba a lo lejosembrande con estruendo en el espacio.
Do repente, chacales, linees, pantesi
ras y hienas callaban a un tie mpo; un
profundo silencio reinaba en la natura.
leza que parada enteramente entregade
al sopor, y otro ruido despertaba los
ecos.
--rY se encuentran allf vastos desiertos?
--No; la Francia entera rro forma
mes que un solo oasis. La tierra eata
cuidadosamente cultivada, las llanuras
don fértiles, los bosques magnIllcos,
ríos numerosos y profundos. Sobre ludo
una de las más hermosas comarcas de
esa bella Francia, es una provincia que
Le llama Picardia.
Al pronunciar este nombre, el indie
miró a Marcos con más tijera todavia.
Este no pestañeó, y su semblante no
cambió en nada su expresión.
— iLa Pieardfal—repitió como quien
oye pronunciar un nombre por primera
vez y quiere retenerlo.
—SI, ye he habitado largo tiempo ese
ta provincia... Alti tenla un compañero
de estudios y de trabajo- Un noble y
Oreclar.o caballera... Su castillo estala
cecea de Ainutna.
del
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INFORMADO DE CATALUNYA
OLOT.-aLa Has del primer &t- jant-los-hi puguin donar testes
etina de mes celebrada ahir es-- d'aquestes durant molts anys.
— Procedent d'Alemanya
legua regularment concorreguda,
Pi tal per la baixa en els preus Suissa, on cursava alta estudie,
riostra compatrici, el jove En
, S'anotaren pagues operacions.
— Han estat uns guante dios Emili Maten Mateo, es traba ena
an nostra ciutat el pornall de je- tre nosaltres. Sigui benvingut.
— El passat dimarts sortf
lventut "Floretas del Ter", da
Sala i el chor de Malgrat, que- cap a la capital catalana nostre
dant tots satisfets de la saya es- compatrici En Pau Llort Ingles,
acompanyat de la seva distingida
tada entre nosaltres.
— El dissabte en el Casal Ca- esposa Na Maria Escalante do
tala donà una notable contaran- Llort i simpàtiques filla Roseta i
tia sobre la necessitat de l'ena- neboda Toreada Llort i familia,
aliment de nostra Itengua rapas- de retorn a la sa ya estança
tal lean eseent molt (juezaltepeque, republicà d'El
aplauda per la coneurrbncia que Salvador.
— Han contret enliaa matriemplenava el local.
— E el carrer de Lorenza- monial nostre amic En Joan Llotia haestat agafada entre dos ca- rach Balcells i la distingida serruatges una dona, sufrint greus nyoreta Na Victoria Llauradó Badia.
Tenidas al cap.
Desitgem a la novella parella
— La sncursal del Rana de
Tarea-asa ha estat comprada per tata mena de felicitaba en el seu
tina empresa particular, anorne- nou estat.
— Treballant en el Sindicat
nant-se des eraani Baac d'Olota
Corre la gerència a earrac del de Vinicultors el peó En Magf
diputat de la Manromunitat En Ametlla, tingué la dissort que
l'agafés una corretja de la maquiJoacp M. Masramon.—Casas.
naria que el llençà contra la paERENYS DE MAR.—Amb mo'iu ret, causant-li tortas contusiona.
haber retal' nomenat aradarn:c
— Sala celebrat la fasta made la Raial Aaadamia de Bones jar, que s'ha vist extraordinarialid res el distingit i Itorejat
ment concorreguda.
En el camp de Sarralenc tintoniairi revarand don Josep Palgueren un encontre aIntransigent
mer, un bon asaol d'ardas i ad• miradora lt ha fet ofrena de las Equip, de Tarragona, i el novell
equip d'aquesta, que era la segoensenyes.
Iaacte de l a ramesa lingna lloc na regada que jugava amb un
ti dia de la Merca, anart una en- team foraster, quedant el partit
?aleg a en la rural hi figuraven a 6 gola a t a favor dala tarragoka antorilats eclesiitsfiea, nins.
El Sarralene, amb tot i anotar
-esazasitadaran a t rr eava casa, can
Irkzet -se pararles d'afecte 1 regea- solament un gol, pot dir-je que
°Mangué un triornf. Els tarragoCedeen t.
— Ila rebut mollas t'allana- nins solament entraren qua&mis PI riostaa Club da tintada. tre gols legalment, ja que ele
per haber oblZegut el tercer Hoc dos foren ara off-side, per
er el campionat de rell e us de distracció de l'arbitre Raud.
En aquests els veiérem un
Catalina"
— Com a i p augurarid de la compet dornini del joc de flaIlarnaorarla rbe !ardor, l dlurnenne co!, cosa que no pot tenir el
"tamal. Ling-,A lt-re al Claino L'a- Sarralemi, que és la segona vegaNeme un carnear( a cera' de da que té Huila. Hern dit que ha
raranant barflon pertnguas don assolit una victoria pel poc entrenats que estan i Lapar-se ande
A. 7..:1"1-re.
la selecta i nombrnea canco' un equip de gran domina quedaalt eadanr:gritear mana atenent-nos a la vritat, 4
aval a p laudí:nenes laexael-lent a 1.
diminutiu portar deis nosInairaasia que van praduir - li eis
tres, En Ricart II, estigué inagniIge 1) marit artfatics sial rara la
fue,
distingint-se J. Giner, Torné
'sea,' han t imbrada i nntenta ven.
— A l'hotel Flar i s fou oh- i Ricart L
amb rin haniriot ei diuEl camp ple i el públic satis-,
ari a -aa naasat. al nae're bon hit.
atrae (loa Jimmtim eflrti en
TARRAGONA.—De retorn d'Oanorrostrac t h da l'encartada 1 active ID- l unch-1 ‘ , 0 les obres de re- ca, 5n va anar per a assistir al
Congrés
inter-ragional contra la
fon-ea i r p sies del 'Casino Lloplaga de la Ilagasta, hem tingut
bernsa.
gust de saludar al nostre ferm
— Ea fan actives gestiona al
company i amic En Pau Robert,
a l'adquisiel6 d'un camp
fiabal. ei cirial esport té molla dipuLat de Catalunya.
— Tambe hem tingut el gust
aciaate entre la joventut ared'estrenyer la isla dal noinenys
uyenca.
entussiasta diputat de Catalunya
— En ateneió a la benigni- i estima?, amic nostra, En Manel
fati del nosire clima i als bous Potau.
die.. quo esian fent, san maltea
— Avui celebrarb sessió la
les farol/les ame han retarda , Ilur
Junta d'Obres del Port.
retort a 3 la capital.
— Sota la presidancia del seSARREAL.--E1 pasaat disaabte nyor governador civil i presidida
tir.guadain el g ust d'aaaiatir als pel mateix, s'ha reunit en sessió
*almea del C. R. Autonomista, in- la Comissió provincial.
Salan despatdat aasumptea de
tala par la distinguida familia
Eanaltuea-Eloca i el ;ove En Josep trama.. Ha queJat damunt la tau-,
la
l'expedieut ralatiu al regidor
Graella, a una testa dedicada a
senyor Galés i ahan senyalat els
lea
relacione i amistats daamista. Fati norabrosa la °mutua ella 10 24 dcl corraat aar a norrancia de distingides familias, vus S1rS3iOUS.
abundant-hi lamba un bou norn— Ha paasal una ales en
bre de Simpaliques donzellea i jo- nostra ciutat dl doator Adolf
yas.
Schulten, professor d'história
Vararnent aiaultä una leeat ¡Universitat d'Erlangen i descuSimpàtica, digna de tot elogi par bridor de la poblada ibérica de
els organitzadors. Impera seinpee Numancia.
In mes afectuosa cordialitat, re— L'inspector regional
beta eta invitats teta mena d'a- senda, En Josep Maria "tanino,
teneions i essent obsequiata amb en companym de dos anciana del
un suculent refreao, ballant -'se mateix Cos, es traba a Tarragodesprés, fina a altea boros de la na seguint el viatge danspeccia
matinada.
a les delagaciona de Catalunya.
Rebi la familia Sanahuja-Roca
— Sala dunat a Ilum el car nostre remerciaments, igual- ball dele Joca Muralla organitzats
anent nimia Graells, tot desit- per l'Orlad Tarragona, que pu$Pftliihl
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bliquam en altre !loe del present
número.
— En el local de l'Unió NaclonalistaiRepahlicana s'ha chastituit un `Grop Patriótic' N'abtii. que portarà par nom "Ctlee
tantad;' a-de•
La saya ftnalitat no as alece
quee contribuir a l'enaltiment cultural del nostre poble 1 al aspardiment de la nostra !l engua, fomentan! el conreu de les Iletras
catalanes, les sardanas i els esa
ports.—C,
VILAFRANCA DEL PENEDES.
¡ —Ea nota una inusitada activitat
' en la preparada i organització de
la Cursa d'automobilets Gran
Premi "Penya M'in',
I
El subcomitä d'aclimata vila ha
' astat definitivament constituit de
la següent falsa:
President, En Lluis Cuyäs; vlj ce-presidents, En Josep Mascara
i N'Antoni Piadellorens; Tren ren, N'Oscar Sorg; secretan, En
Miguel Escasany, i vocals: Associació de Cavadora, Associació
Católica, Casino Unió Comercial,
Centre Agrícola del Penadas, Centre Republica Autonomista, Centre Republicà Federal Radical,
Centre d'Unió Republicana, Esbart
Choral a Catalunya Nova", Niu
d'Art, Societats Chorals "Obrera
de l'Ateneu" i "El Penadas" i Societat "La Principal".
Les oficinas d'informació són
instaLlades al carrer d'En Prat
de la Riba, número 2e, principal
(telafon, 160).
— Hom dóna per segur que
la casa pairal del Biaba Torras
Bages sera cedida a les Escotes
Milä, que soste l'Associació Católica, les guata tantoet hi sien
instaLlades a--hom ho creu possible dintre aquest mes—pendran
un caire més pràctic de gula i
preparada dala joyas obrers.
Altrament els senyors En Joa
sep Ros, N'Isidre CamptIoneh i En
Joaquim Serrat, que san eta encarregats de la reforma, són garantía que es Tara lasca eminenta
ment catalana.
°MONA. — Per les properes
liras i festes da Sant Halada el
Sindical caorquestrea de la "proa
viuda" es propasa celebrar la
Tercera Fasta de la Sardana, a
benefiei la seva gerinamial, a l'estadi dä la U. D. G. Tambe tindrä
!loe un festival de ,sardanas amb
el concurs de set de les minora
cables d'aquestes comarques. Al.,
xi mateix es (bina com a cierta
l'estrena del nou teatra de la pla,
aa de la independencia, lea obres
del qual avancen amb malta activitat, amb un coticen per d'ora
questra de l'eminent vial.loncehata Pau Ceastals. Aquesta nova
ha desvetllat una profunda expectació.
— Ha sigut demanada la mä
de la formosa senyoreta Emllia
Cla j Vilar per al jove don Ferrän Martí López, empleat de la
companyia de E. E. A.
— Sala concedit autorització
a dunya Pietat alascorda liudoy
par a establir un servei públic
d'autornabils entre Breda i leslacia del ferrocarril del inateae
A Sarrià de Ter sala constituit, sota la presidäncia Lonaräria del president da la Diputa-.
ció i conseller de la Mancomunilat don Apesta Riera, un "Club
barrianenc , que cumpla amb
tres equipa de futbol i aviat iiiaugurara oficialmeut el ecu camp
d'esports,
— A l'Escorxadur municipal
s'han recaptat durara el mes de
setembra 21.78143 peaaetes u
sigui 4.18074 .pe.ssetes mes que
en el mateix mes de l'any passat.
— Al primer pis de Casa la
Ciutat han curnemat les calases
d'esperanto a eärrac del ductur
Josep Casanovas,

pu—
ble.
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El indio acentuó eta nueva palabra
pon evidente atención.
—.Amienal repitió Mareos.
Y pareció babear un momento en su
memoria; luego, después de algunos se,
gundos:
—Este castillo prosiguió el indio, era
una antigua mansión da familia,
eludida en sus aaguloa p or altas turres
almenadas, dos de laa eualee, adornando
,* la fachada estaban tapizadas desde el
pié a la cima, por gigantescas hiedra
de ancha d hojas, siempre verdea y fron,
dosas. Una estrecha bóveda servia de en.
trada al castilla, y un puente levadizo
caldo sobre un foso conducía al interior,
Un patio espacioso se extendía a lo largo
del edilicio, y estaba plantado do árbolea
seculares cuyas ramas ee entrelazaban.
Un hermoso caño de agua, que tomaba
su origen en los jardines de la n'orada
señorial, dejaba caer en loe fosos su
honda clara y ràpida. La parte poste,
rior de la casa presentaba un aspecto
salvaje, pues daba a un precipicio profundo. En este no habla mas que una
'ventana.., la del cuarto del conde pro.
pietario.
El viajero se detuvo para contemplat
al que le escuchaba.
• Marcos apet.45 eta frentee entre Elite

1

oes, a los que obedecía sin remordienieu.
Los III conciencia.
Sabiendo perfectamente qbe la noble
joven rechazaría e011 altivez y con
desprecio que so merecía una pasión pa,
cada en un alma tan vil, el infame ea
valió de la astucia y de la violencia,
/enastó dejar al pafs; luego, una no,
che, atavió a la cabeza da algunos bandidos amigos suyos, forzó la puerta de
la casa de Manea, mal defendida pur ¡lit
solo criado, e incendió su morada, arrebatando a la pobre nifia, con la cual
huyó.
Blanca peenianecid seis meses en pela
der de aquel bandido. de quien ora eaclava y víctima, sin que se oyera hablar
de ella.
MIS pesquisas, ami las más activas,
fueron infruetuosas. Todo lo que patio
averiguar fu ei el mimo re del infame //autor. Este hombre so llamaba La Ches.
naye.
Yo habla encerrado en mi carnean Cl
ap arato de rr.1 amor, desde entonces tan
desgraciado, y nadie, ni aún el conde,
fuel mi confidente.
Des e sperado, partf para Holanda.
Algunos años deaptias recibí umianna
saja del conde anunciándome su enea.
miento e invitandorna a qua le lacias')
Una visita para ver a su bella esposa,

— Properament sera augnaintat el nombre de trens da la linia
d'Olot a Girona, sortint-ne ratarlament un a primera hora'. da
l'estada d'Amar fins a Olot,
d'Olot a Girona per a enllaçar
amb el lleuger que surt cap a
Barcelona a les 1210 1 un de Girona a Amer que sortirä al migdia.—C.

ció de la nava eondneció d'aigüns
en aquella indrets, les guate proveiran a les moltes familias, que
des de pne venen construint benics xalets. constitnint actualment un dels noca mas valiosos
de la neixant. 1 pintoresca vila. A
la nit es continua el ball a l'espatosa sala de la Lliga Namionalista, essent lamba molt anirnat.
— La Lliga Nacionalista ha
adreçat una carta al lieder, En
Francesa Cambia protestant del
atemptat i felicitant-lo per harca'
sortit 11.1as.

SACADELL.—Ra estat fixada
per al proper diumenge la revista
anyal del Sometent de nostra ciu_
tat:. A dit acta se li vol donar gran
esplendor, tota vegada que OnVILAFRANCA DEL PENEDES.
dea tina la remesa i benediadó de
la bandera i banderilla costejats —Segons es diu, la Casa Pairal
pels someteaistes en ubserip- del Biaba Torras i Baga, ha escid entre les senyoretes d'aques- tat cedida a ies Escotas Milà que
gusté l'Associació Católica, les
ta ciutat, de diferents barris.
La revista tindrà noe 'al Pas- guata pendrän un caire més pracsalg de la Rambla 1 desfilant des- tic de guia i preparació del joa
prés el Sometent a la Plaça da pi vent obrer.
Els senyors N'Isidre Campa
1 alargan, on se celebrarà una
missa da campanya i la benedie- nonata En Josep Ros i En Joaquim
Serrat, que integren la cocié de la nova bandera i banmissió que porta eta treballs per
derins.
— La COMISSió Permanent a la reforma, eón una garantia
d'Educada i Instrucció del Cen- de la complerta catalanització de
tre de Dependents del Camera i de les escales.
— Es traben molt aveneats
la Indústria ha perlIongat el e3patx de matricules per I anglas els treballa d'organització de la
a les escotes mercantils des curca d'autoup5bels Gran Premi
d'avui fina al proper divendres, "Penya Rin".
El sub-Comité esta ,integrat
dia 6 del corrent, des de dos
quarts de &u a dos quarts dam- per: En Lluis Cuyäe, president;
En
Josep Mascara i N'Antoni Plaze de la nit.
— A l'Acadamia de Bailes dellorens, sols-presidents; N'Os.
Arte estan exposades la bandera car Sorg, tresorer; En Miguel Escasany, secretari, i ala isenyors
1 banderins del Samotana
Coca ja hem anunciat, avui ro- presidenta da l'Assooiació de Camana l'assaig de la missa "Cura vadora, Associació Católica, CaJubito" i altres caras populars sino Unió Comercial, Centre Agrf
de l'Aplec del Roser. Els assaige cola del Penedes, Centre Republica. Autonomista, Centre Repela
es fan a l'Acadamia Catalica
— El proper dia 8 comença - blieb -Federal Radical, -Centre
ron els partíae de futbol del Cam- d'Unió Republicana, eesbart Chapionat de, Catalunya (primera cal "Catalunya Nora", Niu d'Ara
volta). En dit die jugaran da Sociatats Choralls e EI Penadas"
primara e q uipe del "Barcelona" i "Obrera de l'Afonde' i Societat
i "Sabadell", en el camp del Cen- "La Principal".
Sala vint-i-un els automails
tre de aporta", d'aquesta
Inscrita.
tat.
— A majan d'aque.st mes el
— La Junta del Pomell "Voliaines" prega a tatas les associa- "F. C. Vilafranca" abrirä un condes que diumenge assisteixin a cure de segun equipa per tal de
l'aplec del Roser i essent impos- seleccionar aquella elements que
sible convocar reunió abans del puguin constituir un segon tearu
dia 8 ea recomana a toles fea fort.
— L'Eebart Choral eCatailua
"Voliaines" que desiLgin asaisa
tir-hl que passin per casa la se.. nya Nova" ha obsequiat m'ab escretaria. Arder:u, Sant Pere, 24 , collides serenadas els seus socia
abans de dissabte, an seas dona- que han retornat del Marroc.—C.
ran instruccions.
REUS. — Organitzada pel Club
— El perlode voluntari per a
por ..u, ha tingut Ilac una 511—.
proveir-se de les cedulea persa- lk
infestacia
arompanvada ilama
nata d'enguany finirà el dia 15
Banda de música. per a anar a
de l'actual, amb l'objecte d'evitar cl periodo executiu d'expe- l'estada de M, S. A., amb el ti
dició deis documenta contsiga de rebre traj nefalment al campa)
ciclista, M. Sans, per l'ay er obnata.
— Des del dia d'aval fins a tingut el segon lloc en les proprimer d'abril dal proper eximan- vea ciclistas del Campionat esci la Comissió Permanent d'Hl- 1 panyol. realitzades a Baradona.
— Els equipe Sportiva Catalasenda celebrarà les seres sessions
tots els dimeeree a les 6is de la na i Reo. Sport, han jugat
partit
de feabot, triomfant el tim
farda, a les Cases Consistorials,
en substitució dcl dia i hora en de la Sportiva, per un gol a zcro.
— Durant el passat mea la
que actualment celebraren
policia urbana ha urastat 136
aquella actas.
— Segarla rumor circuid t fa sereais, entre elle, 99 denúncies,
poca dies començaran ala tre- i 25 expulsions de subjeates sosballs preliminars de la foradada p i tos os.
— La Comissió provIncial no
(Pie travessarà una nart da Sta
badell per a la continuada del ha celebrat sosaió per falta de
tramvia alarida per Castellar. nombre de diputats ' nou sera
convocada pal goveruador civil,
Caldea i Sant Fetal.
d'aquí poca dies.
SANTA COLOMA DE GRAMA— A les Cases Consistorials,
NET.—En la vinent aetniana eä l'alcaide, den) Ra paren Salvat, ha
farä palie el programa detinitiu
celebrat una reunió ami) els adro
de la grandiosa (ceta q ue laassua guars, tradant del curupliment
dada Euterpense deis Chors Ja
Clavé ve organitzant pel ilia 15 de la jornada mercantil.
— Per falta de postors, han
del present, amb [p alia (nomanatjar al gran masita, iinic En Jr,. natal declaradas desertes las aubhaates
pe r a contraelar la pebel) Anselin Clavé.
e- El pasisat. 'humanice, a la dra partida a fi de i'miserear lea
tarda, en la barriada "Lee Gal- carrateres tia MonIblane, a Sana
leras", q ue forma part del mal ta Colonia i de Altffler a Santa
eixample lii barrita un animal hall Crea de Cala f-ell.
d'orquesta, a iniciativa de l'acaba
— Al palde de Feo ri. Pau Fadalat propietari N'Emili Salguera. bregat va tenir la desgracia gua
lin, cooperara-hl omita propia:a- li explotas Peacopete, causant-li
ra, a fi de festejar la inaugura-. ferides greus en diverse a parta
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montada en una hacanea negra,
Ikó a un joven.

e1111:011.

Este, viandola sola, pidiale ',m'anea
para acompañarla. Blanca le coneedia
este favor, que el que lo solicitaba era
un mucuacho cortés y cometido.
El joven caballero, mirando a Blanca.
la había encontrada muy hermosa, al
oírla quedó !latinizado de su tu lento, y
en el muntente de despedirse de la joven ésta se llevaba el corazón de su
acompañante.
Este hombre, que Intima había amarlo
corno entonetia, y ve no debia vahar a
amar, ara yo.
El indio hizo una pausa.
Dosgeadadamentr, prosiania luego, al
die siguiente me ha precie) partir. Deja
• al ronda sin enlatarla nada respecto a
mi emanante° de la y apara, y Me Puse
en camino llena el alma de los mäa sie
niestros pensamientos.
Estos peesantimientne debtan
sarse. Dile meses &apilas supo que la
q ue yo amaba a a ahaha de ser herida por
una catástrofe terrible.
Otro hombre había sido avasallado por
la belleza de Hierra: pero este otro era
un miserable. un bandido de la peor (18.1
pecie, qua hacia gala en todos los con.
Luis de Frutan) da sui imatilatea ¡arce

del cos. Fou traslladat a neme
Corresponsal.
e
Gremollers, 4. - La subasta, cel,br.Ida
ara de par., per a lada:daza de les
obres d'emped n 4 del primer tros de la
carretera que travesea aquesta ciutat, ha
estat concedida. a la Societat "Foment
d'Obres i Construccions" per m5.594 pes-

letra; la quantitat assignada en pressupost pujara a 131.993,7o.
—Per R. O. sha ecncedit la snlivenció

de 25. 000 pessetes per a Ceatiallae les
obres del poni sobre el Beséis i caed
venial de 1.lontorns a Vallromanes.
—Les collites en aquesta comarca, durant tot l'any, han s i gla esplèndides, com

ben pocs anys shagi vist.
Tols eh produces de la terra, el Valles, han donat &harma tres vegades més
que en anys passats, cosa que reconeixen
fins els mateixos pagesos, que molt
cilxnent expressen Ilur alegria quan de les
collites es tracia..
—1 la retornat del Guayaquil (Equador), junt amb sa familia, el nostre amic
i compatrici el ferm nacionalista En Pere Maspons i Camarasa, qui ha fixat
residéncia a Barcelona, on té establert
impor -Lira negoci en combinada, amb el
que la casa MasPcus d'aquel' país té ja
fa r.nys establert.
darrera sessió que ha celebrat
_7
el noStr
e Ajuntamern loe aprovada, pel
vot mitim del Consistori, una comunicació en la anal, pels diputats a Coas i
provincial, En Francesc Torres i En
Xavier Flaquer, ices dos fills de nostra
dutat, ci propósava que d'ara en avant
s'auornaleis "Carrer d'Esteve Garrrell"
el tros del dels Caputxins, que va des
de la carretera a la via del ferrocarril de
França, i en, per estar-hi emplaçat el
Casino, fou el L'Ira transitat pci vell
publuctu i catalanista de socarrrel en sol
últims anys de vida.
—Es objecte de grana elogis el resoltat que han obtingut els alumnas de l'Escota de Segona Ensc-iyanea en cls era,
mear d'ingres que acaben d'efectuar-se a
l'Institut d'eixa capital.
Dos única deixebles del nostre
que es presentaren amb els &SO que aspira y en a cursar alts estudis, tots dos han
obtiagut una de les 35 ¡estricnIna d'honor donades en renyida oposició-i tots
dos l'han obtiuluda, ocupará els dos noca
primers. Els dos joremets que tan be comeneen Ilurs estudis es diuen Josep Gendra i i són fdls de lamines modes-tes de riostra ciutat.
Denles, en Josep Casademunt, deixeble
també d'armes: CoLlegi municipal, que
dirigeix el ¡ore raestre Lii Pere Vegi-é,
ha obtingut matrícula d'honor en l'eximen d'ingrés a l'Emiola de Comerç.
D,3 de Le PUBLICITAT ens plan saludar
fervorosament als aprufitats alumues i
a liar mesure.
—Al carrer del Doctor Robert anit se
celebra la capvuitada (Id barri de Santa
Es p erança. ami, concert a la "Unió Lliberat" i ball al careen acàrrec de la xaranga susdita.

LLEYDA.—A l'aplec de Poblet
hi assiati un bon esto l de joyas
nacionalistas de Lleyda, quo para
len amb entusiasme de la gran,
dioakat de l'acta.
La "Joventut Republicana" que
tosté a Lloyda l'ideal nacionalista
radical hi envía una representaa
cid expressament delegada.
—Va iutansiaeant-se d'una
manera molt activa la propaganda nacionalista per aquestes cona
trattas.
Ultra ala actas celebrats a Ba.
jaguar, 'l'arregla Borges i pobles
de menys importancia d'aguaste&
comarques, uhir tingué lloc a
Granyena un mitin en el qual
prengueren part part l'ex alcalde
de Lleyda N'Humbert Torres, el
jove propagandista del nacionaLame radical Lii Fermi Palau i
altrea jo yas de la localitat i de
(ora.
Lacte tingue un gran axit.
Per al dia 15 del correal s'anule
cia un altre mitin a Borges, en el
anal pendran part els senyora
Maciä i Torres.
Aquest donara lamba, el dia lo,
una conferancia a la "Joventut
Nacionalista".—Ca
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—lbs aingularl dijo al fin; aarecema
haner visto en mis tilleñOS...
Larga, se interumpid bruscamente.
—Es una ilusainl afiadia un cama
cho de mi fantasfa ataano hubiera padudo ver ni aun en sueños, un castillo
sentejanfe al que acabale de describir,
yo ignoro lo que es un castillo de Frau.
cia 9 y sin embargo...
—El caballero que habitaba este da.
minio, nonlinua el indio siguiendo (ira
viaibla ansiedad los divermos sentimiena
trisf/o5 311 reflejaban en la 118onotala
exprasiva de Marros, a ra de una iinstra
y antigua familia bretona, y Se llamaba.,
Paro 3U nombre no haim el caso.- le Ha.
mara simplemeinte el rondo Enrique,
P.e lo deMII.S. Os hablo de cosas que no
pueden intereaaaos... y os privo de en,
tregaros al asransa tan necesario
deenuaa de las ruda» fatigas de un dia da
caza.
---¡ No, por cierto! — exclamó Marcos
eon viveza—. No tengo necesidad de
descanso.., y vuestras palabras tiene*
para mi un atractivo que no puedo rxplicar. Hablad, pro-seguid: pero, sobro
todo, habladrne de este castillo por el
cual me intereso, sin saber por qua,
¿Quién lo habitaba?
,hombre nuble, boudadoS0,
y valiente. •
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NOTICIES DE DARRERA HORA
glaterra que es refereix a l'une
portació d'aglemerate emite- ixi el
següent dictamen.
insistint en el
La Comissid,
ecu acord de 1921 i en el dietaEls tra-ctats de Comerç
ato en elevat a la Presidencia del
Coneell de ministres en 21 d'abril
de dit any, sobre la erisi de la
El
,-eluccri(5. nacional, aferma de
:iou que seria ruinós per a la in_
eliet •ia hullera nacional, toba ree dena e. estarà en pe...
ducció d,e drets per sota de la
j Goverr e t raport emes pe: segona tarifa de l'Aranzel dime
Peola
j
ó
a
Proa-te
inte
t.e.
»
j
.
e
pertaciei vigent, i estima que resepa.» Nee eu al, sobre el Tr ac tat. pecte d'aquest punt, deu el Go_
.Irtgeat erra.
vern entaular noves negociacions
Govera l'exaerrinarä en Con-' emb el Govern angles, encaminaI de ministree, després ere des a aconseguir que es prescinVrei el Itei. de- Salamanca, o si. d'ese si ee possible, que la rea en el Coreen inc és possible haixa de quatre peemetee per a un
r elebri ei 4i &
mili() de tones do acató, o que es
Deepres dei a studi d'aquest pa- redneixi a la meitat d'aquesta xi_
deuen
tren
que
Gnvern
rer, si el
fra la importacid que ha de ganv e tear se alguns extreme d'ell,
dir de tal tracto de favores disru1: ean aque. ina amb l'emD'acvrd amb el dictamen de la
bruixador d'Arelaterra i al non - Cnmissid permanent de la Junta
wert eerä arenal i publicat en la d'Aranzels i Valoracions, deurà
quinzena d'aquest mes.
'retires del projecte de Tractat
Pedem as..gui.-ar que aquesta
la reducció de 7'50 pessetes, de
r n va e ezreia n4t eonstatuirä les 9 que s'as'eenyalen a l'Arane
ero difi eultat impertant per a la rel ele aglomerats.
!.1.r7na del convoni, 1(144 vegada
La Comissió considera indiare p ee e...per:ea les do, bases
peneable, en el cas que no pugui
teles
per
a
els
paiseos
e
e
td
' g
n htenir. se ee proposat en la prif elr e ariee, re 115, le eres-tia mera deatenestes ronclusions i en
-1 abd i die la eiportaciee de cera. quo la, quantitat a importar
•
tr uils !levantino.
tos objecte de rr haixa, la iniervenció i vigilància de la recepNORDED.A
EL GOINVIENI
elli dietribniment dels confinJa • siä tot !test e er a la ilr
gents desgravats per un Comed
eonveni
enmerdefin
i
tiva
del
ma
que es constituirà ms el MiniSlerl
•
eme efeenegs.
dr Entrene ale
dies d'en_
Avui s'estava redactant en el trnr en viger el quince
conveni i la mei,
M ele d'Eetat el teret deti re- tal de qualá veralsper le menys
te... de! TrafdaL
9^ran repre ernante de la indtise
mo- tela hulleraenacional.
ti rot' ers'-is e !ara
"-'-'
La importarle de les quanti!ti. que reoillten dne g rana les, es
DiU UN MsetsTRE
verifInerh,
per parta iguals,
El q,,.,-,is1re 4 -73tat be dit que
hsvia p e rnil areb el R ei cobres triburdes entre cIs dotze meses
de l'any.
de ! Traetat anib Anglaterra.
Jadependentment del l'elida! i
Cree ere le Junta Protectora
a
compeneacie pels greus
do la Produed4 Neeinual pleTpesa algunes aneditkaciens. i ei danyc que ha d'intlingir a la inarnrefee seln aciletadea piel Cert_ düstria haltera nacional, es ras
camanara
revern:
r./. I) 4.asiarietteen. eseideerä &proPrimer. — La pre sentació i
ea! , 1 . o veril de,prbs d'ara rh..
acedía-cid.
tan
pe'a
See ame.
rem
an- ▪ rp unp litin aviat roa, les Corts
d'un projeete de Hei
r..'
e( e. a 11 pessetes els drets esris en la segona columna del
RetelertleeetelOfee
per vIo carbone estran-,
En la -Alinee que ha celebrat
jr'r 'a 'n.rda la Junta de Pre- a p ee i llar imporiacid a Espanya,
SPI/SP n'As excepció quo la quant e ren) a 'a encinotria Nariunal,
p e r 4 ..,1.31,ter el Tractat amb i r lai e la qua l es concedeizi regim
tereor en efi tractat.
Ar l;'a. .'examineren tes du_.
Sesen.2-EImanteniment de les
garc
pe. postes:
"nriries"
per cabotatge i a l'exPro; deis seriyors Frederic
'Eeheear , :a i Gregori Precies Ur- eorteeed i la seVa ampliació rnentre cl projeci e de Ilei previst a la
vejo:
Prt;,,ar: Fi projeene che 'Frac- co nelkeisió preeedeint no siga
tal aunb Angesterra no pot apro- ;ifirovat en la quantia necesseria
3ar se p,r estar en evatradiecuf per a que poi/mi continuar exploamb l ,. ,rreepIe teesainant de la tant-se les ruines espanyoles.
1'eeter.—E1 restabliment atiene
lee de 2,2 d'abril de 19'22, pel
del ti de janer de 1923 de les laque?. per a e l e' e! 'enrera
r:roe
esperials per al transport
enereilir e-blieee en la segona
i r t • t• ferrocarril del carbó nacio-celen/ea de l'ara o e- I, AS ohligat
fat ereelie
eepanya aventalges nal antb els aumente que han
equiva1eei . n la redueriA aran _ &otee. / tes denles tarifes
vi:art .—La immerr ,
zeleria en s free, per Peltre pala
eeetraei-e ço que no passa en 'ile III P atIlreß anead,, por a que es
consta/letal exclusivament carbó
a q atad e.
ruususnu en tole els serveis, con&gc.:e El rnedi mes adequat
rar.tee i suministres que depenC ,..-W•r2; ' : :r nostre relarione co
d'in
de l'Estat o rebin d'ell subInarcaal,.b 0 1 Regne Unit, es
metual del reptil qsyt nci6 o protecció especial en
ull,: evulga turma que siga, sende raree I P9 s favoreecuda.
se mes excepció que un 15 per
Terci o : ' Iso coeformital amt,
100 del consiun dele ferrocarrils,
pree,ep ! .. e enetilueiontie debentoteat e. , Miele 55 de la Cune- e: bu poden obtenir a Espanya les
classes especials que per als seus
e:11,W. requereix la enticerreecia e'ena llei especial per a .ervels necessitin; i
Quint.—El Govern dictarä les
reiftet- e rel Tractat, ne sois
Pr lada7arin del seu termo, ai- disposicions conveniente per a
que
en cap cas aquestes mides
ró per-;?s en ell s'estableixen
preseer e e,na anab relació al ra- puguin contribuir al encariment
gua tr.iaei, aireit administra- del preu normal del cartel.
Per fi, els que eotscriuen,
tul. de p ro cedements judicials, etWs-ea, que ob t iguen a sotene- s'adlieeeixen a (luan per altres
teet a, la consideració parlamen- senyors vocal s'ha proposat
Me la reducció a un any del tertaria.
Quart: Que donat compte de me de vigencia del tractat, de la
ea normalitat present, el terme necessitat de que es cuinpleixi la
Ilei en quant a la clàusula de nade duració del Tractat, es Iimiti
id mes favorescuda, i que, per a
a un any.
Ouint: Que les mereaderies a que el contracte entri en vigor,
• .'apliquin les aventalges del es precie que lee Corte autorit7,actat, siguin exelirstvament les ein la seva ratificada per una Ilei
.1.
orisrinäries i procedente del Reg_
TI A Unit, en la manera tern s'es;tutea per fallida
tableta en els Tractats m'ab Frau
ça1 euissa.
SARAGOSSA , — Continua amb
Siot: 0/19 !amb , , a semblança aetiWtai la tramitació deis autos
de l'ad ipueat es ele. convenio adate per la fallida de la. banca de Filie
Fren en, Sutsea) i Noruega,. s'ex- de: Vetee Repolles, amb Resistenc luirte de la eläueula de nació
cia dele Retrate don Manuel Alm4s Lavoreseuda als favors que bareda i don Latino Castillo,
E spanya hagi concedit o pugui
El jutjat ha començat la ineauce ncedir a nostres Protectorats, tacier dele bene,
llibres iefectes.
a Portugal i a les nacions hispaE,3 calcula en 500,000 pessetes
no americanes.
!import. dels efectos ocupats, inSete: Que per tal d'assegurait eloent en
l'e xporlacie fruitera espanyola es minals i la, cifra els valore noal portador.
treelli del Traetat la facultat quo
Es creu que eón vuit les peres re rva a :Inglaterra de prosones- responsables de la fallida.
hibir o restringir la iinportaeih
de (imites en el vas de guerra.
COMBINACIO DE MAGISTRA' Vuele: Que es dele' lliure
cl ueivilat i preferencia establerTURA
, le s o que puguin , establir_se en
Un
die
d'aquestos
q uedara ulti• Suecesiu a favor deis súbdits
, o zocietatre esparreolas en relació mada una important combinacid
a la contrnetacid per a obres i de personal de la magistratura,
servels pública,. sobra l'oblanció que té per base la jubilad() del
th ceneessions administratives i reriigistrat del Suprem En Merla')
eujan i probablement Llorera
sobre materials de fabricació nainotiu a la proviseih dele cärrece
cional.
president i fiscal de 1 7 /audienNave: Que es tregnin del Trae.
•hi t s rebaixes, aLargades. ~Ir cia territorial.
,barnes 1 capee.
LA "GACETA"
Aneaste dele eenyors Cela
El diari oficial publica:
Vocals qua Ireakememear f
Reial Decret de Financies (lime
rfi era rhonor de ptallwiddr a. sea
el capital que ha de servir de base
ge
rn•>1144 que, p si aquant a la. part a la liquidació de (mutes que codel reelee div Inmoble ame Art
rresponeer exigir per contribucid

DE MADRID
parer de la junt
de Prctecció

infnima en l'exeretel de 1920 a la
societat francesa "Societat General d'Aigües", de Barcelona.
El dit capital es fixa en pes,:
actos 33,746.15610.
Reial Ordre disposant que ea
eoncedeixi un nou i improrrogable termini perquè els importadors de mercaderies que hagiu
satisfet el recarrec per depreciació de moneda puguin soLlicitar
la devolució.
FIRMA D'ESTAT
El senyor Fernänder Prida ha
sotmes aquest matt a la flema de l
Rei diversos decrete de diferente
ministeris, inclús de la Presidencia.

EI ministre d'Estat ha dit als
periodistes que entre els decrete
signats n'hi havia un de molt ura
gent del ministeri del Treball,
EL QUE VOLEN ELS PROPIE-

TARIS
ifa visitat al ministre d'e Gràcia i Justicia e/ Comitè executiu
de la Camhra de la Propietat Urbana. d'Espanya, acompanyat pel
president de la de Madrid, comte de Casal, a l'objecte d'apoiar
tes gestions que es versen fent per
a trobar normes que, sena« lesionar els interesos (lis Regates
ni dels propietaria, garantitzin el
dret de la propietat i resoegui el
problema de la, vivenda.
DECRETS DEL MINISTERI DEL
TREBALL
S'han firmat decrets:
Regulare la creació i funcionament deis Comitès paritaria.
Creant al ministeri del Traban,
Comen; i Indústria una comessió
aasessora del Govern i de la representació nacional en l'Orgdnitme internacional del treball
per ele afees de la competencia
del dit organisme.
Aprovant la reforma dels estatuts de la Mutualitat nacional del
segur agro-pecuari.
Coneedint el caràcter de collaDoradora de ITnstitut Nacional de
Previsió a la Calza d'Asssegurances Social i (fEstalvis d'Andalus
ala occidental.
Nomenant president de
tut de Comerç i Indústria al marques (lel Rincon de Sant Ildefons.
Nomenant vocals de l'Institut
de Comerç i Indestria als senyors
oue es mencionen.
Nomenant voeals de L'Institut
de Comree i Indústria, amb caràcter d'interins, als senyors que
s'indiquen.
Autoriteant al ministre del
Trebale Comen i Indústria per a
designar amb el ~ele caräcter
el secretari general i els secreta
-rla
de secció del dit Institut.
RED» PAti A PORTUGAL
La Legad() de la República
portuguesa a Madrid ens prega la

ineercia del següent comunicat:
"La Legad() do la República
portuguesa oposa el mea °atetóele iterrainant desweelenient a
lee neves trameses novament des
de Vigo per alguna periódica de
Madrid sobre movimente revolucionaria t consegüent perturbada
de l'ordre a Portugal ,
Aquestes noticies no tenen cap

fonament.—Eavas.
A
Dame, passat sortirh cap a Gie
nebra el sotsecretari del ministeri del Treball, comte d'Altea,
per a asistir a les deliberacions
de l'Oficina Internacional del Traban
El substitueix en el °eme, interina/nene el marques de Val..

del mate en al sentit do que l'exministre d'Estat, enyor marqués
de Lema — per que lo ded vescomte d'Eza de ja vell — apareixera encartat en l'expedient
dcl general Picasso.
Aman) del marquds de Lema
posaven en dubte semblant mas..
cartament. Afegfen que la responsabilitat que pogués tocar al
marqués de Lema seria molt atenuada per no estar relacionat
amb el problema menee del desastre.

efectuats per Airmanya en d'ye",
fies formes i acemite ddsrecde tttole, des de l'anille bici al ICLO raaat
present, que per ale efeeees del
resum de la Comissie de Iteparaeions de el el l a primer de maig

LA CREU 1 L'ESPASA
Merares as celebrava la reunió
del cap del Govern amb 91 general Burguete estigueren en el
weisteri de la Guerra el Para
Revilla i el coronel Riqualme.

1.1.8 EVACUATS D'ESMIRNA
Esmirna, 5.—El nombre Me
greca i estanger s evacuate fine
Ira s'eleva- a eent setenta set
La evacuad() s'efectua en vaixiii.a
de diferente nacionalitats, per()
Sola. el control de la marina anedamericana.--iRadio.
LES VISITES DE VEIVIZELOS
París, 5.—Derna divendres
Poincard rebrä la. visita de SL. Ve-

divia.

L'ESTRANGER

Agraiment
En la Presidencia del Consell
e 'han rebut molla telegrames de
subalterns donant les gràcies al
cap del Govern per la firma de:
decret creant el Cos de Subalterns
do l'Estat.
EL DEORET DE RECLUTAMENT
EL CUPUS DE SOLDATS, DE
CATALUNYA
El "Diario Oficial" del miniote n de la Guerra publica el decret
cridant a servei de les armes a.
90,000 bornes, dels quals corresponen:
5.413 jcrves procedents de revistió, als quals pel nombre obtingut en el sorteig hagués correspost l'inglete en ales dono haver existit la causa que motivà
Ilur primitiva classificació;
618 als joves que han acabat
els perlloagainents i que per
igual concepte els tui /legues correspost servir en files amb ele
del seu reeruplae.
83.969 als joves de t'actual reemplee, havent servit de base de
iupus per a constituir la primera agrupació del contingent;

119.461 declarats soldats i asignatiC-se a les calies de Baleare
Canariel el 80 per cent, segons
n ii;posat PI , la base quarta, Ile_
tra 1, de la Ilei de 29 de juny de
l'any 1918.
A les iones de Catalunya
‚responen als següents cupus:
Barcelona, 768; Terrassa, 957;
Manresa, 837; Vilafranca del Pee
necia, 717; Tarragona, 671; Tore
Lose, 779; Lleyda, 836; Balaguer,
166; Girona, 829; Olot, 679.
A Mallorca-Palma, 573; Inca,
087; Malló, 168; Ivissa, 100.

DEL MARROC

COLRAT, MINISTRE FRANCES DE JUSTICIA
París, 5. (Olicial).—E1 senyor
Barthou ha estat nomenat president do la Comissió de Repara._
done.
Ila estat nomenat ministre de
Justicia, el sota-secretar1 de la.

Preidencia, M. Colrat.—Havas.
L'ACTITUD DELS §INDICALISTES NORUECS

Cristiania, 5.—E1 Comité da
eorganitza,tió nacional seelicalista. ha resolt per 62 vota contra
15 la retirada de dita organitzaeió
de la Internacional sindicalista
d'Amsterdam i d'enviar, amb fins

purament informatins, due representants seus al Congres de la.
Internacional roja de Moscou.
La qüestió de l'actitud de l'ore
ganitzace6 norbega respecte da
la Inteniacional sindicalieta roja de Moscon seré resolta durant
la celebrada del Congres nacional que ha de conatituir-se l'any
1923.—Havas.
LES ELECCIONS PREu,.........CIALS A ALEMANYA.
París, 5.—Telegrafien de Berlin al "Petit' Parisien" que les
eleceions de president de la República lean estat fixades pel dia
3 de decembre vinent—Havas
EL TOTAL PAOAT PER ALEMANYA
Parte, 5.—"Le Matin" recorda
que amb ocasió de la darrera reunid del Consell Suprem, el primer ministre anglés, Lloyd Georg
ge, declarà que Alemanya ha pagat ea 10.000 miti gue de mares

or.

UN NOU ENCARTAT
S'ha comentat molt aguaste
tarda en els cercles polfties la
nollcia que publica un periódie

A propeeet d'alzó, asenyare el
referit diari que la Comissió de
Reparacions acaba de publicar un
AS lat ollcial daluta els pagaments

de Pany actual.

Estableix clarament "Le Matin", treient lea dudes del eitat
resum de la Comisan) de Reparacions, que el total pagat per Aleman ga no es rearma), pel primer
ministre britänic, sinó el de
4.977.507.729 maree oh—Navas.

nizelos.—Havas.
Londres, 5.—En l'entrevista
celebrada entre el serryor
ambaixador dels Estats Unáis a
Londres i el senyer Vanizedee,
aquest Ii indica que América pbdria prestar el seu apoi a lee redeindicacions de Grecia respecte
de tocupació de Tracia per has
trepes anadee fine a la cometerla
evacuació dels cristians. En eta
cercles ben informats es creu gula
les gestione cit 'reniaelbei pro,
d'Amèrica no han obtingut un re,
sultat satisfactori per
Hayas.
eees•ra pen NO TROVA ALLOT.
MENT

Palerm, 5.—El rei Caaritantf I
/a seva familia continuen altote
jant-rie a bord del cuirassat Patris, pula per mes gestione que
s'han fet no ella pogut nrobar encare un allotjament adaquat pes

DE BARCELONA
Conoert de la banda munieipal a Sarrlä
Anit passada la bamba inuaicie
pal donä l'anunciat cancele a Surriä, a /a placeta que hi ha davant
de la ex Gasa da la Vila.
Va acudir-hl un palie nom-.

hrosisirn, escoltaut molt sileueiosamerrt reecullit progiania ene
publicavem en nostra edioia
d'ahir,
La banda fon malt aplaudida
despres de totes les, composicions, pera sobretot el mestre senyor. Lamote de Grignori, el qual,
en acabar, fou ovacionat.
En els balcons de l'actual Ti.nenvia d:alcaldia hi edsgereen dietingideb famtlies de Sarria. ende
el tinent d'alcalde serme Maja,
ele regidora senyors Guarro, Bate
lie, Miquelerena i Gabarra i llarg
respectivas familias.

S'ha posat

a la venda
el volum
primer de la
HISTORIA
NACIONAL

CATALUNYA
p r

Antoni Rovira i Virgili

EDICIONS

PA TRIA

Diputació , 95
Tieleifori IO7 H
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De venda
en els principals Kioscos i llibreries

Tots els catalans han d'adquirir aquesta obra
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E U, PRINCEP .BLANC I
g -d'En Josep Maria Folch i ff,

•d c Es despatxa a comptaduria. ri
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Nit, estrena en aquest
teatre. do ia comèdia en 3
anee de N'Antoni Paso i
Josep Rosales,
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Monumental i Mialkyria
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NI. L'Amenicé, per En

g Douglas Eatrbanks; Vena çuts por la vida, per En
• lliam Dunkan; La senyore▪ ta Virtud; El cap; La can• teesa del pebrot blau. Diu_ a
• menge, iiit, Ela tres mos• qi etcrs, adtC, capitel. Poca▪ dora sense culpa.
•

.

•

Frontó Principal

Palace

Avul, dIvendree, tarda, a dos
quarts de cinc. Dos grans par
tits. Nit, a un quart dones, interessante partits a 45 punta:
Irlondo i Palau, contra Sarti
i Gastafiaga.
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Exit enorme
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Estàtues animades
Exit sense parid
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Saló de la Moda
PALAU DE L'ART MODERN

Pare de Illonljtilog
Exposició de models, manufactures de luxe, oberta al pti_
bite fina al dia 11. Entrada, al
maLi fins a les dotze, 1 paseata.

Per la tarda, pasieig de maniquís viventis. Exhibició de modele de vestits, pelle 1 barrets, de
5 a 7. Entrada, 10 peasetee,

Licor del Polo

Excel.lent dentifric de gran poder antisèptic. El seo lis constara
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigle d'èxits

Despatx,
Rebedor,

O
•
a

Saló,

Temporada filmo
Granassortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xesters, Generes per a
Abrics i articles blaus i
negres, Camusses 1 generes per a vestits jaqueta.
Vendes a l'engrós al data

Retalls els dilluns
divendres

SARNA
Cura ràpida

400

Tots els mobies

çARNicIDN
;'ßz ADELL

110 PIS

EL UWIVERSO
Ponent, 3 bis, B

U

RANTINA E

Ronda de Sant Pere, 15

1,700
1,700 pessates

O.

J. MIR VIVE, S.A.

370 pessetes
500
260
170

Menjador,

.

11

PANYOS

MOBLES
GRANS REBAIXES
rizirinitcri,

IN

3.—Cabaret continu de
set a dos quarts de deu i de
dotze a les quatre de la ma-

CAMPIONAT DE CATALUNYA

VARIOS —
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LA BUENA SOMBRA

FUTBOL-

aBBeIRBBISBIL11111111•»1•10•12

zi=

MUSIC -H ALLS

laaaaaaaa•aanaiannaill fluiterizaaaaanaaaaanag

•

LOS SANOS DE SOL

dissabte, 7
Estrena de

. " eo,

▪
Avui, divenires, Els tres
• mosqueters, sisó capilol;

Lo pisado, o concluitio
o guardado

I 1.1RIC CATALÄ
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La ni& de verbena 1

VIRE
INRI
L
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•

tarda, a

Avui, divandres,
les 5:

e

l•

divendres,
Quintet
t'Urna
de la » Metro"; eta de
l'obra Ull per ull (excluelva
d'aquella gffl/NES‘
srral1a Eral
altura Vareas Asaa eximseffek
Son de la eemeate Liejk mil/1A
per
ihROLI) WGICWOOG
1 la clnkille men fges
de
all, toagnific progre,
nui. Tarda
ma. Nota: Avul, direndraa I dame,
dlasabte, de ala a salt, es despattaran butaquesvuumeratlea per a la •
inmute especial de les sis del dinmenge, Dame, estrena de II pel-1/cali paslcautt q julansent
elusiva). Selecto programa "Elecuit", el drama Interpretat per l'actrio Meriam Cooper. Important: •
Aval es projectark una pel_licula
a donar Idea de l'obra El nol,
per Charlot, en la qua/ apareixen
ahumes escenas autantiques de 1.
l'asSumpte. AqUeSt film teestrenark
la vinent actmana, coas el Mee
gran eadevenlment clnemalogrt-
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Companyla de comedia
QUELL - TUDELA - AS-
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Magua-

gE DijOus, 12, tarda, a les 5 I
s Espectaoles per a Infanta
e
ii
og
•
ESTRENA

Palto de la CineMategratie

•

Oran companyia dramatice cas- •
tollina ROJAS-CAPARO. Aval, dicenares, un, a duo quarts de ;tau,
Prz.frami espeezzb Primer, el .11- •
lies en un acto Ceba fina; abren,
el celebrat drama en tres 640.11 de
l'inegne Benavente 1-A
•
RIDA, creadd de la ee a actriu •
Anodina Capera, secundada Per lea •
prmelpala parte de la e( mantilla. •
Dissebte tarda, gran ~Mea popul ar : Doña Juana la toca, mina 18
de C3331116. NIL, estrena a E.spanya
del drama pasional en
actea
La mujer omento o el mayor de los
m'anemia.

pr .

TerrÑgIaeAtlÒtio, 4d. Merralelli
Espanya-ltipiter, id. eya.
Par entradas i lentita , en el
oamp do jóc i1 &a del partit,
des de les 9 4e1

Arletogratio eald
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Ofrende«. erresuare len

RUMA

P

frago4ptas-Asalte,

•Farrnacia•

ellabeea

MAGATZEM DE

GRAN

MOBLES
DORMITORIS

MENJADORS

Preus baratissirns

les
les
finada. -

López

Diumenge, 8 d'octubre, a les
315 tarda'
Europa-Español,
camp Europa.
RESTAURANTS
DON
u
Sabadell-Barcelona, id Sabadell.
Orlas - Leonla - Gallego
Unió S. Sans-Avene, id. Sans.
DE TEATRE a casa RON (Davant de l'Hospital)
▪
Avui, divendres, tarda, a a Martinenc-Badalona, id. Madi_ StIRTIOA TEMPI. Restaurant especial.
•
nene,
U
les
5:
Gran
MatinOe
Selecta.
Pein, Grane! 1 Mariscos. Quintana,
illA11- DE
• L'entrenis La primera a
111▪ siesta i la formosa saraosle la en dos 4.7E03, gra q ir.omf
la II 53 o 11 la II SI II ti E Si II 1S II la 0: 13 11 11 11 11 a le su u II fa 11 II 11 IR II 11 11
• d'interpretació:
2:3
•
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Mi 51
EL NUI0 JUDIQ
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intlengloammigiam••••
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Nit, a les 10: L'entremés
•
al ni
El caprlohlto i tercera re- III
111
23fiallilliangusnazzwassi ▪ presentació del sainet en E
ei ,r,- 51 i 111
,..
a
a dos actea de Cartas ArmiII n in
NOVETATS • 3 ches i Alfred Trigueros,
a! i.
-21
a música deis mestres Calla- •
u -1C igi II
•
• ja i Estrem • ra:
Circ Equeettli ii in
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EL
CONDE
DE
LAVAPIES
Grundlog a companyla de Sr. Ven-.
112A
:1: 13 ii , a
• O NO HAY FUERZA CONJr^ Gmaas. Aval dl y endrea. 11113,
•
a Des quarts de bou, esa reata&
•
TRA LA ASTUCIA
•
deis 5 debata del dijeut Lee
° E ¡d i!
•
Dissabte, tarda, El nú- 3
asthons, Teto Kerunea, aldud 3-13c‘jl Li... ILI : in
my, Togo Nata I Stairy Bree, ver▪ mero 15; fin, El emde
clkier sueces de Cosario arce amb
• Lavap lea
ei .ti a
llur serva rasca-cela Lee 3 Nor-

1

J.

ELDORADO
Companyia da sarsuela

44, CARME, 44 I

1

e.

,-, 222

Lurte, Freree Chalet, Te. Goal= Ojete, amb llurs la g aalts mortala. Meso. Estrato', amb els seus 30
cairnalets ealunestrate. Ultime die*
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GRAN RASTELL1
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Cada da san Mes aplaudits els
gritas clowns Pempeff, Ybeey
Emil. 0,ite, di:atine, tarda, dos
(liude de cinc, matute Ntt, a tres
queda cle del. Diumenge, dos grano
funciono Trames Nabo •lerordinaria saltadoes, Lee 3 Jupfter.
feueol ;t'Unte. camica; El• 3 toros braus, presentata par den
Retar lear..ane I
()BIEN CES
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Teatre Circo! Barcelonis
Gran companyia de vodevil i
grans espectacles
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LA MONYOS

564

so

(Montseny)

y
,

Notable e-e eet• Aval, (Usen:res,
SI Moda electa Suecia mirones, Axil
SI trIumfal: Al Quirot modera, nitre
a
grandiós thOmf de Douglaa
• bolla tilAs La %oled. del aalen,
preclosibslona
comedu
La
ceo.
de
a;
•
• •lefant (dibuizos). Aval es pro- 4 I •
a jectaran ligones de les escenes • la
le mes interesante de la gran pel-11- a
a cuir El noi, er Charlot que .es_ • •
• trenara is vment settnana. AVlal 1
Ele tres enoriquetere, per Dourilu
Fairbanka.

Primer actor: Jaume Borres
Primera actriu: Elvira Terrena
Soriano
D'ana-Arzentina-Exceisior
Dilluns, did B. Debut CompaAvui, quart de El nou Fantonyia, amb la grandiosa estrena
de la tragicomedia en un próleg mas; Cinc dies de vida; Llit engany;
El senyor Gegm. ; 1-a nau
dos actas i un resum, de Victodel matrimoni.
ria Denedieta

La mara preferida del
públic-

51

Teltres Triomf i Marina
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Gran T'entre Espanyol
Teléfon 1242 A
Companyia de vodevil I
grano espectacles
PEP SANTPERE

a

Avui, El nou Fantomas, segon;

Parió de mara; Lasca; El primoso I la bailarina; Els tres mosqueters, sitié,
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Avui, divendres, tarda, II
colosal vermouth. Ent"a.ia
i butaca, 1 pa3seta.
•
•
13.Ixant de la Font del Oat •
a
Nit, estrena del divertit • a
vodevil trancOs, adaptació
•
catalana de Batllori Pica- •
ford, amb el Mol de
-

GALL QUE NO CANTA 1..

de

•

•

in Bou sarnalliZ111•••
Teatre Victoria
Avui, divendrbs, tarda, a doe
quarts de cine. El húsm, de la
guardia; Loe Micos de la escuela i La tragedia de Pierrot,.—Nit,
ExTtää:
a un quart
condesa de Illon1ma,rtre.

▪ S. A. Industria Lechera

Gran l'eatre Comal i
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ASSUMCIO CASALS

Situacions cámiques
gran hIlaritat

Elaborada -en
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Saló uitaiony
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CINE 41.;.-

del

Llet Condensada

Cine B1)heinia

Ara!, dl eadred, tarda t nit, "MagnlfIc Programa". Grans estrenes".
notables pel-Ilcules d'Interessants
m'ya:n.0ns, entre les que Ilguren El
sensor gegant, Cien trtie de sida,
per el celebre actor pipones Se.loe Meya/arda; el quart episdll
la gran serle El nou Pantomu; el
olas Illbre de la formosa novel-la
ene malogrkfles Ela tres mottquetan I el cOloSsal flini. creacid
Douglic Fiurbanks, 1. U. LAME...
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Palace Cine

GRAN SALO DE MODA

11
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Arictocrittiques esseione artletlquta g
rota el. di«, Urda 1 nit gran- 10
, die. kan en aa PREBENTAGIO A a
- ESPANTA de 1s monumental novel- g
la cinematogrilfIca dividida en ale o
e parto, edleló de la renomenada me- a
e nufactura americana METRO:
a
ELS QUATRE GENETS DE
,
g
.•L'APOGALIPSI
_.
or
, adaptarle de l'obra din d'En
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VICENS BLASCO BeICIZ
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Diumenge, malt, tarda 1 un
•
SI ELS QUATRE GENET8 DE
L'APOCALIR81
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PER A TEULADES
Planica
ondulada de

120'7 5 con.
Ptos, 7 . 50 m.

Meteríais armats

amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA Cia.
Portal de l'Angel, 1 13, pral. :: Telefon 3344-A
Fàbrica

a Sarria.

BARCELONA

