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Lògica de conquistadors
A Barcelona hi ha un 33 per cent de veins que no són catalees. Així ho digué el cap de la minoria radical de l'Ajuntament,
'censor Rocha, en la seva recent conferencia a la "Casa del Pueea". Aquesta xifra exigeix un aclariment. I és que parteix de
regnivocat principi de reduir Catalunya a les quatre províncies
ofiriels en que fou dividit l'antic Principat. La veritat és que els
valenciana, els baleara i bona part deis habitants de l'anomenat
Paax Aragó eón tan catalans corn els barcelonins. Si de la xifra
dels no catalana deseomptem, com és de Hei, tota aqueixos catalans autèntics de la Catalunya magna, el 33 per cent del senyor
Rcirita queda notablement reduit i davalla fina a no gaire més
d'un 20 per cela. Tothom sap, en efecte, el gros nombre d'immigrats valencians i baix-aragonesos que resideixen a la capital
catalana.
, Peró no ens proposem discutir ara aquest punt d'exactitud
asiadistica. Volem, només, mostrar les conclusions que el regidor
dersouxista preten treure de l'existència dins Barcelona d'una
d'immigrats. Segons el senyor Rocha, no hi ha dret a ensenyar en llengua catalana a les escoles que sosté l'Ajuntament,
perquè aixó és un atropell al tant per cent de no catalans que
alisen an i als quals s'obliga a pagar unes ensenyances catalanes
"i a contribuir per'tant a una obra separatista".
Heu's aquí, tota nua, la lógica del conquistador. El senyor
Rocha, en la seva ingenuitat, posa al descobert la psicologia de
la mea dominadora.
Ell troba que és una injusticia que en la mitja dotzena d'escoles que sosté el Municipi de Barcelona s'ensenyi en català, a despit
de viure a la nostra ciutat un 33 per cent (més just és dir un 20)
de no catalans. I al mateix temps troba justíseim que en les duescentes i tantea escotes que costé l'Estat espanyol s'ensenyi en
castellä, a despit d'ésser Barcelona una població catalana i de
tenir la gran majoria deis y emas per llengua usual el propi idioma
estala.
Resulta, per tant, que una quarta part escassa de no catalana
que hi ha a Barcelona—molts delle simples passavolants—tenen
dret a exigir que es doni a llurs fills Pensenyament en la llengua
materna, i que les altres tres quartes parts de catalana no tenen
ni poden tenir aquest dret. Resulta, també, que fora de llar país,
hostes poden exigir l'ensenyament en la lléngua materna, i
que els catalans, clima de llur país mateix, han de tolerar, humils
i ajupits, l'ensenyament en Ilengua forastera.
Tal és la doctrina del senyor Rocha. Tal és la lógica dels conquistadors. I encara gosa aqueixa gent a cobrir la vergonyoaa
rnercaderia hegemónica, assimilista i despótica arrib la bandera
dels principia federatius i amb el nom d'En Pi 1 Margall?
Els principis federatius posen l'ensenyament en mana dels
Estafa particulars i consagren els drets d'oficialitat de la 'lengua
natur& de cada país. I Pi i Margall, no solament defensava aquesta oficialitat, sinó que basava la unió federativa en el Ilhire consentiment, mai en la força. Quan parlava de la federació capanyo l a, la feia p artir de la voluntat dels pobles peninsulars. En la
hipatesi que algun d'aquests cregués que havia de conservar la
plena sobirania, En Pi i Margall respectava el seu determini,
com respectava la independencia de Portugal i com es mostrà
partidari de la independencia de Cuba—i no ja de l'autonomia
limitada—tan bon punt veié que els cubans volien ésser independents.
Aquest és el Pi i Marga]] veritable. La falsificació que en vol
fer el flamant definidor de Cartagena es un escarni a la sang i
a la idea del gran catare,
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DES DE PORTUGAL

La primera crònica
crónica

La primera
sempre té
un f,rt eneís ventila!, i uña mena
de ',M11.1ea yergo.
lig:ui.a primera crónica es
- .• eler, petal per patea noticia
tota Sa subtiiitat
!,2riu. I per coneixe'ns inseent el que acabem de dirv e _en ara a les urpes d'una
e: e e de 'frion" i d'una petita
e.aele-infäncia.
u
--La nstra
orientacide
eJrä, evidentment,
e.H., de tots els cronistes estrene
ee ee,. El fet, l'eedeveniment sensaM anal, la noticia pnlítica, Imitaren gens dubte el seu comentad
saicer i curt, par tal de facilitarme una interprelaci6 inmediata
i cu: çr»Tta.
La "primera crónica" us dira,
•
que el que actualment ene
excita els nervis ni és l'actitud
ouriesa de Kemal Paisà davant
1.egoi ome haLlenie i la política
b arrera i desastrosa da Cotastan/i ; no ós l'assaseinat del feroç
emm ari del poble, Dzierjinsky,
O vi e emenament de Kemeneff
per la pr entienda del Consall;
eea, L ampee, les declaracions,
ens a cerl punt discutibles, que
S. E. el Rei Alfons XIII ha fet
al d i rector d'un diari portugués,
ni la p erpetua depreciació de la
M onada, ni l'agreujament económi e. El que ens apassiona i eles
e emmou és la recepció admira.:
hie, c oronada de llorers i de gle
na que el Brasil ha fet al doebor
Antoni Josep d'Almeella superat tot el que hom e erava i ha
reduit al silenci tots aquells que
op taven per Pajornament del viate
i que començaven a subratllar
arnb tintes fiarles ele motius da
les seves afirmacions, totseguit
que fou coneguda doil
"P

orto" a Les Palmes.
Es el nostre deute
mesurar
aqu ell tracas I esrear argumeats
ua Pkoe d'apagar en l'esperit dels
Wle éJSI Ileseilea, una gairebé

invisible taca negra que mes valdria que no he fos. Sabem desgraeladament l'ineeres perfid de
certes agencies en deformar les
realitats portugueses. I sabent
aquest interés, recordaronz el
mareig de Feliz Faure, president
de la Il J públtea francesa, quan
va trobar-se en aigües de llevei
amb l'aleshores Tsar de toles les
Ilússies. Els cabarets de Muntmadre van cantar la célebre caneó "Les Peleles Pole". Despees la
caiguda de Desehanel en pijama
i descalç, corrent &ves la barraca del guardabarrera, declarara
que ell era el President i (Iterara una resposta grollera. 1 a
pesar de tot no fuu rebaixada
nació francesa.
Ara, a Portugal, no ha passat
semblant cosa. El nostre Preste
dent, figura intehligent i simpätina, gran orador, va provar una
vegada mes que era capee de
treure perfil, de lotes les situaeions: l'Islam fetalista protegeix
la República portuguesa i la arde
pada a Les Palmes fou captivant.
I que vagin dient que la República no coneix l'oportunierne de
Gambettal

El que ha passat amb el "Porto" ha estat un efecte, no una
causa. Es la conseqüència de la

mediocritat que ens dirigeix des
dele tenaps de Fontes Pereira de
Melo.
La República va triomfar a
Portugal, ho hem dit moltes vegades, "perquè la monarquia ha
pardal". De tal guisa, com no ha
de trobar dificultats la nació, si
la República no té el coratge
,e--perque es essencialment senti-mentalista — de bandejar la burocracia monàrquica que en
temps de a reialesa va fea que
don Carles digues a la duquesa
de...: "Em falra un /tome de caräcter,"/
GUMBER,10

TALLERS D'IMPREMTA
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TERRA
L'expansió literaria
de Catalunya
Ara fa dos anys un esrriptor,
Joan Estelrich, i un potaje, Puig
i Cadafalch, preconitzaven ta
cread(' d'un Institut que escampes terres enllà nostra cultura.
En Puig, en un discurs presiden-,
ciai a la Mancomunitat suggeria
la urgencia d'una oficina d'Expansió Catalana. L'Estelrich,
obria Iota una pila d'horitzons a
l'esguard dels ir.tel.lectuals preocupats de fer conèixer Catalunya
al defora.
Han passat dos anys i el projecte no ha esdevingut. cosa real.
Cabirt demanar-se perque.
Hl lea' uns quants hornee aptes que des de molt de temps no
voldrien sitió roleaborar en la
gran empresa nacional d'una expansió organitzada. No hem
ressenyar beis mis esforens que
slian fet: l'Eetelrieh, Iluitant heróicament, sense ajuts considerables: els bornes de "La Revista,
posant-se en contacte amb el
alón per propag.ar en els ¡pes selentes reflectes la nostra.produccid literària; En Maseras. *En Junoy i tanta d'altres escriptors,
aprofitant les llora coneixences
europees per l'expandimenl de les
idees i al cultura de la nació.
Pere tot aixó han estat, perforen, ael ivitate nu,s o menys reduides. L'oficina de l'Estelrirh, nu
s'hi fa una obra intensa i admirable, no ha aronseguit arrlar a la
eategoria d'oficina nacional d'exPane l& Cal algtma cosa més que
la feina abnegada d'un paren
d'homes perquè aixó s'esdevingui.
Fa inolt de- temps quelaofieina
o el Institut d'expansióAes un-a
necessitat per a Catalunya. ha
una rosa, si mes no, que cal espandir: R noslra literatura.
En aquesta obra poden coincidir i aplegar-se molas esforços
separats. Si la Mancomunitat de
Cataiunya no mar pnlíticarreent
possible, per la incompleta necionalitzadd de la nostra terna, l'expansi,i oficial del nacionalisme
català, que es limiti a crear i a
enfortir una institueid que fact
coneixer arrea del naún ia nostea literatura.
El president de la Mancomunitat, que ens havia suggerit tan
belles esperances, podria comencar amb aquesta empresa—Oficina d'expansió literària—la coneixença de Catalunya a l'estranger.
SIIIP-BOY
A Olot s'esta uitimant la contitució
d'un grup d'amics de les arts i de les 1ktres, que celebraran exposicions, lectures
i concems.
—Abans de cap d'any, la rasa Jaddei,
di l'errara, llameara al mercal el primer
voluta d'una "Antología de eontisses eatalans", traduccid, i notes de Giuseppe Ravegnani. En aqueas primer v a /ton la figuren Mauro, Vilanova,
Runfla!, Bertrana, Maseras,
Alomar, Corominas, Plana, Duran-Reynula, Martinez-Ferrando, Pla, Soldevila i
Ruig i Ravenlós. l'ara unes 400 planes.
—En J. M. Jnnov prepara par a entrada d'hivern la in: murió d'un peal ro!~
sota e! següent tito! "El Mes nacional",
i, en apendix, la conferencia del Presen:
i de Vesdevenidor de resperit mala especialment apheat a les !letra i a les
arta".
—"La Conaissance", de París, anuncia
un anide de f. illalye sobre literatura
catalana.

Míting de protesta a
La Bisbal
LA BISBAL, 10.— La Unió Jue
rictica Catalana projuta celebrar
en aquesta ciutat un arte públic
de protesta contra el jutge de
primera instäneia.
L'anunci d'aquest acte ha despertat gran entusiasme, esperant-ee que hi assistirà nombres
palie i representacions del partits. L'acte tindre, gran ressonànci a.
Aquest mffing tindrà lloc
próxim diumenge, die 15, a les
quatre de la taraa, lli pendrän
part els senyors Anuguera de Sujo, Madi Esteve, Lluis Jover,
Massó i Llorens, Francesc Masferrer i altres.
Els organitzadors reben adhesions de tot Catalunya.

VOS, NACICNALISTA,
que feu reclam a la premsa,

JA ANUNCIEU A
"LA PUBLICITAT"?

El nou esquinç
Tindrà o no tindrà una satisfactória solució definitiva el confuete oriental. Pelee encara que
el recent acord de Parts esvaeixi
del tot els núvolls-sle Mudänia, els
esdeveniments de des últimos setmanes batirán fet un nou esquine
en el drap, ja tan rnalmes, de
l'amistat franco-britànica. La
qüestió d'Orient haurà tingut una
repercussió feria a l'Occident.
"Le Temps", en un d'aqueixos
Ilargs i espessos adietes del "Bulletin du jour", que escriu M.
Jean Berbette, fingeix creare que,
arranjat més o menys pruvisionalment el problema turc, la vitalitat de Ventosa franco-britän'ea queda salva. Perú les seves
mateixes paraules demostren que
pensa tot el contrari. "La qüestió
deel manteniment o de la fi de
l'Entesa — pot plantejar-se per nosaltres en les circumstàncies actuals a Orient,
com tampoc es plantejä per als
nostres mutes aiigtesos quan
jutjaran més conforme a Ilur pnlítica el re sistir a les nostres jusles proposicions per a &aligar
l'Ailemanya mal » romplidora a
executar les seves obligacions envers els aiiats."
En aquestes milites queda pel es que un dels niolius de l'actual
politica oriental de França es el
tornar la pilota a la Gran Bretanya, per no haver aquesta sostingut degudament ests francesos
davant els alemanys en la qüestió
de les reparacions.
Tenlen Bis francesos un ressentiment d'Angiaterra. Des d'ara
els anglesos tenen un reseentie
ment de Franca. El *Stmday Times" el formula auf: *La sospita que, en un moment greu,
nosaltres no llavero rebut de
Frena l'ajut que temiere] el dret
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LA PREMSA ESTRANGERA
LA QUESTIO D'ORIENT
repta en determinats cfrcols brie
tänics.
j
'Pxanak esdevé un encelen%
Hoce famosos en se decideix
austöria.
"Perlinax" pregunta al "Echa
de Paris" si turcs i greco accep_
taran el programa damunt el qua&

Com fan observar justament
l'Aetion Franeetise" i l'"Oeuvre",
la Premsa englesa consagra a la
crisi oriental adietes l'ergs i interessants per tal com, ultra dels
problemes de la Tracia en els
Estrets, parlen de les relacione
anglo_francesese
La Retro. de Bonar Law al
"Times", produí una viva sensade. La netedat amb que l'antic
líder de la Cambra dels Comuns
declarava que, si la Franca refusava de seguir-la en la seva
politica oriental, la Gran Brota1 nya es desinteressaria totalment
dels probleraes europeas, y a suc
car comentaris diversos i
sionats.
El "Sunda y Times", emane oficies de Lloyd George. vantava la
franquesa de Donar Law i plantejava francament la qüestió amb
aquests termes: "França està
arnb els turne o amb Anglaterra?" Posava despees corte exemple, a lord Curzon, culpable d'ha_
ver lamentablement cedit davant
la política franoesa.
Molts altres diaris anglesos
lsnstenen la mateixa tesi, 1 el
eNeves of the World" s'afanya
a provar en nombre de dades his1.61-lenes, que Lloyd George no
•
deixat influir mai per Venicelos. El to de part de la Premsa anglesa no es pas molt favorable en aquests moments al pri_
mer ministre; dad que l'"Observer" indica amb preeisió perque
el primer ministre s'ha de retirar i en dóna aquestes quatre

d'esperar-ne, Pe una sospita que„
sentint-lio mo/t, /m'era de qualificar de fundada."
La Conferencia de Mudänla
passant. Peró encara que no hi
ha haguSs cap nitre sobrssalt
en la qüestió d'Oriente en quedarà aqueix note i amPle esquine,
de l'amistat franco-britänica.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

CR181 MINISTERIAL DANESA
Copenhague, 10. — El cap del
Govern, senvor Neergaard, ha
preseutat la diunseiti del Gabinet
acceletant-la cd Rei, el (wat posteriarment, decidí que el senyor
Neergaard cuntinui!s en les seves fune:ona, oeupant al mate!'
temps la cartera de Finances.
Del ministeri de Gomera: se
n'encarregarà provisionalment
senyor leragle. D.3 la cartera
d'Afers estrangers se n'enearregarä el senyor Cold.
Els altres ministres continuaran en els seus lloes.—Ilavas.
ELS TRANSPORTS ENTRE FRAN
9A 1 ANOLATERRA :: UNA CON.
CLUSIO DE LA C. INTERNACIONAL DE COME119

Parts, 10. — La Cambra Internacional de Comerç ha aprovat
una condusid en la guau repeteix
la seva convicció de que ha d'introduirse una milVilat en els mite
jans da transporte entre Franea
i Anglaterra. El ferry-boals ofee
reixen la solució mis prompte
del problema per tal com el llur
earäeter remunerador pot Pasen
bastament demostrat per a justificar la orgarritzacie d'un .semed
regular, i que la eonstrucció del
tuuel sota da Mansa donaria la
solució mes complerta per la organització räpida i eticae, i que
l'utilització dambdós mitjans
podria ésser simultenia.—Radio.

ELS VAIXELLS ANGLESOS I LA
LLEI SECA AMERICANA
Nova York, 10. — En vista de la
ereixent intransigencia de les
eutoritats nordamericanes respecte del régim prohibitiu de les
bcgudes alcoheliques, las curapanyies de navegariú angleses tenen el propósit de no dirigir els
Hura hastiments a Nova York,
eubstituint aquest port pel d'Halifax per a tot el trae° arnb
l'Ami:41a dcl :194.—Ilaus.

lee tres potencies s'han posee
»encone, Es possible, es per vena
tura probable. No és, peró, del
tot cert. Cas de manifestar-se
una resistencia qualsevol, sigui
d'un costat, sigui de Peltre, en
el cas, per exemple, que l'exera
cit d'Angora /unges de pasear
els Estrets abans de concloure
les negociadons de pau o amzi.
ces en zona neutra, hi ha acoril
entre els aliats d'oposer_ele en;
companyia?
Tot amb tot, els bornes de IS:
Conferencia han prejectat dosi
vells projectes d'Assemblea: tino'
de gran, encarregada de laboral«
el Tractat de Pan i a la miel see
rien representados les set poteni
cies enumerades a la no t a del 23
de Betembre: França. Angiaterra,
Italia, Grecia, Turquia, Iugo-Esa
lävia i Rumania; aquests treballa,
comencarten el primer de no,:

vembre a Escutari. Una segotts , reunió, mes humil, que agrupaa:
na, entre altres, tots els Governa
dels Estats de cara a la mar Ne.:
gra—Rússia i Geórgia, sobretot;
--s'ocuperia de fixar les fermua.
les de 'A Ilibertat dels Estreis:
Tanmateix projectes a l'atzar del' .

ventl

raons:

La posició del primer ministre
ha esdevingut inaguantable, si
vol conservar codera la seva
auenritat segun lampe o esser
d'atelana tittItat al seu patee
Lloyd George fou sense dable un
gran líder durant la guerra i mai
ite) oblidarern. Si sap resignar - se
a sacrificar el seu Loe if er a
roanyor novament la seva
esdevindeä un gran IL.
der en el moment oportte, potser
mes aviat del que hom crea. Cal
tenir en compte a la vegada. que
prolongar el sistema actual signitlearia pertorbadons al &lora i. a l'interior, el mäsim
d'ansié, política. Es evident que
el Govern ha perdut irrevocablement la gran guerra, per tal com
l'Orient era un deis ecos principals fins de guerra per a Lloyd
George, ara fa sis anys. D'enea
parte la neressitat d'un canei fo_
namental en el personal i el sistema del nostre Govern està provat i la coatirió moribunda- ha
mort occida per Mustafä Kemal.
El "Sunda y Mandar publica
un sensacional article de lord Rothermere, nou propiciad del 'Dei
ly Mail" i germta de lord North_
cliffe, amic redel de Lloyd Geor-

Segons ele la potencia intel.
lectual de Lluyd George ha min-

i, a hoces d'ara, no Mirla
els afers pública asseuyadament
ni raub un jul prou sä.
Lord Rothermere reclama tot
seguit una renovació completa de
la oolltica exterior d'Anglaterra:
Primer, iiquidació ràpida de la
política greeófila del Guvern; tot
seguit, que s'acabi amb la follia

de l'ocupació de la Mesopottimia;
que s'evacui la Palestina; que es

restableixi un acord cairel arab
Franca i una sólida amistat amb
els Estats Units. Fa deeprée un
elugi d'Asquith i de lord Grey,
adversaria de Lloyd George, als
quals considera Cglif els defensors
de l'Entes ordial i veritables

representants del sentiment popular.
Segons l'"Ilumanite", la nota

del Gabinet aliglés subordina l'e_
xecucid de les promeses contingudes en la decisió del Quai d'Ore
say respecte les eones neutralitzades pele Aquestes zones
neutralitzedes san: la de Galltpoli a Europa, ocupada pels
atleta, i Txanak a Asia, ocupada
pele contingents britänies. De fet
només Txanak da discutida. llom
declara a Kemal que si tramet
noves trepes a aquest darrer in._
drel, les proposicions que 11 han
estat remeses, resPeete a la Trecia, esdevindran caduques.
El problema, dones, es Igualinent grial per totes dues partsPiniperialieme britànic i el nacionalisnie turc—. Com mes es
considera aquest afer, més hura
tem per la pau europea, ja que

si l'expansionismo augles tos
menys insolent, bauria renunciat
a una tan perillosa exigencia. La
seva loasuderia döna la mida
14494 01{ l'esperit bel,lice Que

Full cle dietari
Els artistes catalans
a Amsterdam
flan correspost els amistes a/ sacrifici:
l'Ajuntament de Barcelona Despraa
de sospesar divises impreasions d'aquí 1.
diversos records d'alta, cree, sincerament)
que. he de datar una resposkt negativa.
L'exposicia fa l'efecte que fa, perqtüll
eis organiteadtes s'han preocupa: d'om-•
plir el buit que deirava la negligència
la indiferencia de malta artistes, amb
les extraes del Museu. Es indubtable qt441
tal sempre assegurar el cieted i la qualln
tal del 2onjun: antb rexhibició d'algunet
d'aquates peces de convicció. Pera tampoc pot dubtar ningú que una exposicid
exclusivamens o quasi exclusivement conoposta d'obres que, a reta de no poder-se,
vendre, porten dates una mica Ilunyanes,,
no assolcie el medida- e.rit que una crpo-.
tick d'obres actuals i cotitzades.
Hom ha pogut constatar-ho a Amsterdam. l'endenui efinaugurar-se lcr peal.
cid Id havia nombre d'ofertes per pinosres que pertanyien al Iluteu o a caldee-.
dona privades.
No acaba aquel la manca d'esperit comercial de mate amistes dele que sovint
suspiren perquè co traten el mercas gut
es mereixem. Si un han gosava personapodria dir coses curiosea a compte
de tal o tal pintor que, requerí: Per qu2
assenyalis preu a una pintura m.'s •
meses festejada per amateur antrterdavk's, no ho ha jet encara.
L'Ajuntament organitza aquestes
siciuns per a propagar arreu re.risamia
d'una personalilat catalana. Els que de
Barcelona catan: llegeixen les notes oft..
ciases que de.;criuen els ocies que
inauguracid i clausura dapanacea:
quesles exhibiciwu poc poden mesure
Llar formidable trans:emiencia.
absolutament ignorats. Art eata.I.111,
Llengua catalana? Catalunyal Vetad
abans de l'Exposicid no tenias
cap significanca a Amsterdam i que a
partir de l'Expande; conteneos de repre•
sentar alguna Casa.
Dins del local on era instaliada va repetir-se, sovint, aquesta anecdota: Un halands fullejava amb interts les publicaduna de l'Institut d'Estudia a s'esforeava
a Il -gir l'" Arqa
uittura rontänica" o 4
des.rafrar la llegenda de les reproduccions
de les pintures tunda. De sable, venia a
nosaltees i tus deia:
—l'en& airó no estä carril es espanyel„,
oiP Ja el canee l'espasyol. No que ente
coatí gaire de treure l'entrellat d'aquests
(libres, ten; .1w faig mis a base de fra.cds que d'espanyol.
Alabares, nosatres, atiib la millar toluntat del vide, j'elan avinent reriegineta de Ctata:unya, del catala i deis rota/ans. Era una feina entocionatit; tot i
que l'ha-oían de repetir antb ertraarditdria fregiihecia,
ens fatigava gens
Per aquesta
que he tractat nefs
aviat de suggerir que d'e.rplicar, emir&
que els arneses esa:ardí» amb tufs intm
rh la celebrad.; d'apestes exposicions •
YEstranger. Si per a fer-ho no en tease
prou arnb el: est:nuils del seetuntent ha.
triótic, recordin qitr llar bona robusta
pot ¡robar un erren material superior,
pasa, a litt esperances.
de
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COMERCIA1,
SESSIO DE BORSA
del 10 d'octubre de 1922
BOREI MAT1

Obertura Alt
"A 25

Intentar

6903 6593

68'90

ords

Bala

aietaate 1,13`45
Fil • pmes 198
130000 YARDA
Bale
Obertura AlO
Interior 70•12
70•48 70 0
Ponis
6940 6895
6910
Alacants 68 60 6880 6804
Andalusos 5915
5910 5985
17 70
Oreases 1720
17'83

Tarusa
70'70
69 CO
68.45
198
Tanea
7C'20
64 95
68'60

5930
'0';0

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 10 d'octubre de 1926
DEUTES DE L'fiffin
Deute Interior 4 0,0 F
F
" Exterior 4
▪
"

Arable.

%

70
9490

E

Amble. 5 % F
Tr. v/. 1 Jullol 1922 S. A.
.
.
0.14.
10i
4 jenez 1924 S. A.
▪
"'
B. 10130
P
1 0e1 40
•
4 tebrer " S. A.
"
D. 00215
•
•
AJUMTAPENTS 1 DtpUTAGIOMS
DeUte municipal E. 19 03
1904
1205
1906 Ser. A.
7850
1906 Ser. 73
1906 Ser. O
1007 Ser. 17
7700
1910 Ser. 13
1516 Ser. .13
1911 Ser. E
1912 Ser. F
11113 der. 13
1918 Ser. B
7.7 • 7,
1017 Ser. 21
:918 Ser.
7765
1919 Ser. B
1923 Ser.
77'95
1021
9005
Detne ELrampla E." /699 4 1/2
0615 •
1• 1007
• 1913
" 19014
$023 neforma
8175
Dipl.' Barna EMIAll. V.000,000 p.
5.uub000
°•
•
13.000,000
Alan comunnat Catalana E." 1914
73'55
19.3
E."
"
72
Calza Crean Comunal
8950
Oh/ira. P0r: Barna. 4 1/2,
•

OBLIGACIONI3
ponis 1.. Ser. nacIrmallIzader
•
2.. Ser.
"
" 5. Ser.
•
"1.. Ser.
• 5.. Ser.

Esre,:ais Pamplona

Prlor.tat itärna.

Serteta Medina
andalusos 1. 3 Ser.

5.• Ser.
"
Almo. Valencia Torrar. 49/0.
"
Ada3.
18. F. A. • 1."
34
•

" Ser. .•n
" D,

•
n nn
os •

60'75
58'25
5765
59'25
61'50
57
41'50
9850
6325
55'65
64
63'5/
gir21
75'25

c

•
•

...E
• °
Frangas 1504
1578
4..• Oral. Trarnvies 4 0/0
•
"
5 0/ 0.
feerec enT113 de Calalunial
GompAnyla 1,11 n, 1111 rerrols. Catalana
Barr e loneatt Electriatat
g imes de Barcekine 4 010
CaLalana Gas 1 Electa?. Ser. B.

" F.

Eliec gla Eléctca, de Catad.. 2 0/0
"
60/3
f7.6e5a: Productora Fortes Motrius
Farolea
DitidAsula gerd•rel Tal pos
ACCIONS COMPTAT
.1.- 15408011 Cas 1:leca/CH4l
Cana! 011.7rgeli
Erperya Industrial
Sta!. Gral. Tetero/1S.
o Pea insula• let97:
Mixer:ce C'Elettrieltat,
DIVISES ESTRAMGEPES
‚Tosen, 4070.
Idern 51115000, 121'35.
Meto bearne4 46125.
LLures. 2O15.
'Ares, 2515.
Delers, 8695
Maree. 0'355.
Corones, 20156.
BORAI N1T
Obertura Alt
Balo
Interior
7'40
Noe l (9 14 9705 68 .95
Ataranta, 65 65 6810 689,5
Andalusos 5910
MORSA DE MADRID
Interior coreptat, 42'90.
Ideoa fi de /710S, 0000.
Amorntzalde 4 per 100, 8750.
Idem 2 per 100, 9450.
Exterior,, 8460.
Bloc ilEspanya, 57500.
lacte 1..spolyul de Greda, 00000.
Orlen /Bu de la Plata, 22800.
Idela 111 5p100-America, 19400.
?abate. 041.00.
Buererea preferente, 00'00.
Idean orrlinartes, 0000.
C6clules, 8900
Nords, 34200..
Alacants, 31290,
Franco, 49 70.
Liares, 2910.
PAROS TANGA
Canelo sobre Londres, 58765.
la n In Beleca, 91.70.
klem Espanya, 201 15.
' gens °Manda, 5/6'60.
Idein Italia. 5060
litem Aova York, 132
'81
Afma Portugal, Inc
Idem Suecia, 353..
Ideen Salema, 24850.
idem Argentum, Inc.
'den] Brasil, Inc.
Idem flrecia, Inc.
Idein Noruega, 23025
Mero Dinamarca, 28854.
Odem Berlln, 046,
!den/ Viena, Inc.
blem Praga, 4540
DEVORES TANCA
Libres, 0881 dem.
Pessetes, 202 Idern.
tares, 5865 Idem.
Dólaire, 1t295 Mena.
Frenes animas, 24850 Plem,
Marra, 044 Iriem.
Corones, 002 litem.

74'25
82•03
65'50
5375
9300
9205
73
7215
90'50
81
99E5

Tened
70'49
690)
49 70
5910

NONELL GERMANS
CANVI : VALORS : CUPO»
Rambla del Centro, 113

MARITIMES
Moviment maritim

'rèdit que havia Ungid, alcor- Vabealla entraba
vapor 0, 1301701 "empantanen", de Sant
sinnt-so que el dilluns dia•O i
" , 'madi dal'e a ~re. Amarrat moll
hauria 111 reunió d'accionistes per PI
d'Espanya 5V. Conalanaiarl, E. Frentes.
a donar-los compte de la forma
Pailebot espanyol "Urci", de Garrucila,
aue es creta mes convenient per entb carretea reunid.
Vapor espanyol "Mallorca", de PalTia,
fer una nora reconstrucció del
amb arroga general 1 97 Dimealarers. Aro.,
aanc.
eral mol' de lee DralVeällee. Conalgoetscl,
Degut a l'extensió que ta la Islenya alaritItna.
proposició aprovada remarcarem
Patlebet bapanyol "(aandejts", d'ADsniti ("erren general.
ot el que a la part financiera del
Vapor suec "asian y lk", de Stocolino,
Parte es refereix, deixant el que Gefle,
amb fusta. Amarrat moll de Barcees parla respecte a l'ordre inte- lona Nord. Conalgnatarl, II. Enberg.
Vepor espanyol •• Yanilloia". Se Gardirr,
rior i haneari, creiem que el pacartel. Amarrat incl/ de Poneal Sud.
bilo es farà complet judici de ami)
cunsig,natari, Regato 1 Pontbona.
l'arrenjament que propasa
el
Vapor francea "Cuera", Mazaran, nrub
d'Administrnció.
d'Esplines
rerroga general. Amarrat
Per a la continuada del Banc Ert. cogsignatärt, llamees germana 4 Delgado.
te
Terrassa es formara un noto
Mercat de Llotja
Pallebot espanyol "Naseota", d'Alacant,
.1apital emitin-se Boros preferents aran
carrera general.
Impresald: Per base r errlbat el blat de
¡iris
a
5.000,000
de
pessetes
amb
Pallebot "ingles -Oculta Ideal", de Lo%
moro, en un pereendatige limporlalit 880
Pelinaa, en Ilaat. Amarrat moli del Ml
Molo
de
500
pesados
cada
un.
rial Khan piral els peros de les elesses
roneignalarl, Agencia Vraty.
atquests boros no vindran afee- reo).
bones sobre disponibies, sobre to: 10 merVapor espaoyed -Cierto", de la toar,
ca:tecla ea Sitia, clac $an /es C18-4.8eS mes
lats per la realització de l'Acial asilo pelo. Aluarrat moll de Llevant. Con_
t'olvides.
ni pagament del Passiu del pesignatarl, Societat (le Nave.racIO 1 Pesca.
FARINES
vapor crpaesoil "ose Marta", de la mar,
rfode de liquidada) del Banc,
Pt.s.
pelX . Milarrat in011 de 1.1rvant. con01
per operacions que dimanin de ama
aran Corea
sirmsrarl, Soctetat Annnima de Navego'
71
rompromisos anteriormen adqui- 000 1 Pesca.
67
lVannYcsa 'extra
ICorrent
Vapor espanyol « Cabo Huertas", de Bilrits Tindran un interés preferent
1 65
64
sola carrera general 1 a raasatrera.
del 6 per 109 i seran amortitza- bao,
I 64
Superfina superlor
83
Anurrat
mol/ del Robalo. ConsIgnatart, Iba"
carrera
60
61
tacs per llar valor nominal..
rra 1 Companyla.
Nora.
11.
Tavons arribats:
Seran
nominatius
i
sols
conVaixell. ~patuda
Alacant,
"
sertibles en Botos al portador en
Balandra esparirola "Genoveva". and)
CEREALS
tenir deseniborsat tut el seto va- adobs, cap a Caste110.
EE. 1717. ros
91'10 20
1.1agut
espanyol "Dolores", amb arrelor.
Comptst Tares.
cap a Valencia.
Seno-1 lliurement negociables i pa general,
13/at le mero (Plata Ten).
or
esperiyo/
"Ampurias", de tren29
p
transmissibles sense altra limita- sil.V acap
a Tarragona.
30 0/0
nou 30
da)
que
mentre
siguin
nominals
Vapor
esperan/
"María", amb el sea
Plan,
calda, cap a la icor.
Civeta Estremadura,
35150 posar-se a caneixemeat de la junPallebut
espcnyul
An t onia", amb
3300
roua
"
ta de govern per a fer constar la carrera general, cap a"San
Clutailella.
Orcu.
38
transferencia
en
eta
Bons
i
la
Vapor
espanyol
"Manuel
Espellu", 21117
Pares Prat
inatriu.
carrega general, cap a Marsella.
"
Valencia
45
Liarla
espanyel
"Fernando
Gasner, Orna
Pavone Marrecs
La preferencia d'aquests Bons
46
Jerea tina
48
nominabas consisteix en donar carrera general, cap a Vinaroç.
Veces
de Serdla
58
ainteres anyal ja mentat amb Vaiatlis tortita
vera
43
anides « Troloske", de inflan,
càrrec a les utilitats anyals que capvRpor
E g ralola Seeilla
o Valencia.
Estranger
Mill
s'obtingui en el Don periodo del
Vapor bel g a "Brabant", amb eerre23
Conmine
Banc de Terrassa i que es dedui- g eneral 1 trluisl?, cap a Tarragona.
Melle
Vapor atarles « Calderón", amb riereis
ran almas de qualsevol altre disTaus
I taros!t, cap a larragona.
tribució; seran anoortitzables pol g eneral
'rota aclueets arena san per 100 adiloa
Vapor espanyol "Buenos Aireo", Ara')
seu valor nominal desemborsat Carrera general, Cap a Colon I escales.
j per mercatlecia sobre carro.
33
Garrota mirra
Sopar ang/es "Castelar", amb carrera
en el terme de 20 anys, tret acord
29
" Mataren
1 transit, cap a Tarragona.
de prórroga pros en Junta ge- general
"
Portugal
Vapor espatiyul
27
" nota
neral de tenedors d'aquests Bons, transit, cap a Genova,"Mar AdrItiico",
libra
convocats a l'efecte i no venir
Vapor älMany "TrItan", &BID tranal,
"
Creta
afeetats per la realitzacie de l'Aca Call a P.artagetta,
23
Iblsa
Vapor esparryol "". 1. Steler", arnb ch.
tito i pagament del Passiu del rrega
29
Mallorca
general, rep a Meld/a.
Banc anterior.
4.
Varcns arribata: NO r d,
Vapor eapanyol "Cabo Illgorr", amb re.
Alacant,
"
El , Baue de Terrassa podrä rrega g eneral, cap a Marsella 1 escales.
Desatnam
amortitzar aquests Boros, per sorteig, subhasta, compra en plaça
Fariseo naMero 4
o per remeses a compte, podrà
21
Se, bel
19
anticipar el termini d'amortatza17
Quartas
ció i aplavor la quantitat anticiAvui, La Maternilat do Nostra
Preus per ra ..75 de 60 quilos.
pada a una o a totes les anuali- Senyora.
Ras.
Sala Germà. bisbe i
luIs successives.
märtir.
1750
knut.
Mentre els Bons preferents
Quaranta hores: Avui, a l'es-,
10
Segon21
siguin tots arnortitzats, o el seu gle. sia de Religiosas Eilles
de
1400
Se,e
omport nominal no sigui tot co- Nostra Scnyora (lineenyanea, eaO,
Nord,
Varona
bert pel fons d'amortització que rrer d'Aragea, llores d'exposició:
Alacant,
"
es creara per a aquest objecte, de. ites vuit del madi a les sis de
47
Mongetea.-Amonanilmag
Gens pala,
els beneficis anyals que el Baile, la tarda.
Pret aova,
62
oblingui es distribuiran en la se81
0311crea,
La missa d'avui: Dt1 die, color
g aent forma:
79
Pinol valencia,
morio1.
CIGRONS
En primer terme se. separarlo
Cort le Maria'.Av
Nostra
142
Sanc nilm. 31.
la quantitat necessäria per a Dona i tel Palrocini, a lani,catedral.
117
1,
Jerez "
pagar l'interès del 6 per 100 nct
^
2,
111
El senyor bisbe ha neme(lel capital dasemborset en els
•
"
1/7
nat censpr d'Obra Cristiana",
69
Pflät.e,
Bons preferents; si hi haguas ro- Monten
da' Casal Caledie de anea
ARRO2
manent s'aplicarà un 35 per 100
114
al canonge doctor EranBomba Flor.1,
a la constatad() d'un fons d'amor- Andreu,
101
zulm , 42,
"
cese
Saura,
canonge lectora' de
tització que servirlo por a amor1.116
•
" 10,
48
nennoch 0,
[tizar els BOLIS preferents; un al- la nostre Seta
11a marxat a Tarragona el
Oele de,
59
tre 35 per 100 a la constitució
61
Nat'vat,
d'un furia de reserva quia-pasará canonga, d'empala catedral, doca fons d'arnort it zeda), sempre que tor En Joan Bautista Viñas, -que
junt ami) el capital aportat i l'an- ha passat uns Mes a Barcellona.
L'ilaustre capulx1 P. AnMercat
terior fons d'amortització sumin
toni Maria rte. Barcelona, es tro200
Anc/510s cerera bo,
4.471,000 pessetes.
242
Tortosa tu
Un 20 per 100 a remetre entre ha a Sabadell, donan', una tanda
263 a 200
Ara g4 .
els Bono preferents, i el 10 per d'exereiois dedicats a senyoretee.
Els 100 gallos.
S'ha Nasal en aquesta seIn tia mes imuneclA a/ mercat, centrar
100 restant a repartir entre la
croaaria de Cimbra un edicte del
10,15,0 bastara In chsse tala, segulien
Junta
del
nou
Banc.
re:nas eis arena ama els olio rorrentt.
bisbat de Santander convocant a
Si en algun balanç resultessin
OLIO DE P1MYOLA
pèrdues, s'amortitzaran els Bons oposicions per a una cariongia, 1
113'11
Color xerd primera,
108'70
un ¿le Burgos convocant a opo12 474 12990
bien' reror P rimera.
amb earree al Eons de resersicions a la plaça de onestre de
113'05 11739
blem litera serena,
va", i deis beneficis resultante
Orees per 500 yudos :tense envas.
dels futurs balanços, es destina- capella que hi ha vecerot en ag02OLIO DE COCO
11.1 catedral.
110
Biere amb rcVSo,
ra la pala que requereix a reinlel doctor En Ramdn Malea
Cortita,
tegrar a aquella.
100
P9Inta.
cartilla
ha estat nomenat profesEl
capital
del
llano
de
Terras185
Cacauelg
sa, que era de 20 1)00,000 de pes- sor de Hall del SJminari de LleyFrena per 100
da.
OLIO DE LLINOSA
op tes, representat per 40,000 acAtole va sorlir cap a Tar174
Cro,
ciono
al
portador
de
500
pesse175
Guit,
tes cada una, havent-n'hi en air- ragona el cardenai arquebisbe
2 00.
Sena, redor.
d'aquella diócesi, doctor Vidal i
e/oled?) 35,778.
Preus per 100 11111109.
En ralees, 8 pesarte oirs P.e 100 pul.
En conseqüencia, en el nou Barraquer.
El - bisbe de Vial, dnetor
arranjament aquestes accions
Arrill4df9 per l'ertarldi eicl Morral;
taladran el valor nominal de 125 Mueoz, ha fet l'entronització del
Andalus. 4 carona.
pessetes, estampillaut-se cada Sagrat Cor de Jeses a la parroPa" 19 1dem.
Queden a 'estera/ 5 varona del Dabi
tilol perque es vegi en els quial de San', Manila i a Lao Cases Consistorials da la dila Doinateixos el non valor real.
Les esmentailes acciono es di- bio cid.
La campanya contra els
:aro ordinäries, quedant anuladas
2•••••n•••2•40,
iea 3,688 acciono que resten en
concursos de bestiar
cartera, arel cono les tres centes
FORMULES
El Sindicat Agrieola de Cabra (ataranta 4 quatre,que figuren en
Posseelxo 20,000 termo/es andas(Cotice de Barbar:O a expedit el el compte d'arcioios per a amormala. Tothom pot augmentar eis
següent lelefonerna:
trizar.
eelle tncressos Brioso deeeses
"Ministre Foinent.-Madrid. aortie de rasa, fabricant eabons,
Es sientan° que els accionistes
Mora, xarops, necwrs, perrtuum,
Sindicat Agríenla Cabrio protesta propietarie d'aecions ordinàries
depilatoria, dentlfrics, colereny,
Retal ordre atrinplatória roncar.transfereixin als posy erninte, retarlas. /letales, miralls.
soe bestiar, nue tan helio resultats eeidore de Bolla preferents tols
socolate g . adobo, beturns cremes,
denaven a la rlasme ramarlera
lacre, tiutea. insectienlea notejamis
drets
que
els concedeixen
ntetalls.
sernIssos, colee, ete. Fred
Catal nya.-Prest dent , Aleja,'
g erte articles _dele estatuts.
de Cada fórmula, 10 pessetes.
Aquests, entre attras, varen
A. P. Permuy- danta Catal.na. 12,
Corunya
asser eis acords presos per a miEl I3anc de rtrras1 rar de refer el Ea tic de Terrassa, •
El dissabte prep passat va
;31n'
efectuar-se la reunid extra olleM1 en la ~dada entitat, a la
cuita( de Terrassa, donan t t'Amplie la Comisish inveatimodora dele
resultats deis setos treballs per a
canee de la situnció
Baile i poder jutjar lee causes
que han portal. a Ventilad, bancaRAMBLA DELS ESTUDIS, 13 BONSUCCES, I
da a l'actual situació en que es
(roba.
Taint la Comissiö invemligadora
cono tots els presenta van estar
d'acord en fer conetar que la canVALORS : CUPONS : GIRS : CANVIS
ea primordial de la situació grelo
del Baile era deguda a In mala
administrad& i quo per a salvar
la situacló d'aguaste entitat, Calla fer ton noto estora, perque
Negociem tots els cupons primer d'Octubre
l'entitat Baile de Terraszia pugui
altre cop Asoma' model entre les
seves similar» i reconquistar el
lolleiRES TANGA
ileilules argentlacs, 4150,
Exterior, 79.
Franca, 58775.
71m,a 442'18,
Espanya, 20016.
Sitiase, 23E3.
lb:landa, 11372,
lilIa.104.
S1114 4144, 10655.
Porniaat, 937.
A+ relama. 11'31.
Nonlevioeu, 42.
Elle, 3160.
Berta), 13460.
Copen:la g acti. 31515.
Yokohaine, 4212.
Isearlet, 63075.
Norue g a, 94925.

10,111n ••

RELIGIOSES

d'olis

SOLER i TORRA
BANQUERS
Ì

GAS ETA LOCAL
08SEHVAT0214 teretoreoLocic DE LA
UNIVERINITAT efe Ilb?CELONA

i• Die 10 d'Oettlbre de 1622. .
Mores d'oeerrool6: 7, 13, 1Et
Barnmetre a 17* 1 al aleen de /a mar,
7617; 7011; 7653.
Terredmetre ere, 13'1; 1821 150.
Ten/ion:4re Mima, 11'8; :3'0; 529.
Humnat (ce/des:mes de saturacle0. 82;
47; 74.
Direecild et vera. E
ENX.
Velocitat
veta eu melles per segun,
3 • 0; 3.
' Estat del cel, quarl tapat; Quasi Wat;
naeolós.
Classe de ndvols, cdmulus-nimbus.
Teoperstera extreme. • tamo,.
afax1rna, 172,
altniuta, 118.
mimes erren de ba rra, 18'8.
termornetaca, 54. Tempera/tara maja, t4'5.
Precip113/0 lignosa, del de Ira 7 horea
del die anterior a lea 7 hoces del die de la
data, Si nialmetres.
ReeorreL-nt 1 101 sent en trua' tenme. 167
onilametreK

PEEOS DE SUBSCR1PCID
Barcelona: Dues pessetes al
mes. Províncies, 750 pessetes
tres mesas; 15 ele sis ídem; 30 un
aloya
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 00 un any.
Avui, a les once del mata ha tingut lloc l'enlerrament de Na Ramona Tusquets 1 Mancet. Amb tal
motiu s • han posat de rallen les
nombrosas ainistats amb que
compta la familia.
En l'acompanyament hi havia
nodrides representacions de la
Berma l Borsa i un bon nombre d3
socio deis cerriles aristocràtics de
ta nostra plaça.
El cap de dol esteva format pel
lene de la eintat, exceLlentíssire
senyor marques d'Alella; el reverend pare Pujol, el germà de lä
tinada. don Joan, i els cosins, don
Albert i don Francesc.
En Paccompanvament hi hem
vist el sertynrs Casa Pons i Tus.
quets, -Planee. Torras Gener,
Massó, .Almirall (J. i C.), Comas
flü Mora, Deae, Sanpons, Trata.
Garulla, Gallada, Contamos& Sa.
batee. Praia Atoad. Gusta, Gitasch
Lamadrid, Sama& Fuentes. Ang s
-lOn,Hauem Rignals,Mret
Ronque, Jacee, Bofill. Aran/tez,
Moragas, Maleta Bosch i Calarineo, Ateioa, Galvativ, Bareeta,
Torredeaor„ Mate 1 molts attres
Que sentain no recordar.

10£3 ". ILANOVA wi r,O, 6
Directo rata a Sant Joan
Nieva (Avilès) rtira el dia 13
del que som, l vaixell -Santa
Firme ", al por t. admetent carrega
a nalits reeluiSs. Informera el seu
consignatari, Ramir Delgado Alvarez, Merca, 8. eetresol, tetefan, 5555-A. fa carrega s'admet
al moll de Baleare, cobert, nam. 1,
Matxina, nana 11, "Colla Rico",
L'afició que ha arretat darrerament en el tontee Autonomista de Dependents del Comerç i
la Indústra amb india de les demostracions d'eseacs, ha fet possible Dtle totes lee manifestacions
d'aquest joe tinguin una bona
acollida i signin Eactrniració i estimad de tots eis setos entusiastes, i a fi de enniplaure a tots eis
qui per la seve aTleie s'hi senten
interessata, s'ha organitzet per al
dissabte, die 14, una demostrarle) de tres partides d'eseaes siroultänies i a regues, la qual portarä Pi senyor Vitardebd, del Club
Eseacs Barcelona, contra tres
socis del Centre, els quals, a requeriment del mateix senyor
lardebö, seran tres dels individus
que el guanyaren en les simultänies celebrades en el Centre el dia
ab d'agost passat.
Legim a "Las Noticias" d'ahlr:
"Al seson pis de la casa número 13 del carece del Rech COMon hl ha tina Ahelea de pintes per a teler, mentres la mestressa, Teresa Carmona Caleta •
yold eslava netejant un fogonet
d'alcohol, se li va encendre, produint-se un incendi, que fou apagat pele bombers, que a :es ordres
del cap, senyor Tprres, acudiren.
Ea van cremar unes cadires,
una taula els mares d'algunes
portes.
A conseqüencia de lancendi va
g ser auxiliada a ta Casa de Socoro de la Ronda de Sant Pere,
l'esmen(ada mestressa, a censeqüencia d'un accident nerxids.111
No ens estranya. Seno ele perills
de l'alcohol, que no els le
"alleTA"°. lempreu-lo, dones, st
voleu evitar-los. .

Per senyoretes bitillotecäries
la Manconiunitat, estar ä obertei
al pebete durant ley mateixes boa
res que l'Exposició, podent con,
córrer-hi totes les persones
¡so desitgin.
Es treballa intensament pe!
formar la colecti6 de ¡libres per
tal que resulti una de les ms
completes que existeixin sobre els
mobles i &conoció d'interiores, 1
constitueixi aun una obra de ve,
ritable valor artistica, industrial
a científica,
Han esta'. objecie de grane
lloances els nous cotxes adquirita
a Londres per la Companyia Gea
neral d'Autobusos de Barcelona,
per rel servei públic ato nostres
carrers.
Els dits veracies roan cridat
l'atenció poderosarnent per la
seva construeció moderna i per
les comoditats de que estan doa
lats, que seran apreciades pel púa
blic immediatament,
La Companyia General d'Aua
tobusos de Barcelona segueix era
son ferm prophsit de dotar Bar-.
Mona d'un servei que estigni a
l'altura del.de les ciutata mes ¡me
portanty del mOra,
La Joventut Socialista fa und
crida a tots els joves socialistes
que hagin pertanyul, pertanyia
o vulguin pertànyer, a l'esmena
lada Joventnt, pereque demä,
(taimas, a les nou de la nit,
passin pel Centre Obrer del ca.
irer Sant Simplici, 6, pra l ., on
sels comunicara un afer molt
teressant per a la bona marxa de
l'organitzaciú socialista baec,eloa
n'na.
- Ea fabrica SIBERIA, DE
VICH, elabora una classe extra
de LLONGANISSA, que per ha.
ver-ne contractat una important
partida ofereix a 5 ptes. els 400
granos 112'5.0 pessetes kg.).

V. Ferrer I O, Pl. Catalunya, 12:
Simó, S. en C., Salmerán, 45;
Simó, S. en C., Avinyó, 16.

A promeres hores del mal del
passat dolluns hi va haver un im.
portant roleatori al carrer de Ciara
sega, núm. 333, comere de gene.
res de punt de don Josep Clara.
muna forçant i destruint els
malfactors la porta que comuna.
ca el pati de l'escala amb el ma+
gatzem, emporlant-se'n gran
quantitat de peres de tricot, mita
ges i mitjons de seda.
'De res va servir que al portal
de l'esmentada casa s'hi soplugi
el vigi : ant; percine el fet tau ce+
mes durant les loores que trazas.,
eorren entre la retiracha U1/1141, je.
renos i vigilants nocturna, i la
sortida d'alires azente d'Ordre
púbhic i obriment de botignes, co-.
mereos 1 portals, durant les
quals queda la cinta!. erfana de
tot a virdancia.
L'Academia i Laboratori de
Ciencias Mediques de Catalunya
celebrara sessió científica el dio
meeres dia 11 del correrla a les
10 de la nit, en la qual el doctor,
P. Domingo rara una comunicas
cid sobre "L'estat actual de l'epa+
demia palúdica al Baix Llobrea
gat", i el doctor Wennberg, "Al..
gimes consideracions sobre el
xarrampiö a retropols°.
AMD molar del IV any de IN
fundació del Grup Excursionista
Minerva, de la Barceloneta,
(molesta activa entitat ha orgaa
nitral una tanda de festes cuneta
ralo en commemoració, havent
fixat per al vinent diseabte, dia
14, a les den de la venta, 1 en
l'est atare de la Cooperativa la Free
ternitat, el primer eoncert cho.
ral, el qual anirà a clo aree de la
Secció Choral del Foment Martas
nene que dirigeix el mestre
N'Emili Gaya.

Abetos d'ehir se celebra la fe.
rada organitznela per l'Assaciació de Venedors de Psriadies dl
Barcelona.
A les vuit del matf es reunía
ren al local Rodal gran nombre
de venedores i venedors,
panyals de lloro familias.
En mig d'una gran alegria e'ora
ganitzä la comitiva. al devant de
la qual anava una orquestra 1 el
nou esteridard de t'Asedad&
Besares pujaren al ferrocarril
de Sarria • es traslladaren a Les
ag lanes, on hallaren i dinaren.
Seguí la l'esta ategrament fino
a les últimes loores de la tarda,
que els excursionistas fernaren
a Bareelona per a dedicar-so
Ilur lasra diaria.
nn••••••••n11.
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Comite executiu de l'Expusocie Internacional del Mob .e i Decoració d'interiors, d'acord ami)
la Mancomunitat de Catalunya.
amb el premisa de donar una idea
exacta del rnobiliari que s'empra
en les Biblioteques de Catalunya,
ha decidit establir diui de l'Expori g ió una Biblioteca antdoga a les
'•nie va creant i sostenint aquell
organismo oficial a diferents
1)7e8 de la nostra :malta El mobiliari que hi figurara sera el maeix que la Mancomuidtat destina
a la Biblioteca Popular de Victo;
en la dita bibloteca s'hi ladearla
demes, una collece16 considerable de Itibres relatius al moble 1
decoració d'interiors.
.14'eallatata da Biblinteca, rvida
El
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LA PUBLICITAT

temerte 10 d'octubre de 1922

EL PROBLEMA UNIVERSITARI A CATALUNYA ELS TEATRES DEL MUNICIPI UN ADfCTE & LA CAUSA CATALANA
Dareers temps d'En Prat de la Riba
Paesada I data nssenyalada
ner la Memóda d'En Pral, i
ele de l'Ore que harem analitzat, trae pensament evolucionte.
fent-se evident una menor aproeimatió den, accentuan t ese
l'oportunieae en redundó d'En
Prat i tencint I'Ors a donar la
pleiteada ele afees d'inetruerió
popular i difusió d'una cultura
mitja per les petites ciutats catalanes . Pme5 com cap denuestes
coses deu ocupar-nos , ens
cultura superior.
tarem a
De 1911 a 1914, les noves setdona de l'Institut, completes amb
bornes eifl noma dele quals són
Pur inelor eiogi, senas esperar
:nieg.• ar en els seus quadros els
pensioeats de retorn (fet que representa a nostre veure una rectificara; de doctrina, car es reroneitia que a Catalunya tenfem
ea Pis 'ganes que devien regir
n'AH Je temes, la majoria eren
¡oyes. la nova organitzacie,.
l'Inetilut. (raer propulsor de l'alla culi ura entre nosaltres, dedicà
les enes energies i els seus cabete a la Biblioteca i a les publicacions. pere en 1915 començaren
els cursos monogräfies. que indiquen un eanvi de direcció
el smiti1 d'assajar un medi perallei a la pensió d'estudis, menys
traeres sens dubte, per6 que acostara al mestre una maese 'mes
gran (Ii • deixeble.' fa malgrat la
molt tenor durarle la seva influencia mes extensa. I hern dit
canvi de direcció ear és evident
eme els dits cursets s'apropen a
factuadó própiament uniyersiläria. a la fundó doeent.
Coin que la instauració deis
Sureete monogielfies lambe repreedita una innovació oportunista
en rideari dEn Prat el projecte
deis guatee grans seminaris d'estudi i recrece que ja volia fundar
ebans de 1915. Les seccione histórica i filológica de l'Insta&
per la natura i exacta limitació
g a, tases. desde el primer die eatien funcional eran veril ables
eentin aris ; el no trobar-se ea Seecie de Cieneies en el mateix cas
dificultava potser que els seus
leuda fossin tan aparente com els
de les altres. calent denles apro:dar activitats que podien dispereareee. Segons els propósits d'En
Pelee deseen fundar-se guatee senanaris. de le, guatee disciplines
que amb mejor e,xit i esperit cien-tino es oull leen a Catalunya (Filoeefia, Pedagogia, Biologia i
sica-Matemätica, tenint present
Cae de les cieneies naturals en
curava una Institució municipal
de la Química era reduida a
les aplicacions industrials' : una
:perfecta simetria en les ore:anee
racione. ädluer en eis resbale ele
que hom podria disposar, era
condició indispensable. La interVecera; pública, revocada destem errats, una Reial ordre d'En
Buen proldbint les fundaeions
docente de les Diputacions sense entorne, nrevi del Consell dios
grueriS pública, revocana despret. per sentenciad del Conteneiós)
ajurne la inaugurarle dels semieraris, peró en vida d'En Prat
n'arribaren a funciona/ doe. el
de lalosofia i el de Pedagogía.
Alt'N . rldavant ens en ocuparen]
'aquest; i dele altres dos. cae
anee, des del nostre punt d'obra,
Une le:tructius experiments.
, Leed conseqüència que demostra coto fou ben acullida l'actuaCid de l'aislara, va ser la erais titilee; ragrupaments o assodaatoes d'especiallstes. patronats o
prutegus per la Secció de Ciendes aranera le 1 :'.. , ta h narregir la rigidesa del reglament
Pleetaut, qne sembla voler plaear en un mea apart els seus
ineelltree ; la fundacid de la Societat de Itiologia les reunions
bectiogreficeies de naturalistes,
tutee. enginyers, psicóloga. i filósope. que nleehores sovintejaren, earlhesiö a l'Institut
.de la institucra catalana d'Ilistórae Natural. eón fets dignes désgar notats,
di el pensament d'En Pral devora deduir.-lo dels seus actes,
l'Ors continuà escrivint. albura
que en els medis mes adietes a
l'obra cultural ealalana s'aizea cave. veas dissentint de les sevee idees , Ele davantals (le "El
Guaita" en els s Quaderns d'estudr" i alguns fragmente de l'expende que en desembre de 1916
andreeerem junt amb l'August Pi
Buñer (previa raprovació de la
&oció de Cieneies de PInstilut),
,a En Prat, demanant ajuda pels
' nutres treballs de Fisiologia i
pele dels nostres de:arables, OTIS
• aery iren. Una serie de tres davantals publicada en 1916 raposa rol:melca] que en certs media . rientifice, alemanys sobre tot,
en les universitats nombroses
d'alumues, es nota, entre la producció científica la reee.rea, i la
:unció docent; l'exemple esmentat, viu i traeudament expesat,
el que realment demostra es la
diferenda entre lee Unive.reeete
grans, que han perdat boea eart
de son geni peculiar i la Univeed tat patita que el conserva. E remai que es volts aplicar a Alemanya, la fundade d'institucions
ed clusivament dedicades a la remarca i la produeoló, As analitzat,
%gente-se clers els inconveniente,
Cenar que p otser en el fons la tele Que es defensa es la justieca-

cid de les fundacione de seminaris de que bem pararla abalea.
Un altre davantal, publicat en
nbril de 1917. mereie mes atent
examen; en ell es cierva una mena de resum de les idees °relance
en alta cultura. Es una "recepta" distribuida en zinc temes. per
al "foment de les ejem-des i les
arts"; "es crea un borne, dotat
d'una segura competencia"
".-.s'atén a la serenitat 1 a la purrete professional d'aquest borne" "...s'assegura, vora d'ell, la
permanenciea d'altres hornees, per
a la col-laboració immediata i el
(tildes' "...es pren un altre borne
i se'l col-loca.,. en peu d'emulació..." Aquestes fortes paraules.
que semblen citi res, de la boca
d'un Ptolerneu, d'Aleui o is etre
el Gran. mosteen que edhue, prepera a finir la sera gestió orientadora de la cultura catalana
(som a 1917), la sera fe en la
"imposiciú" As tan viva e r om el
dia primer. Per() ja aleshores hi
baria qui no creia que els hornee competents i pues poguessin
esser "ereats" i dubtava de refiräcia del recurs bareelonf
l'emulació feta espectacle, convençut. per6, que la puresa professional podía ser conseqüència de ratencie pública i tambe
de la necessitat de la col-laborece) i el diàleg.
Nosaltres, en resroentada memória, Ii deiern a En Pral: -...altre ordre de manifestaceons científiques, tenen de semblança amb
/es més altes manifestacions
l'art, que si un cop naseudes poden esser afavorides per la bona vote/Vate. aquesta voluntat és
impotent per a provocar-ne la
naixença; mai la niAs torta subvenoió... ni cap dels mitjans en
ús... farà sorgir una escota nacional arel pensament o metodes
originals... ó.s foretie que roncocrin... eircurnslenciese la primordial de les quals, la vocació en el
factor humà, escapa a l'acera
creadora del governant". Resumirle no es possible "crear" l'home, peró hom pot "cercar-lo", i
si es trobat, cal ajudar-lo; no es
poden provocar les vocacions, pepe sí afavorir-les, havent-se de
reconèixer l'existent, si es encient i digne. i no fiar en ¡'eficacia ele la nuda voluntat.
Ja greument malalt En Pral, en
juliol de 1917, a la Tercera Setmana municipal, en una conferencia sobre l'obna eultural de la
Mancomunitat, afirme l'Ors que
eis cursos monogräfics, aleshores en el sen tercer any. contenien el germe de la futura Unte
versitat catalaiii. Segurament
que no ho ceden sial, u potser
pensaven que calia apressar-se,
adelantada la guerra gran i tras.
balsat tot, ni el Lepes-Picó, que
des de "La Revista" obria una
enquesta sobre qüestions universitàries al cra dr "Voten] la UniCatalana, que convocaren el Seversitat", ni els estudiante de la
gen Congres Universitari, retro trama el problema al seu estat
anterior a 1907. L'obra cultural
d'En Prat liarla estat eficaç i
gloriosa; si cene es digue en la
nota necrológica Melosa en el volem de 1917 de la Societat de
Biologia de Barcelona. "que difícilment es podria trobar cap cable la qual vida no hagi estat
influida pel pas d'En Prat de la
Riba", menys ho podran dir mai
ele nostres universitaris, pera
propers nous temps. calla rejovenir l'ideari.lOrs i aus fou tina
gran errada, no participie a l'enquesta ni en el Congres, cande
nant-se auf ell mateix. en aquest
punt concret. de la fundó aseesera que podia barer exercit (ternura la joventut universitària.
J. E. BELLIDO

UNIVERSUARIES
Hom declara saerants les escotes de nois de Vallmoll, La Fi_
guera, Blancaflor i Paseana'', i
la de noies d'Arnest; la . de nois
de Sant Sadurnf, Sant Cristófol
i Galanes (Vilademuls), les quals
seran dietribuides entre cis opositors especlants de destf. El
Rectó proveire. diroctament les
dites vacants, llevat de les 4'le
eoguessin dotar del , mateix die,
dones en aquest cas, forra aren'.
riades a la Caseta a fi de que
ele opositors proguessire cierra*
el dret d'elecció.
— Ha pres posessió el mestre
de Puigreig, N'Emili garge.
— La Facultat de Eilosofia i
Lletres, anuncia una placa d'aua l rae temporal ami) 200 paseetes, i les següents, amb caràcter
interf 1 gratuit: 2 per la Secció
d'História, 4 per la de Filosofia
i 4 per la de Lletres.
— Han visitat al marques de
Cartilla, el batlle i el seseelari
d'Ullestrat, per a tender ele la
construccid dem edifiei escalar.
El senyor Cazurro, el eónsol de
Frenea arnb el director de l'Ins_
titut realices., M. Bernard.
— En la visita d'inspecció reglamentäria que el dissabte feu
el Redor a la Retal Academia de
Ciencies, fort rebut pel prole
dent, doctor -Alce-bis, i els doctors
Fontseré i Bofill i Poe, quedant
molt cromplagut de 14 tasca profUosa de l'Academia,

CiRC RARCZ.LONES. -L'estrena de "La Monycs",
d'En V. Benedicto

tf, El Ilegat Piare Vila Codina
Al despatx de l'Alcaldia ha estat
signada l'escriptura atorgant poders al procurador (lee Col.legi de
Madrid, don Antoni Bendicho,
perquè interposi recurs contencliss-a dministratiu en nema
d'aquest Ajuntament contra la
dieposició ministerial referent al
IlegaL Pere Vila Codina.
Fou autoritzada peeraotari senyor Aguirre.
EI governador visita a
l'aloalde
Ahir, all migdia, va estar a
l'Ajuntament, conferenciant amb
l'alcalde, senyor marqués d'AleIla, el governador civil, senyor
Martínez Anido,

Es una cosa triste i lamentable el que este passant a Barcelona amb aleó que en podrido
di e melodrames einematogräfics,
per entendrir les cordes sensibles de la incultura. "La Mariela
de l'ull viu" va ser la primera
i la millor d'aquestes tentatives.
"La Mariela" eslava eserite de
cara el públie de dos rals. amb
tots els times, alguns oncena.,
dfssims i de bona hei. "La Marida", posant-nos en el pla
les inteneions dels autors, es en
renta manera una obra mera seeeptable; aixecant una mica el
nivell ele receló, donant una mica mes d'humanitat als perso_
Rcquerlment del senyor
eatgee, ennoblint el tp ele les
Plaja als propietaris del
paraules, l'obra de l'Amiehatis
i En l'antela, estaria be , o tant
districte VII
he si es vol, com les empescatinent
d'alcaide del disideEl
des boulevardesques el'En Sacha
te VII, senyor Plaja. acompanyat
Guitry.
del
secretare
senyor Elvira, i el
Pecó, senyors, ara anern de
urbana de leamal en pitjor: despees de "La cap de la guàrdiahan
practicat dimental districte,
Marina", vénen les caramelles verses
visites d'inspecció durant
de "La gata maula", i ara, per
mateix i s'ha assabenadobar-ho, ens presenten aquests la nitelpel
senyor Plaja que eón
melodrama ridícul i tronat. sen- tat
les castr e que durant la nit
se solta !li N'olía , ni suc ni ralle, moltes
obertes per fallar-hl a les
que sera diu "La efonyos". Des- estan
portes del cerrar el correspouent
pees vindran "El noi ele Tona", pany o tenir-lo inutilitzat. Com
"En Garibaldi" i "La uoia de sia que aleó constitueix un serió:3
Banyoles", si algun autor es sent perill per a la moral i seguretat
une mica rural.
dele reina i implica desobedienUna cosa es lo popular i una cia als Reglamente de bon goeern
altea cosa es el popularisme ea_ i infracció de l'article 339 de les
ró i pocasolta. Ademes, "La Mo- vigente Ordenances municipals,
oyes" és un cosit de desgracies, aura l'ataje de vigilants i serene
no té cap novetat i fe pudor efe ha fet un requeriment als propieranci. Un melodrama d'aquells
taria o proeuratiors perquè corque es feien a l'Odeon quaranta regeixin els hedieras defectes,
¿meya enrera, .posant-hi la «selecta fent-los avinent que si no ho fan
de tres o guatee elernents leiste- aviat tele exigiran les corresries, fent-hi sortir la plaça de ponents reeponsabilitats.
Sant Jaume i el pla de les Come_
La benefloencla al dls.dies, i En Prima i el general
tega, vetaquí el que es "Le Meejote IX
nyos".
La Junta de Betedieencia de
El Ilieam dramälic de l'obra
podria ser un fullett d'all; mes Sant Andreu i La Sagrera, de la
n'es president el tinent d'al,
trist que corre; un folleti d'a- qual
calde senyor Tueell, ha repartit
clue l ls q ue llegeixen les enineres, entre t'ameras necesitades, durant
i que es pasen la vida taceta d'oli
mes passat, 506 bous de .pa,
darrera dels pots de lea especies. el
193 de carn, 386 d'arrees i 417 de
El que ja resulta fora del bon mongetes, que importen un total
gust mes elemental, As ter sortir, de 86970 pessseles,
com a corona de l'obra, un pe r .
se:maten viu, d'una popularitat
De quintes :-: Un sorteig
tristessima, que mimes pot enio_
supletori
donar a les epidermis elefentie
A la Secciú de Quintes del disass, i que a propósit d'aquest
personatge, un periodista vell 1 tricte VII d'aquesta crutat, situa,
desenganyat digui unes paremia, da al primer pis del canee de 'la
tes tan desacreditades i tan pas - Greta Coberta, 104, so celebrare el
dia 22 del corrent un sorteig
sedes de moda.
Es llàstima que per una obra pletori a 'revaluare efectuat en
siete, En Labarta hagi dibuixat ele minyons concurrents al recia-.
uns figurins quo fan rima, botito plae de l'Exercit del corrent any,
i que estan
mes be.
her a determinar el número que
els eorrespougui als minyonä
S.
"ca p a de testa" iledultats Joan
Bribiesca e isidro Vilarternó More,
NOVEDATS.—Cire eqüestre Aquest acte, amb les formalitats
Per a aquesta nit, està airare_ reglamentariem es convocare a
riada la fundó de coneiat deis no les nou en punt.
La qual cosa es fä pública per
tablee artistes Cesad Bros,
Trío Norbertys, The l'anhele la present a petició del lineal
Carls, Madame Salvator i el lee_ d'alcalde, per a coneixement deis
interessate que vuleuin ass:stir
ravellós Rastelli.
l'expressat acte,
Dernä, dijous, es celebrere, a
la tarda, una matiaee infantil I
a la nit fundí; de Gran Moda,
sfebutant una "Troupe ärabe",
composta de vuit extraordinaria
ealtadors; "Les trois Júpiter",
famosos barriste.; Don Artur
Manzano, amb els seus tres
breus, muietant una fogosa sea
Per a l'excel-l e ntteeima Manxereeana, i el fenúmen mundial
"Orientue", del qual es tienten comunitat de Catalunya ha estat
concedida a la Protectora la
coses extraordinaries.
quantitat de 3,000 pessetes per a
ROMEA. — Los funciona coneedir hoscos d'auxili a favor
se icotas de tcatre nacional deis alumnes que vulguin cursar
tris estudis normals de la Manco1 estranger
niunitat.
Aquesta quantitat ha estat desPer a les funcions sekletes que
el teatre Romea orgauitza per a tinada a ampliar la que constituia
la vinent temporada d'hivern, es el !ores efert en .:bert
publicarà un feiltet contenint le$ actualment; el t enme de preseacondicione d'abonament. Aques- lace] d'instàncies fiada el protes condicions seran 'especiels per d,a 15 del coerent.
donada la mena de fuuciunä i la
• ••
cura que l'Emprcea posarä en
Ei; el darrer Coei,ell Die edier
la presentació de les obres, pre- celebveak el dia de ' e ende, :rae
sentad() que ha encarregat a un fuere admesoi els sucia cedirector artistic, el qual ee cui•
dare exclusivament d'as:a:tetes
Co Ilecteue: .L'Ajuntament
representacions.
constitucional de Blancos; L'EsL'abonament serte seno dura° bart de Dansaires Verdegu ee, peun exile puix han manifestat de- rióelle "lomera Nacionalista", del
sigs de patrocinar-lo distingides i:ootbeale. Nou; Joventut Nacionaliepersonalitats ds la 'rastra capital. ta i Bario Coercial
m
de Tarea-

Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana

Individuals: 188 de Barcelona,
1 d'Arbeca, 7 de Badalona, 5 de
Banyoles, 2 de Blan e s, 1 de Capellades, 1 de Caletee; 5 de Coi.nelle, 1 de Figueras. 1 de GranoIlers, 1 d'Hospitalet de Llobregat, 3 d'igualada, 1 de Jun e da, 2
Als aparadors de la casa Sala, de Lleyda, 6 de Mataró, 2 de Mocarrer de la Canuda, hi ha ex- nistrol de Montserrat, 2 del Poposada la bandera que ha creeser lea Nou, 1 de Puigcerdä, 1 de
bendita eh proper diumenge en la Reus, 1 de Itubl, 9 de Sabad ell, 2
solemne,' festa dele Perneas San- de Sallent, 1 de Sant. Bol del Llofeliuencs, apadrinada per la se- bregat. 14 dc Sant Marte i ele
nyorela Mirla Guarro i l'excel.len Sara, Vicens del Hurte, 1 de Sarreal, 1 de Sant e s Creus, 83 de
tlesim senyor barrí de Güell.
La bandera es d'una sedada Tarragema, 2 de Terrassa, 7 de
majestat i exquisita elegancia. Valls, 10 del Vendrell, 1 de Vich.
de Vilafranca del Penedits, 1
Damunt el domes verd fose hi ha
al llarg del pal, brodada en or, la de Vilanovii i Geltrú, 1 de Vilaseea
llegenda, i al ceentre un creed' for- 1 de Vilallonga, I de Gijón, 1 de
mat per la creu blava i les gua- Valencia, 13 de Buenos Aires. .2
tee barres, d'una combinació de de Concepción ei 5 d'Iquiquo (Xile). Total, 39S socia nous.
tons molt encerLada.
Havent-hi a Banyoies nombre
La bandera da executada de la
manera que la casa Sula acostu- suficient de socis per a uonstituir
ma en sos treballs, segons l'es- una delegació de la ilustra Msobús fet pel conservador del :Hu- decid, 08 va acordar facultar a
mee Dioceste de Barcelona, ~- En Maurio¡ Golabert, Per a eue
ItUt1.9419
loe Manuel Trang. Pue
f

La festa dels Pomells
de Sant Feliu de
Llobregat

EN LLU1S MARTI
Acaba de morir a Mallorca En
Llufa Marte un deis mes (Idee
dita amics allí abaix ele la causa
catalana i el mes earacteritzat
deis vecs federals de rica.
Es dificil donar idea en unes
peques ratlles, escriles sota la
dolorosa impressió de la noticia,
del valor extraordinari d'aquest
horno fort, singular i poc cono'
gut, que calia 'radar d'aprop.
La seva histeria diu que fou.
Pertanyent e la generació revolucionària del 68, allistat en
eompanyia de sos eompanys de
partit En Jeroni Pou i En Erancese, Garcia Orell com a oficial
de reiteren de la República espanyola per combatre els carlins
i llençant l'espasa lambe ron/
ileSpri's de la restauració alfonsina, per dedicar-se a les lleis
i a la política. En Martí era la
mes viva encarnacie de resperit
dotarle independent i Heme contra toles les formes coercitivos
tì la ilibertat individual o collectiva,
Fundador, amb els companys
esmentats i areb el prócer En
Francesc Villalonga Escalades
del partit republicà federal de
Mallorca, ell prengile part setivissima en aquella política local, significant-se com a sindie
l'Ajuntament de Palma en la
defensa dels interessos i dels
prestigie ciutadans. Allä fou poc
compres de la massa neutro-conservadora—que eriticava, amb
una visió estreta i apolítica els
detalle de la soya gestió,—l'esperit superior que inspira la vida
pública d'En Liras Marte i que
informà teta la seva ideoloeia:
un espera de Iliberfat indómita
que es rebelava contra la manca
de dientas/ deis que ell anomenava "ciutadans del segon ordre"
esclaus de l'oligarquia forastera.
Fou militar quan creguis que
l 'exercit era un instrument de la
Ilibertal. Despees repudiä aquell
d'una manera franca i no transigí mai amb la monarquia. Fuel

sempre un entueiesta -de la dea
Te ocracia catalana, i des dele inie.
cis de recluació rtsionalieta has
el moment de balitar al sepurare,
Ilegant son modeet patrimoni a
la Mancomunitat de Catalunya, ha,
fu:eral en ravantguarela del e mi.
Ire nmviment.
Va col-laborar anda En Carne
bi'. nneb En Prat i amb F.c Da.
ran Ventosa en lea primerea
campanyes. S'incorporie amb un
gest inoblidable a la Solideritat
Catalana. apropiant-ee la baudera de Mallorca. No pare de cense
pirar, sense refusar cap alienes
de dreta ni d'entierra, per oro,
nitzar una torva políttea nado.
nelista din,
.;
Des de 1 kssemblea de Parla,
mentaris Bes a la Conferenda
Nacional Catalana En Martí va
adherfr-se a lotes lee aernacione
en que cregue veure l'inici d'un
moviment Iliberador de la nostra
terra.
Era per la neateixa exaltecie del
sentiment individualista i de 'fig.,
nitat ciutadana lant com per 16a
gira honrada de vell lineen' (dese
coneguda a Espiras%) que acceptava amb totes les consegGenciee
el dret. dels pobles a decidir dele
seus ciestins sense cap traen.
Gap altre malloreauf de la s'era
generació ens sentfem politice,
ment tant al rostro cosan cone
aquest horno que estridia eimpltirament en l'ambient sornort de
l'illa.
Tenia a la ratlla de setenta anys
conservava la virior física i
mental de la quarentena. ferie,
nerviós, descosit i concis a la ve-se
gada en la sera conversa, que era:
ein seguit de fltelaileS• Lee Seves
frases asieres i pintoresques parlant d'Espanya, de Cuba. del Marroes, eren d'una originalifat 1
d'una eficàcia inoblidables. Unia
al talent i a la vivacitat una só,
lida cultura histórica i política,
que renovava constantment.
Descansi en pan restimat amio
i company de causa,

CrónicaJudiciaria Crónica Social
—
AUDIENCIA PROVINCRL
Vista de nauseo
S'ha retirat l'acusació per Talta de provee a Enric Paf Vicente, comparegut a la Suche primera,
Igual sort ha tingut el compae
regut a la Secció sellen" \Icen;
Ballestee Ferrer, acusat del de,
licte d'estafa.
A la Amoló quena, el jurat va
emetre un verediete d'inculparalitat 1 la Sala va absoldre a Anton Badenes Bou, reincident processat per el delicto de rebatore
ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDLENCIA TERRITORLeL
Sala prImera.— Jutjat de l'Hose
pital, Incident. Garles de Monta,
mir contra ene, de Montaner.
Jutjat de Cervera.—Incident.
Dolors Grau Torras contra Do.
tus Domingo Morros.
Sala segona.—Tribunal industriad i Drassanes. Competencia.
Ere-necee Costa contra Climent
St a ne inet.
Jutjat de Figueres.—Pobresa.
Sebastià Trullol contra Franceee
Puig i altre.
Jutjat de ITIospital.—Ordinare,
Manch Pérez contra Credit Eo,
AUDIENCIA PROVINCIAL
Amoló primera. — ertjat
l'Auliencia. Rebatore Manuel
Garcia (jurat ) i un ora/ per furt.
Secció segona.—Jutjat de leraivoi r eitat. Liouricidi per imprudencia. Lluc Martínez (jurat).
&caló tercena.—Jutjat de la
Motea. Quatre erais per furt i es,
trefes.
Acodó quarta.—Jutjat de la
Concepera. Robarnent, Anton Gor,
don (jurat).
DELS JUTJATS
Periedic denunolat
Pel fiscal ha estat denunsial
"El Diluvio" deihir per escarni
dogma.
Contra la salut pública
Han estat detinguts Tornäe Me-.
rind i Arare Gonzälez, que pre- '
eentaven simptomes crintoxicacee,
produela per la cocaína. Al primel a lea estat ocupada una eapceta contenint-no i a la qual venda
es dedioaba, proporesonant-la-hi
l'altre delineut.

GOVERN CIVIL
En ol Gavera civil ens ban faeilitat aquesta nota:
"La Junta de Protecció a la
Infeacia ha rebut ele eegüente
donatius per a vis Llore abalea,reate que recull del cariar i qua
an noui d'aquests agraieix.
Do G. E. P., per conducto do
"La Vanguardia", 25 pariseies;
del Polleen d Joventut -Cure
d'Or", 20; de Na Marea Gallea ele
Corti p a, 5; de les germanes S.
100; de P, S. P., per conducte do
"La Vanguardia", 25; de E. G.,
per conduele del "Diario de Llar,
cotona". 50; de E. C., per conduele ele "La Vanguardia", 25;
d'En Estevan Camarasa, 34; de
J. S., 50, i de A. G., per eoaducte
de "El Cunees Csatateu", j)(10,*_

PER TIRENCIA D'EXPLOSIUS
El dia 16 es celebrarä en eques
ta Audiencia provincial la vieta
do la causa per tenerme eereplosius, contra Joaquim Mares.
mon (a) "Fusteret".
Segons diu el fiscal, el procese
sal va rebre d'un tal Trilla. die:
verses !combes Orsini, que el Me- •
ilumine se donar a tia altre individu anomenat Joan Josep, i foren trobades la nit del 17 de
maig 'Jarree a un solar del cae'
rrer do Cavallers.
Ea fa notar que l'honra mort
anomenat Francesc Trilla, trovat
a la via del tren prop do l'asta-4
ció de 9rerniä, fet del qual dona,
rem cerniste alele, eslava encare
tat en aquest proees.
Es de encune quo el Trilla fa-,
cilitava explosius a alguna banda terrorista.
UNA VAGA
Slian declarat en vaga quererle
la obren d'una do les ececiona
des tallers de conserucció de,
maquinäria textil que el senyor
flosell te establerta al carrer de
Pera IV.
Els indicats obrera han alean.
donat el treball cual a protesta
per harem este:. acendadat un
company.
0.••••n••n•••••--

Del tren assaltat
No es clima a la Prenisa oap
mena de Loses otheals; alió bona
creu quo da degut a una mes o
monys raonable mesura de pree
eaució per a no divulgar les ereLores realitzades per la polida i
pel Jutjat. Ço que hom trote'', varament estrany, es que encara
no e'hagi rebut al Jutjat insteue-'
tor la nora oficial de la detenció
d'aquells individu; que forme
agafats a la frontera francesa.
Sembla quo el Pre.rdent dele
quesla Audeencia he dirigit al
ministre do Greda i Jnälicia
maiite telegrames reladouate
ainb aquel, aäeurnple i inalgrat
el teneres trarieeurreeta, eles de la
detenciú deequellä iielividue
aquests telegrames del oreeident
de l'Audiencia, no ella irbut ene
cara cap cornee:lela,

MUSICA
El prim e r deis tres coneertä ele
rnúeiea Ja cumbre aire componen
la serie que le diana:inda l'"Ase
sociadó Cataran.' d'Arlistee",
arare a càrrec del talo format per
En Pare Vallribera (Manea Re
Joan Earrarous (ved() i N'Ale
bert Montaner (violeinel-lo), eleMente »vos 1 eidusiastei, perd
nue ja tenen diferentes preves
donades de llar valer.
Tindrä Ilue el proper ttia 20 Mi
presetit mes, a la ctl1a, 1 serh ex.
0111411•4410411 kekil aaevgiale.,
.

elmsrgellr
•moores d'oeemee 64111422

LA PUBLICITAT
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
Aixa) passà als EE. UU.

públic es gira a
trets contra eis bandits que assalten un
banc
El

• París, 10. - Telegrafien das
d'Eureka (Estat dArkansas) que
cine bandotlers que havien armbat anab un autornebil intentaren
assaitar el Banc. Niteional.
En efeete, despees de penetrar
en ei Banc audaçment i (P apa datar -se d'un milla de franca en
aaloes diversos i en metälie, sorairea precipiladament ami) el pro
pesit d'ocupar novas-aun l'auto•anóbil en al qual amatent al volant eslava un dels bandulers
aent guardia i disposat a posar en
menea el eotxe i sortir e tota veemillat en el moment aporten
; El palie, no obstant, refte de
la sorpresa que l'atrevida temptata a li produí en els primera
moments, s'indigna i ocupa lotes
tes sortide s lluitant amb els atre
ente Padres.
In llagué aleshores una verdadera batalla, amb un nodrit tiamteig per amblles parts, a connieqüencia del quid tres dele bandolers reaulteren marta i aloa
mal-ferits els altres.
El que havia quedat de guärdia a l'automóbil fou obligat a
*rendir-se i no el lineh.ä la multiami merees a l'oportuna interven'ció de la força penelica que el
salva ràpidament de les ires po-,
pulars.-Ilavas.
e coM OCORREGUE EL FET

Landre, Da-Comuniquen de

Nova-Yerk que en un assalt in, eintat ahir contra el Bane Naeioe
d'Eureka (Arkansas), eta
handolers adíen cereeataa pel veiPat i marta a treta de revólver 1
de fusell.
' Era prop del migdia, quan cine
>ornes batearen d'un automiebia
penetraren en el Barre, empunyant
revólveres, anilles els guate aterroanIzaren als empleats i robaren
eina quantitat valuada en un minó
'o e frenes en diner i en títols.
; L'operada no fou obra mis que
e 'alguns segons, i ele !ladres, pre
tapa ant-se sobre- Hur automóbil,
as feheitaven ja de l'hit del cop,
peró no havien comptat amb la
:vigilancia del veinat.
Amb motiu deis freqüents ase
salts de Banca, havia estat installat un dispositiu avisador, el
igual permet de donar la senyal
n'alarma a tots els punta de la
giutat en cae d'agressió .
El caixer, en veure aparèixer
ele bandolers, no tengue que ter
enes que oprimir amb el peu un
resort dissimulat en si Parquet
/Ser a advertir a la poblaci
ó. Quan
ele bandaters sortiren del Barte
les trincaren imnrediatament pre-

sota d'un tiroteig terrible; de
lee finestres plovien prujeetils damunt dalle i la fugida

em

totes

pra impossible.
Els bandolers quedaren calesas
al niig del Garree, tres d'ella mora,
l'acte i els altres dos mortate
Inent ferits.

El chófer cregué mes pradera
no tractar de fugir; aixecà els
ameos i fou detingut. -Radio.

LES PROXIMEE ELECCIONS
PRESIDENCIALS A ALEMANYA
Berilo, 10. - El Govern ha
aprovat la opinió emesa pels caps
ele la codició referent a la conaanudó d'un Comité, format per
1,15 personalitats dels partits que
'formen aquella, encarregat de
,designar el eandittat a la presid encia de l'Imper i. El que sembla
amb mes probabilitate d'esser
nesiguat as l'actual president see

ayor Ebert.
Segons el "Lokal Anzeiger", en
ale cercles politice de ea dreta
continue.n les negociacions per a
designar un candidat coma en lea
próximes eleecions presidencials.
Les fraccione nacionalista i po
puliste han arribat ja a un acord
en aquest sentit.
Ei partit popular continúa
efectuar t gestions per tal que als
oentristes i als demóerates s'adbereixin a la designació d'un
pontra - candidat dels partits burgesos.-Havas,

TELEGRAMES

Leipzig que davant de l'Alt Tribunal de Justicia ha fet interessants declaracions un estudiant
que es diu Stubenrauch, de 17
anys d'edat, afiliat a l'Associaeid
"Cónsul", el qual digné que fou
ell el que tingué la primera idea
de l'assassinat del senyor ,Rathenau, fundant-se per a justificar
les seves opinions en el testament de Frederic II.
L'esmentat estudiant continua
realitzant, els seas estudie en el
eol.legi de Steglien-Havas.
INAUOURACIO DEL PORT DEL
PLATA

La qüestió d'Orient

En les condicions aliades s'estableix
una nova Zona neutral
Mustafá Kemal pregat d'anar a Muelänia
Franklin Bouillon cap a Franca : Es reprén la
navegació al Bòsfor : L'estat de guerra a Atenes: Els turcs es retiren de les zones neutrals

Buenos Aires, 10. - El minisLondres, 10.-Comuniquen de
tre del Treball ha inaugurat ofi- Mudänia que ahir el general Hacialment e) port del Mar del Pla- reingten entrega les proposicions
ta.
ihils aliels al representant del GoAquest pon na estat constrint vern nacionalista Ismet Paixa, el
per una empresa francesa. -lla (mal les sotmetrà a l'assemblea
-vas. nacional d'Angora i contestara
ale delegats aliats avui dimarts,
REUNIO DE 1411NORIES
evans de les cinc de la tarda.Londres, to. - Segon ee "El Ti- Hayas.
mes", ahir ce celebre una reunió
Londres, 10.-Telegrafien de
de caps de minorías parlamentà- Mudänia que el general Harringdos, a la qual assistí un dels ion ha comunieat a Ismet-Palseerelaris particulars de Lloyd ab el texte del conveni redaelet
George.-HavUs.

.74g7irnMiltatiMIlgiär=rEtZWI

RussiA
Les eleccions soviètiques es presenten
molt agitades
Riga, 10.-En les elecions per
a els Soviets que han començat
en els Governs del Nord han ocorregut sagnants incidente.
A Vologda, en efectuar-se les
eleecions tingué lloc una batalla
en regla entre els comunisteai els
independents, per amb des bàndols es féu ús de revólvers i ganivets • Hi ha alguns ferits.
A ()pateta el president del Soviet local fou mort en sortir de
la reunió en la qual habla pree
la paraula cosa aaseandadat comunista.
Els diaria soviaies anuncien
que els candidata boIxevistes reben nombroses cartee amb ame,
nasées.-Radio.
LA

SITUACIO A LA SIBERIA
ORIENTAL

ELS JAPDNE808 PREPAREN
L'EVACUACIO
!l'escota 10.-Comuniquen de
Taita que el Govern japonés ha
publicat una elleelarade oficial en
la qual anuncia que malgrat la
ruptura de les negociadons de la
conferencia de Txang-Tung, les
tropas japoneses evacuaran per
complert Vladivostok avene de
fins d'octubre.
En ço que es refereix a les enernacions de Joffe sobre les intencions del jaral d'anexionar-se
la illa de Sakhalin, el Govern de
Tokio declara que el Japó, segens els compromisos contrets a
la Conferencia de •Washington,
no es proposa violar els drets territoriale de Rússia i que no ocupara la illa de alamar) si no és
per tal de tenle una garantia per
a la saludó de la qüestió de Nie
kolsievcia
El Govern japonés desitja pree
venir o les potencies que prengueren part a la Conferencia de
Washington, contra tota falsa tnterpretaci6 de les seves intencions
reate. Per la seva part, el cap de
les tropes japoneses a Vladivostok, ha publicat un avis oficial
anunciant que començarà Pavaeuació aquesta mateila satinana.-Radio.

L'ASSUMPTE DE LA MOVILITZACIO A RUMA
Riga, 10.-Comuniquen d'Helsingfors que tots els despatxos
de Rüssia que arriben d'aquella
capital, confirmen que els membree extremistes del Govern deis
Soviets extan disposats a que
entri en vigor el projecte de reme
bilització gneral.
Les tropes roges de Transeaueasia, que comana el general Jegerov han rebut considerables re-

foros.
Per altea part, les divisions co'saques sota el eomanament de
Budieny han rebut ordre de con e
centrar-se en el Sud del Clamas.
EL PROCES PER L'ASSASSINAT --Maya s.
pE RATHENAU u TEMENCES I LA RUPTURA DELS ACORDS ENPRECAUCIONE
TRE URQUHRT I KRASSIN
% Buena i0. - Davant del teRige, 10. -Telegrafien de Masmor que es produeixi un cop de
1na a favor de Teehow, un dels coa donant compte de que el Goacusats per l'assassinat de Rat- vern sovieti ha publicat amb cahenau, la policia ha ¡eres mides ràcter oficial un document signat
per Lenin en el qual es declaren
precaució. -Havas.
anul-lats els contractos &gruta a
gL CONGRES DEL PARTIT DE- Berlín entre els senyoas Ura
quhrt 1 Krassin•
,
MOCRATIC ALEMANY
Aquel° deterrninade estä mo' Elberfeld 10. - En el Congrés
del partit democràtic, el comte tivada b er la negativa del Go'Bernsdorff g' ha pronunciat en vern de la Gran Bretanya a re,favor de l'entrada d'Alemanya a eoneixer ala Soviets el dret de
discussions ans))
Ja Societat de Nacions per esta- participar en les
ncar que aquest organisme cona.: motiu de la resolució del proper
Jitueix un Instrument propiel per Orient-Havas.
obtenir la revisa) del Tractat EL SERVEI MILITAR A RUSIA
/ de Versalles per vies pacifiques.
tr-Havae.
Riga, 10.-E1 Govern deis Soviets ha farat la durada del serVL PROCE6 PER L'ASSASSMAT
vei militar. Durarä das anea; i
pE RATHEFLA U - - D EC L A RA mig en ele eassoe no tecnice, tree
L'INSTIGADOR
anee 1 inig a la marina e qtletae
4.!
)3erl,tn, _9,--GealunIquen
a laviacij.-lladiQ,

d'acord amb els generals Charpy i Montbelli, en el qual es preNeu la retrocessió de Tracia a
Turquia amb determinades.eon
Oicions.
La mes imporlant d'aquestee

Grecia ha evitat. una oatästrofe
encara mes gran, pula les reivine
dieacions enemigues sobre la Tracia fins a la ratlla dei Maritza,
haurien anat seguides d'altres
pretencions.-Radio.

POLITICA ANGLESA CONTRA LLOYD GEORGE
Londres, 10.-El Coticen nacional del partit laborista tinate ha adoptat una resolució en
la qual se sol.licita la dimissió
del Govern i la elecció de non
Parlament.
El final del text votat ha estat
redactat de la següent manera:
El nostre Consell protesta amb
tela energia contra la política
oriental, seguida en l'actualitat
pel Govern i demana que aguceta política acabi immediatament
i que desapareixi el Govern que
l'adopta.
Ens trobem convençuts de que
el Govern esta tan desacreditat
a restranger que ja no es digne
representat del nostre país a les
grans conferencies internaeioLA

!n'Imane a Anatólia i Träeia sota
'del règim gree, amil eom sobre de
les violeneies tomeaes per l'exereit bel-lénie en la seva retirada.
El president de la delegació grega afirmama en l'altra que pAissia Menor durant la dominada
grega alegue en pau i prosperttal.
Afegeix que Träcia, que esta
representada al Parlamnt grec per
diputats musulnsans mai ha fet
la meter protesta contra vexació
de cap mena realitzada contra els
habitante tares, i si be admet
que les necesitats militare han po
gut obligar a les tropas gregues
, a realitzar deterniinat nombre de
dettruccione, estima que no hi
ha reladó entre les destruccions
denunciades i les matanees operedes per les ,troaes realitzades
per lee trapes regulare kernalistes.-Havas•

OFTIMISNIE A CONSTANTINOBLE
Constantinoble, 10.-Es esperat amb gran optimisme el reanltat de la Conferencia de Inuelänia. S'asengura que la firma del
protocol n'idea lloc a les cine de
la tarda.-Havae

eimardi
Contra el Tractat de Rapallo

condicione es la relativa a l'esEls feixistes es diritabliment d'una zona neutral, els
amits de la qual seran assenyageixen
a Fiume per a
lata per una Comissió Mixta per
tal de fer respectar les seguretais
impedir la seva exeterritorials i la Ilibertat deis Estris -Ha -vas.
cució
MUSTAFA KEMAL PREGAT
Belgrad.
10.-Els diaria entine
D'ANAR A MUDARLA
nals.
cien que 30,000 feixistes learxen
Parle, 10.-Segons un comuniEn conseqüencia d'aixó insis- aetualrnent cap a Filme, amb 1a
cat de Constantinoble, d'origen
tirle en la dimissió immediata del
britànic, ha estat enviat un te- -Govern il.leeci6, sense reträs de intenció d'estorear l'e:lees/ció del
iegrama a Mustafa Kemal exore cap mena, d'un nou parlament. Tractat de Rapallo.-Hasas.
tant-lo a que vagi personalment -Hayas
LA CONFERENCIA ITALO-TXEa Mudänia per a activar les neLondres, i0 -Comentant la
CO-ESLOVACA
gociacions.-Havas.
política oriental britänica
Vendeja,
10. - Els senyors
"Morning Post" diu que el seMUSTAFA KEMAL A BRUSSA
i Benes examinaren a
nyor Lloyd George ha seguit una Schanzer
Conslantinoble, 10.-Mustatä
la
confereneia
que nae.braeen
Kemal acaba d'arrivar a Brussa política que acaba amb un desas- ahir, a la tarda, el preblema austre
pel
país,
pels
seas
col.legues
i es prepara per a pendre el cotreae i el prejecte de socorras
mandament de les trapes concen- i per ell mateix.
apruvat a Ginebra.
En
opinió
del
"Daily
Express",
trados en els N'oliente d'Ismidt. el fracàs del senyor
Tambe s'oeuparen de 12s qüesLloyd
GeorPer altea part s'assegura que sala ge a la
tiene eco/la:migues de llurs respolitica
oriental,
ha
dona
t
instalat a Brussa el tribunal de
per resultat l'extinció , del seu pectius pa/anee:e-Hay as, a
la "Independencia", ent e as une prestigi
i autoritat.
MOVIMENT SISIVIIC
mena de policia força semblant
La "Westminster Gazette" fa
An e mia, 10. --e Alar a la tarda
a la Txeka russa. La seva mi.esió alusió
la
a
probabilitat d'unes es reaistra a amiesta regió
es jutjar a tots els denundats
eleccions i diu que ds vielenta sotrageila sternica, una
pele patriotes turre durant l'ocu- properes
se
mes
probable
que la veu del poaetra i acompanya--guida'est
pad() de les trames heateniques. late sigui a favor
d'una
{millaca
des arnbdueS le foete E o t ons
-Ràdio.
diametralment tiposada a la se- terranis. Aforeenadament no han
REPRESA DE LA NAVEGAOLO EN guida pel senyer Lloyd George,corraaut deeginciee. I els (tareas
El BOSFOR'
navas.
materiale són d'eedeeen anpor•
•
Constantinoble, 10.-11a estat M. FRANKLIN, ! BOUILLON
CAPA tancia.-Havas.
represa la navegada pel Besfor,
FRANCA
•
'
que h avia eataL sospesa el diuFEIXISTES CONTRA ARDITI
ro.-Corminiquen de
atengo pel general Harringten
Madania al "eternas Post" que;
' Reggio di Calabria, 10.-Len
tionseqüencia d'una incursió que hf. Franklin Boullon einhareä el
realitzaren les forces kenealistes. dia 7, a bord d'un tlestroier, en grup de par adaris d'A:mula:o ha
tingut una tomate i t /ilb un altre
-Havas.
direcció a Franea.-Havas.
de feixi.stes auterionle; resultaLES REIVINDICACIONS TURren morts tres dels primers i
EL GOVERN FRANCES
QE8 U
Patas, 10.-En el Cuneen de 'sale hagne ferit e per anddee- peles,
Londres, 10. - Diu el "Times" nistres que s'ha celebrat aquest -Rada
que la situad() iernhtla eatisface mata el president del Consell, seVerla per a Constantinoble. lemet nyor Poinearn ha fa una detine
VENIZELOS A LONDRES
Paixà ha obtingut en total el no-, guda exposició dele ais
umeiees rerenta per cent del que demanava. latius a la situació exterior, en
Londres. 10.-Proeedent de Pa
Maegrat aleó circulen rumore particular de ço que té relació eh, ha arriben e/ senyo e Venize_
entre els nacionalistas de que amb el próxim Orient.-Havas,
los.
Turquia reclamara nimbe la TräMalgrat el sen viatge, l'ex preEL GOVERN BRITANIC
cia occidental. La cooperada dele
sident del Cansen no ha deixat
Landres, 10.-E1 Govern exa- d'eetar
aliats i la unitat da front i
en contacte amb el Cosemposen dones mes que minà, en el Consell celebrat alar, quita revolucionari d'Atenes, al
l'informe de lord Curzon referent qual ha enviat diverses comunimai-Radio,
a les converses mantingudes a cacions aeonsellant-ii una poli_
ELS TURCS ES RETIREN D£
Punta i als arranjaments provis
coneniacid-Hav s.
LES ZONES NEUTRAL!)
sionals per a la Coeferencia de tuca de
Londres, 10. - Comuniquen la Pau.-Havas.
ELS TURCEI SEGUEIXENT AVENde Constantinoble que Mal que es
Londres, 10-Entre els minis_
ÇA NT
rebé la carta del general Ha- tres es complerta la unitat de
Londres, 10.-Els tures mili,
rrington, Ismet Palea ordena que mires. La situació d'Orient dóna
cesses tot moviment de les tro- mejore esperances que mai. El nuan aveneant a la peninsula
pes breques. Declara en la seva geperal Harrington ha pres tetes d'Ismidt ame, laparent propósit
contestada que aquests movi- les disposicions per •- assegu- de crear a la zona asiätiea del
meras d'Ismidt i Txanak són
rar-se de la execució de la polí- Basfor una sitian:lee semblant- a la
resultat de ordres purarnent lo- tica dels repres.entants tures tal de encanan Ismet- Paixà ha dedo(mis.
com ha estat presentada a la Con rat terminantment que per ell
no hi hacia Huila de demarcad?,
Per altea part nenfIrma que ferencia de Mudänia -Redio.
dos dele caps dais destacaments
Londres, 10. - Eis esdevenie Inés que en aquells pinas on
turcs alfa que s'enteraren de que mente politice que e3 desenret- veies tropes, i alta on n'hi hagi
es trobaven en la zona neutral fe -.- Ilen a l'Orient i la manera con) considerara que no hi ha 'Mía.
Malgrat aixil. algunes (roces
ren recular espontàniament als
se comporta respecte d'ells el Go
liare saldats. Els soldate tares veras de la Gran Bretanya, fa que largues que calaven aveneant
aveneaven amb bandera blanca i cada dia que pasea signi mes in- cap a Cavalla, han estat advertíel fusell penjat a la esquena. No ceda la situació del Gabinet.
des de que allà existeix realment
sembla aixfs que hi hagués per
El "Daily Chroniole" assegura i efectiva una unía. En un lloc
part d'ell intuid() de provocar que el primer -ministre britànic, no mol!, llunyà de Cavalla l'esun confliete.-P.adio.
• Mr. Lloyd George. estas decidit a quadreta d'aeriplane estigué opeL'ESTAT DE GUERHA A ATENES sotmetre la seva gestie a l'apeo- rant per a observar els moviAtestes, t0.-lla estal procian vació dels seta alectorn-Havas. ment s dels tures, volant damunt
mada la llei marcial.-Havas. ' LA CONFERENCIA DE LA PAU dell e nornes que a una altura
centenar de peus, cosa que
I LA SOCIETAT DE NACIONS dun
INCENDIS PROVOCATS PELS
sensbla haver produit a n'ele oto,
GRECS
Londres, 10.-Parlant do la mane una impresió bastant des10.-Els liarle diuen Conferencia de la pau, el "Daily agradable.-Havas.
que les tropes gregues han ins Telegraph" estima que la Saciecendiat alguns pobles de da pene tat de Nacions podria intervenir
El: COLERA AL JAPO
ínsula de Cizique.-Havas.
en la segona fase de earaeter mes
Londres, 10 - Comuniquen
internacional. A propósit d'ala& de Tokio que el cólera araba de
VOLEN FER TEMP3
Ateneo, 10--EIS diputats pera es fa notar qua aquesta divisió fer la seva aparició en aquella
Träeia han telegrafiat al senyor en duques fases no ha rebut en- centrada. Malgrat les t'apalee i
Venizelos, pregant-li que si:11111de cara confirmada ondea-Radio, energiques mides preses per a
ti una ampliada del plise assenya. GRECS I TURCS DAVANT LA SO- contente l'epid è mia, s'han regialat per a la evacuad() de Tracia
trat nombrosos eassoe esporaCIETAT DE NACIONS
pele greee.-Havas.
Ginebra, 10.-Ele membres de dais i la mortalitat agafa c resla Societat de Nacions han re- cudes proporcions.-Radio.
UN ORAN BANQUET VICTORIOS
Atenas, 10.-En un banquet do- but a Mol d'informació eópia de
UNA COLISSIO A LISBOA
nat a la delegació de l'Exèrcit el les cartee que dirigiren al acere10.-Al carece del PriLisboa,
l'encarregat
tariat
de
la
Soeietat
coronel Gonata-s ha dit quel principal fi de la revolució vega eta d'Afers tares a Berna i el presi- mer do DeseMbee hi ha hagut
dent de la delegada grega a la una colineal entre dos grupa
salvar la Tracia. La revolució
(rebecas, parlitlaris ells uns de la
data el 24 de setembre a per Usa tercera Assemblea.
En la primera el senyor Ri- Internacianal de Moscou tela al(palde, la decisió presa el dia ene
tenor pele aliste La Irrevocable. chard Neury es dirigí al ecnyor tres de la de Berlín.
canviaren nombr e/ sos trete,
Edwards cridant l'atenció de la
No hacia, dones, raerle Ida '
Malgrat 'ariö, afegf GonaLILL'al Seeietat do Nacieses, cobre deis eeealtant mis lente, dos d' el l
e
g aux.4 zulitie gua. fIlia *I r 001 a j plej areinteea %Malta. ale' inu •

HANÇA

Els inscrts maritims
es declaren vençuts a
Boideus
Bardare, 10.--Ha acabat la va
ga d'inscrits Triarítims, hayan
acceptat els obren totes les cem
dieions de trebal.- Huevas.
Burdeos, 10.---2ls in eerits ma.
ritims han aeabat le vaga, ter-

nera a ocupar Hure Hoce en eis
vaixells de les tres companyies
que radiquen a aqueete ciutat.Radio.
NOVA PROPOSICIO
Comed, eiretnie
de la Federada de Capitans de
trasatlänties, somete ahir a En
Rio una nova propesieió encaminada a posar li al conflicte
UNA

París, 10.-El

ritim.
El diari "L'Oeuvre" crea saber
que M. Rio declaré qué en Mes_
trava favorable a la solució pro
posta, pera que abans babia des.
ser sotenesa ate senyors Peinen
re i etillerand.- Ha vas.

L'ATUR AL PORT CE MARSELLA

Marsella, 10. - Coatorme e
la determinació que Son acord a .
da a la reunió dahin, els obren
dal para i als carregadors de carleó no han acudit al treball, quan
han estat eridate aquest mati
les set. Per aquest motiu a ciaren hora del mati hi havia en ele
maus gran quantitat de mercad
deries acumulades per estar pa,
ralitzat el trätic.--Havas,
L'ACTUACIO DE R1ULEI -HAFIO
Paris, In, - Comentara /a
presencia de Mulei- !latid a Madrid, "Le Maten" estima que des
da que sorti de Tänger tany de
1914, per pasear a Espanya,
Soldé es un resistent pretexte per
a tota mena dintringues perleSes sencpre i que amenacen ia
tranquilitat Jal Flamee' aerifie.Ha y a s.
EL NOU P erESIDENT DE LA
C. DE REPARACIONS
Parte..10. - Mr. Dabais
presentar al S P I1 .9ue,-;es n er er. la
CUIll i.5 3iÚ de Reparada:1,e M. Deibou „ale perFünan. 441.etni-di.ek-rees
serveis de la delegaeid francesa.
LA HIGIENE AGRICOLA
Paris, 10
- Telegrafí n

de
Ginebra a "Le Mallas" dunaLt
Cumple que e/ Govern ha acceptat seemns noticies rebudee, la
uuivutaíiíi que se l'hl havie lt
d'enviar un repreenniant faculta,
tiu a la Comissió de la Oficina lee
ternacional del Treball, encarne.
greda de practicar una investiga.
do sobre del problema de Ir, dec.
infoceló de lunes i anees mattnos eontaminades per les • espee
res del "carie)" per a conaborar
a tina ondee, a la tetera que
aquesta Comissió realitza abre
la propagada d'aquesta malaitia
dels cereals. A aman( efecte ha
estat designat el doctor Dersel,
cap de la serei6 de 'química bio•
lógica del ministeri
ra- Hacas.
43.000 OBRERS EN VAGA
Praga, 10. - Per qüestions de
salarie elan declara/ en vaga
43.000 obrera de des mines de

cabe ea0. etrava Karvyn, adherint-se despees al rnoviment
empleats de les oneines,-Ilavas.
BUCAREST SENSE PA
Bucarest, 10.-La capita; a
Liaba sense pa, a causa que en
proveidors s' han negat a portar
blat per no abonar al Govern en
cinc mil leis per vegó que havia
concedit coree a compensació.-.

LA CONFERENCIA GENERAL
BANCARIA DE NOVA YORK : LEE

CONCLUSIONS ADOPTADES
Els onze mil banquere que han
assistit o han estat representante
en la Conferencia general Bancaria celebrada a Nova York han
aprovat les segtientes concite-4
sions:
El Govern ha de procurar-se de
conferir poders al representant
nordamerita a la Comissió de Re+
paracions per tal que pugui re'
presentar un paper actiu.
Han d'ampliar-se els poders
la Comissi6 de Deutes Interaliats
per tal que puguin portar-se les
negociacions d'una manera ellCae.

El president Harding lea de fer
Os de la facultad que la llei lt
concedeix per a modificar ele
notas aranzels a fi d'afavorir
comerç tuab l'exterior.
asa
El Govern ha d'adoptar una p64*,
en
nena
laica de coalaboraoló
del ressorgiment gurpeu.--rite
dio, •
-
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CONFERENCIES
Per la vida civil

La protesta deis estudiants d'enginyer
Una nombroea comieetiö
d'enginyers industrials
de Madrid, Barcelona i Bilbao, en
representad() do nurs corepanys
de teta Eepanya, ha visitat avui
re ministre del Treball per a pro
testar del decret relatiu a tes cen
eessions que, es fan el ces d'ae-:
tieeria en relació al destins d'en
eenyers industrials.
Despees ha facilitat les emes
ersgarnts cartas i l'adeunta nota
relativa al moviment inicial arnb
moled del plet entaulat entre ar_
Otees i reginyers
"Senyor president de l'Aseoeia
etó d'Aten-loes d'Engenyers i Areeeeefee d'Espanya:
Cenventaits de la juette:a de la
('(usa que defenseu i en respetela el veslre manifest, us tuviere)
13 nostra rnes eordial adhesió en
te-un de. les 17 Feche-marine peca
e maials que integren aquesea
cenfederarió Nacional d'Este,teante
ec[.7/!1-8 que rae_
cie ennjunta de lote els cado-chante serie lea jä poderós per el
!rema de la raes que us aeere
te'.
Desentert gran 1 ealain re/e
ezio mai, per eircumetändes lamentables, l'error i debilita! e‘,!
Govern (pie, eonfonen1 Laces de-tinte, ha preduit un cerní/tete en
t'e els que en Hure reepeetivee
esteres d'activitat, ferjant une
le indtletries de /tau i &repelo
altres ¡es armes de la guerra, hm& cooperar tete a la grandesa
d'Espanya.

Compteu amb rajnda entusiàs
-ticavd*quegrnmsen escolar per a Faseoliment del
que des d'avui es la noetra come
espiració.
Per la Confederació Nacional
d'Ete ludiaide Católica, F. Mart.
Fänehez
preeident".
"Senyor president de l'Aseeteació d'Alumnes d'Enginyers
Arquiteetes d'Empanya:
Ha arribat fine a nnealtree Pl
tee tre manifest. veu d'alarma. el
qual ha de traer a lid Espanya
ei ree ó que mereix 'a causa de
ju e ttria i eivisme que vosaltree
&fe:: sen.
Co neelerern ten an'einammt
bu propietat dele Unas deils el
Retal Dreret de l'onze Setem
bl e faildat damunt de debil e:
itleIltfteill que no resisteix
d'una le-Jis/ad(' fonarreental i incontrovertible, no ami-, les deba:.
termee que un Retal deerct media
,prestar-li, si aquesta aLueiva tus
posieie, de la Preeider.eia ros, pel
centrare lógica 1 justificada, Mai
terä equitatiu equiparar ah:mece d'una Eeeola especial, els es
tudis deis q uals lote tetan ocien.
tete a majors coneixen-rente
Hur especial:tate ande alumnes
d'una carrera militar en la qual
lee inateries d'engitlyerie han de
coestituir forçosament quelcom
.

purament accidental.

Ve:cm amb profunda simpaLa
votara energica actitud i ene adeerim a ella .; i com a res/meta
a la N'ostra circular expesante
tes tan lamentable a t ropelle vos
ferim noetra collaboracid decidida en la que va inclnea 1:s de
foi eis associats a aquesta Unió
Naeional d'Estudiante. Esperant
p osar-nos amb relarió ande
Junta de govern que fan aseen yadament dirigeix com a presi_
deitt, ii reiterem medre epoi i
oferim nostre conetirs mmal
material. Psi Comite directau do
l'Uni6 Nacional d'Estudiante
p resident accidental, Prudenei Sa
'agües.
A conseqüència d'aquestes
dues carees i e les adhebions
rebudes en norn de les Facultant
de les diverses escotes de Madrid i provfneies, ha q uedat corratituida accidentalment !'"Unió
general de toles les associecione
d'Estudiants d'Espanya", qual
concurs moral i material al 'er suri de la ¡treta causa que els en_
einyers i altunnes defonsen, In
desser degudament didgida per
a q ue no es pez-di tan grandiee
eefore.
Per a pendre acorde enealniende a Mate ha qucelat constituida une Junta Superior, formada per N'Antoni Maria Eebert
Massanee Preeetent telseoda
Cid d'Alumnes d'Enginemrs i Ar_
q uitecles d'Espanya; En Ferran
Marit Särichez Julià, uesident
de la Centederació Naci e ra. deeetudiants Catelies; En Pi. edenet
Sayagilee, preeident de arreó Nae.onal d'Estudiants, i En Carlee
Ordótlez i Romero Robledo, de lat generil de /es Escotes
d 'Enginyers Industrials,
A q uesta Junta Superior, gete
at ni començà a actuar, nennerete
rä un Comité executiu formal
pele rep resentatits de cada A s sociació, en cede Facollat =

a.

L'HOME

DE LES CAIRTES.. Don Ames Salvador publica a
"La Libertad" la eeva tercera
carta oberta a don Lluls Duran i
YenIcea.
Diu que Espanya t probkmee
Urgente i greus que reneldre, com
edil eis preseupost anual, els
trepes, Igt . biendee

Marroes, la constitució i disciplina de l'exereit, les reformes sodale i altres als que han d'interventa les Corts; pe yó, de tot ideó,
serttrien vietoriostos els espanyele enfortint-se amb la unid,
cense divisions que els aniquilaran.
ES, dones, inevitable aquesta
una) i coneedir sense ajornamente, ja intolerables, aquelles
reformes que amb rad demanen
les regione. I és un dolor que les
reclarnin perquè el progres dels
temps obligava a donar-les encara que no les demanessin.
Per a tot aleó ans que to prerisa que desfem melts equIvoes
(s e el principal el de pensar que
hi ha :in sol problema eatalä. quan
rin vares mantinguts per grupa
deversee, que no s'uniran mal.
porque 'Hure aepireeions són diterents.
Els eata'ane, en ea gran majoria—diu—sols veden eseer espanyols i reformar-se per (lisposicions de les Corte amb ele altres espanyols, cense privitegi
de ningú. Narque despees un grup
i ami: ell sorgeix earnenaea, que
en el e anees grupo es va apeeninane que demana la deecentrehtzarie pere continguda, perque
ep que una descentralització esaTorada es mes nociva que la ,Pr!-ralitnei6 rabiosa. Un altre gente
eense parlar encara d'autonomia,
emana tetes les descentralitza_
g ens administratives que es nu;min ir-ea-reinar- Ve despees el grep
fautonomietes tranquils i mes
, ard el grantonom.stes integrale,
ins sen en el meu eentit separa'istett diefraeats, i si no ho '-in
era ho dilucidarem. Despees venen ols separatieles deelaaatee
que no voten mes unió amb
"esta d'Espanya que la d'una federecha I per últim, els que voten la independenda absoluta i
separació dele eepanyole. entera
que sigui unint-se amb altres nadone.
Es indubtable que els separaiiefes eón un minoria. pecó sigui
norqué tenso en lltir ef els mes
attel-ligents flexibles, o percrue
han cahut organitzar-se millor.
manejant l'equIvor i els quantie atius i pactarle areb el Govern,
i fine participant en ell, han sabia detenir influeneies deeiSSiVea i ter creure que eón majode.
Per afeó a oui priiiripalinent he
.-ombatut—afegeix--es als Goeerns que els han tonal bon traet e, arrib la millor intenrió, sens
doble, posposant als que velen
eseer espanyols sense dietin-

done.

Cal, dones, deferir be aqueats
erups..louant-los la denominar:6
jineta que els correspon i donar
un programa complert a les aspiraeione nie cada un, pene un sol,
i no un per a Catalunya i un altre per a aquf, Corle s'ha fet fins
ara, i aleshores podrà dir-se ara
igual ciar -dat, que es el que el
que immediatament ha de donarse dalló per al que seria foreis
cercar fiel-mula i que no es vol
ni tan seta escoltar parlar d'aizó.
eDepres vindrà la discuesiú per
a coneencer als Una de que cal
donar ço que dernanen i als altres la necessitat de no concedir el que es nega.
Aixf metete serä necees:71d saher quince són les amenaces que
ara estan en boga. Sembla que les
últimes eón declarar la nace:mal:1.M cala/ana. que s'està en guerra amb l'Estat espanyol i que, ja
no es tractarà amb ell en so .le
pau, sind que es pendrä per la forra el que ara es nega.
Auf podrem saber si hem de
sotmetre'ns, esporuguile, o ei
hem d'erguir, evitant el eomplir
unes amenaces que per l'exageredes i e stemporänies es converteixen en pura fanfarronada.
Acaba la carta dient que els
que pensen com ell creuen que
rap dany mejor podria fer-se
separatisme que donar-los ço que
demanen, i que uns i altres han
de ter tot el possible per arribar
a una concórdia durable; pene si
ante, tos imposeible i creguessin
que la separació tes conve, tinguin en compte que lesionada vttals interessos do les alinee regions i no poden demahar-los
que es sacrifiquin per aventatges
e stranyes a les que, a mes a mes,
no creuen, ni hauria d'estranyarse que eta detone»: en tot mernent i en toles les formes imaginables.
No puc pretendre que voetä defineixi tete a q uests grupa, perb
espero que almenys definir el
seu.
MOVIMENT SUMA TI L
-Els Fonds púb'les ¡les Actiens
ferrovieries acusen favorable re,
acció. La partida de l'Interior
guanya 15 cèntims en hincar a
6990, Els Nords i Alaertnts pugno tres i mitja i tres pessetee,
respectivament.
Els restants venere indus(rial
que's contracten estan sostinguts
i les accions del Baue d'Espanya
eemeneen una baixa de cine entere.
Ele frenes 1 els Melare s'efernisen, baixant 30 i 3 centims res-.
pectieament,
Les Illures no veden i
mares
queden a 0'25, perd dempree de
Ilion a 'Atta).
iala e mea bala
yreu,.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

En airees colees i autorndbils
t'Ame traslladat al Palau els se-.
gureis respectius, i altres perece.,
que hi havia a Pestacid.
Amics i adversaris de 'latees
Al pasear ele dos sobirane, lea
Uu atac
Alhucemas :.
Burguete
tropas presentaven les armea i
les J untes
les müsiques tocaven l'himne
els comerciants L' Alt Comissari auto'El Sol' recull el rumor que retal,
circula sobre l'actitud en que es
Poc despees de dos quarts
ritzat fer noves operacions :.
suposa col.locades les Juntee ¡ni d'una ha arribat I comitiva al
formatives.
Palau, enteant al regi aleteen per
Larraix
Un deis rumore es retente a la Playa de l'Armeria.
que han estat arrestats nombro- En aquesta plzea han rebut ho_
Xauen
so's alumnes ele determinada aca g /loes d'una companyla eel regie
El comunicat de Guerra d'aD'aquestos hi han quaranta fedemia militar poe despees de nee ment de Saboia, un esquadró d'hze
questa nit diu aixl:
i 4 inelfgenes.
gar-se a firmar un doeument ! tules i una bateria d'artilleria.
"El general encarregat del desd'adhesió a certs organisrnes da.. Seguidament i mh el cerimo.
A mes es cumplen seis malanee
representació col.lectiva que .111-4 niel de costum, han entrat els pata participa des de Tetuan el de tifus.
teä paper immertant en ele ese- sobirans al Palau, assent rebuts sügüent:
— Continúen inshielats el
En els territoris de Ceuta, Te- els Ilatzarets de Zaio i la Reetiaei
veniments d'aquests última anys, • al peu de l'eseala principal per
luan i Penyal Sense novetat.
i un aetre que es va a exigir als una comissió de majordoms.
ga ie passatgers procedents d'U»
aspirants a ingree en algunos • En el replà dit dels Llenos, es-,
En el de Melilla la posició de rän sotmesos a observació.
academies militars una declara- - peraven l'arribada del sobirit de Llaneza va sostindre trets els
— Ha arribat a la plaça
ció firmada en la qual expressin Persia, la reina donya Vicheria dies 8 i 9 amb pu-upe rebelds, terventor mayor Gonzälez, per l'eta
211
fent-los
fugir.
quin d'aquells organismes lis de amb diverses clames de la Cort.
conferenciar per telegraf amb
La
posicie
de
Kaddia
tirà
ca1
ta seva preferencia.
Amb la Reine, es trobeven tarel
general Burguete.
Aquesta tarda s'han accentuat be la infanta donya Isabel i Hine nonades contra escamots rebelds,
Es relaciona aquesta confee
que dispersä.
els rumore que des de fa dies ve- fant don Ferran.
renda amb la submissió de /Idea
Ahir, a les nou de la nit, a rente lobees.
nen circulant respecte a disgust 1 El Re4 ha presentat la sobiraentre determinats elements, arri- na al Xa, i aquest, del bree de Alhuecines, i estant a la vista el
— El general Losada ha ree
baut-so a assegurar que no tris donya Virtaria, na entrat a la falugot per a descarregar, va vistat els grups denstruceite.
garä en fer-se pública la protesa cambra regia, seguit de don Al- rompre Penernic foe a canonades
— El batalló del Rei ha reta contra l'actual:lb d'un cap que fons, rl qual donava el bree a la contra el convai i la plaça, fent- but ordres d'anar a Dar-Drius.
ha aleaneat gran notoreetat en la 1 seca tia la infanta donya Isa- lo callar al enemice el qual havia
— S'instrueixin judicis conJet 20 disparts, seguint despees
campanya c11 Marroc i que re a '
tradictores per a otorgar la "Laucentment pronuncià un diseurs
Alli han descansat brens mo- la descàrrega del convoi, sense reada" als tinents aviadora Hiensälsant com a primordial la ' mente, i seguidament han sortit novetat en el personal i material
i Dellet, al tient de cavadisciplina de l'exereit. al baleó central de la Porta del i tornant el vaixell a alta mar dalgo
llena, silva; a t'oficial de polisense
esser
hostilitzat.
En les paraules (request cap Princep, per e presencier la desa
Una emboscada preparada en cia, Solanes; al tinent metge, Secreuen veure ele seus com P an ee 1 Alada de les tropes que havien
el poblat de Igzar-Unill per tor- rranoi al soldat del Centre elecd'armes al.lusions mortineants Cobert la carrera,
trotecnio Miguel Salvat.
que no catan disposats a tol.lee
Durant la destilada ha estat ees de dezena mia va causar al
Ei grup de regulare de.
rar.
! aplauda i victorejet el general enemic un more que fou recollit Melilla se li coneedirä una ban-'
enterrat.
Ara bó; en el cas concret a Cabanellas,
Diuen de Larraix que ahir arri- derä com el de Ceuta.
que ene referim, com en quasi , Arnh els húsars ha deenlat l'in_
— A Zaia de Abalda es precap altea qiiestid de Fas que afee- I fant don Alfons, fIll de l'infant erä Mulei-Abd-Absolä i ha mar- sentaren 34 families de Guelayat
xat avui una peregrinació comten al funcionament de tes Jun- ; don Caries.
estaven internadas a la zona'
tes de defensa, sembla que no hi 1 Despees de la destilada, el pile posta d'hornes i dones perla. que
francesa.
ha unanimitat, contribuint aixcl blie ha romput el cordó de guär- nyents a la kabila de Sankurt (zo— A Dar Quebdani tarnbe
a que es suscitin asperoes con- dies i s'ha aveneat envers el Pae na francesa). Han manifestat ha g ué presentacions de farnall.
troversies i sigui cada vegada late fent manifestacions de gime que a la seva cabila es diu que mores, figurant alguns caps.
mejor la intranquil.litat.
! patea al Xa dc Persia, el qual co_ e la zona espanyola regna tran— Una patrulla que tela
A falta d'anees temes (de la rresponia a les manifeetacione, quilitat absoluta.
Amb gran animació s'han ce- cenit entre Cherif i
crisi resulta enfadas palear- ned'afecte saludent militarment,
al cap de dos mesas de venir pare I A continuació s'ha celebrat a lebrat els zocos de Ach-la-Gar- dar ha trobat un caeläver as*
laut d'alzó), a le e feeele Po l itic e i la earnbra regia la recepció Mi- bia i T'Zerin de Sidi Jamani, amb habillament moro, resultant esta.
el cantiner Antoni Hernändez, a,j
de les possibles derivacions que 1 cial, i a les duce de la tardä s'ha asistencia de multe fugitius que qui apresaren fa uns dies els rae
pugui tenle la reproducció de les ! celebrat en honor del Xa un es- tornen a llora aduars.
-e
bebe.
determinacions d 3 les Juntes. es 1 merme intim, al qual han con- Els aeroplans bomnejarent
del que es parla amb mes refe - corregut les persones de la fae LES CAMBRES DE COMER.? I eampaments
rebele.
renda.
L'ALT COMISSAR I
, milla retal, seguid dels sohle-ans
— A bord del canoner "Bustae
Aquest mate, quan han apare- i alt personal petate
Ele presidents i secretaria de mante" ha arribat el delegat:
gut els R e is arel) el Xa de Persia t
!es Cambres de Cometa., 1nd:es- d'Assumptes indfgenes en l'Alta
al baleó tal Pelan per a presen- ¡ LES HABITACIONS DE L'HOSTE tela i -Navegació que formen la Cimosearia, Emili Clarä, acempae
ciar la destilada, el públie. ha I El Xa de Pers-a, deepres del Junta Consultiva d'aquests orga- nyat de rinterpret Tubau, que te;
prorromput en aplaudiments, que dlner Intim donat al Patau, »la Memos, s'han reunit avui amb el trasqadaren a leida per a recabar
han contenuat en passar les ban- retirnt a les haltilaeions de la general Burguete al Palace Ho- la Ilibertal del consol eepanytel
deres,
planta batea, que ocupaie durant tel.
detingut.
Alguns periodistes, testimonia- la seca .sfada a la Corle
En la conversa que han mane
L'estat cantan i ha milloe
d'aquestes tieuale manifestaciens
Si;n lea mareixes eanihres erl tengut s'ha posat de relleu la sa- rat.
d'entusiasme, ase e guren que quetn • quä estigueren els reis de Belge- tisfaccia amb que veuen tot quant
EI nombre d'hospitahlzats es el
ha destelat el general Cabane- ea.
iendeix a fer /a pau a la zona del següent: •
lbs al davant de les fores de L'embaixador .t.- d'Anglaterra, protectorat per ntitjä d'una poAla Hospitals de Santtiago e
cava:lid-la, ele aplaudiments' han ecompanyat del secreta el de l'Em litice d'atracció que permeti re- Central, 1.122; a Docker
i (etnia
sonat amb mes callor. Dones en baixada, ha anat a prinieres ho- patriar aviat les trepes, subs- ca indfgena, 1.249; a Jordana
el Saló de Conferencies, en que res de la tarda al Palau deixant titnint-les per voluntaria i inda- Alfonso XIII, 918; a Xafarinee,
de tot es fa ferina, no dallava tarja en l'avant-sala de tes ha- genes i els fervents desitjos do 36; al Penyal, 8, I a Alhucemem, 4.
qü i aese ellease que ei PUblie, bilacions del Sobirà persa,
que aquesta obra patriótica es Total, 2.705.
assabentat de la noca bullanga
consolidi per efecto d'una acció
— S'ha Ordenat Penrunameial
OBSEQUIS ALS FORASTERS
de les Juntes de defensa, ha
económica feeonda, a fi de que de diversos blockaus del Gurtigee
aplaudit amb entusiasme al geEn automóbil, a la tarda, sor.. cls elements de riquesa que allí per considerar-los innecessari%
neral Cabanellast en senyal de tiren
el Xa 1 el Rei del Palau, hi han esplotate real! i perfecta-.
— Per persona que té er.cn el
protesta contra Ola famosos or- amb trajes de eaerer.
ment logrin en tot el possible co -n per a saberebo, s'assegua que al
ganismes, perque .11 general Cabrir
les
neceseitats
de
la
ocupaquan acabi la propera
Visitaren l'Armeria 1 lee Cava_
banellas figura entre els enemics llenasesreia.e.
ció 1 administració espanyola.
riet, es retiraran les forres do
mes resolts de las Juntes.
El general Burguete ala ma- qusia totes les posicions, d'HM
Despees e/ Xa deixà tarjes als
E9 elan que no falten alguna domicilie dels infante Isabel i Fee nifestat molt agrait a lea mostres blint-se guatee grans nuelist
que esperen amb delectació que rran, presidencia del Cozisell
Samma, Dar Quebdani, Mont-A *.
1 de simpatia dels reunits.
les rencilles de l'arma d'infame rninIsteri d'Estat.
ruit i Dar-Drene, per a prest
toda s'exeerioritzin per a veure
¿NOVES OPERACIONS?
lar-se on sigui precie.
com el senyor Sänthez Guerra
EL EANQUET OFICIAL
Abs kaids se'ls asitenaran red'
Avui lean celebrat arnb el prese'n surt, despees de la seva acAl sopar de gala del ee rt¡au hi sident del Consell, al sau doml- clnquinta magezemfes per a ha
titud davant la vaga de Correus. han
assistit 6i convidats, ocu- cili particular, una conferencia viglläncia. S'establiran creciere'
pant els llocs d'etiqueta. tan eli4 l'Alt Comissari, el general Gómez d'informació en les quals
EL XA DE PERSIA
síes a la Cort d'Espanya
Soria , i el delega! de Fement de ran els interventors europens.
Mentre es menjava, hoch la l'Alta Comissaria, En Pérez BeEs procedirà seguidament a la
A les dotze h- arriba( el Na,
fortificació del Gurineti, per a gaformant lee trepes la carrera nea música del Alabarders.
rantir
la plaça contra qualeeeol
hora i mitja abates. Un nombra
En es converses que l'Alt Co_
palie ha presenceat per carrers L'INSTITUT INDUSTRIAL 1 DE miesari ha tingut emb el cap del ateo. Respecta a l'ocupaciel de Allit
i places l'especfaele, apeent mil el
Govern, es deia aquesta tarda
CONIER9
bon di a que feia.
que se li havia conceda el mi- cemes, confia en que podrà resEl
ministre
del
Treball
ha
maTotes les toreos de pet:da eenim de les seves aspiracions, es litzer-se pel procediment peine.
nifestat aquesla tarda que el diA tal efecte, DriseAr-Rofft 1
tave» al carrer. esseet grans
a dir, la possibilltat d'operar
lluns
próxim
es
constituirà
l'Ineprecaucioes Fi piquet que- ren_ p
quan ho eregui precie, com ha l'interventor senyor Gonzalez teta
industrial
i
de
con:ere
redia honore a l'estada, a meg de centment format.
fet En Castro Girona a la costa fien ordres de seguir Internant-se
recosturnada bandera, Iluia el
de Gcoma: t, cense efusidt de sang a mida quo es vagin sotsmetent
pene morat de Castella, (ele
1 amb rapoi de les kabiles set - els poblats camí d'Alhucemes.
LA "GACETA"
A Melilla es reduirä la guarnie
el comte de Morales.
haya el
Meses.
A l'estació h: havien, antb
El diari oficial publica un retal
Suposa l'Alt Comissari que cid a /ce forces indispensables.
La
categoria del càrrec de otee
president del Corre!!, te'es .es decret del ministeri de Marina d'aquesta manera /I serà Cica
autoritats.
concedint rempleu de contraalempresa arribar fina Alhucemes mandant general serä reformada
Et senyei Sätitnee Guerra os- mirall honorad en situació de ree amb l'auxili d'Abd-el-Selam i al_ d e sempenyant el comandamerj
tentava damunt lel pit un, 12, n- serva, al eapitä de navili en la gunes altres kabiles enemigues de la playa un general de brige,
da ,
decoració persa, .a (vial Ir Ate_ dita situació den Miguel Abulode
En quan a la pollcia
nacen en una de les vegades que
El general Burguete sortiria da..,
cooperarà a la vigilància de W
fou minislre.
mä cap al Aferro°.
EL VIATGE DE L'ARLEGUI
Aquesta condecoracat AS la ele
capital i de lee carreteree, i
lardee del Sol i del alce.
Amb l'expres de Barcelona ha
cas necemsarl, s'utilitzarä corre
DILIGENCIES JUDICIAL»
torees de vanguitrdia.
sr•
Cinc minuto abans d'arribar el arribat a Madrid el general don
LARRAIX—L'autoritat jueicial
tren, ha arribat el Rei, per6 el Miguel Arlegui, cap superior do
ha negat que vagin a Madrid, cree
convoi anava retrassat uns anees la pulida de Barcelona.
COMISSIOSIS EARCELONINES1
den.
A l'estaci6 ha estat rebut per data pel Consell Suprem de Guearribat a Madrid una dele,
Per fi ha arribat el tren.
un ajudant del senyor Sänchez rra i Marina, En Josep Velare gació oficial de l'Exposlei6 untare
eel I el capità d'Intendència Gar.
La música tocà l'himne persa, Guerra 1 per altea del sois-secrenacional del ?doble, de Barcelona,
i els preeents elan demeobert.
tad del ministeri de la Guerra. ein Bremon, aduint que ie
presidida pel senyor Reig, al qual
El tren ha avançat fina el final
El general Arlegui marea prescindible la seca presencia acompanya el secretari de l'esaquf per els efectes de l'inves.,
de l'anden.
acruesla tarda a Cuenca, on
ligació de la causa que es se- meutat certamen, amb l'exclusie
Com tole ele personatges que deslliurat una filla aova.
gueix pel desfale d'un milite de objeete de convidar als induse
esperaven, els periodistes han
En tornar a Barcelona, que setrials i artistes madrilerrys a rien
tingut un monten( de vacil.lació, re aviat, s'aturarà a Saragossa pessetes, cornee al Pare d'Intege dre part en aquest roncare, do..
ciencia.
esperant que el Xa de Persia apa per a visitar la ciutat.
t'anteles les degudes informa.
reguéis a la porta d'a:gun vagó.
cions.
y ANIVERSARI DE XAUEN
Poc despees del Itrimer vagó, Es RETRASA EL CONSELL DE
Es creu que la indiletria maTETUAN.—E1 dia 14 es eum, dri/enya
prop de l'esmentat anden, des_
del Mohle enviarà una
MINISTRES
plirä el segon anivereari de l'o_ bona representació al
cendf el Xa de Persia, que, somcertamen
rient i fent senyals amb la mà,
El sots-secretari de la Preste cupació per les tropes de la mis- de Barcelona.
s'ha acostat al grup.
dende, senyor Marfil, ha mani- teriosa 1 sagrada ciutat de Xauen.
El Comitè de la Fira <Acial da
Amb aquest motiu es prepaeen Mostees, de Barcelona , ha canEl rei ha saludat el Xa 1 ha festat que el Govern ha designat
grans restes, que duraran tres viat impressions amb al minietre
fet la presentació del reovern
al ministre d'Instrucció pública
dies.
de les autoritats, i despees, acoM perquè el representi en la inaudel Treball per a la propera qua
Les autoritats ofereixen diver- ha de celebrar-se en nauta capanyat del Xa, ha revistat la cona gurada del monument al mare
camions
sos
que
taran
el
transe
panyia que feia els honore.
ques de Comillas que ea a erigieimite) a la primavera, 1 tI ha doe
port de frene a Xanen, on es doe nat eompte de la eonetitneid
Ale deu minuta d'arriba', el se a C.ädiz.
deis
Rei i el Na han sortit da reataIba afegit el sots-eceretari que narä bon hostatge als forutcre. Comillui da provtnalee.
cid, ercupant un landd toben t 1 fine que el Xa de Persia no abanLa Comisan! ha 1°7111 inolt
NOTICIES DE IRELMLA
S'han traslladat al +Pelan, mea doni Madrid LIO se celebrar& gigtn,..
tiefeta de la art. COMitah
ele nequadr* 43 1.01e9ell5,
rits, della u ala i . 35 de tres 11/ StIAILIM,4
atul de Lanl i etr eaa • —

La familia militar
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ELS ESPORTIS
FUTBOL
Els viner.ts Partas do
Campionat
Corresponen jugar-se el vinent dita
tacege els següents partits eliminatoris
del Campionat de Catalunya:
CRUP A
anda S. de Satis-Barcelona.
Avenc-Espanyol.
Europa-Sabadell.
GRUP B
rgemya-Atlétic de Sabadell.
ilartinenc-Terrassa.

Júpiter-Badalona.
Els P rimera eq uiPs, al cano exaentat

primer: els segons, també, peró a les onmeli; els tereers ei fruti, al camp can-

Els ärbltres se sotrneton
En La darrera rzunió del CoLlegi
conlä buscar un arranjament al conflicte
rorgit amb la Federació pe: fassumpte
dr les dieres. L'actitud dels arbitres és
aria tmalment de transigencia, sounetentse a les primitives ofertes que els havia id t el Comite rrovincial.
Des d'ara pot donar-re per res* aquest
'assumpte, essent segur que els vinents
partits seran arbitrats per c-oltegiats.
En l'Assamblea es discutí mole acaloradament l'actitud d'alguns individus de la
Junta que a la vetila de la dissolució del
Cd Iegi, arfaren a oferir-se individual:nene per a arlsitrar. S'acordä enterrar
L'assnmpee per sempre n65.
EXCURSION ISM E
Programa per a diumenge
Els grups excursionistes "Els Reconaagrats de Muntanya", "Els Ilatxubros"
la "Societat de Cultura Física l'Examina - han organitzat per al proper
trence, dia 15, el segun ibpat de germano: d'entitats excursionistes, que . tindra
Iloc al cim de Sant Jeroni.
• Shi anirà per Martoreil, Esparragnet b, Coilbató i Montserrat, davallant després per Monistrol.
Lloc de reunió i sortida: Baixador del
Passeig de Gracia, a tres quarts de cinc
de/ mtl.
Es ta avinent a totes les entitats que
hagin estat invitades i que desitgin asarque se serveixin passar per l'estatge
d'aeses:s "grups" a remitir els tiquets,
rjbans del clia 13.
•

dahir a la nit tingta Ilea, al lod'actes de 1"Ateneu Etr.pordanesa,
tela feta convocada per la "Federació de
futb
. s per a discutir una proposició
"r. C. Barcelona", la qual s'aprovi
Str •.- , esmena del "Mollet".
Se. relä que els ingressos dels partits
cznipionat es distribueixia en LI forp:7,
7 cenit al club en el qual es jugui
el 25 per cent a la Fcd,-ael,3 i el
1C p:A- cera al club visitant.

CICLIS189.
La oursa do 24 horas en
el veicalrorn de Sana
P,r u IVS properes 24 hores, hi

faz a la data, els segnents equipa:
Penics -Llorens.
Bo y e r-Saura.
C rmans Narcy.
Fritscher-Alegre.
Depuy-Ali-Nsfatti.
Ilmager-Catudtal.
M.Dilteys- Cabrera.
Otero-X. X.
El lot de corredors es magnlfic, orase
dulce ch cap mena; partimilarinent la
cemposicisi de Dupuy - Nefani.
ambdes ,fen coneguts del nostre públic.
fan pres-ellre Una IlUita formidable.
Deis equips catalans, Bover-Saura, si
coin e s disperar la "guigne" no torna a
acamis.,:e-se amb cap dels dós, és cl que
comp:a mb més grans simpaties,
siegst assegurant que el nostre
gran Janer ha de tornar de l'exrcit
frica un dia d'aquests; de confirmar-se
els organitzadors de les aq
aproiltarien pesque la seva "rentrt,"
a la pesa coincidís ami, tan formidable
Ef de creure que la nit del 14 i tot cl
diumr,,ge secan de torta emoció pelo nostres entusiastes al pedal.
La festa Ocia perledistes
El fort aiguat que caigué sobre Badalona tampoc permeté que se celebrés
nunefada cursa en aquell vel6drom.
De ¡id, el Campionat de Barcelona queda sospés indrfinirlament, esperant-se saber la resolució que prensen els de Villa.
rreal per a decidir la data exacta de la
st va celebració.

AUTOP/I0BILI8NIE
El gran Pretil Penya Rhin
E fectialt el sorteig de sortida dels ts,t-

zes mar: its, hui% aquí el resutlat obtin gut
1. Aston Martin I ((2, Zborowsky),
Areglaterr,,.
2. Talot Darracq I. (Lee Guilmess),
França.

3. M. A. (I. Barna) Espanya.

4. Ricart Pérez II. (A. Gastón) EsPar:Ya.
5. Aust ro-Daimler (X. X.) Austria.
6. Elizalde II. (J. Feliu) Espanya.
7. Chiribiri I. (Deo) Italia.
8. S. R. C. II. (Bianchi) Espanya.
9- Aston Martin II. M. Cue) Angisterra.
to.
Darracq III. (Chassagnet
França,

panys.
la.
tria.

Ricart Pérez 1. (A. Iranzo) Es

Aus tro-Daimler II. (X. X.) Aus-

13. Elilzalde III. (X. X.) Esmera.
Chiribiri II. (Lamasotto) latía.
1 5. S. R. C. I. (P. Sogas) Espanya.
16, Talbot Darracq II. (Seegrave)
Franca.
" El ilaJdC 1. (y, de Vizcaya)
Es, Pava.

Es gran l'expectació ele eXisteix per
a aquesta cursa, que, com és 31but, ha de
celebrar-se el vinent 5 de novembre.
El trofeu Armangué

A Tarragona es treballa activarnent
per a ultimar els preparatius d'aquesta
gran manifestació; estan ja pr‘1.xims a
quedar enllestits eis crebals de reparació
dcl circuit, eo que permetra molt aviat comencar els entrenaments, segons les instruccions que es dictaran pe1.1(oto Club.
S'activa la construcció de les tribunes,
que sentida oferiran un bell especie; prop
de les tribunes s'ir,staLlarà el restaurant,
en el qual pudran servir-se fins a 200 coberta_
El Mato Club no para un instant per a
obmair una organització perfecta, i promet accanseguir-ho.

NOVES
Accident del treball
Treballant en ed "rompe olas"
va rasure de la muralla l'obrar Josep Garcia Gomez, de 28 anys,
Sofrint commoció cerebral i diversea . ferides, que al dispensari
de la Barceloneta, on toa assistit, les qualificaren ð pronóstie
reservat,
mossegada
Maria Pascual Farriol, de 29
anys, tau assistida a la Casa de
Socors del carrer de Barbara,
per haver-la mossegat un gas al
carrer de la Font.
S p li aprecia una ferida a la
cama dnata, du pronóstic reservat. DI goe fou portat al laboratori municipal del Parque, on esta en observada.
Hobatorl
Tosep Claramunt ha denunciat
que en el magatzem de generes
cts punt que té establert en el

meren. de Careega. s'hi ha comes un robatori de generes per
valor de set mil tres rfM!85 pes.
setas„
La sala: addaidea
Ms , d'una vegada els (liaras de

Barcelona han denunriat llocs an
es venia cocaba, morfina, opi i
altres suhstäncies nocives, pera
malgrat les demandes de la Prem
sa. es sagumixen venent aquestes
tirtlr..UP3 nrieiZMOSeS.

han estat detinguts Tomas Marine i Artur Gonzatez. que presentaven sin-retomes rl'intoxime
ciii. ner haver pres certa
tal oricaínn. A4 primer se 'li
troba una eape. » in pl • ma d'oottesta droga.

El Problema de les
Escoles d Enginyers

industrials
FSTUDt.e.NTS
lii aa, avui. estro e:5 eseeda :e.
ten preb lenta ntre pot portar deisagradables cenaeqüeneies, i que
dilo MI , ni ola han entrev-el. ni ee n'han erster-ab com era
el ' 5 051 dilrre, la sév.5 obligad&
Ha dessiparegu: t•:nt. avui die.
n .;
l'esperit de colectivitat,
11124.

Let., :orna:
rtre :ntereaan d

del que no sigui 1-ego"... i no
''1111! , 1" seasasant - nos
eg.d,ios_iiritíttrisl que la inateixa Injusticia quo s'ha fej. aria; da
alultinev sie lea Ensiles d'Una:ir:es a Induetriel a pot
el da reenys pensat amb nosaltres; no ens tre,ni unit ama en una protestes vigorosa i
no els luan brindat el nostre
aint, ttest ajut juvenil que
sempre porta andh ell deainteres
i entualasme, ni la vaga que,
rolan no casulla mes base de justicia per a recórrer a ella que- la
sola pretensió 1 l'anle fi d'antie antr le o vnennees, era vergstnya
dele que ens ceitimävern en alguida rGha.
I ara. quan podlem haver-nos
atare:hl, als nostres companya en
una protesta justa, As quan mirem indiferents, sense un acta
ele sindnatidi per a ells, eme han
estat atropellats en el tren dret; i
itesaltr aa , rstildiants do Beis, no
ens hem posat a defensar-los
cada era el naritre deure. I ei a
ia joventut no la guia el desintea
ras 1 l'entusiasme per les causes
nobles, que ella d'esperar d'ella
an el dia d es demä?...
Ei probld : ma, les aonicions que
pot tenir, l'estudiar-lo i
zar-to no m'incumbeix a mi ignerant en 171 materia, i despree
d'haver estat encertadament comentadala per part de la premsa.
Sola va aquest escrit com a cridla a tots ele estudiants de la Facultad de Lleis a en general, a
bits els d'aquesta Universitat,
que per ara romanen Buen bailes. petate?: ens unini material
i espiritualment als Retes de protesta que realitza l'Associació
d'Alunares de l'Esearla d'Enginyers Industrials, 1 davant de
tutea, vagi la me ya adhesió noble
i desinteressada,

DAPPERArtiORA

EXPOSICIONS
Galeries Layetanes
Pintures de Frenado Oulnart I Maree' d'Eternod

Les exposicions que aclimata
dos joves pintora teman abortes
a les Galeries Laietnnee inauguren la serie de les exhibicions
particulars de la temporada.
D'entre les teles de Francesc
Guinart hem de fer remarcar
"Campanera de Girona, d'atmosfrita molt lluminosa; "Mar bien",
simpätic de composició; "Entrada de fose a Llansä", saturat
d'un reatas amable, i "Playa de
Pernada". En conjunt, les obres
d'aquest pintor revelen un veritable avene i tenen la simpatia
de l'esfore sincer. El quadro decoratiu "El Desdejuni", ni per
la técnica ni pel concepte es gaire recomanable.
El pintor suis Marcel d'Eternod presenta una nodrida eol.lecció d'obres arub temes de Suissa
i de Mallorca. Sense cap vacil.lació preferim les primeres. En general san fines de color i harmonioses, i en toles hi palpita una
discreta emoció. Tècnicament san
d'un home que sap l'ofici, que poea la pasta amb seny, i, sobre tot.,
maneja l'espàtula amb graciosa
savacitat. En les teles de Mallorca, el color. es una mica fred,
pon expressiu, i la factura molt
rnenys elegant i eficaç que en les
altres teles.
Sala de Belles Arts do "El
Siglo"
Dilluns s'inaugurarà l'exposi-,
Cj() permanent que els grana magatzerns de "El Siglo" tenen esfablerta al primer pis de l'establement. En el eatäleg hi figuran obres atribufdes a Fortuny i
Mires dels artistes senyors Alezandri, Beltran Mastes, Cardona,
Duran, Juli Moisés, Llisas, Mares, Oms, OsId, Pollés. En una
sala especial lai ha exposat el
celebre quadro de F. Gateare
011er, "Baria avall", pintat
1 uny 1892, i que segurarnent es
1 obra tués característica d'aquest
distinga pintor.
Lea sales d'aquesta nova serrió de "El Siglo" estan disposades arnb molt bon.gust i bona
Burra En la sala destinada als
Fortuny, la direcció artistica
la sei ció ha combinat una denra yada ele tapissos, ¡nobles i
antäria antics que Iliguen perfd clarrent amb l'estil i els gustos
del prodigada pintor reusenc.
Aquestes sales d'art san visitadea continuarnent per un pUblic
odsungadiesiza.
• ••
— El 25 del que sana u les
Galeries Dalmau s'inaugurara
uns exposició restrospeetiva del
pintor Ida Clapés i una altra del
I aa...t Francia Picabia, una de les
més intereasants del inoviment d'avantguarda a França.
I. • • • • • y a we
Eis nostres arnies que je san
suaseriaterc de laa PUE.LIC.TAT,
laceen onozra ajudar-nos eficae-

Ha passat alquiles bares a Madrid el ministre d'Aeronäutica
de Franela, Al. Laurent d'Eynach.
Fou obsequiat amb un äpat a

PROJECTES D'ASSEGURANCES
PER ALS OBRER8
Els treballadors elegits i proposats al ministre del Treball pel
president do l'Institut Nacional
die Previsió per a la Camisola Inimal Assessora Andreu Gana, per
Madrid; Manee] Duran, per Catalunya; Francesc Sänrhiz, per
Valencia, i Josep Molina, per Andalusia Oriental, elan redinit a
la redacció del "Socialista", expressant Ilur confiarles en la representada de la classe obrera
a l'Institut, per a instar el nomenament de la Comissi6 inicial assessora Patronal i Obrera, cada
vegada mes important, als efectes de l'arrelament i perfecciona-,
ment del retir obligatori per al
de la (unció pública que aquest
regim legal reconeix a la classe
treballadora i que ha d'ampliarse roni a tot el man succeeix.
Coincidint plenament els reunas ami.) el que mente el socialista doctor Milla, enviaren a la Comissió organitzadora de la Conferencia Nacional, de Barcelona,
el desig que sels envii tot
el publicat i tot el que es vagi
publicant sobre aquell assumpte, per preocupar-los quant es
refereix a les assegurances d'invalidesa, malaltia i maternitat,
apniant iniciatives i averiaos dels
seus companys de representada
parlamentaria 1 social i tenint
perfecta nació dels deures que
imposa la representada que tenen confiada expressament sobre les aspiracions societäres
que porten a Madrid els elegits.

Tournier, ai qual assistiren el di
rector general de Correus I Tetea
grata, el director de "La TecoAre"
1 altres personalitats.
Anit, en ol sud-exprés. se'n va
tornar a Paris.
UN OBSEQUI
Per iniciativa de l'ex ' ministre.
Ealvat ella es trena de celebrar un
homenatge al diputat a Corla
M'Antoni Aura Boronat amb motiu de complir els einguanta anys
de la seva investidura parlamene
täria.
L'acte, que indubtablement serà
en banquet, no tindrà caràcter
politic i podran assistirhi tots els
que sentin simpatfes pel pes,
tigi d'aquell parlamentara

ELS MINISTRES
El d'Instrucció surt demä aap
a Cadie, representant al Govern
en Vinauguracaa del monument
al amargues de Camales.
— El d'Hisenda, senyor Bergarnín, encara fa Ilit, encara que
el mal que té co és greu.
L'ATLETIC VENÇ Al. WACKER
En el parta de ffitbol celebrat
aquesta tarda, els madrilemys han
vermut als alemanys per 7 gols
a 1.
El palie, unes set mil verso_
neo, vietorejä als seus paisana.
LA REFORMA TRIBUTARIA

La reforma tributaria ha produit tal complexitat de disposiMona en la materia del segell
que eta caixers cielo Banca fan,
sense saber de cert quin'és el que
deuen aplicar o exigir als chelas i
reaguarts de depait,
S'han ase,nyalut diversos criteris d'interpretada de la reforma.
Per a evitar el; inconveniente
de tal deficiencia., s'han reunit
en l'Associaciú de -Zanquees la
major part deis gu`e Tan aquesta
indústria a Madrid reta directora
dels graos eatataiments.
Després de tres hores, en fea
que no pogue pevaldre cap opinió, es nomenä una COMieSiö,
composta pel marqués de Cartilla corn representan, del Barre Espanyal de Credit; Ginainez Arenas, del Central, i Cifuentes, del
Hispa-Amerieä. per a que visiti
al ministre d'Ilisenda i obtingui
bes uportunes disposicions aclaradares.
Cambiaren impresslons tambd

COM EN LES COMECIES...
"A B C" publica el aagüent telegrama:
"Salamanca. E! governadnr
ha contat el ¡mecen als Reis en
creuar per Peiiaranda de Bracamonte, no no pensava deturar-se
la comitiva regia.
Don Alfons, apreeiant el gran
entusiasme que regnava, digué a
la Reina:
—Arien uns moments entre la
multitud.
I baixaren de l'entornaba.
El senyor Sanehez Guerra i rit
govarnador intentaren ohrir pas,
pera') ei itei Sigue: —Deixeu-me
que em portin allä on vulguim.
Els visques continuaven.
Un pagas que hi lleva prop del
Rei exclainä: —No te'n vas sen&a
besar-te, i abraçant-se al monarca el besä a fa gaita esquerra.
L'ocurrència del pages feu ristre al Rei.

ea

Grans

Vas.

DE BARCELONA
DESGRACIA

En davallar del tramvia al ca- e
rrer de Mallorca, dama de la
Sagrada Familia, s'ha ferit reme
mera la cama esquerra En Ma.
n'a Soler Grial& de 40 anys.
ATROPELL
Ansi fou atropellat pel tren de
Sant Joan de les Abadesees, al lino
conegut per casa Selles, En Llufs
Serra Torrente, de 19 anys, que
presenta amputada traumàtica
d'ambdues carnes.
S'ignora Si l'accident ha estat
voluntari o casual.
Ha pueri t a l'Hospital Clinie. '
ACCIDENT DEL TREBALL
Treballant a la fttbrica ele eles
siticadors, arxivadors i carpates
del carrer do Sardenya, 201, Maria
Castillo Cortes, de 21 anys, es feu
diverses ferides contuses en els
dita mitjà i anular, de la ma tirela, de pron6stic reservat.
Anit, al carrer de Trafalgar,
davant del númern'trenta-sis, va
topar amb unes fustes Na Terca.
sa Malla aterres, de 46 anys, fraca
turant-se fa tibia esquerra.
I
Fou assistida a la Casa de ancora de la Ronda de Sant Pe-d
re, on qualific,aren la fera da
proneatie reservat.
Fàbrica de Productes Ceràmice
Rajcles de N'alZncia 1 artldes de construcoló

Casimir Vicens
Despatx: TaIler, 7.?
Toiéton A. 5090
FitbrIca: Carrer Benavent (oró
xlm a la Travee'lera de Sana)

BARCELONA

CAMINS DE

rebaixes

Saló.. . . .

LLIBERTAT

400

▪ Tots els mobles per a un pis 1700 pts.

—

Preu: 25 Gentiles
—

De venda, ala quioscos, a les
Cecines d"'Aeció catalana"
(Trafalgar, número 14) I a
LA PUBLICITAT

•• EL

1:31

•

e

1700

DE CATALUNYA
A. Rovira i Virgili

5

•

Menjador. 370 pessetes
Dormitori. 500
Despatx . 260
•
Rebedor. . 17 0

",testr"

Pea

MUDA NIA
Constantinoble, íd.—Comuniquen de Mudania que ha quedat
signat record ja conegut.—Ha-

a

raaornane.nt-lo per tal que
viii portln anuncia.

LA

HA ESTAT FIRMAT L'ACORD

51171911WIWEIMMII

°Delegues, a la pcnya on
conoorrin, entre quatre compenses de treball, a tot aereu;

ELS

DE L'ESTRANGER

LES

mera:
dtelai-,ant el nostre diera al
cep,, a l'hotel, al restaurant,
a aat ves ruquer, ial cirabotes,

a la societat d'un so sigui
arada;
peciaagrint-lo entre els ambas

els reunas sobre ele dipdsits in4
dustrials a Odia de algunes perd
eones, dIbuikant 7se la tendencia,
per part d'un Banc, d'anar a :a
supreeió dele mateixes,

arsragenommtscamtmliillal111111EINII1111111111131
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NUVERSO

PONENT, 3 bis, 13
•
• mmamemommemsessamamm•emmemmom
5-13==232=2"=1111EMIli12=12=122~ERMIETIM
tambar

Planxa
•
ondulada de
lcm. 1
120X

75

Fotos. 7'05 m.

Per a teulades
amiaat exclus iv ament

Materia l s armats

Josep Esteva i Cia.

111175..zezmAzezerrnoli

L-

Plagues do
4) X 40 cm.
Ptas. 5 '30 In.

PORTAL DE L'ANGEL, 1 i 3, pral. ; ; Tela. 3344-A
BARCELONA

FABRICA A SARRIA

VALENTI MORAGAS ROGER
airaran° de la F11911,44 de DNI%

MINISTRE FRANCES
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Els Espectacles
--TEATRES--

Teatre Victòria

I

Montmartre (exilas). Nit, a dos
Quarts de deu, grandiosa funció
en honor i Comiat dol °entre

Obrar Aragonès: Giganta* y oabexudor; Los cadetes de la Reina; La moza de muiltt. Concert
per la Rondalla del Centre i res_

Avul, merres, din •
Telefon 3S00
II, a dos puerta de deu, vetliada •
•
Inaugural. 2 estrenes, 2

tival de jota.

Palms 1 llorers

E

E

presa de Los cadetes de la Reina, gran trrturiff d'Ortiz de Za...
rata, qui estrena aquesla obra a
Barcelona.

inreiallaM4111 UI larimammar

11 EL PRINCEP BLANC 3
▪
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•
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Avut, dimeeres, tarda, III
21

I

primera popular;
UN

Gran companyla dramatica ras- •
Villana ROJAS-CAPARO. Avut, dl- •
▪ nleCres, magnifIc cartel!: all, a •
• dos Quarts de deu: Primer, Noche
• de norlos; secos. e .in sorollós del
n drama sentimental en O artes La •
• rno . or amante O el mayor de ICIe cri- em
• menas, maanirica pr es a rdaald, cer a• cid del primer actor En Miguel Ro- 3
• jas. Dijous, festivitat d e l Mar, •
•
astroortlinarles Funeions dedica- •
111 des a la colGnia aragonesa de Elar- 111

•
E i
II
2
E
u

111
: Teatro Liric Catalä •
lo
•
4

•

a losa.
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CASAMENT ENREEZT N

VELLA
BALDIRONA
Nit i toles les nas:
LA REINA
LA

u

•a
a
•

I231f g P8110111113
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N

il

DON JOAN

DE SERRALLONGA

1E

)i

a
•
o
U

Dernä, tarda, Don Joan •
1 . de Serrallonga, pels se• nyors . Massands i Quer i :I
•
rt
• senyora Basalto.

•
Avui, tarda, popular:

Lo pasado, o concluido FI
o guardado

TEATRE NOVETATS

Nit, popular, última re- ig
presentació da la preciosa •

Cima Egneetri
IAvul, dtmerres, ni;. a dos Quarte
de den, grandiosa funeM, COMIAT •
Adiós a Barcelona! de la vulteas •
meravella del ruin

comedia

La loca aventura

GRAN PASTELLI
I dels notabdistins artistas . Cesan •
I,.. Broa, The Maulea Carls, iit dels 100
2 salts mortals: Trio Norbertys, t de 11
ln Mme. Salvator, amb el sen eire en •
miniatura Completaran el progra- •
,.., ma els ovaeionats Trio Korunaa, •
e 1-se 4 Arthons, Mate), Broa, Frcrers •
» Chelot, Togo Rata, Miss Emmy I els •
• graciosos clowns Pompoff, Thedy •
• I Emil. Detall, festivitat de Nostra
Dona del Pilar I Cesta de la flaça. •
Tarda, a dos quarts de cine, NIAT1NEE 1YEANTIL, i nit, a tres
MORA: ll
GRAN
cuarto d( cicu,
4 grandiosos i importainisaime de- •

i

E

ai
ME , TER1OS i

Companyia de sarsuela
Avui, dirnecreS;larda. a
les cinc. Selecte Prgrama.
L'entremès La niña de las
planchas i reestrena de la
sarsueta en dos anes dels
e.ratans Quintero i mostre
Vives,

Nizimmumigaseeneuaural
Teatre Circ Barcelonès

Companyia de grane espeatacles
I vodevil
Primer actor: Jaume Borras
Primera actriu: Elvira Torraría

TRA LA ASTUCIA
En breu,
SANGRE Y

lAvui, dimeeres, tarda, a dos
euarts de cinc, exit grandiós del

AREMA

•
si

•
•

1222111111111[321111161211111112w

31

Gran Teatre Espanyol
•
TelMon 1242 A
Companyia de vodevil I
grans espectacles
PEP SANTPERE

assurnmo c•s•Ls

1

1

Avui, dimecres, 11 d'oc_
tubre de 1922. Tarda, a ß
dos quarts de cine. Es- III
caient vermut popular. En- III
trada j seient de pati, Una
pesseta. La forme%a obr.e

• Gaumont".

c

en tres actas

O

ollt Baixant de la Font dei Gat Illa
o La Mari eta de l'ull viu •
•
;
Nit, a les 10:
.9
Exlt creixent
•a
'Mena representació.
II
a UN GALL QUE NO CANTA

a
'I
AILMW11111~1111.1

Temporada ð1hiv9rn
Gran assortit en Meitons,
Xeviot3, Estams, Gabardines, Beilardines, Xes.
ters, Generes per a
Abrics i articles blaus i
negres, Camusses i generes per a vestits jaqueta.

t61 21111111122211111111/1111111111212
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Pace Cine
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a
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ii AristocrAtiquas tessions artistiques 31
Tots els Ores, tarda 1 n11, extra- a
U
ii ordinari 1 grandios Cali pe la rt ‘ 0_, 5
2 numental novet-la ein ematnerafira 5
3 dividida en sis parts, adieta de la 5
a renomenar/a manuractura ameran- gia
a na METRO:
•
ELS QUATRE GENETS DE
a
•

ELS tAM1113 DE 1A LfflERTATflE CATALUNYA
De venda en toles les llibreries
fi

Cura rápida

SpARAuLLL
A

Socció juridica

R

Frasco 4ptai-Asalea, 28
-arrancia.

Retalls els dilluns
i divendres

Fàbrica de Puyada

Reclamact6 davant el
Tribunal industrial. Consultas sobre accidents.

assumptes ltulletarts

de VALENTIN SOLER
en gen

general. Dirigir-vos: An_
ligues Oficinas A. ROMERO, Placa del Teatre,
e. Jurisconsults autoManta en l'alerciel. Consulta do 4 a 8.

Immens aSsOrt1tx

enNeb

Detective eapanyel
A. floran°, Placa del
Teatro, G. Barcelona.
Capaç d'esbrtnar 1 comprovar ofIclatment tot
alió que us Interessi, per
dificil Que ola. 1 a QUa/que part del muja. Referencias de primer ordre
proven la mera pericia
1 coneeténcla demostrada de metts anys. Consulta de 4 a 8.

Liegiu La Publicitat

in mejor agua mineral
es /a que Usted mismo
se hará

ir

il
11
•

reS per a vertlis 1 abriles de
senyora 1 senyor, Venta de
reatlls els 01 100 s 1 dissabtes. &villa, 7, entresol (cantonada Fernando).

•e.

111111111111111111C2111111111111111111511111.1111
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Preu: 25 cèntims

per A. Rovira i Virgili

aanau•••••usa•aaseui
Monumental I Walkyria
:
Avui, dimecres, Els tres la

III alqueria del corb; L'estrella •
u
11 d'Orient; La marastra d'En o
II
• Canut. — Dama, estrenes: •
• Els tres mosquoters, ruith :
El
ii capflol: El mou cavan Pm- al

12 paquetia
hacen 12 litros
de agua mineral.

• td, represa, per Williarn S. •
•
la llar!, ( altres. . ll

II

lannacanuausemusa•au

CONCERTS

•• ••

Palau Musica Catalana

Para preparas en el acto un agua mineral
littnada de delicioso beber. hasta gaseosa.
en extremo refrescante. muy cbgestiva. la
cual puede mezclarse con todas las bebidas
y en particular con el vino. al cual da un
gusto muy agradable s,n descomponerlo.
basta con hacer disolver un paquete de

ORQUESTRA PAU CASALS ,

Proarama: J. S. Bach, "Corlead
de 13randaburg núm. 4", per a
violi, flautas i orquestra de Gorda; Schumann, "Simfonia en Si
menor" (inacabada); C. Franalr,

Lithinés del Dr Cuslin

"El raçaire- maleil", poema simMaje; II. Wagner, ‘13aceanal de

El agua mineral que asi se obtiene es no

12/espata de localitats a l'"Unid
Espanyola", Portal de
l'Angel, 1 i 3, de 3 á 7 tarda.

remedio muy seguro contra el ácido &ice

y todas las afecciones de los riñones.

bfgado, vejiga estómago y articulaciones. Forma la mejor defensa contra
desaste general de los órganos evita la s
enfermedades procedentes dcl artritismo

MUS1C-HALLS

el

Iminuzummuzimmous•

u

a

ra
m

II

III

2
•
•

l'amor d'un fill,
• preclosIssima bola d'art. Testament
• caribe, lier Ve•ien Mert!n. Per ea• ear-se amb Lilian, gran bionia. Di• vendros, represa de Mantequilla,
• por Charles Ray. DIssabre, tul, gran• r1105 aewiteisemenli El noi,
• Cparlot, primera jornada. Aviat, 2
▪ rowa rnestra dc Douulas Fairbanks:
le Ele tren moiquetere.
Id

I
i
:

•

a
B.
•
a

ASALTO, 12

a
a
o
u
a
u
U
a

dimeeres, magntfles

programes. El triomfador; •
S o ldit interi; Un homo de •
punys; ui quart episodi de •
El nou Fantomas, el interessant film Víctima de la
cióncla i el set(' Ilibre de 11
la novel.la Els tres mes- m
quetera. En breu:
ques eitrepas de
Grans Exclusivas
01

onalmfiniommumnioniawai

Diana•Argentina•Excelsior
nou Fantomas, quin- I

Drlann LIA0 Crawilel . °ALMO

OLIVERES, CL riAtO di la Industria. HARCELOIC,

a
u
•
u
•
e

Esa enorme .

del programa

5

Estàtues animades • :
u
a
Exit sense par;c5 :
ii

Mullillkia, Illins; Bion 1 tints

D'AMAR ANTINA •

Torns, ribotejadores, íressadores, serras, serra-cinta 1 i mig, per 'ti, motors,
utillatge,
Maquinaria 110Y3 per 3 conserves, 011 V893 de llana,
Ferro i acer, arlicles ferreteria, Antera
tallers menics, elcOlera
Camions, LANCIA 2 T. I TORNYCROFT 6 T.
ales 600 lilas, negros,
per a olis
Xapa G. 12 17 i al!res materiais para bidens, cubells i bi nys

a

II
II

•

U
a
Disammiammmammumaitater

1111111112•2211•21111•21111121111111
2•211111821112221221/22212211
talan Teatre Com f.al i
Gran Cinema Bohemia I

Reumatismo!, Gota, Piedra,
Lumbago, Cifitica, Artritismo.

ia

HUIII
..
a

I

•

Avu i, El

111111i1111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111M11111111113111111BNEIRM11111111111111111iIiiiill1111111

Vendas a l'engrös i al detall

L'APOCALIFSI
•
•
• adaptar:4 de t'obra aun d'En
•
tItZENS BLASCO IBANEZ
•
•
En brea: Estrena del grandiós ti
•
a film Esposa desdenyada, Inrarpre_ u
per 1a genial actrlu Mildred mi
11a lada
liari'y:1, l'en Mulla.r d'En Chariet. •

---CINEMES—

Au ui,

l'Hospital)

11811~111111111111.1

Ronda da Sant Poro, 15

Dissabte. proper, nit, gran surces. Estrena de la primera Jornada •
▪ de l'obra cim El noi, per Charlot. •
• Dlt film cera pi esentat com el mes •
gran aconteixemcnt mundial.
•

/12111111111111•••2111iltellinlin
Saló Catalunya
bum, de Victoria Benedicto,
•
a •
:Notable sdbuO. Avul, clan/erres,
•
LA MONTOS
li
g
grandiosa Callana del Programa
pre,en _
Mucus: No sempre triomfa t'amor,
Grandiosa i
• per la genial artista Dorotty Dalton.
ta0b5.
• :
1: Grana Stas: Per
11112121111•1111121112•111•2111112

J. MIR VIVES, S.A.

_el
•

vodevil en tres actas de V.
LAS VICTIMAS DE

de

e

Tannhatiser".
•

O NO HAY FUERZA CON-

Soriano

13.,
LANDRU
4,2reus poputars. Nit, a les 10,
Colosal exit de la tragicomedia
amb un próleg, tres actas i un re_

•

114
ANITA, LA RISUEÑA
Bit, a 1.53 10, La niña de
las planchas el soinet de a
grand:osissim exiths en
dos aetes de Cartas Arniches i Alfred Trigueros, &
Inú.tea dels mestres Calle- •
•
ja
.ra:
•
EL CONDE DE LAVAPIES ra

aOit/NIT•
,•

(Davant

a tres

Ortas - Leonls - Gallego •

u

144, CARME,. 441

Demh, dijous, Primer Gonce.rt,
quarts de deu de la vetlla.

ELDORADO

01 posta de 8 cstraordlnaris salta- •
lb <loes; LES 3 JUITER, famosos bu- •
in rosas tOmles;
ECO 3 TOROS •
ila ERAIS, presentats per N'Actor II
•
Manzano, muntat en la seva va- 111
/ lenta aro lerelana.

PANYOS

a
a

•i

aliallatell1118.102212254al

e
a
a

J. López

a

• •

11114222211122111223121111111

a

Preus baratissims

mosqueters, s'ele c-apítol; :
Z
N III
a Pecadora sense culpa; La 1

LA NOCHE DE VERBENA

•
11122211111•11•22211121311111
III

bats, 4. TROLig E AltAllE, com-

1

Companyia de comedia pg
GUELL - TUDELA - AS- •
QUERINO - CORTES

s

e

MENJADORS

DORMITORIS

Montjuich

hija fine, watt, 11. Entrada, al
mati fin g a les dotze, 1 pesseta.
Per la tarda, passeig de maniquís vivents. Exhibició da modais de vestits, pells barrets,
5 a 7, Entrada, 10 pessetes.

I

Entre doe mena (exclusiva), gran
I dios drama d'alta societat, suannt
Ni crearla de
l'estrelia arriericana
Norma Taimados. Avui, El te-• tedie, Interessant assumpte de Cos_ 111
• toma americana per gran artista •
111 Herbert flandinson El solda interl, .1
2 CM1lea de broma continua. Tarda 1 •
II,f ni,: Entro dos mena, per Norma Tal- a
n
ill mego. I n erna, dijous,
tres gratis ZI
n estrenas: La nena prodioL per l i arlista Gladys Walton; Na et oasis,
• Joana, comadia, per l'artista 3.11/csley •
• Barry, 1 les interesants actualltats •

•

•

a

AtliallilliiillaillM111131111101V11111

E TIVOLI

Còmic

•

e!el.

IN

Teatre

•

Es despatxa a comptaduria.

IIII

III Estrena de la sensacional per-líenla

PINEDO
LLUIS BALLESTER
Avui, rlimeeros, a les 5: El conde Luxembureo, gran èxit del bariton Ortiz de Vinito: a les 10,
El asombro de Damasco, i re-

illitg3211

Paro de

Avui irremisiblement últim dia
Exposició do models, manufactures de luxe, oberta al pú_

Quintet Sufie.—Avell, ~erres,
• grandids
l cstraordlnart programa.

VICTORIA

alnet en dos (Emire s d'En Joma) •
Burras. BOUS, tarda, a les cinc, el- •
pectaeles per a infanta. Estrena del •
meravenaa espaciarle, en tres ac . •
tes 1 volt qualros, d'En losen M. •
lel a 1 Torres

•

Aristoeratio sale
Palau de la Cinematogralla

MOBLES

DIVERSOS —

Saló de la Moda
PALAU DE L'ART MODERN

:Kursaal
IN
•

Companyia d'opereta

•

—

811311111111•111111118131111111121•11• ,

ill

Teatre Nou

Comedia en tres fletes d'En Pompes creheet. tnterpret da P er los R
sen y ores Morera, Ortiz, Cona, Valen- LO
ti. Ribas 1 Cosrolla I els senyOrl
Montero, AymerIch, Orases, Coiltart,
Torrents, Sereablma, Daroqut, Fe- 111
•
n'anche

Aval, ditneoros, 8. U. L'Ame).

ok; El nou Fantonvas, quarta;
L'alqueria del corb; Els tres
quaters, seté capRol.

•

GRAN MAGATZEM DE

taiiaga,

Teatres Triomf i Marina

Avui, dimeores, tarda a dos
quarts de cinc: La condesa de

8111111811111111181111111111111111131119
Teatre Catalä Romea •

PirtItt NI!, 1 no atart
Doa grane panal, a cistell: Mazo
1 Palau, contra Unauruno i Gas...

ta; Viot1Mli de la e lbmole Il
trlomfaidor; aroma matrimonial;
El solda interi.

LA BUENA SOMBRA
3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de
les dota a les quatre de la matinada.

RESTAURANTS
DE TEATRE a rasa CONTUSAS. RealatIrant vegetal.
Ostres I Martscoa. , Utlintatill,

nous i

SOLAR de 4.700 metres

immillorable posició
afrontant amb 3 carrers, a dos minuts de la nova estaciö del fe-

rrocaeril P. V. (M. Z. A.)

SORTIDA

ESPORTS —
Frutó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda,
VV. ( d d

a un

ilag_rielBAPtS

d'ocasió

41b4t

Dirigiu-vos a:

"Talleres Blanch" en liquidació

carrer Eduard Maristany, 212 (al peu del f. c.) Bada•
lona. (Obert de 8 a 12 i de 14 a i8 h.)

•••,%
'

