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EDITORIAL

nou periode del catalanisme
El cor del patriota s'omple ara de joia veient l'avenç ràpid
del mov;ment de renacionalització catalana. Durant les darreres
setmanes havem visitat comarques de Catalunya que per circumsbateles diversas restaven en ceda manera alluayades del corrent
catalanista. I adra si un vent nou bufés damunt la nostra terra,
aquestes comarques senten l'extremiment del nostre ideal i s'incorporen de pressa a l'exèrcit patriótic.
I és el jovent el que mostra major crnpenta, major adhesió
,a la idealitat nava. Ara ens adonem que en els anys darrers,
rentre que externament adoptiva el catalanisme actituds humils
i transaccionals, per dins, acta la superficie enganyosa, s'anava
enfortint el scntiment de la nació. I ha bastat una aceita organitcada per a fer aparèixer a flor de terra tot el guany que en
l'interior de les consciències catalanes havia adquirit l'ideal de
patria.
El present eselat de fe nacionalista és superior, en intensitat
i en puresa, a tots Os que havem vist durant el curs de la renaisanea catalana. No es tracta avui d'una passatgera ventada sentimental, ron) aquella que es produí en ela temps de la Solidaritat Avui el moviment es profund, arriba a la mateixa rel
de l'anima nacional. I aix6 no solament Ii darla una major potència, sine( que li assegura un caràcter definitiu.
Contrades que fins fa poc halada estat per a l'ideal català
emes desolats, on creixien totes las males herbes sinistres del
decairnent i de la degenerada, mostren avui una brotada esplèndida d'entusiasmes. Sovint els directors del catalanisme havien
deixat sentir el plany de no poder comptar amb una força popular ardida, que els seguís pela camina que la realitat exigís i
que quan fos necessari els empenyés en la lluita Si aquest plany
va ésser justificat fins a cert punt anys enrera, actuaiment ja
no ho és. Davant l'espectacle de les multituds catalanes en l'hora
actual, es té la sensació que el nostre poble va arrenglerant-se en
una espacie de farmacia espiritual, que el fa apta per a totes
les batalles.
Aquesta flama popular que esclata a Catalunya, sota la prestó de l'ideal de patria, fa més gran la responsabilitat dels homes
que hagan d'encarrilar Facció futura. No san possibles ja les
actituds teatrals característiques de certs períodes del estalanisme, en els quals els fets que es descabdellaven a l'escenati no
corresponien a la realitat d'entre bastidora. Cal renunciar a la
política escénica, a la política de &n'iota, que sacrifica la segura
yietória de cierna als efectismes i als aventatges'immediats.
La nova empenta ja eata. donada. De boa principi es veu que
te una força superior a la que mesos enrera podia preveure's. Santim l'orgull de la part que en aquest encaratjador fenomen ha
tingut la Conferència Nacional, la fundada d'Acció Catalana i
la conquesta de LA PUBLICITAT. I encara és major el nostre
Orgull legitim quan pensem que aquest resultat l'havem aconseSreit sense recórrer als recursos teatrals, ni a l'explotada dels sentimentalisme, ni a l'afalagament dels interessos o de les pas-Sions. Havem alçat només un ideal. I els patriotas catalans han
endevinat que aquesta és la millar bandera.

MEDITACiONS HISTORIQUES

Catalunya en la guerra de Successiö
Durant el regnal, de Caries II, afeblida; i la decrepitut que has
el nostre poble havia lluitat !lar- via envait Espanya poc podía fer
gar-aun contra els francesos que, esperar d'ella un tan ferm retireen guerra arnb Espanya, etivaien carnear a favor de Edil) d'AnCatalunya; i no pocha de cap ma - jou.
pera
aquest a Huila, dilataPer contra, Anglaterra i Holan-a, un astil/mi de Catalu da, dirigidos pel fort i intel.ligent
- França. Al mateix rival de Lluis XIV, Guillem d'Oran
II evat que la guerra se- ge, reí de l'una i stathouder
l'altra, es trobaven en un pernaa deixar en el nostre
; a p stions renovadas dele da d'ascensió nacional, 1 eren al
plao
destra i la impo- costa t d'Austria, si mis no, una
aja] •
• a Galern central, que
fermanaa d'equilibri en la Iluita.
/ostra torres indefensa
I d'Anglaterra precisament, raa va a dificultar l'ardida bia Catalunya, amb el pacte de
dele catalans davant Gènova, signat pds sastres am.as franceses, van pro- baixadors melare a la nostra te, .
Muna sublevacions, que ra s'orchen vastas consplracions
a punt d'esdrvenir ge- a favor de l'arxiduc i esclatava
çar i
peria - 1 n els lampa que preae- les primeras espumes d'alçament,
auarra de Suceessió Eran la mas torta garantia de no ésser
i anya has ien estat, dunrs, abandonada. D'altra banda, Poranenacsute Catalunya, anemias tugal constituía un front occidentate assolaven j desolaven la terra tal perillós per a Espanya, i Satal al ana.
vota esdevenia un podaras baluart
En in ig d'aquesta desolaci
ó, Ca- de la Gran Aliança a Italia. Entalunya no havia trobat sitió un cara os paiaos escandinaus es
impar i un ajut: ambdós venien decantaven pel pretenden', auste l'Aastria. El princep de Darms tríac.
adt, ami) ie.9 sa y as dots personals
lals fets mateixos van venir a
• ami) una actuauió durant el dunar raó a Catalunya, i si no
temps que, per por d'un alaament, t'aguas estat per una profunda
Govern de Madrid lo conferí error politica, que poc era d'es1 tito: de Virrei de Catalunya, perar d'Anglaterra, l'abandó de
avia sabut formar un ambient Felip pel seu avi Llufs XIV bau.
Popular que li era adiete. Que té, na estat l'el, ja en 1708, des,
dones. d'estrany que els catalana pras de /a derrota d'Oudenarde.
combatessin contra Ilurs inmune-, El Rei Sol va demanar la pau;
alia ls anemias, ara que sels preparó laa condiciona inoidament
'a catara l'ocasiö de continuar la rigoroses que Anglaterra Ii im-,
huila en molt millors condiciona, posava l'obligaren a continuar la
tot pagant, al tnateix temps, el guerra. Un cop abandonat kaalip V
5eute de gratitut que tenien en, a les soles forces d'Espanya la
Ifers Austria?
aletada dala aliats hauria esta!
Des d'un punt dc amia polilla fàcil, Catalunya, victoriosa amb
3 des d'un puta de vista sentiiiien ella, objecte de les preferències
tal, la posició d'aquella catalans del seu sobirà, /lauda vial, les
C ris apareix, dones, com a lógica. sa y as instilucions protegidas i
Lluitaven per aquell qui oferia els seus interesaos impulsats. Si
%unés garanties de respecte a llur
la guerra de Separació va assea utonomia, i Iluitaven amb els gurar per mis de mig segle
les
.1la de4 contra els anemias.
Ilibertats de Catalunya, la gueResta encara un altre aspecta rra de Successiú lea hauria assede la qüestió a examinar; l'asa gurades per un Mire- llarg pe,
p ede de la possibilitat d'axit. rfode. Probablement 'laudan arT ambé en aquest punt als c at a
ribat incalumeg fins a les Corta
-lan veprboncamse-. de Cadiv, i encara suposant que
;lona les apariancies sobre lea
el nostre púbhe s'hagues avingut
iguala podían basar llur acedó. Havors -a una mines en lea aoves'
' Pr anati era torta encara, pera les
prerrogatives, la part que n'hae
al afflaPfse
wo uj MAIRE.V4
.

la

dimecres, 4

fnent de la renaixença dei seu e1a
perit nacional (no se n'hi faltava pas gaire), Ii hauria servit i
li servirla encara avui per a avançar molt més rapidament pela
camina de la seva Ilibartat.
Pera encara deixant de banda
aquella errada d'Anglaterra i
aquella perduda mi-asió de viciarla, la fi que la guerra de Successió va tenle ene deanostra qua
Catalunya /savia sabut posar-se
del costal, deis que havien de
guanyar. La guerra no va Ilnir a
causa d'una victúria bal.liea ni
diplomällea de França i Espanya, sinó a causa de lastavació
de l'Arxiduc Caries al tron imperial, per mort, salsa sucaessial,
del seu germà Josep I, i a causa
del consegüent abandó de la seva
defensa pela aliats. 1 Fi ubservem els resultats de la Iluita
i les clàusules deis tractats
d'U t recht i Rastadt veurem- que
reatment França i Espanya foreo les vençudes. França va per.
de la seva begemonia dins Eurapa i Espanya perdia no menys
que els Paises Baixos, Sardenya i Navas que passaven a
poder de l'Emperador i Sictlia
que era cedida al duc de Savóia,
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LA PREMSA ESTRANGERA

norca i Gibraltar que restaven

per a Anglaterra. No hi ha dubte, dones, de quina eren els vençuts; i observem, de passada,
corn Felip V, que no consentia
per res la conservada de les
bertats de Catalunya, consentia,
amb la cessió de Gibraltar, la
mutilada del territori espanyol.
Els aliats de, Catalunya guanyaven: Catalunya baria hagut
de guanyar amb dls. No ion sial: La irreductibilitat da Felip V
en sou da!er de venjança i dualtarisme, d'una banda, 1 l'incomnliment per part d'Anglaterra
del pacte de Génova van epndrmnar la nostra patria a uns
-luda desrsperada. i. en definiti,-a, al seu anfonsament,. notad'
aneara, durant aquella Iluita,
haurien trobat els catalana l'ocasi& de sotmetre's en millors condicions qua a la fi. No fessim,
per& retret a aquells herois d'haver ancas una tan viva i poderosa flama an holocaust a la nostra
ilibertat maribunda, i d'haver sabut esfondrar-se entre resplendor s de tragedia, aixt corn esa
cau a un gran poble.
FERRAN SOLDEVILA

LA QUESTIO D'ORIENT
alia.—El "Popolo" d'It à lia

menta l'abdicada de Constantl
sud) aquests termes;
"La histöria d'aque s ts (farrera (29 aelembre), comenta l'aliança
turco-russa sata el punt de vis-, temps prova que el hegetss del
faeleponas i de ¡'Al-tea aún incas-.
ta de l'imperialisme anglas.
A la sa ya naixença, el movia pavos de governar la Mellada; nae
mas representen que bai*os inte,
meta nacionatiata de Kemal Paiaà no fou aloa favorable per ressos. Llur oligarquia traed°,
lttissia; de fat, el primer anemia nal convé a tribus, no pas a un
a asaer vençut fou Armania i en gran poble. En 1909 havia cona
aquest terreny era natural la ri duit Gracia a la psdridura. Vaina
valitat entre Moscou i Angora. ze,los salvä el país tot netejant.,
Després feu resolta l'hostilitat lo. Substituí un regim nado,
amb el sacrifici d 'aquell viable rial, demoorätic, al rotativisms
al mire de MI, Val -indas de de sf, l'odi leían dais hagetes des.,
posseits i de Hur clientela. Venia
Moseou.
El programa oriental d'Anglas setos cometa aleshores una ima
tedia parteix de les tres directi- prudència deguda a la seva gran
vas per a la inarxa de. la cons honestedat, al se t; desinterés i a
questa mes u mera s directa per un optimisme robust. Ei rei Jor,
di que deixà fer a Venizelns, fou
a, unir la Mediterrània a les Indies; l'una en completa possessia assassinat, i Constantf comença,
passa per Sue i Actea; la segona amb el caneare dale seus
que parteix di Jaffa a la Palesa manir, el sea traban germànic.
tina i acaba. a Besara en çl golf Gonstantf era fins al fons de l'ätefreic, a bolas d'ara menaçada nima partidari do la solidaritat
per panharedisme renaixent. La rnonärquica simbolitzada per l'aterrera parteix del Dardanel per liança de Guillem II i de Frana
la mar de alarmara, al Basten la cese Josep 1. Monarca abans d'ésas s
mar Negra, el Caspi travessant, ser grec, formava part del sinla !filia lialum-Bakun, junyint-sa dicat imperial i reial per al qual
a través de la Persia i de la In, la República francesa era la gran
dia a les regions altes de l'Asia enemiga.
Central.
L'abdirack5 de Constantt no
Si Rússia llancas las seves dia resolt pas la qüestió constitur
visions contra Polania i contra cional. El diadrc Jordi tinta nor
Roinania, serien atacades lea mis un caràcter provisional. Es
dues columnas bàsiques de la po- tracta de saber cana seran gua'
laica francesa de predomini con- rantits els grecs del retorn d'ane•
tinantani Alemanya molt praba
tenora sorpresas.
t'
blement escoaaria el crit dels
vençuts i dainunt el Rhin i daANGLATERRA
munt la Vattola, hem cambatria
El "Daily Telegraph", justiflea
per a la «defensa de la vi.etaria
consagrieaída en els protocols de la decisió del Govern de Londres,
Versal e. D'iba que l'interes su- amb aquests termes:
"Al eap d'una !tarad setmaala
prem de França es quo la pau
sigefi mantinguda, davant eta d'angúnia, la situada s'ha posat
pella risas als quals per be que tivant amb probabilitats de rup4,
aventatjasos no ferien sind con, tura.
Segons les informaciana ras:
firmar la supremacia ja conquis
Lada. Aquests aventatge.s poden burles aval, es alar que la folla
ésser consillarata sígala free asa, agressió de Mus tan Ramal tina
,I(Is les sayas ronseqüericies nar
pactes.
a) El manteniment de late• turals d'ad alguna dies, o bé en
tual -equilibri eurorieu • orienta; i la retirada de les seves tropas,
danubiä-carpätic fixat ý dinou a o bé en la guerra.
Ço que hi ha esdevingut, era
Parle.
bi La valoritaadd de la vtc- previst: Ens /lavara trobat en la
necessilat
absoluta de dir la datarja als danys de la influencia
tada paraula al adiar nacionaliaa.
anglesa;
e) L'esperanea que atenyent ta turc.
un arranjament equitatiu de les
La grao &aisló -presa alias é8
qüestions dels Estrets i de la d'aquell e s que cap Govern no
Tracia, Turquia s'allunyarà de adopta eenee repugnäncia, perol
Rússia per a acostar-se a Frane davant les guate cap Govern no
va i representar al atan musúlrna pot recular en eircumstanciea
a Europa.
coz( les preseuts.
I g petim que la dictadura del
FRANÇA
Salda tare no pot esser acceptaa
El 'Journal des Débats" co.
2 P r l'Imperi britaiiic,',

EL PROBLEMA D'ORIENT

L'actitud del prole- tarial britänic
Es molt possible que alaurres
de les vacil.lacions del Govern de
Londres clavara el problema
oriental tinguin 'aduló amb l'actitud que ha adoptat el proleta-

riat de la Gran Bretanya. De bon
principi, el partit del Treball anglas i el conjunt da les assoc iadona obrares s'han declarat conträries a la política de ?dr. Lloyd
George respecte a Turquia. I el
primer ministre britànic s'ha trobat ensems en una "mena d'isoa
lamen t interior ä exterior. Pfobablement, sense l'oposició
terior del partit obrer i sanee
l'oposicid exterior de França, a
hores d'ara hauria començat ja
una nova guerra a la zona deis
estrets.
El proletariat anglas ha vist
aqu e sta vegada canviats els termes del pacifisme i da d'espera
/Alai° que reapeativament eran
atribuits a Anglaterra i a Eranea, o millor encara, a Mr, Lloyd
George i a M. Poincart. La traç a extraordinaria que taren els
redaclors de "L'Action Française" en la confecció de la "man(ahelea" quotidiana del periaidic, es
man g osta una vegada m a s en la
que apareix en el número del

passat diumenge. Allí es pregunta als, diaria radicals i socialistas, que no pararan de dir al cap
del Govern francas "Poincaré-laGuerra", parqué no diuen ara
"Lloyd-George-la-Guerre".
L'agreujament que en els daa
rrers dies halda mofad la situació
en el praxim Orient, ha dont lloo
a 'aoves declaracions deis capa
treballistes anglesos sobre la pos.
lítica del Govern. Mr. Henderson,
en un míting celebrat el dissaba
Le darrer, va expressar-se en
-termes v(hements contra aguasla polftiea. 'Es un crim contra
humanitat, digua, el parlar de

guerra, al preparar la guerra. el
provocar-la amb paraules bel.licoses". Segons el capitots trabaInsta, els ministres actuals han
donat provea de Hur inhabilitat
davant el .eonallate oriental, i aixó els ha fet perdre tot dret a
obtenir la eonflanaa del poble.
Els obrera 'anglesos que sostins
gueren l'estora britanio durant
la gran guerra, han peas ara una
actitud amenaçadora davant la
poseibilitat d'una nova guerra a
l'Orient.

A. ROVIRA I VERGEL'

La

perillosa qüsst i ó

deis

Estrets

u tan

isstio

inaewasosi Iürsit de/a Zon, . neutre
dad del( frtret.r.

111111111111 Zrritori

°cursi retsTurci

li«firDE--/Prite

Escala
Quilometres

5

o

Cräpplis,

V

1,

Talteurkeui

-

G

ct:‘,rtlak
G:hta

GebiA

AINIn

el e/
V

02re:A

.a.ter

9

srermr,

je<.ieu Spub e/en

41111eU1
'•
n11•

TR

Ie 378
A

AMMIP. NAIMP.e.
311.11111.rale.

MIPAVJI
..~5211

erg

%I no
o
offrey

4=ALIV "F
-

Ve

Yapulda

ene,
o

e

Kargeuret,
c7

e

E1141.13»

NAK

Orzeg

«gro*

o

• Cebe
917m
780 I ChabDagh
#

oKerner
stkikkep
obursouneg

A

arc an Tip6

o

Saraidjik

o
tala

Kiakky ,,Yecilile"

o

o

Seenkieu

ZONA N ti T11
flfrzyketal,

Ereh lt eul

SeNtl ey:i

o o

Okttilie,

<14..z.:Juklio7

enicheig

az

411, )

o

Terzi r

I

o

Steller

Idea

A

L'avena os asmallstes dios la zona neutro do Tsanak, ocupada pel b erectos, opersoló que ha a stat ptirit desmo te,. une aOSA
• guerra a °Nonti...

▪

LA PUBLICITAT

SECCI
SESSIO DE BORSA
del 3 (l'octubre de 1922
ROES! 111ATI
Obertura AA
Bala
760 ///0
630
6510 (715
AnIcania t715
671,53 117635
A l/d a l a/1 3 5920
San 5910
Oron*3 1513 1100 673
I
SORIA TRECA
Obertura AA
Dan'
Notes
t8'20
63•70 8430
Alacanis 67'Q
5340 (7.0
Andalusos 59 • 321
5945 /9 . ..0
OrcuseS 1955
1711
1099
CD1011/313 1,779(7'E5 6775

0Imecree, 4 d'octubre de 191»

CIAL

O COME

CORSA DE MADRID

Cligrone.-Sanc /Mulero 31,
Pares
••
1.

?Menor contar, II14.
Mete, n le nes, 71•20.
Arcor i llzablo I per 100, 8705.
temm 3 per tel, 36715.
Everlor, 14'00.
eArie l'Espanya, 5 9 9 00.
Idem F.spanyul de erecta, 80000.
Id e al ÎWI dc la Plata, 22000.

la

I,

Pedal%
Areee.-POmba ElOtet
ne 12,

•

11. 10,
110.9.
Seleel0.
Be a

-*se" efeeptdee-Aalerlet 68610.
Tata r s, 23800.
Amereres preterents, 6709.
Idem e/(01114.1. n05, 2400,
reenik . s. giren.

140
14 $
114
10s
70
114
100
105
83
94
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Ilat, no han deixat de mostrar-se
ferellarneut IleeVi08.01 DIS centres
anancers do Lr., mbarri Street.
Deixant de banda la. gran &Lee
ra, guantes vegades la qüestió
.d'Orient no he sigut la foguera
q ue ha a rilen aeat 4remar l'Euro Es

20 do setembre, era de 351.150
augment de 19.470 indiana reportals a lestat el dia 10 del
mateix mes.
La producold de carbone
I lIgnits alemanys
Fins a ragost de 1922, la
producció de 'carbono 'ha arribat a 10.200,000 tones contra
11.730,000 l'any 1921, inelús
1.950,000 tones donat per Alta Sitesta, aval dia anexionada a Potanta.
La producció total deis vuit
mesos prirners de l'any puja Lo-

nosIrrs mercats, no obstant, han semblat dezentendre's
de aquel] problema que gairebA
no ha estat eetitrat. Es dar que
Acia.A, 341310.
Mercats
l'ama
A14e03rda,
00300
en riixd pot haver-hi eontribuit
Preno dele muleles seguents que han re31'59
/rones, 4995
git
a/
morral
de
Boree•s
Blanquea
el
Uta
39
les disponihililats de lea mullo
5b'20
1.11ures,
ele seres-ubre de 1122:
tiren parlat nitres vrgades, pera
59'25
PARIS TANCA
Plat
a 90 peasetes.
lambe ha estat degut a una ex17'3
Ideen rolo secA, de 27 a 28.
l'anees solare Londres, 58091.
cessiva connanva par part de res
Idem 111c111 horra, de 25 a 87.
Ves
ideen Palgica. 9409.
Vede, ele 0350 e 1150.
ideen Espana a . 111'78.
pectilad3. En nitres apoques, raes 89.280,000 contra 88.900,000,
g. Docks 1830 issa 15*.5
Cavada, de 17 a 18.
Mera Holanda, •514'35.
aquesta
serenitat no hanria estat eornpronent 3.800,000 101/eb de
Paros. de 90 a 21.
Idern Italia, 5020
l'Alta Silesia.
possible.
Fatuas, de 40 a 41.
ideM ticv-Tork, 4321
La proiticetó de lignits ha siM'Uf per una red desgraciada:
/asees, de 25 a 25,
lelem Portugal, 50.
Ve±3e:1
13 e 14.
Suecia, 718'51).
parque Espanya pnt dir-se que gut che 12.150,000 tones contra
Cotització oticlai de ia idea
Annittla coma, a 16'5G.
leirm Sulssa.. 344'20.
via al marge de la politice in- 10.610,000 tones pel mote d'agost.
Itle • rn llar/lona, de 93 4 0350.
litem Argentina, Inc.
La producció del :4 primera vuit
ternacional i per una ra6 aforI3orsa
I r aP4e lella, a 14.
Mena Brasil liar
-ala rme per m'artera de 4 dobles.
tunada; perque amb motiu del mesos es cic 09 milions i mig conMena merla. 34.
Llene d'aura/a, de lo a 14 (»mete'.
Mera Noruega, 000.
desastre financer d'anees patos, tra 80.500,000 de l'any passat.
Dla 3 d'octubre
Pera/ea de '2 a VIO.
idem Denamarra, 97050.
preduccii6 de carbó a
hem maga nacionaritrar gran
Preus per 10 mides.
Llem llecOs, 070
DEUTEG D. L'ESTAT
Angiatorra
part de la riostra riquesa, ha esAtitais, do 7 a 7,0.
klern Viena, Ine.
Derta Interior
F
Palla, a 3.
tat passible una tal conflanca,
Mem Praga, 41(4,
El "Board cl Trade Journal"
8558
Szcierior 4 no F
Fulla d'oliv1 a 4.
neds nostres ferrnearrits, de !a anímela qua la produceio de cae» Andile. 4 % E
DESPEES l'ANCA
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11/nD/e.
%E
11/nreh, 5800 e:cm.
majoril. dels nestres negemis 1 1)6 a la Gran Bretanya la setalana
Poros per 40 quilos.
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El dia primar d'octubre te Boa
el venciment do ‚3d milicias de
pessetes que Franfta ha de pagar
a Espnnya a camote de 465 rniliana que Espanya va deixar-li
per la gueria.
ea Gaveta/ francas fa ha anua(jet que sera Set efectiu aquel'
nou venciment 1 d'aqueixa manera quedara el Gcrvern francas
deutor a l'Espanyol de 210 millones do pesseles,
flotan!. d'Alamanya
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DEL MUNICIPI
camptonats del mon de
1E1,4m-tenida

• La comiso() ele Cultura ha
.11cordat prnposar a l'Ajuntament
t• file es coneedeili el Pelan de la
!Pira Oficial de Mostees d'aquesta
eiutat a la Acial Aesociacie de
,Lawn-Tentne d'Espanya per a pocelebrer pis eampionats del
t
Vean de lawn - tennis sobre pistes
r 'eebeeleie ,riterre. ,des 1 al it
'del proper niris `ee fehrer t edé *chirant el mes anterior al de la celebrad() del Concore, es permeti
jugadors autoritzats per la dita Associació a que s'entrenin al
1 Palau durant les hores del dia.
L'Institut Municipal de

Domografta

Segons estadistiques tunantes a l'Alealdia per la direcció

'Elnstitut municipal de Pernearael número de families que han
rebut essistencia facultativa del
Cos medie municipal durant el
paesal mes de setembre, sumen
1883, classiú'cades C.0111 eegueix:
: pareelonins, 70; del reste de la
' regle, 71; valencians. 87; murelans, 158; aragoneses, 39; be' fosas, 5; beties-extremenys, 21;
eastellans-Ileonesos, 40; gallees,
.
.3; Jaliscos, 2 i estrangers, 7.
L'eixamplo de Sant Martí
t. Acompanyada pel tinent d'al' Palde del distriete X. senyor MasSet i dele regidors pel propi
triete, senyors Santamaria i Es' eolä, visità ahri l'alcalde una
.nombrosa representacie de la
Cambra ele la Propicia! i Associaele de Pronietaris de la barriada
de Sant Matee per a interessar de
trAjuntamene que gestioni l'apeo'vació del piitnol d'eixampla d'aquena bar iada.
El senyor Maynes va contes.tar-los-hi que aviat anirà una
;oomiesi6 a Madrid per a gestio•par-ho.

•

Crida

La Ounta'ura de la guàrdia urbana interessa la presentad() a
la mateixa del manobra Francesc
Leal Pérez, per a enterar-lo d'un
gssurnpte que li atany.
Visita a l'alcalde

Ahir al mati va visitar a l'albalde accidental senyor Mae-nes
el president de la Dipelacie proPujals.
rinda] senyor
es.
,
Per a la installació de distints
parells industrial han acudid
permts de l'Ajuntaenent:
Don Manel Turrillo, un electromotor. Passeig de Sent Joan,
púmero, 64, primer.
• La Mequinista Terrestre y
1)elaritima e. A. ' , diferente cleceremetors, Tallers deeteant An-

r-

Oren.

Don J. Veges, un generador de
empor, Martínez de la Rosa, núenero 11.
- Den Antoni Roerle. eubelituir
in electremoter, Canteres, número 2.

Donya Cencepei6 Rebasa. un
electremotoi, Marques del Duero, 92.
Don Josep Arpilla. un fornet
emb caldera oberta, Creu Cuterea. número 15
La rae cecial J. Das g. en C.,
Un generador de vapor, Argüellee,
número 548.
La ra6 eocial Bernadäs i Mir,
dos electreinotors, Ronda de Sant
lean. número 14.
I en virtut del que disposa Eart'ele 743 de les Ordenances
be fa públic
per tal que els que es creguin
perjudicats per dilas instal.la'eione puguin presentar les °porLunes reelamacions dintre els
quinze dies segeents al de la dala, efecte pel qual estere de manifest l'expedient de referencia,
durant les llores de despatx en el
!Negociat d'Obres particulars
Ja &ceje de Foment de la Secreearia municipal.

PALAU DE LA
GENERALITAT
Els concuress de; reme.denla
, Essent inip-ossible la celebrad()
4e1 Coneure que per a la malora
Ae l'especie bovina tenia anuniat, la Mancomunitat de Caletaya, a La Bisbal, el cap dels Ser;veis de Ramadoria donarà en aque
Ma eiutat, el propvinent dlumenge, dia 8, una conferencia pública, explican) l'obra realitzada
amb els concursos de bestiar,
/ e s causes per les quals elan has
gut de suspendre.

L'Escola Superlor d'Agrlaultura
• Des d'aquesta data lins al dia
Ni del corrent, ha quedat oberta
a l'Escota Superior d'Agriculture
e(Urgell, 187), la matricula ordtnäria i la ¡Finares ale gratis d'Enginyer i de Tecfiic ngricules, que
lee cursen a Pesmentada Escota.
El "Outlleti deis Mostres"
' Ma sortit el mirnero 17 del "Bu)
Dele deis Mestres", que conté el
Isegüent sumar':
-"Autorenovaciú.-Periagogia: La
getniana fleal de l'Escota d'Eseiu. Diferencies d'opinió dele
mestres i dele psicedegs respecte
.9 la inlel.ligeneia deis infanta,
,per E. Mira--Vida Eseolar: Sobre eneenyanient del Ilenguatge,
laer A. Ilbrega. - Llibres.-Reeistege-Noticies bretes.

DE L'ESTRANGER

AGENCIES - - CORRESPONSALS PARTICULARS

L'ORIENT CAP A LA PAU

La Conferència de
dänia fa renaixer l'optirnisme entre'potencies
41

El delegat angles reprordre d'apoiar eis punts d'obir franco-italià
M. Franklin Bouillon
representa a Franca en la Conferència
Els representants grecs
L'ex rei Constantí arriba a Palerm
Londres, 3.-El eerresponeat
parlameetart del "Daily Telegraph" diu que en les eeteres
oficials no s'esperen nous canvis
a la situad() abane del dijous, en
que acabarä la confeirenena de
Mudänia, que comença avui.
Afegeix que en acabar el Conell de ministres d'ahir s'insiste
de nou en que no es faci cap nova
concessió pel Govern britänic en
ço que es refereix a que no entrin
els kemalistes en terra europea
fins a ésser arranjada finalment
la pau.
No se;nbla que pugui condone
re's Un arranjament que imposi
als greca Bur retirada par (terrera (le] Marilza deixant als aliats
Eadrninistracie (l'aquella part
la Treia amb l'ajut d'una missió
nomenada per Angora. Tota vegada que Träcia deu tornar als
times poc hi fa la Maese de Gevern
interf. El punt cap' ital es d'evitar un conflicte en la transicien
-Radio.
Constantinoble, 3.-La Conferencia de Mudänia comenearie
avui a les onze del malf i durarà
24 hores, havent estat acceptades ja les gratis linies del seu
programa.
Anit arribà a eludenia TemedPajee, represeedant del Corren
d'Angora a n'aquesta conferencia, en la qual participaran lambe
Harnid-Bey i el senyor Franklin
Bouillon
Per noticies de bon origen es
pot aesegurer que els generals
:theta proposaran a la Conferencia l'ocupad() gradual de la Trecia pele contingente arate ta
instauraste' de Eadministraciú i de
Ja gendarmeria (llegues.
Tant en els centres aliste rnm
en els olonean la impreesie ee
optimieta.-Haree.
LA KESPOSTA D'ANGORA
Angora. 3.-11 Gev e rn de AC" rnhi P a Narional ha fixat l e s leaees de la sera respeete a Ni ne'a
remeea pele altate, bases que esn
c e ta) ratificades per (lila Asermblea.
Aquesta resposta eere tintineada al representant de la Gran
Aesernblea de Constantineble. la
qua! la trameterä als Alts Comise
e aris anats.-Ilavas.

ELS REPRESENTANTS GREGS A
ICIUDANIA
Menea 1-Els senyors Meza-,
rnlei i Sarrillani repreeentaran el
Corleen de minietres grer a la
conferencia que aviii ha de començar a efudänia.--Havae.

ISMET PAIXA A MUDANiA
Esmirna, 3.-El general teme)
Paixà ha ebriit d'Esmirna en autorneanl cap a Mudlinia. acorne
panyat del >PU cap d'Estat mejor,
general Azim- Paixà.
Com se cap. representnre a Ke_
nial a la conferencia ainb els generals aliate.-Radio,
Esmirna, 3. - El genera! Temed arribà anit, a les deu, a Muaula. acompanyat d'un ajudant
de eamp.
Aquesta nit son esperaba ele
generals italians i anglesos i
francesos.
MI general ture s'ha negat a
fer deelaracions ale periodistes
que intentaren intervivar-lo.
No obstant es pot afirmar que
dunanarä als aliste la immediata
evaquacie militar de 'Präcia i la
rectificad() de les fronteres, aplicant-se les que existien en 1916.
Tambe es suposa que demanare que l'ocupaci6 dels aliste sigui seguida d'una manera inmediata i sense solueid de cenitnuitat per les trapee turques,
quedant impedida qualsevol deportad() de tures habitante a
Träcia a territnrie que hagin
d'Aseo- abandonats pele gres.II ayas,

FRANKLIN BOUILLON I ELS REPRESENTANTE; ALIATS
Constantinohle, 3.-El senyor
Franklin Bouillon, poe despees
d'arribar a aquesta capital, ronferenciä amb ets Alts comissaris
i generals aliale, dant-los-hi
compte de les seves converses
amb Kenia! Paixä.
L'exposició teta per aqueet
oyen eausä vivisima impresió en
els reunits.
L'opinió dominant aqui es que
la reunió que erei eel.lebrar-se a
Mudänta constitueix una primera etapa cap a la conducid de la
pam-Havae.

ELS ALIATS ESTARAN UNAMISS EN EL CRITERI DE
FRANÇA
Londres, 3. - Lord Curzon ha
partirivat a Inembeixador de Eran
ea que el Govern britänje ha en-

denat all ecu representant a la
Conferencia que ha d'obeirsee
avui a eludänia, que 'fui seu el
cenen sustentat. per França i
tina respecte de les giltetions
fronterielms 1 de l' .. v.icuació de
Träcia.-Ilavas.
LA

SITUACi0 POLITICA

A

CONSTANT1KOBLE

Constentinoble, 3. - Està feltaita en absolut de fonament la
Miela de procedencia; anglesa
que diu que el Govern efigies de
Constantinoble havia dimitit, que
havia esetatat disturbis a la capita/1 i que havian arriba) a ella
importants reforços anglesos.
Encara que l'esta( de salut
soleä Ii obligui a abandonar el
poder, no pot assegurar-se per
ara res sobre del particular. Clavas.
ELS REPRESENTA NTS TURCS A
PARIS I ROMA

Constantinoble, 3.-En els centres de la Sublim Porta eomunicelen que el Govern de Constantinoble ha acordat enviar !mitrarciclos al representants a París i
Roma per a que trametin els ariete i el deepate dele assumpres
rorro-11s als respectius represen_
tants de la gran Assemblea Nacional.
Ele repreeereeels en aquestes
c apitals del Gevern de Constantinoble sembla que van ; a , &eme

eridats a Ilur pele a conseqüen•
cia de la situació financiera que
travesea en l'actualitat.-Ilavas.
LA

SITUACIO ifirux•RA A LA
ZONA NEUTRE

Londres, 3.-Anit es vela una
indicad() molt favorable d'una
l'elle conduele de la Conferencia
d'avui a Mudänia, en el fet. de què
els turcs ja que 110 han electua
encara un retrocés eomplet a
Txatrak, han acabat, eom ho Indica el comunica) oficial britänie,
llurs incursione a les Hines angleses i tenen una actitud mol)
diversa de la que tenien aqueets
(tarros dies, en qué aveneaven
fins als filats de ferro britànics
interpel- Fant direetament ale soldats anglesos. Aquest canvi darLimit satisfà
satisfä al Govern, que no
demanava l'evaquache completa
do la zona neutre, sin() la retirada de les trepes llegues fora de
la vista de les torees angleses i
dels vaixells de guerra ancorats
a la costa.
En els cerdee diplomätie,s de
Londres s'estima que Mustafä Xemal. al donar aquesta satistaeciet
a lee autoritnle militare anglesec, ha testimoniat disposicions
conciliadores que parmeten fer
l'averany d'una solució definitiva.-Radio.
DIU EZSAD BEI
Len.dres, 3. - El doctor Eesad
Bei, diplomàtic al servei del Goe
rer•-•nn••••en-••••

_
Importants deciaraciòns
de M. Viviani
del
Els origens de la guerra

l'ex.cap
Govern francs

Una requitaia

migala del 30 de juliol per les tropes franceses, retroces q ue bou
d'uns deu quilörnetres rosa come
plertainent injustificable eit una
política beelicosa.
Frenea movilitza el dia t d'ageste essent Etiltima de les potencies que Ilavoree ho feren i
un din despees dee dia en que Alemanya proclama el perill de guerra equivallent a la movilitzaci6
que seguns el propi Esta) mejor
alemanv, era /a guerra.
El Senyor Sebosa no tingué
cap reserva en deixar-ho suposar
al senyor Viviani.
Per altea part lord Grey Ilecava Havers noves propostes de negociacions i Aústria conmeneava a parlar amb Rússia.
Mr. Viviani afegeix que pot ser
el canceller Wirth considera una
mica autoriltades les paraules
dal senyor Schoen.
Mr. Viviani no sah el que es
fa dir al senyor Schoen, pece si
sab el que digué.
Cita despees molts extractes
de telegrames que el senyor
Sehoen donan) a coneixer la posicid del Govern francés i la sera accie a Petrograd, així coa el
seus esforeos per a evitar l'adopele de mides extremes, en que
desmenteix les afirmacions del
senyor Wirth de que Freno es
negava a pencedir a Petrograd i
que era parßdäria de la guerra.
Continua 31r. Viviani i afegeix
que el 29 de julioll el zar de
Misia proposà a l'emperador
Guillem de sotmetre el conflicte
al tribunal de La Hala i comprova al ensems que Pesmentat
bre blanc no publicà aquest telegrama.
Fa resortir que l'emperador
Guillem declara a les seres memories que aleshores hacia estat aprop d'esser Julia) a La
Hala quer aquell tribunal.
IdI senyor Viviant afegeix: podriem demanar al canceller
explicacions sobre del linee roig
austriac, sobre del llame bavars
i sobre del terrible telegrama de
Pernbaixador deedstria a Barlin
la pau general.
També es manifesta !numeran, data 5 de juliol, dia en el qual
a de que les converses empresee l'emperador Guillem nec een& la
entre les potencies manys direce guerra en carta dirigida a Bethtarnen) interessadem, preserva- mann Hollweg, encara que rarorien la pau, estimant que les mi- netzen) que la resposta inesperades de precaució i defensa ario> da de Servia sellada a l'Aúnela
ladee per Rússia no donaven mal 1 i per tant no hi havia motiu de
grat alee a Alemanya cap pretere guerra.
te per a procedir a la movilitzaEl senyor Viviani acava dient
eie parcial o total de les seves aviat lindrom ocasid d'anar ronTercos.
1 testan! a les memories do l'exM. Vivianl declara que tota
emperador per() per ara ene aren
pelitien era aquesta.
tentarem emb obrar com mereix
Per a justificar Pesnerit parfe
el senyor Wirt i imaginem que la
fle do França recoleta el senyor replica distrarä a (otee les perYiviant l e_eP l ada eue'e fem iii
liacasteor,fieygo,

Paris, 3.-Lex presedent del
Consell trances senyor Vivianie el
qual, com se sala, ocupava el e51 -nee el 1914, contes(an( a,les deelaradone que e i cancelle'ilyirlti
ha fi la Premsa estrangera sobre els origens de la guerra rumprova les infinites variacións
la test alernanya tractant de demostrar si no una cometerla igneeencia, al menys circurnstäri.
des atenuante que faein responsable el confliete sueicesivament
a Reseia, Anglaterra i Frenen, 1,
per nitim, a toles tres juntes.
El senyor Wirth-diu el senyor
Viviani, invocant documente en rosament preparats duran) guatee anys-torna a repetirnos la
sera tesi, que trufa de fer sensacional.
El senyor Viviani - recorda ei
canceller seeyer Wirth-, que es
neceseari parlar amb més modestia deis arxius diploniäties quan
un es cap d'un pais que confisca
duran) quatre anys tots el documente, tant aquella qlle enviä
rollt els que rebé, i que mentre
el llame Mana de 1914 solament
contenta algunes dotzenes de doe
cuments, en canvi, el de 1ea49 en
corriente més de vuitcents.
Les paraules pronunciaifee i la
interpretad() d • aquestes paraules
no importen: importen si els artes i les gestione realitzades pets
Gnverns, seguint les repercuesion g felices o desgraciades d'
aquestes gestione.
Contestant despees el senyor
Vieiani a l'afirmaci6 que fa el
eancellee atemtny de iple Isvolski dona a coneixer el 29 de juliol
a Remita que França Ii havia promes el seu concurs ilimitat, el se -.
nyor Viviani declarà que Wirth
hauria pogut parlar del desnate(
número 101 del llibre groc enviat
a Petrograd per Londres en el
qual es ella un extracte dihent
que França estä disposada a cum
plir totes les obligacions de la
alianea i que no dubtarä en reolene cap esforç, tendent a soludonar el conflicte en interés

tiern

insisteix
ment en el "Times" sobre el le)
Je que els turc no valen balre's
contra d'Anglaterra i sols desitgen que es l'ad efectiva la sera
endemia sobre dels grecs. Afegeix
el doctor Mesad que de la seva
entrevista ande lord Cuezan, ha
tret en censeqüencia que la crisi d'Orient serà solucionad sen" enterpiment de cap mena. Havas
LLOYD GEORGE CRIDA AIRE

URGENCUI A BALFOUR 1 F1SHER
Londres, 3.-Lloyd George ha
dedal, amb urgencia a lord Detiene i a Mr. Fisher. que assistlen
a l'Assemblea de la Societat do
les Nacions a Ginebra. Ambdós
s'han posat en camf.-Radio.
EL

RECONEIXEMENT DE
JORDI

Menee, 3.-Ele representants
diploniätics de Bélgica i Anglaterra han signat en el Hilare de visites del palau retal. El representant d'Anglaterra ha manifestat que aquest fet constituia el
reconeixement del nou sobieä.Radlo.
Atenes, 3.-El ministre d'Ane
glaterra ha comunica) a Camelopelos que Anglaterra reconeixerà
al rei Jordi immediatament que
prengui possessió del trote-llaves.
LA SITUACIO

DELS MINISTRES
PRISIONERS

Atenes, 3. -El president del
Govern provisional s'ha negat a
posar en llibertat prbvisionall als
ministres del derrocat Govern.
Es proposa pe] contrari que siguin portats a una illa i que restin allä fins que l'Assemblea Nacional decidsixi sobre la forma 'de
jutjartos.-Havas.

ELS EX REIR DE GRECIA ARRIBEN A PALERM
Paterin,
kš onze del mati
i a bord del 'Patria" han arriba)
n'aquesta dula) l'ex rei Constante la seva esposa 1 els prime
repe Andreu i Nicolau, ami) les
Hure families.-Havas.
LA PREMSA ANGLESA I LA INTERVEN010 DE PA. POINCARE

Londres, 3. -- "El "Daily Mail"
escriu el que segueix sobre la me
Meció de hl. Poineare en eh conflicte deis Estrels.
'Quan fa quinze dies i despees
de l'ardent crida de Mr. Lloyd
George als Dominions, la impreCid general ara que s'aeostava
una guerra inevitable. Aleshores
Intervingué el. Poincare presentant proposicions &Anides per
aconseguir la pau a l'Orine
Des de aleshores 11. Poineare
no ha abandona) la sera enérgica lluita per a la lame Grades als
sois incansables esforços es ferea les primeras gestions per la
pau el 23 de setembre quan
grä convencer a Lord Curzon
contra tot el que es podia esperar per a que firmes la intervenele inter-aliada.
Mes tard, (pian s'esperava que
el Govern britànic es mantindria
resoltament en favor de la pan,
Me. Lloyd George dirigí un violen) atac als turcs i enviä considerables refureos a Orient. Llavoces M. Poineare es trobà tan t be a l'altura de la situade i envià irnmediatament a M. Peine
care es trobà lambe a l'altura de
la situad() i envià imediatarnent
a M. Franklin Bouillon, habitessim diplomätic, per a disuadir a
Mustafä-Keinai de tot propesit
de provocar un tionNicte en la
zona neutre de Taanak, i en efecte, convence a Kemal i els estor
vos de el. Poincare obtingueren
per ff la merescuda recompensa quan es sabe que els lores esteren disposats a aceeptar les
condicione presentades per a celebrar la conferencia de la pau.
--Haya,

NOU PARTIT IUGO-ESLAU EN
FAVOR DE LES MINORIES NA' CIONALS
Budapest, 3.-Comuniquen da
Zagreb que en el poble de Zenta

s'ha constituit recentment un non
partit mantee nomenat partit independent dels agrames iugo-esleus
eiqui eisntlipigaarrtist. non te per objecte principal d'assegurar a tots ele
eiutadans de l'Estat higo-catee
iguale drets senas diferencies de
nacionalitats, meses ni religions.
A mes a nula asegura que aquest
partit, exigirà del Govern de Belgrad la reobertura o fundad()
d'Eecoles per a nene de les nacionalitats eorrespone ata a
aquestes
El senyor Santhe ha estat Otee presi4141,- /IaNika.

EL TRIBUNAL INTERNACIONAL

UNA CONSULTA DE FRANÇA
ANOLATERRA
Ginebre, 3.--Ele Governe det
França i de la Gnu Bretanya
han arrivat a un acord decidint
(te sol-licitar eel Tribunal da
Justicia internacional do la Mala,
la eeva optan) sobre del litigi moe
tivat entre ells par els Decreta
promulgats durant, el mes de setembre pasas) a Tunie i :Mereces
rfrnts a la natura/azule, i ei es
o deixa creerle aix6,,segone el dret
internacional, un assumpte de
caràcter exclusivament interior.
Aixf maltea s'han pesa!, d'acord
per si aquest tribunal estimes que
no es tracta d'un assumpte estrielamen/ interior per sotinetre el
conjunt de record, ja a un arbitratge o be a una Relucir) judicial, en /es condicione que anda*
des Governs -fixessin.-Havas.

I L'APROVISIONAMENT D'AUSTRIA

LA S. DE N.

Ginebra. 3. - Acabades lee(
seesions de l'Assemblea de la So-.
eietat de Nacions, només queden
aquí en; membres del Censen de
la ref tida Societat, a excepcie
dele darrerament elegits, els
quals no entraran en funcione
fins el dia primer de gener de
l'any 1923.
D'aquesta manera, l'arete Coru.
seil es el que eeguirä tractant
de la qüestió do l'aprovisiona,
ment de l'Auetria.
S'espera d'un moment a
tre que arribi la resposta del Gover d'ItäJia i estranyaria molt
ene aquesta contestarle no Tos
favorable a l'assumpte referim.Hayas.
Ginebra, 3.-La resposta (ene
arribä anit del Govern italiä din
que Italia eetä de pie acord amb
la proposició de la Societat de
Nacions en cc) que es refereix al
ressorgiment de l'Austria.
Afegeix e,l aquesta contestad()
que liälia no s'oposa al sistema
de control de Lord Balfour per la
qual cosa solsament manea -pera
arribar a un acned definitiu ultimar determinades qüeetions se e
cundäries dc procediment i de
protocol.-Havas.
TOPADA D'UN AUTOBUS AB
UN TREN,:- SIS MORTS 1 CA-

TORZE FERITS
Milä, 3.- Pum de Erbe un aun
tabús del scrvei postal-que anava
a una eesenfrenadä velocitat
rompe la barrera d'un pas a nivell i es llançà contra un iren;
havent resultat a conseqüència
de l'accident sis monis i catorze
ferits.-naras.
LA VAGA D'INSCRITS mARITPMS
DECLARACIONS DE- M. RIO

Paree, 3.-El corresponsal de
l'"Echo" de Paris a Lorient reprodueix las declaracions que 14
feu 31. Rio, secretan t de ta Mari.
na mercant.
Declara M. Rut que te plena
conlleva en la resolució del con
filete dele inscrits maritims. El
ministre es traslladant a Saint
Nazaire i s'entrevistarä anib els
membres del Sindicat de Capitans
de !larga ruta.
Ha declara) M. Rio que la ele
tunde malora ja: No mancaran
tripulacions per a armar nnea,
ment els vaixells per() hi ha que
contemporitzar per a evitar que
s'agreugi el centliete.
Acaba declarant M. Rio que fa-,
ein el que facin els inserits ma1-films, el Decret pros per una.
nimits1 pel Govern, persistirä I
constituirà la nova carta de na.
vegaciee-Radio.
LA

FERmA VOLUNTAT DEL&

VAGUISTES
Marsella, 3.-Els maquinistes
han acordat declarar que res ha
eanviat en la Ilur voluntat de re.
sistencia en ço que fa referencia
al Deere) Rio, car compten amh
l'apoi de Hure camarades, capilene, metges, majordoma, radiotelegrafistes, etc., i es cemproe
meten a executar les decisions
preses per Einter-sindicat per a
la reanusaci6 del treball si es ace
rentada la propoeicie de la Co-i
missi6 pariteria.-Rartio.
D'IRLANDA
LES TRUFES REGULARS

CEN
Dublin, 3. - Las trapes nudo.

nals han ocupat Inoldgeola,
comptat de Cork, seguint Ilut
avene cap a Ballingeey. En aques.
l a població han trovat forte re,
eisteneia per part dele irregular-s,
els quals es defenearen amb amei
tralladoree i cutocamions
date.
Les pèrdues aún de considera.'
cid-liaras.

ITALIA PARTICIPARA EN L'Era-

PRESTIT A L'AUSTRIA
Roma, 3.-Reunit el Consell de
ministres, despees d'obrir Pintor,
me del ministre d'Afers estiran,
gime senyor Schanzer ha auterite.
rat a la delegacid italiana a Ginebra per acceptar e) progeete
la Societat de les Itacidris de con.
(-odie un etnprestit austriar amb
la participad() i amb lea

garaptila neeseatrieß-lavas,
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NOTIC1ES DE MADRID
LA QUESTIO DEL MARROC

Una emissi6 d'obligacions

Paraules

de Rei

7.,:E.G.R,A0mNE:E,RTEEN,crEmEs,
El recàrrec contributiu

El tractat amb Anglaterra

Seguint el cami El problema de Els tràmits nor- R. D:' de reforma
l'iberisme
Centribució
mals d'AiMeadió
, del dèficit
,

No serà una fantasia? .*. Els complicats
Assaig de re3„
.en el desfalc de Larraix

patriament

L'optimisme oficial

IVELLILLA.—Es din que Amar
/lamido hn celebrat una junta dr
cape, a la que asistiren alguna de
Be n i U rete guce
Ele reunas acordaren imposar
a Abd-el-Krim una penyora
6,1100 duros per permetre l'entrad'eatiesarie francesos en lea
leäbiles del Ata
EL PRO:1E 3 DEL CAPITA

JORDAN
Amis reirrenzia a les noticie%

idel destete dcscobert a Larraix,
'les noves rebeles d'aquella plaça
efricana Mima que. han sigut posiete a diespnsiceó de tes autoritats
que instrueixen el sumari, un eaInandant i altres dos capitana
d'Intendencia i un capità d'Inter%ende. TODIDé es diu que han sigut Iletrats a Madrid alguna exhort importante, interessant
deelaraciti d'algunes persones
quals mime figuren en l'expedient
per haver aludit a elles no sois el
capità Jordan, sine ele nous detinguts.
• El proces eedeve cada dia mes
tomplicat i important, i tet fa
sospitar que rebrà et titol
'Peores Nacional", que alli se li
ha donat.
Tota I atenció esta avui con'centrada en aquest delicat asesumpte, essent ja que el que
Meneas interessa es recae del capite Jordan a l'apoderar-se del
milite de pessetes.
Ha arrihat allf un cornardant
ll'Intendencea que no té arree en
la zona. Desseguida se sapigué
que venia Je Madrid.
A Moret a hora s'aseegura que
nue porta una important missió
informadora que permeterä als
.arganismes representatius residents a la Cota formar-se un
exacte judiel deis fets que alli
s'han desenrottlat.
D'aquestes investigacions i de
les deliberacions tonsegeents
molt possible que s'en derivi algun acote] de gran importància.

un reconeixement cap a Nriclor de

arribant fine al
matee( poblat, que es troba forti(Idea sense incidente."
Confirmant les noticies d'ahir
referente al próxim viatge del general burguete, han dit avui en el
Ministeri de la Guerra que l'Alt
Comissari ea proposa sortir demA de Tetuan arribant a Madrid
demä pae.sal, a les nou del matl,
en l'exprés d'Andalusia.
L'Alt Gimiesen, segons sembla, vindett acompanyat deis sena
ajudants, secretan i mecandee
grafs.

Ei. REPOS D'EN BERIZAIGUER
El general Berenguer ha sortit
per a Alhama d'Arria& i des d'en(
anirà al nionestir de Pedra, aont
passarä una temporada llamea.
EL CAVALL D'AISD - EL - KADER
MELILLA—En el vapor correu
be arribat un cavall lord, que el
Govern de l'Estat espanyol regala
a Abd-el-Kader, 1 que ha estat
comprat a Xeres per una comise
eiä oficial de cavalleria del ministeri de la Guerra.
L'obsequiat, despees de contemplar l'animal, ha quedat molt
content de! present.
EL VIATGE D'EN BURGUETE
ME1,11 LA. — El aeneral Burgriete no anirä a Madrid fine el
dia 4 i el 12 se l'espera a Melilla.
'MÁLAGA --Segons noticies de
credit, dereä dintecres arribare
aqui l'Alt Comiesen, amompanyat
del general Gómez Jordana i altres cape del Estat Mejor, quatre
ajudants i (lotee eeceebents.
Tots sor , iran el mateix dia ncr
a Madrid, navent-se ja demanat
eis billIcts per als vagons-llits.
NOTICIES DE MELILLA

efF.LIffeet —A un aparell de
l'esquadeetes de Naclor que volaba
sobre Annual, re Ii ha ences el
motor. i veue,ent grane difleultats
va legrar aterrazar al Aeródromo.
LA PROPERA REPATRIACt0
— Atea) rl "Giralda" han
•Aviat es tare una reparriacie ~set. a Tetuan l'ajudant d'Ea
parcial rom preliminar de la pro- Burguete, senyor Tempeado i alecemda per a guau la taca poli- gente perioeistes de Madrid.
tira aprop de les kehiles dong-ti
— Els aviene han bombean
resultatg präCliDP i positius, que- cencentencians enerniguee que
fdlent consolidada la situad() paci- estaven al /lamine de Sidi Mefica del Predecir:reate
sauce fent-los-hi baixes.
• Dita repatriada començaria
— Entre me saes de palla inCt mb la dele helallens de S'aleta% i cendials en el mol' militar s'ha
nief ha (segons), que ädhue d'es- trobat el c.däver d'un nen carleer ele prenters que es teclea en bonitzat. Es cree que es trobaeorn per a retornar a la Pentn- ran altree eadävers de persones
ja que quedaren en pert ,ple alli derrnien.
quan e feil la repatriad() oc maig _ — lian tornat a Màlaga els
llenar, han quedat elirninals de magistral, d'aquella Audiencia
la zona occidental.
els que se le hi donà un äpet per
la Catabre oc Ceirnerc.
EL r2üSSUNICAT
— S'ha por portal, serme inEl part ce Guerra d'aqueeta nit
cidente, un eonvoi a ?Adiar.
ella:
Axial e...ran reptarais gua'L'AM Camiseari d'Eepanya al teo batallens d'infanteria.
?terrer ennsitnica a aquest minis— Els rebelde han hostildiat
len el que segueie:
la posició d'Azru.
Sense novetat en els territoris
— Ha anal a Dar Drins
je Ceuta, Tetuau i Larraix.
secretare general de l'Alta Comise
En el de Melilla les kälides de seria.
Beni-Said del Riffen. en la part
— En unes eliges d'aprop
no setmesa cediera. estan disprs- d'Azib-el- ? l idar elan trobat dues
ta. a acalle les er•dres del Magh- calares amh divuit granades
zern.
cana.
Aquest dernati s'ha presenlet
— S'ha trobat el cadàver d'un
eln eh ej dele lelal-leho de Melli- soldat que s'ofegä quan einbar za, tiels que encara estar/ en reraya (ineb els seta; cornpanys per
beldia, nmnirestant que ell i 200 a tornar a 1a Península.
"bienes" de !a seca fracció tor— Foren detinguts des: mielenaran a Ics terres Hura d'aquí genes arriate que al sortir del
&e dies.
campament de Dar Driue deseoAquest, mate cavalleria del lineen les tropes que perseguien
"vire" i de earka del R•f liar fet ale rebelds que hostilitzaren Azib.

•

E "Diario Universal" comenta
Parlant el mlni e tre d'Estat de
Ca et seu editorial d'aquesta nit,
les negoclacionse per a lee el Trae
elogiant-les, les paraulee diles ;al acule Anglaterra, ha mandase
amb data del 15 d'octubre co- pe Rei sobre les relacione hispae
tat que aquest afee s'esth tramireana 500 milions de pessetes en no-lusitanes.
tant arnb la forma normal i lóobligacions del Tresor 5 per 100,
Aquellos paraules foren comen gica en que es fan aquestos cona un any terner 1 amb el 5 per teclee a Portugal amb gran entume
vente. Bernia es reunirà la Cocent d'interés.
siaeme, remarcant-se la neceserEn l'actualitat hi ha en circu- tal, cada dia mes sentida per ese nassie protectora de la Produce
lada Tresors per valor de passe- panyols 1 portugueeos d'arribar ció nacional i donará Ilur raptes 2,577.54f,500, i amb els 500 a concertar un pacte especial d'in port dellnitiu Sobre ei Tendal
milions que es van a emetre, teligencra. El pacto decretal per Batines al ecu estudi, pecó transe
aquesta altea arribara a pessetes llei natural i per la versemblan- eorreran tres o guatee dies atiene
que e4 dictamen i cl Tractat si3,077.544,500, essent els eeus ça d'interessos.
guin tornase, a aquest ministeri,
terminis tres mesos, 5 mesos, un
Sembla absurd qne no s'hagi perque batirte. que posar-se en
any i dos.
fet encara, no oposant-se res a net el primar per a que el Govern
>e seca realització i malgrat que pugui estudiar en conjunt el conUN DEL TRIUNVIRAT LLIBERAL periódicament ens entreguem ese veni i resoldre definititament.
En Santiago Alba, que ha tor- panyofs i portugueses a la
• La data de la devolució coincinat a Madrid despees del seu viste ca i elogiosa exaltació ele nostres diria amb la data del viatge del
ge per l'estranger, s'ha dolesut reciproques virtuts. Potser es Rei a Salamanca i al fl de la vide eue mentres a Alemanya, Bél- deu a que maese aficionate ese sita del Xä de Persia i dels actea
gica i Frene a s'ha renovat per panyels i portuguesos a alcalde que es faran en honor seu.
conialert la ideologia politice, a zar-he tal, no trobem mai la fora
Deepree el Monarca anirà a
rna i el moment de fer-ho Tea, !
espanya continúen eesent
Sevilla, d'en tornarla el 20 o e4 21.
tualitat els mateixos ternes ra- Wat.
En e4 terme d'aquestos dies el
Estimant les orientacions prie
guilles 1 perealieles que /si havia
Coceen examinaria el Tractat,
~les
flzadel
pel
cap
de
l'Estat
piantejats aliene de tattear-se les
podrien ele Poders executius teca, soldré i aleshores serä crema de
Corte.
conèixer actitud, i de discutir
A t'altea banda dele Pinnens bar malaria suficient per a donar amb certesa Ice resolucions que
es preocupen dels problemes do vida real a les innegables aspi-' es prenguin .
la post-guerra; arf sols ene pre- racione d'ambds pobles. Paises
En resúrt — acialiä el simpar
que espiritualment són germana,
ocupen) de si el Comte entra o no
en el terreny de lo real deuen Fernändez Prida — jo creo que
a la concentració
Jo vise al marge d'acinesia per- viure armonixant fine al límit els per a) 18 i el 20 cfaquest mes
aonalismee i sobre aques ta qües- serie mutuals interassos, 1 com quedarà completament aelarlda
ti6 no tinc inconvenient en que resnitat d'aquesta politice prac- la situació, 1 en quant a mi, IMfassi ni Paces' de desitjoe per a ticieta, no tardaria en sortir la nic que ¡rae dir elis que en tot
que suoceixi. Alzó toca exclusiva- tan reclamada considerada i MI -, moment compliré amb fermesa
ment al cap de la concentrada, nitat espiritual entre espanyels i
a euqudecuArne•ge aterra no es
marques d'Alhucemee. L'unic que portuguesos, que mole necessiten amSbamellalm
menteressa es que en el seu dia per a sentir-ce agermanats co.' mostea ireductible respecte al
hi hagi una politiee francament neixer's una mica a fone, dese perlIongament d'algar/e dies per
'liberal, a n'aquesta obra solee- preeiant l'extern, per a cercar n a la rectificació del Tractat. Amb
boraré ami) tot entusiasme,.
el fone de la eepiritualitat, que qué es regeixi enela primera quin
mole pot batee una, perque una zena de novembre es duna per
da
l'inima ibèrica.
satisfeta.
EL B1OCOT A UN DIARI
I Els dies que manquen seran
El enheecrelari de la PreeldenLA "GACETA"
aprofltats pel Govern, 1 princicia, parlant de la vaga declarada
palment pel ministre d'Estat per
El diari oficial publica un
pele venedors contra un (han madecret del ministeri d'Ilisenda, a cercar una enlució satisfact6drileny. ha dil que aleó podia sobre reforma de !a contribucie ria al problema carbonifer d'Asobeir a alinee eauses, mes de cap Industrial i de come/T.
tunee.
manera al decret firmat i publiUna R. O. crol metete que diti:
caL fa poc referent a la venda do
t'ESIB2.1XADOR DE ANGLA"El Rei, conformant-se amb lo
pereedies, teta vegada que l'alu- proposat per la Direcció General
TERRA
da decret és una reproducció de del Tersar, seta servit dispoear
retraiga R. O. ja renegrida i no que el recarreg que den cobrare
El minietre d'Estat ha rabea,
canvia el preu de venda ni el de
se en les Duanes en les etquidae ameest :mili la visita de l'Embaiseeecripció.
clon, dele etrets correponents a xador d'Ame:entereza POS despees
— •
les merraeleries iraportaaee i extA trasUattä a la Presidencia per
POLITICA ESTRANGERA
portades per les nlateixee durara a conferenciar amb el rnp del
La 'engatad
Mexic ha remee el mes d'octubre próxim venider, Govern.
as periddics el segilent telegra- qual pagament deu fer-se en moma rebut Jei secretan de ltela- neda d'e plata •spanypla o bi/lets
CONGELL DE MINISTRES
del Baile d'Eepanya en lloc de
croes exteriors:
"La notfcia sobre Eaigreament fer-lo en moneda d'or, seria de ;
Per a demll a les quatre de la
de 2111áls es atesta:1i ement inexac 2480 per cent.
tarda eitlä convocat el Consell de
ta; el emes continua en complerDe Retal oletee, ele.
minietree.
ta tranmellitaf,
Madrid an set e mbre de 1922." 1 La reunió lindrä imperthoria,
— ha eigut m'animal non ene
Altea R. O. disposa que les en- emrara que manqui sie earäeter
carregat d'Afers de Serbia, M. • tizaeirms que han de servir de
p o r les qiletstione (ríndeGerge Naidasstyviteb, que arri- base «trata el rerrent mes d'oc- politice
le administrativa que a la maletba a Madrid el caumenge passaL
tuhre per a liquidar e/ tant per as es pertin. Tractarä el Govern
; rent de reeärrege a que han d'ese
altres rosas de les reclama! lar euejectes les mercaderies entre
DESFENT UNA VERSIO
done de la indiletria hullera
1 producte i procedente de nacions
El senyer Marfil ha negat que a lee que s'apilen la primera co- lambe del enneurs per a la fa,
ell r el senyor Mari!) Läzar(), en- lumna de l'aranzel o d'atruenes briencie de triados.
t fiebre la (II-melle dalie cachocara que msioltra de la Comise«)
quals divises tinguin una depre- 'Mes pod e ns avenear que ell Geparlamentäria de l'expedient Pieiacie en la ‚'va pardal monee. ' ven.
' mantindria el creen de la
casen, haguessin visita( al eap del täria amb la peesela igual o su-'
Govern per a parlar-li d'aquel' perior al 70 per cent, serän lee nereeeital de portar a rap el
Traetat comercial amh Anglateafer.
següents:
rra, eneara que no es nega a les
Ell sole Ii narlä de coses coAlemanya, 0'567.
rempensacions que siguin de
rvaste de la ¡residencia i el sea
Portugal. 5732.
justicia.
company de lo refereut a la Die
Mistela, 0009.
,T1
recela de Adunnietració
Trecreeloräquia, 19,4e0.
Per a res parlaren de l'expee
SOYA CARTERA MINISIERIAL?
Brasil,
27800.
dient, que, encara que ministeArel) moliu dels nornenaments
rial, judiquen amb peque consALTS CARREGS
d'alta carrera firmats aeui pel Rei
ciencia.
es
deis aquesta tarda que el GoEls nomenaments firmare pel
vern, potser per a evitar l'anunRei eón e t e segeents:
CAMI DE CONSTANTINOBLE
ciada criel 1 donar aatiefeació
Admetent la dimissió de direrL'acorassat "Jaume I" ha arete tor general de Comunieacions a al Matriz tenme al senyor Rodiabat a Malta. annt espera rehrer En Jordi Silvela i eomenant a En guez de Yiguri, pensava crear el
ministeri de Proveimente,
Rodriguez Vaguee
ordres del Guvern.
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Justin Clarel lenta el alma muy clcada para ser una excepción de esta

verearios, dorminos en una falsa segu4
ridad.
Hahain epereeido ya algunas cemente
sionee preliminares semejantes a los
estruendos subterráneos que anuncian
anticipadamente la erupción inmieente
de un voleen, lo cual. Domo ineeligenee
psicólogo que era Claree habla marre
pactado como las primeras señales Ina
discutibles de una catástrofe eue paree
da hallarse próxima.
Ase pues, habla redoblado ^sus eme
fuerzos para aportar a la defensa na,
cional, que muy pronto constituirla el
debcr más sagrado de todos loe trances
ßes, su eficaz ayuda.
Era, naturalmente, en los dominioa
de la ciencia, en la cual el habla con -s
qu i stado un renombre universal, duna
de habla trabajado con más ardor.
Conociendo por experiencia el valor
real de los qufanicos del otro lado del
Rhin, y subiendo que, por orden trapee
hablan dirigido, sobre todo, eu tee
•
eme labor hacia las aplicaciones de le
ciencia en la guerra moderna, era ea
este mismo tet•reno donde él se prue
ponía ~batirles.
Nombrado catedrittito en los deducid
• etactioe de los exploeivos, habla, desde
oerna dos años, consagrado todos CLIC
attsierZU al geatgl y a hi Cl/Illtgge

Por todas sus aspiraciones, todas este
eeperantass, LOUDS SUS sueños, habla per merecido profundamente compenetredo con su país natal y todo lo que hacia referencia a Francia, por insigure
l'emite que fuese, le toceba en pleno
corazón.
Obligado, por los caprichos de su
vida a expatriarse, se había preguntado
durante mucha tiempo de qué medios
podría valerse en su destierro para ha.
cer algo útil por aquella tierra has,
paritaria, de la cual se hallaba lime
xnentäneametne separdo.
Con su maravillosa comprensión de
tete ceeas y de loe hombres, su costurne
bre llana:rada de sacar amplias deduce
CiODOS de los hechos un apariencia DidS
ineignificaides, no tardó mucho tiempo
en adquirir la convicción de que la paz
• de qua gozaba Europa, desdiehadantene
te. sólo podla ser precaria.
' Deale hacia muchos años había aria.
lanado lae insaciables ainhicinnee de
Alemania, compreraliendo qua bajo las
protestaa de pez que haría, su dime,
> radar no aspiraba mas que llegase un
:momento en que, desenvainando la ese
'peda, puctigc hundirla eiontra su e ade

dela
e•-oil •'

A la 'Gaceta", de demà, ser-,
tirä un decret d'Hisenda emetent
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mieles sabiamente doisitIcados del pelie
groso explosivo.

Cuando se hubieron dado cuenta del
orden escrupuloso y del método minucioso con el cual los hombres llevaban
a cabo su peligroso trabajo, Elena co,
sed de encuna una mesa un extrano !Des
trennento, que examine curiosamente.
—IA11, 3b!—observó el suboficial—,
eAcaso os intriga este instrumento, se.
Corita Dodae? Esto es—explicó 451, vol.'
viéndose hacia Clarel—un nuevo modee
lo de flechas que los aviadores de vires..
tro pata ensayarán sus efectos dentro
de poco.
muy curioso!—dijo la joven—.
e'Y de que modo se servirán de ellas?
—aleta vez en el airee las disparan
desde lo alto de sus aparatos, y estos
pequeños artefactos de apariencia inofensiva, adquieren, por las leyes del
peso, una fuerza tal de penetración, que
pueden atravesar de parte a parte un
caballero y su cabalgadura.
Para apoyar su demostración, el ofle
eial tomó alguna de estas flechas y las
dispar') contra el suelo, en donde que.
daron clavadas.
—Y ahora—dijo aWters—debo mote
Traroa la propiedad nule curioea de le
nueva pólvora, goa la gual hago otee

VS:

JI

11444a..

3f. en 7-

La "Gaceta" d'avui publica el
Retal deeret d'Hisenda emana( de
l'autorització otorgada per a reformar la contribucid industrial
i de cornee pele articles primer
de la llei de 29 d'abril de 1920 1
el nové de la de 26 de jullot de
1922, ateses les disposicions de
les mateixes i la Henil ordre del
29 de juliol darrer.
Conte set artieles 1 eetableia
fixt la escala de :Western; sobre
les elotes refundides;
a) Primer grup amb el 25
per cent, lotes l e s indústries de
la tarifa primera; toles les de
la tarifa segena, excepto ele epa.
grats 30, 31 i 32; toles les in-'
«telelea de le tarifa terrera, excepte els eptgrafe 121, 122, 390,
400, 401, 402, 40; totes les /ere,
feesione d'ordre civil subjectes o
no a base de poblaeió. els mete
gres. , tes professions de l'ordre judicial, les indústries de la tarifa
quinta, litem-Me primera, rayese
primera, números 1 al 4 i 10 al
i eleeeo seg- na 111.11:~0 7,
8, 9 I 12 al 23; totes les indta,
Irles e la secció segona de la
tarifa quinta.
b) Segon grup, vint per ten*
totes les indústries de la sarna
d'Arte i Oficie de la tarifa filiare
ta.
e) Tercer grup, 15 per reta:
les indústries dele epígrafe 5,
6, 7, 8 i 9 de la nasse isegfmn;
de la seeció premera de la tarifa quinta i números 1 al 5, inelue
sin, 1 10 f 11 de la classe segona
de la mateixa secció i !m'as; Ve
indústries de la classe terrera de
la citada sisada primera dala larifa quinta; les indústries deis
epígrafe 30, 31 I 32 de la tarifa
segona.
d) Quart grtep, el 10 'per
cent; les inchistries dele epierafi
121 I 122 dele. Tarifa tercera 1
totes les afectades per nota de
la mateixa Tarifa que grava ?a
torea per les matnixes empleades; per les indúetele s dele epfe
grata 39 1 40, inclusiu, de Is lae
rifa tercera 1 -qualsevulga altres
co expressades.
AVIS ALS RECLUTES
En el rninisteri de la Guerra

s'ha Carnet aquesta neta:
"Molt freqüentment es rohen
al ministeri de la Guerra instäncies de reclutes del cupus de illes
del reemplae actual, demanant
*desee destinats a coseos esmedala, soase que correspungui la
seva resolució al dit centre, d'acurd amb la legislació vigent.
Les peticione, desitjant servir
a la Brigada Obrera, Centre ree.-•
trotecnic, Batalló de ratlintelegeee
fia de campauya, Aeronäutica, i
Companyia d'obrers d'enginyer',
han de presentar-se ele reclutes
als cape de les esmentades
tate, en el temps cate manca, de,
del dia 15 daectubre al i5 ile me,
venibre de cada any, ezpreersaut
amb claredat els noms i eogesonse,
rcemplae i ralea de recluta a quß
pertanyen, ofici o professióa caca,
establiment o taller que serve•xen i jornal que gaudeixen, acompanyant certitleat conflemalori, te
fi de qué ele capa dele das ollas.
internes assenyalin la data que
han de presentar-se a ésser examinare, sense el qual requisit no
pot disposar-se el destf.
Els aspirante a la Bribada

Obrera per a taller o rotula/tifo

tepogritfica podran també, ultra
al cap de la citada unitat, di-'
riair la instancia al cap de l'Estat Meier de la Capitania general respectiva.'
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gue con cierta confianza ante esta hatagüea apreeiación. Y esto ea todo lo que
teníais que decirme?
—iNol Puesto que os ganáis la vida
surcando los aires, ¿tendréis algún in..
conveniente que os propusiera un
godo?

ne.

—1Esto depende de lo que so trae

te...I

—iPodria dama a ganar una impere

tante suma...1

—1En este caso lo mejor es que ha.
Memos del asunto—I
Long-Sin se sentó al lado del aviar
dor, y, durante media hora, estuvieron
conversando y fumando numerosas pi.
pes.
Es de creed que his proposiciones

del chino no fueron Indiferentes a su
interlocutor, pues a ültinatt hora de la
Lude, cuando Jack Spraigue, calmadas
sus nervios, abandonaba su pipa y istt
ij tera bailó del furnaceero oyendo del
brazo de su nuevo amigo.
Durante un buen rato pasearon jun..
tos, separándose frente al hotel ßabi.
¡ad° por el aviador.
--/Hasta mañana/ — dijo Long.
Einl iOs esperaré en el sitio que tisana

ponvenidot

—fflontati conmfgot

yataticuatro Dora, aula lardai

Hae

lregtelM
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Ele elimines ele-lee ratee Ene :use", dirlents pel mea penetre el
elles Complententäeies d'Once;
pepu le r fe !Moriste N'Aleen
l'Ajnntament de Dartrlana Caperfeny exerntent un • sartal
han torna de inacuirelannetrueti pret.:ama ,ptt beitpts cree foren
pastravarain rzzaroaoLoaie PC LP. perquè d'una vegada acabf el va que, com a pll erne n ba retat entlieituticstment t'islam/11a.
Aunfinrcrn PROVINCIAL
L'Ortega Llevant completà la
trisifseirn aspecte que ofereixen oferta ale eme han obtingut
I
UMVERSITAT DE ledeCELONA
Insta d'una causa per asMinore . quatilleacions dril cure. Insta eantant sin eecullit
de eit ele carrer de la (mental aenb
Die e d'octubre Se 114S1.
aassinat
!'anual Iterar/linfa, ja que- entera Eren ele excurtienletes fl neme de eaneene i sardsmendefgit 014
a les viee inéS rentrignes la fes- bre de 23 anaven acompanyats seu m e stre En Josep elerimon:
Lacant del Trtunal popular 1
13 18
tines d':
oder yaeld 7,,
El Coreen directiu organitza- en la Segona :terció de l'Audiencor és quasi absoluta i les snoles- p o r un profesnarale cadaltseeta.
mar.
(k
t el
neelesetre e
4 ta . feeta-bin felicitat fi mb da, ha corne.neat aquest matt Ta.
• libe i perills que ante m'asirias Un eontratemps prive dlaveiste
1/641; '76d5; ene
dec
•
O.
a
reeeursió
eenyor
regidor
j'estela
pe r tut nenhbroee ebneu- adata 'd'una causa per aesaestnat
!n
,
rrenven el tränsit, retraient. 313
To-zadmeire are . 200:
Ter11•641••• 1rDeet:T. 1 3 3 2011; I I" . •
signe
lete
inacompenyar-los.
elan
rrencia,
la qual eets extensiva a • ''-ereireaili Fanal i Pi, ocorregut a
chitadans.
cosa
-que
remetí-tu-eta
!ruante (eent4edines die szturaeld),
ora perdis* evident per ale esta- vieltat entre anees coses, les sa- tote ski dementa:Alti hi prengue- ' Tarusa ut dia it dloctubre
fi: es.
t-i 1220, asseienfese
b u /mente comercials i centres lines • e Cardona, la fäbriea de ren part.
n!rere16 del ven. E.: ŠS.: SSE.
en el barorret
carbure metäLlies d'Otean. lee
vea; m'enea Per Sean.
Veldeitat
d'espeetiveles pública.
els presumptes atines, Pan Venmines' de r(gots, el monestir de
Ir: 6: f.
—La febriert SIBERTA, DE drell Sardä i Casimir Oliver RoF-S lat Sei ett casi der; casi clir:
Havent-ee notat que cada dia Ripoll i la nova Ilota del ferre- VICH, elneora men clanee netra de Jas.
mar.
carril a Puigeerdä, eseent. per tot
LLORGANISSA, Tic per haver-ne
ffesse de mlretz. elemdre4-atmbna: Ca- augrnentava en aquesta ciutat
Formen la Sea els :envere
arreo molt ven retinte i taren., pel rontraclat una important parti- Martínez Muñiz, president, i ele
rda:21dd; atril:re-rema:as.
venda clandestina de serene drdnnerabra
personal
idoni
que
es
pesà a la da ofereixen a 5 peesetes Pis 400 magistrales senyors Ferina i Afan
enguantar'''. extremes e
gime perilloses i determinades
railma
dasses de. productes farmacen- disposició !Ion La manca de grams (t20 peseeteet quilo'.
¡ de Rivera, rcpresentant al minis.11Le'naa: zra.
lampe
privä
d'areeplar
obsequie Vicens Ferrer. 1 0., Pisen Data- ' ferl peblic el fiscal don D'idee Metire. Fautoritat governativa i
M'alma zrrta, de Tema. 1 , th.
que
per
la
lanya,
representació
deis
vi12;
Sirvió,
S.
en
Ca
Salmedina i cesan defensors e» ne• ne7 31-ladd terraoinetrka, 64. Tempera- Junta provincial de sanitat s'han
eón, 45; Meca (dem, Avinyó, 19 trate don Jean Casanovas 1 don
tura miL.K e 0r7.
proposat acabar d'una vegada sitante ele eren oferte.
, Preelpiteeid anteeK. ell••1• lea 7 ber‘s amb els abusos que tan perjudie
Els alumnas reetzeen melt
Pere M. Homs,
gel die anterior a las 7 flores del Ata de la quen a la salut pública. Per con- agraits de les explicacione i aten
Havent-en acordat precede .a
EI processal, Pau Vendrell, en
tata. 00 mdfneetres.
. beeorregaz del vele en nrnal Zampa. $8
nenuir-ho, a mea dola mitjans etons rebades per part dels ene les obres de reforma de l'edifici Esser interrogat diu que té 17
fnekidoetne.
(pe te el governador, segons la professors i del personal eleas de la Retal Associadd de Caes- anys, d'onci fundidor i no laaver
(4K-ervaelaas par:ieldars, boira.
indrets visitete, molt especial- dore de learceleta, isituat en estat processat anteriorment; mavigent Ilegislació, castigará, antb
.-----•••••-••-•••:. •
tot rigor l'expendició pública d'ar ment del senyor enginyer. cap del aquesta ciutat ant fal•xada a la ga la seva participació en el fe/.
cite
transpirenenc. que els rime Plaça de Catalunya i Passatge de de qué se l'acusa, afirmant que
Dales que per la seva composicie
PREUS DE SUR3CRIPE10
O propietats curatives sols pu- perdone, una neasiö de canteasen Ilivadeneira i de conformitat als sets va tenir noticia de la mort
Baroetorsa: Duce pessetes al guin obtenir-se a les farmäcies. /es belleses naturals i industries /nenes de l'arquitecte Sr, Plan- d'areadi per haver-ho sentit a dir
traes. ProvIncies, 7'50 pessetes
El C.ol.legi Provincial d'Apote- do tia neva linfa uns guante dies tada, s'obre un eoneura entre els
que si va marrar de Terrasa
tres mesos; ic ele sis ídem; 30 un caris ha fet en tal aentit gestiono abans d'asee donada al
senyors construetors del ram de deepres del erim va esser anib
mestre de cases.
prop de la "Federació d'Cltramala finalitat de buscar-se reina, ja
El nostre anie el conegut ni- I Les condidons facultatives
• Unió Postal: 25 peseetes tres rins i Comestibles", la qual, per
que no en tenia; lambe din que no
br.er En -Salvador &nieve, ere ceendmiques es ;roben exposades catete al company de preces i
•enef.,4).i ; 0 eis sis: atO Un any.
Initjä del seu Coreell di/melisa
Cha prestat immediatament, ate- arularia la publicació d'una nova a Secretaria, on es facilitará una que perteneix al Sindical. Unte..
nomenada "Teatre Le- cópia als aenyors que desitgitt
Interrogat l'altre processat, Ca• Advertim ale nostres Ilegidors nent aquelles i i es oides de l'ata- biblioteca
loritat a corregir dif abús, po- ne Calaire el primer voltun de pendre part en Pi concurs.
sunir Oliver, declara lene 19
traa els dependents de l'agent
la
qua/
es
posará
a
la
venda
desS'admetran pitees d'ofertes fine • anys, desee fundidor, i no haver
faxecutin encarregat del cobra.. eant en enlarda els seus aSSOCidiS eable vinent, contenint sencera
al dia 15 .tel vinent mes d'octubre estat proressat. Declara que va
per ruitjä d'una circular, en la que
nent deis reimte enderrerits
la
tragedia
d'En
Balaguer,
ari
abate
del 1 de novembre es darä Asee delegat del Sindical dnic i
s'especitiquen
les
substäncies
i
Elormost prostedeiper En Pones i posada compte als senyors concursante que va deber detingrit Eendenä
Xen al cobrament de rebufe co- proilitctes que ele adroguers i si- - ranjada
en música pel mostee Morera, de record que, en virtut deis ma- d'ocorregut el fet; que fou ponrespertente als tays 1919 i ieio. milae no poden vendre, i el Col-.
"Don Joan de Serrallo/1ga", obra teixos, s'hegi pres per la Junta, sa/. till Nibertat 1 detingut altea
La sorpresa desagradable que legt de Farmacenties ba obert una emite
la qual s'inauguren les fun- assessorada pel Sr. Arquitecte. [ vegada. Din que a Ehora en que es
produeix sernpre la presentaeia oficina per a perseguir lotes les
I va cometre l'assassinat eslava en
Arma compte vela en molla casos intraceions de que Ungen esment i cione de la mueva empresa de
LA JUNTA
'es eenverteix en justificada inel ig- recollir les denúncies que se li "Teatre Lee Catalä". La publi- Barcelona, 27 de Setcrabre da 1923 el can.
caen/ aquieta Uncir:ti • earener
A continuacid ha tingut Iloe la
'eiaeió en trobar-ce ei contribei- facfre
Cal felicitarse de les disposln popular.
Ient que ii preeenten un rebut
L'Inspeeció d'He-nene de Les ese prova testifical, desfilant
done
de
l'autoritat
governativa
,111inb el nono d'un indivien a qui
colea de Barcelona ha organit- nombre de lestimonis, la mejor
no reteje i que consta A n el re- CO aquest assumpte i del zel del
TERFELCIO
zat un centre de vacunació des- part dele guate ei le donen detalle
Col.legi
de
Farmaebuties,
com
'atit roen domiciliat en el seu pis.
en tornar vestits i gabanys iI re- tinat a la práctica i control de les del fel, ignoren i no poden preci• Aluestea lamentables equivoca lambe de l'actitut de la "Federa- vea. Diputadó, 319, 1 e, ch. Brach. vaimnacions i revaeunacions cbli sar si els del banquet eón els aució
d'Ultramarins,
car
era
un
'racione i neettusinsree exceseiu
gaturie3 pela alumnes da les es -, tors; revesteix irnpoi llaucia (» Magur els cobradnrs posen en Ilur abns intolerable, de resultats fuL'Associació Intima de Con- enlee nacionals d'aquesta eitgat, i cepeional la declaració de Frase/eennesa i la forme por recomana- nestesints per a la salut pública, certs' esiä ultimant el contraete funcionant els mee-es d'oct-obre, sesea Pujol, parenta del Pau Venble que es presenten a les cases, el que des de inolt ternes venia amb el genial pianista Maro novembre, abril i maig, d'onze
dretl, que declara que quan va
Pena Iloe a molèsties inneeessä- succeint amb la venda clandesti- Hamburg, artista de fama mun- dotze del mate al local de la Ins-a pasear el fet va trobar prop de cana
i
per
establänents
sesee
cap
enes i a escenas ben desagradasa seva a guatee individua, entre
dial, pece) que dille.unate d'orilre peeci, carece de Salda Anna, 2a.
e-arantia, de productes
*
, les.
Ha este enviada als direc- els quals havia el seu parent i
económic
havien
fet
fracassar
i
és
d'esperar
que
si
alguna
Ahir mateix. el carrer del Notors d'escotes una c i rcular d'ale. que passant prep d'ens va sen/tarje., va i.e.ser l'eseenari (rinde- infracció ee nota serà corregi- Une ara les millurs intencions
truccions higieniques per a cosas - tir com el Vendrell dala als alice
empresas
artistiques
o
assoda
ene
rigor.
tot
naciente, eenlais de senyors i ele
ciacions musicals que intentaren batre las malalties contagioses tres: "aquesta és la dona del meu
Inninlacres dentbaren de montee
, cosí". sentiut tot segun un gran
presentar-lo a Barcelona. Nce, prepies del periede escolar.
pacientlieiais.
nombre de trote, veient que el
Es venen 42,000 panas de te- lee; alleionats, i sobre Lot, nosTenmateix ja esta bé el cobras rreny situat pura centr i . amb tres
pianistas tindrätt, dones,
Relació dele objectes trobats en grup disparava contra l'Arcadi i
ditian en hi té dret, nene sestee pro- agua vive propia.
els coties de "Los Tranves da
moure daltaleafxos i, sobre tate Raí,: ()entre Dadalard. Eadalona (sesteó d'admirar al genial pianieta en un deis concerts que di- Barcelona, S. A." ; "Compañia Geteclatennt ei deute ' al veritable
ta Aeeociació Intima organitza
neral de Tranvías" i "Tranvías o gafes, una corona de metate un
deutet i no a un ciutadà que no i
per al eure que inaugurara el de Barcelona a San Andrés y-Ex- rellotge de butxaca,. un rellutgeei té reo que vetee.
EL RET/11 OBRER OBLIGATO, proper dia 15.
tensiones", durant el mes de se- pulsera de senyora, un aparen da
RI.—E1 Omite Pro Retire Obrers
tembre últim, ele quas es traben fusta, un faristol amb estein un.
'L'Aseos...Meló de Patrons Ca- celebrara el quar t acte de proPer a celebrar la :esta mejor, a l'Oficina corresponent, a die, rento paper empaperar, tres vele,
frreters d'Oerres de Barcelona', en paganda de divulgació del pro- l'Orfe Llevant, de la Bareelume- posició de les pereones que acree un llibee en francés, un linee en
llati, un eenyidor de senyora,
reunid exereurrlinnria celebrada grama minina a favor deis tse- ta, dedieä una teste a la criee4 i ditin tenir-hi dret.
tibie, va acorde fer públic que te bailadora vells, el dia le del eo- la /Linea popular catalana.
Dotze pa' aigües, dos bastons, anule per a injeccions hipudert'al a ul at un recurs contra l'artoi- rrent, a les deu de /a venia, en
La densa fou interpretada par deu verses, dos parells de guante, miquee, una navaja d'afanar, una
lee municipal sobre les sorres
l'Ateneu Obrer Catalä de Sant " Eis pents ballaires de Sant un anell, tres pare% de lentee jaqueta, un paquet contenint In
eontra el arrendament de z7 On co-. Martí, Plaça Mercan 2, Clot.
botons, un paquet contenint colla
brament, i 3 mes, que li consla
pique, un paquet contenint cite,
En dit acte paliaren els Se, duna manera quasi oficial que ei nyora Viianova, Palomas i Nieto
¡sures e tela, un paquet contesten
•enenys s'ha forinalttzat el contrae i ell presidera del Comité Pro Redues tires d'acer, un paquet con-.
te entre EAjuntautent i la Gola- tire En Pere Gorga Artigas, cris
tenint una fotografia m cartee repanyia que en pretén el monopoli. qui disertarán entre altres punta
ferente a Juan Gutiérrez.. una
Per tant, mi tenen gens de r..- de dit programa, sobre el que fä
carta dirigida a AVailla, vidua Lie
ttarnent les noves que advertiea referenda a la contribució per
Blay.
eme molt ariat hauria de fer-se part de l'obres- al pagament d'una
—
afectas el dit impost.
En les- oposicions a malora de
pesseta mensual obligatária que
Aixi es que aquesta "Associa- twida a les tres qua paga el P a qualificació dele exameile den-.
bió" apeara no pagar l'arbitre den Lee per cada un dels selle obren
gres a i'luslitut, han estat pan
al cäs que Veo exigeilin es cotices i d'una que paga l'Estat per a
rumie els deLzeblee Albert
Isionaris de lee eones.
total Itabella, Antoni Ciabas San,
cada un de tota eta treballadorn
Los, Juan Arto Ferrer, n'erren
ti permeti percebre en eeneepte
Ventura Moreno i Eetelia. Sala
de retir i als seixanta anys com
Ciadera que estudien al CoLlegi
a màxim, da quantitat enzima de
JOIES ViLANOVA um10,
lberie que dirigeix noetre amic,
ten peesetes anyal,
E. Manea
B I R
A aguce/ acte, que será pú2 , 1
D'aquí a pece dies, a la plana lale, poden donar-se per conviEa eta anees exärnens oficiala,
tiltePOSTOZ
DE
Unten.
de Catalwaya es faran les provee dades tes ad:adatan' obrer, ceocollegiate i lliures el Col.legi
MENJACC2
CePdel non sistema deLluminat pú- peralives i entitZad culturals que
Ibérte que en el cure paesat va
MITORI
'blic elèctric, conststent en focue i sentin simpatia per a aquesta
veure deleite-sal el nombre da noaparells auxiliare moderna de campanya humanitària, les quals
talees per ot de exceelente, en
gran potencia, l'extraordiaäria podrán unir-se a /es peticiona que
proporuió superen- de Matricule>
iluminoettat «ele quas pudran en !orase de telegrama circular
d Honor en diverses asignaturee,
A 1,, • axPOSC• nene, comeatteCeataSi
apreciar ets barcelenins.
ha aseda un den majar en el
serän enviades al presidan del
CIÓ na ta t e1X1Z11%3 timaC6LOA.4
Es tracia de dotar la nostra Consell da ministres i al minisCUIS aoadlmic que tisú aler, en
I fel le• L n bla de (ät ,•1;.: r. y• I Pa••ce a* fleAciaj
tiutat de la inetalacie completa tre del Treball com a resum de
el qual celebra amb hermosees ais
oue amb tanta urgencia reclama, inste,
te, ei seu einquantauari,

CRONICA

de-

GRAN

HA VIST

1 S 40 IL A I3

3.000 a 6.000 PtAle
o

a

len> ,

entre efe assaseins al ecu parent,
el miar aneaa da:Tarima tot fu.
gira. en direcció al barrene; reir
rete a l'altre processat na pot
precisar ei Be algua dele que
acompanyaven al Vendrell, dar
també que ha sigut amenaçada
per barer declara', la veeitat. I ea
virfut d'aquesta manifestació el
presideat de la Sala ordena s'exequi acta amb el fi de començar
l'oportú procee contra els qui
proferiren les amenacen
La deeleraeia de la. Francesra
mu rorr o luoraeta per las inanifes-,
tacions del seu•marit, Vicens Soe
ler, i afirma que la seva muller
va baser arneraeada per dos ine
dividius ale miele va acnrapanyar
Zins a la porta de casa sera Un
germä del VerldrelL
A precs del u/Mistad fiscal
dina lectura a les decIaracions
dels dos prreeneafe, no atempere:
gute, i finida la m'ova documental, el minieleri públic i l e s dea
tenses sostingueren liare couclue
sions, sospenent-se la vista fini
a la tarda.
n
es

•

• Ilf

l;

A la seeord primera va Teare'd

una causa per ultratges a. la päe
tria, per barer estat pubtrat en
et periddie 'Esquerre* ei 1 de
maig de talen un missatzte firma!. per Itere Rius, president
d'una entitet calalaneeea i que fie
gura can tramas a una rntitat
estrangera en el qual es contenten coneeplesr injuriosos per a
l'unItat do la patria. El fiscal demana per al processat la pena de
dos anye, quatre mesas i an dia
de presiri correccional.
AESENYALAMENTS PER A MEZA
AUDIENCIA TERRFLORLaL ,
Sala primera. — Jutjat de lee.
Dr'dS.S3.1105'. Iiirident. Jaaep Galanee, contra Era Millei.
Jutjat de I'Lloepital. Pobresa,
G. Byte, contra A. Anticfa
Bala set:lona-4d. Id. Id. Rebela dniinteels. Mateu Plena. coste
Ira EnrIc Rosal.
Jutjat de Borges Blanquee. Me -o
nor quatilia. Maria Laeambra,
contra Antoni Velloc.
AleD/ENCLI PROVINCIAL
Secelie primera. — Juejat de
l'Audiència. Dos orate 1 un Mete
dent, per furt i estafes.
Acecha rsagoria.--Jualat da Tea
rrasa. Homicidi. Josep Colom. Jue
rat, i un oral, per dispar.
&celó tercera.—Jutjat de le
Motea. Tres ores, per furt j esta-.
fa.
4•;•4 «Pe>

Feu uest experiment

Per a fer-se ear.ree d p l'estat
del vosee propi sietema nerviós
provee d'enalar una agulla. Si. en
fer-ho lee mane tremolen, ee in,
dici de debilitació deis nervis.
Tractant - se inmediata:nene unes
capaes de Paidolea Pinte bastaran
sena dubte per a remeiar aques t.
estat de coces. En efecte, le in.
negable que actualment les Pin.
doles Pinte sen un dele tónica sisee
poderosos del sistema nereida, al
mateix lampa regeneradora de !a
sang, amb excepcional eficecia. A
les pe:sanes que banca tendencia
al nervilisisme els prova molt una
cura de PM:toles Pina anali altera.
vals regulars.
Contra la auemaa, cleros-a, neu ,
rastel/la, debilitaeió ge ne r al,
L'asieras de creizeineut i de la
edat critica, irregularitat de pe.
rlodes, el tratament amh Piado"
les Piza duna aatiaLactoris rasa:.
tata.
Les Pindoles Pink catan de
venda a totes les farrnäcies, al
preu de quatre peaseLes capsa i
21 pesaetea les sis, capses.. Les
capses venudes. a Läpau}a han de
parrar exteriorment una etiqueta
indicant que contenen un proapee
te en Ilea4ua espanyola; du uo
Unir aquesta etiqueta, couvé uo
acceptaries.
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Fang y su c,olatiorador se hallaban re.
paridos, euaude un criado llamó a la
puerta y fue a decir algunas palabrea
al oído de Long -Sm.
—151aelitso!--dijo asta—. ¡El hanbre del cual < b he hablado esta aquft
—Que entre, pues, si, Corno dices,
ba de prestarnos algúu servicio de une
bdadl
• El proyecto concebido por la lineen.
nación de Long-Sin debla haber gua,
eado al jefe de la leeeta de "La Ser..
piente Negra", puee cuando entró el
aviador le cogió con la más amable son
rica.
13u conversación duró aproximainen.
Le media hura. Sprague, a medida que
tin interlocutor desarrollaba su proyee,
sacudía afirmativamente la cabeza
corno quien se adhiere con gusto a tue
das las ideas que se le exponen.
—el' vos; tenéis la seguridad—pree
unLó Wu-Eaag—que de vueetro aeroe
planu . podréis arrojar a un sitio serme
lado de antemano loe artefactos que uts
yrocionamos?
e --(Dentro de un circulo de doce pies
de diámetro tengo la seguridad de colocar, por lo menea diez y seis bombas
por cada veintel Eete resultado lo he
*tenido a mentado, piteen" quo es una

tir con él a los experimentos de siegue
nas mejorae remonte:riente aportadas
a una pólvora. ese lo cual hablan traba.
judo ambos durante mucho tiempo y
cuyos efectos prometían ser terribles,
Carei, acompañada de Elena, habla
acudido rápidamente a esta invitacinn.
Acogidos con los bruna abiertos pot
el joven oficial, pudieron admirar Loen
lo que le fue posible mostrarles. Pero
lo que Interesó más vivamente al cona.
panero de Elena fué, naturalmente. todo
lo que bada referencia al nuevo explosie
yo, la (todita, y su difícil y delicado usan
nejo.
Duepuée de haber consagrado algunas
Lútea den la playa, verilleaudo enea,
yos que maravillaren al químico teste
(.41l, regresaron a un sitio bastmite le.
jan° del fuerte, donde habla un gran
edificio, recientemente construido y en
el cual Watere se proponia mostrarle
una maniobra 'particularmente Uslero'

de tin artefacto absolutamente nuevo,
el Cual, en el caso de 1111 probable com.
letal!, había de inseguras' a la 111:1:eillll de.
tentara de este secreto, una apiaiitaitte
aueerturidad.
bus querer poner a nadie al corriente
de etis progresos, habla sido, sin embargo, preciso que Clavel realizase un
cierto número de experimentes para
aeegkurarse del valor de su inaención.
A este efecto, habia entablado una es,
Inedia amistad con 'in joven y valienLe olida, del cuerpo de artillería, el seta,
oficial Waters, el cual tumben trabajaba per cuenta de Anteriea con una
finalidad análoga y buscaba apasionadamente extender en su pala el estudio y
la industria de los explOaiz03.
De guarnición en el fuerte Salten Ise
land, Waters encontraba en la playa y
en el litoral vecinos a su acanionannene
Lo, un terreno es•pecialtneete apropiado a estos estudios y al objeto que el
perseignia.
De tiempo en tiempo, Clarel iba a
reunirse' con él en el fuerte y ambow
'pasaban largas horas. algunas veres
das seguidos, buscando juntos algunas
modifte,acionee y perfeeeionamientua ina
teresantee.
Aquella semana, el teniente habla arel
plaanaltola largado a Justin para abata

de mis ejereieioa peediieetoe cuandfe
vuelo eu público--(Ettionece, venid coemlgo! — dijo
Wu-Fang al dfi:Lga.Tr—, Vamos a cerrait
11055tro trato.
votvieudo.se hacia au flel La:labora.
dar:
--;0 ena enlata° niurbo--itio--o
nena"» en nuestras manos la vengar.,
za que apeteeemost
chino condujo e la habitarten v/••••
Clet• al aviador, mientras Long-Sta, en
lee labios ital cual había re-aparee-ido ••
amanerados-a sonrisa, seguía reepetuo.
saalcate a su maestra

PM

l

aaute.

Se trataba de ver con qué meticuloe
lea& preeaucionea, con qué seguridad.
cuidadonamente estudiada, los eoldaaoa
ocupados en el de ponente de la via térrea y su trasteo al fuerte, quitaban p
depositaban en los almacenes, eepeciale
alesna reservados a cene ebjetoe lpp

CAPITULO In
Tiro al blanco

' Resulta hasta cierto punto desairas
dable vivir lejos, de la patria, sobre
todo cuando esta patria rä Franela; elt
Imposible impedir que mil lazo* 'avista
bias no le unan a una Calsreaballient4
ton su pala natal.
—
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stonietee, etnee , Me/enteran la
FETS
copa Catalunya, reservada
equip de tres individua mellor
Acedeet del techan
TiV01.1
ctessiticats.
'Ha ratat asista al Dispensari
Ainb les funciona d'aval dimeBOXA municipal del Teulat En Pero
eres, tarda i tut, a /muelle' de l'asTemporada d'hIvern Capdevila Matas, de 19 anee', que tor AVAli Galceran, es cima la cure
ExeuRstow ¡Vda.
presentava
itumeaS
del
colee
cosG1ROMA.—La Con:aleó pealenLa temporada que la companyin
En el combat que dijous ce:evial ha acord at oferir als Ajuntabraran a l'Iris Park Ricart .AIis ta t esquerra, de pronestie reser- Lluís Calvo ha let en aquest 'maLa
cursa
excursionista
vat, que es produl a la fährica tee. Ea posaran ea escena les
menta de parrequia da Fonteta,
i Veranee, campió fruncen,
Per el propvinent diumenge,
!toses i Tossa el termini do Me
obree "Que ea gran Barcelnnall"
ela guante de quatre onces dele senyors Goig i Pansu, del
el
Comitè
d'Exdia
8
del
corrent,
anys per a l'extinció de ilurs deui el 'reina en un yate, d'U Salte'
i del mateix niodel per a =lides, 4-arree de Curtidos, 30, per baver
eursionisme
del
C.
A.
de
D.
del
al
de
'Sant
Fetes per contingente
pintet
seran facilitats per la Federació, eaigut del carro que ell metete Llago Rusinyel,
C.
i
de
la
I.,
ha
organitzat
una
carregava
borra.
liu de Gufxols, el de quinte arme;
races",
tirant-se a sort el dret dMseo- menava, mentre
cursa excursionista per a equips Ilir-los per a evitar que Coln en
al de Foixä i Girona, el de den
COMIO
L'ancló
mixtos i d'hornee, havent escolie, el corneen Säcz-Alis, siguin caes, anys; als d'Albons, Castelló d'Esa
La notable companyia dramätiAquella *afición" de que cris
el trajecte següent: Plaga de Van brees.
púrims, Llagostera 1 Llers, el de
parlaven els "castizos" ieme fine ca Rejas-Capará, que amb tan
vidrera, Font de la Teula, Can
cinc aays, i al de Pes, el de tres
Ademas del combe entre En
d'èxit actúa al teatre Cómic,
Castellve Semita Creu d'Olorde, Sa'vailor Abort, el fort pee nau- demostraven els minyons pel di- ha (entuma un "sueeee" amb la,
, enes, amb la condieló que apuesCan Galopa. Sant Bartomeu de la see del C. A. C. i l'Alfons Cañi- eren guamas amb &mis vermelle, represa de: temes melodrama. ee
tes moratúries restaran usase
anat de ntenys com multes coQuadra i !leerla de ¡tal.
electa si no s'ingressa, per Mizar-es, chalanger del campó drinPierre Descourcelle, "La amolda,
Per a aquesta cursa, que ha panca del pes pluma, secan po- sos.
;vientres% vermuts, la quantitat
Adhue ranció es pel futbol, i zada".
de-spertat el mejor teneres entre sala front a front .1. Fabregat i
enyal corresponent; i procedir
La vinent temporada al
els nestres excursionistee, per R. Darbene, cele acaba d'arrivae encare que aquest veritable deper la via d'apremi, pel total de
Lomea
eseer la primera de la tempora- da Madrid, On ha fet una brillant pon no deixi de Ladre lambe les
Iturs denles, contra els Ajuntaseves
desventatges
(no
clic
"coda, ceban rebut i celan rebent - i victoriosa campanea.
Un dele projectes de Edrapree
mente que no acceptin diles melee
desventatges
gidas"
pe
eceté
se inenitat d'irmeripcions, parte.
ratóries, aje' com eantra els alse.
de que peno son preeisarnent sa del teatre Romea, per a la TI.
cuarment d'equipe mistes, yo que
riera temporada es la realitzace5
tres que lambe es trobin en desEsta
a
punt
de
clnure'e
Vinefa compendre que la nostra dona, eripcie pel torneig del pea ploma, "eniguclas"j te també els mes d'unes funcione selectes de teatro
echen pel inateix concepte.
e.eerrims
aemiradors.
la dona catalana, s'interesa pel3 al que ja si han inscrit els rre— El preeident de la DiputaL'aficionat 1anel Gonzälez Fe- nacional i estranger.
esports i Ii agrada fruir de les
Toles les obres que es repree.
cid, don Agusti Riera, ha deleMere boxeadors dt la categoria. rro, de dotze anys, es predial una
emocione
de
les
Iluites,
i
compreen aquestes SES3i0118 se
gar al diputat don -Batel Borrell
ferida contusea a la regid frontal sentaran
FUTBOL
nent-ho
aixf,
el
Comete
organitran
estrenes. Els autors estranper a que el representi en les fesde
pronóstic
reservat,
al
caurer
zador d'aquesta cursa, dona el
Una testa de l'Unió Es- jugant a pilota al carrer dels gers que hi figuraran són deseetes que tindran Itoc a Puiecerdä
mxim esforç per a poder-les re- pete:va de Sans
negrita elel nostre públic en la
el dia 3 del carrent smb motiu
Angels.
comepnear amb valuosos premis
seva teetalitat. L'Empresa ha prode la inauguració del ferrocarril
Ele
directora
del
popular
Club.
que
duri
aquesta
Malgrat.
de copes i medanos, que eón els
curat escollir els autors que vi
transpiren/tic.
en
atendrá
a
que
el
vinent
diuct61
segfients:
—El vispresidee de la COMi9menge donare lioe el comen del
Acataste carretonsl nostre eepectadsor no ha pagut
Copa
"Cerdanya
1
duee
modaenneieer encara i que han estat
bi6 provincial. senyor Noguer i
Carne:ene de Catalunya, i no haA /a casa de Socors del /MeteteIles al primer mere) clasificat.
Cornee complint acord de lama-vent tingut encara ocasió de con- te tercer foren asistits Na Celes- els que han inuitn d'una manera
Copa
"Lloraeh"
i
unes
medateixa. ha adreçat un telegrama
fraternitzar amb lote Os sena ju- tina Sänehez, de 61 anys, que pre- directa el teatre actual europeli.
lles al mezan equip ciasificat.
d'energica protesta al senyor pregadors, indistint a ment deis sentava dislocació !ligamentosa a Tambrí es donar à una mostra de
Copa
"Anglada"
i
dues
medales darreres reveladons en l'eseident del Consell de ministres
equips a que pertanyen.
l'hombro dret, de pronóstic re- cena franeesa que l'Emeresa Pa
lles al primer equip del Centre.
contra la R e ial ordre de Foment
partieularment
dels
primer,
seserva!, el seu net Anton Pagau
Ultra altres premie, consisposant traves per a l'orean:Megon i tercer que tan be han sa- ',elige, de un any d'edat, que re- ment els amants del bon teatre.-perahdsugetionarpfud
tente en medalles i objectes.
ció de concursos de bestiar a Corbe
defensar
ele
colore
del
Club,
sultä ferit del dit petit de la mä
Tambe een nombrosissimes
em.
porations CO la Mancomunitat
les inscripcions d'equips d'ho- e3 disposa obsequiar-los amb un dreta; guate ferides se les feren
de Catalunya, "que tan rellevantsopar, que's fach divendres v'- al atropellar-los una tartana al
els
asos,
mes,
podent-hi
veure
ELS POMELLS
mera supleix en aqueet i en arque podriera dir-ne, del excursio- nene a les neu i mitja, en el res- carrer del Rech, quien es propotrrs serveis essencials les dentaurant Moritz. Tots guante vul- saben travesear el earrer,erifront
Els Pomells de Joventut el dia
nisme.
TAMPOC ha neetigot el popo- de casa seca.
ciències del Poder central".
d'octubre celebrarän el segon
der-los oferir ventosos premie, guin assistir an aquest aete
— El dia 4 del eorrent tindrà
El carro com no es gens natu- aniversari de Ilur fundad&
ale primers elasificats, mern eón: den pasar a remitir el "'ticket'
en
el
local
de
l'U.
E.
S.,
fins
di-.
Ilec a la Duana de Pontbou la
El programa de la diada és el
ral, es done a la fuga, i malgrat
Copa "Seeeid d'Eeport i Exvenda en públiea subhasta de vàcursions' i das medalles al pri- jons vespre. El preu del •ticket" no ésser el cerrar gane limpie, no segúent:
as
de
16
pessetes.
ries mereaderies p recae! ents
per
anima..
com
Festa
de Fe. — A des quarts
Ion
consegait
mer equip claeitical
Mabande.
cicuenE es "natural".
do nou, solemne Onci de Cornue
Cepa "Consell Directiu del
— Properarnent come/meran a
Per a no variar nie en l'esgiesia de Santa Anna.
C. A. D. C. I" i dos n'edenes as
La cursa de 24 hoces (le
Puiecerdä da treballs per a la
primer equip del Centre, i tueEnfront del "Hotel Colen" va Serle celebra nt i dirà la piätica el
l'U.
E.
de
Sans
comprovació de la riquesa cadasM. litre. doctor don Alfons Madalles i objectes als que seguem
Per aquesta gran manifestacie caurer do Beetriu del tramvia ria Ribó, canonge da la Sea bar,
tral.
s'Al en Masineació.
número 807 WAgueda Avilés, por
ue,
organitzada
pele
infadigaq
- La Cambra de Comere
El Cornee d'excursionisme del Mes elements de Sans,tindrä item Lleven local a marea quan no de- Monina.
d'aquesta ciutat ha diried un teEl beneinerit "Orfed SarriaCentre Autnnornisma de Detiene els vineats 14 i 15 d'octubre, via fer-ho, el cobrador númelegrama al senyor alcalde de Puig
nene", dirigit pel seu mestre
dents del Comerç i de la Indús- s'han rebut fins ara les seenent3 ro 1918.
cerde adherint-se a les gestions
teta, fa esment que segons 1 ar- inscripcions:
N'Agneda, que està embarassa- Momeen Angel Obiols, junt amb
que es facin per tal que no deixi
pamellislas caneiele segon del Reglament eme
Reguier-Llorens, Bover-Sau- da, es neme a ésser reconeguda, altreslaelements
d'emplaear-se en aquella vila
tarà popular missa de la "Mahaurä de regir la cursa, poden ra, Germana Narey, Fritzer-Aie- malgrat haver estat ferida.
tarid del ferrocarril internaciopendre-hi part exclusivarnent tots gre, Dupuy-Nefaly, etenager-CaPer a no variar, els empleats ro de Deu de neta".
eae—C e-•
Com a mostea de respecte st
els socis de 'es entilats adheridee lude, atoriteys-Cabrera i Otero, dels tramvies han de fer-ne de
a la Elige de Societats Excursio- XX; és a dir, en conjunt vuit les seres, i desgraciat del qui Santissim tes damiseLtes i nenes
cztors DE tiMerrillaYa-a-F.77nistes de Catalunya. El dia Comi- equipe.
protesta ea aquella moments del pomellistes s'atansaran a la Sagrama ofic:al de la l'esta mejor o
grada l'aula cofades amb la cae
tè, d'arord amb el Directori de la i
"capntxo'l...
tots
els
noms
eón
predi
Si
lid
aplec que es cenrbrerä a n'equesputada blanca.
Lliga, i vist l'alt entusiasme que coneguts del nostre Ataire tot
Agafada
per
un
tren
dies
1,
8,
9,
10,
1
t,
ä5
ta vila els
Comía: a fa Yerga amb cd cant
regna entre socis d'entitats qua fa preveure que enguany ges
En l'estació del Ponle nou
i Iitel cerrent mes d'odelbre:
deis Goigs dels Pomells i Virolai.
encara no estan adherides a la vinte-qualre hores cielistes se-. estaL
agafada
pot
tren
una
dona
Fessabte, dea 7.—Cran fira de
Festa 4 Pätria. — A les onze,
SANT PELAD DE GUIXOLS.— LI.. de S. E. de C., i que desea- ran Mitades excepcional.
nomenada Arana ltamona, que
techar de toles menes.
gin coneorrer a la ("urea, és fa
San molts als que des de aquest vivia en une casa del curvee de festival al Parc Güell,
Darme/me, dia j.—A les vult, Degirt a denúncies fetes per di- extensiva einseripció ala equipe
I, La notable cobla enapordaferents persones,'" el passat dia que, encare que no contin adhe- mornent es Mimen a postes so- Sant hisquel, Je la Bareeloneta
arribada de l'Orfe4 de Mataró.
nesa "La Principal de 'Vorteils',
p
bre
quina
se
an
els
guanyadors;
de
setembre,
el
cap
de
policia
23
tot segut a lee Cases
rits oficialment, haigi dernanat la
interpretarä per a ésser ballades,
Consistorial?, !ser a saludar a les seeyor Laroche, anib l'agent se- seva entitat l'inscriació a la Lb- tot fa creare, dones, en un mía
les sardanes:
gran
èxit
dels
organitzadors.
ayer
Lluch
i
una
parella
de
la
adornes locals.
serapre que reuneixen les con"La Santa Espina", Morera;
maärdim civil, es personaren a la ea.
"roe rnoracie", Ventura.
A les deu: Ofid solemne a l'es- cara situada al pasege de Sant dicione necessaries per a la seva
de 0 IV O' e.
PELS MINAIRES DE FIadmissió.
glesia parroquia!, cantant-se per 1
Il. Entrada triomfal d'En Pae
i coneguda pel nom de "ToGOLS
La inseripció quedarà tancada
tufet" precedit de les batideros,
l'Orine de Maiere la rnissa de Pol
rro del Vigatä", amb l'ubjecte Mremiesiblement (teme.. dia 4, a
lentra ouDa tke Núria, del oses- d'aclarir el mistela que planava
Comite Betecutiu de la Ferie- bandertns i senyeres dels Polee eme del vespre. i el someta
tic norneu. Predicarà el
Penyoree raeie de Dependents de Catearme mello de Joventut de Catalunya,
sobre llurs estedants.
d'equips
per
a
l'ordre
de
sortide
reverend doctor don Joequirn
eeereterf d'enuest Govern ea pentlre record en la darrera passant a ocupar la presidencia
El resultat de la diLligencia tindrà !loe el dijous, día 5, a lee
11:.!-:(tuaxart, catedrelle del Sesenyor Luengo, al rebre aeit FeS3n5 celebrada el mes passat de de la festa.
'
fou
que
en
una
de
les
habitacions
deu
del
vespre,
a
la
sala
del
Cenfundader date Poenells'
/Mema Conciliar de Barcelona.
III.
als perlodistes, en representació destinar en socors deis minaires
Arehat l'ofite, as farä visita . de l'esinentada casa i vivint so-. tre.
de Joventut, En Josep Maria
de Ffgols en vaga la quantitat
de
l'excel-leutissims
senyor
gobre un munt de serradures i paaderació a la Santa alage.stat.
Inauguracló de temporada vernador, els va remetre aquesta noo pesseles en queviures, ha- Foleh i Torres, dirigirä la pleaue
A les dozte: Pa alanos a la Plae lla, es trobà el llogater de la loaveril-se fel carree de la distribu- la ate pomenistes.
Fou bestant nombrós el púlalo nota:
ció la federada de l'esmentat orea d e la Constitució, per la cobla idea, Alexandre Piusard, de qua que anà el Frontó Genital a preIV. Eta Pomells de Joventut,
L'excel-lentessim
senyor
govere
de
renta
dos
anys,
CII
de
Reus
1
"Barcelona".
senciar el primers partes d'inau- nador civil ha irnpossat dues pee ganisme, el Centre de Dependents 'Corona de Rimes", de Mohos de
pares
francesos,
que
portava
mas
A les tres ele la tarda: Interese
gurade de la temporada "ama- neores cle, e00 pessetes cada una, del Comerç i de la indústria de Rei "Sant Jordi", de Barcelona,
dansaran sota la direecie d'En
sare paren dc futbol, campionat d'un any i mig sense sortir al Leur",
a proposta de l'inspector provine Manresa.
carnee.
En
una
altea
habitació
ELS DEPENDENTS Joan IDO!, director del 'EsteIrt
de se.enra itiex de Catalunya, en
Primer conlendiren Da/et-Pal- riel de Sanitat, a chis melges erre
vieja
en
sernblents
condicione,
mada, vermells, contra A. Be- no han doctoral dos malalts inel elliee del "CallieS S. C." entre
La Junta de Goveru de la Sec- Folk-lore de Catalunya' ele ha,
el t 'einer equip local i el primer Maria Tor, dona de connanea Oatmendi, blancs.
fecciosos en compliment de l'ar- ció Permanent d'Organització i Ilets:
d'E/1
Piusard;
una
serventa
gel"L'Indiot" 1 "Galop de Cortan
d'm arme club de 1s comarca.
La darrera deseca fon dispute'rentan del Centre Autonomista
zolenca que vivia a la casa 1 no (Besana, igualant-se en eta punts ticle 124 de la Instrueciú general de Depetelen t s del Comerç i
sia", de Gurb.
A d e s (maree de remire: Sam havie viet mai el seu amo.
de Sanitat.
y. Continuarle l'audició de sare
35, 36. 38 i 39. Finalment, els
da:e, a la Plaça del Doctor RoEns N'as del caree'. la indústria ha dirigit als seus
Segens referencies, l'Alexandro l'eny etes s'assoeuraren la particompanye un manifest a promesa danes, executant -se
be:d. per la cobla "Barcelona".
Al
Govern
civil
ene
han
faciti"Sardana Jis Pomells de Joce! tancament de les botigues a
A des (mares de cinc: Gran con- Piusard te algunes finques a da.
magatzem d5 material
ventut" (remens), Casad; "El
Fou d'interes más rclatiu la se- tal la següent nota de la "Junta de Ica vuit, alvitantelos dß pas a
cert al Casino Caldease, per l'Or- Recia i unBarcelona,
Protecció
a
l'Infänzia"
ha
errohavent des- gofa, d'En Rigau i J. re contra
electric a
saltiró de la cardina", Bou; "Boot
l'acció cooperativista.
fee de Mataró.
!lit carrer: dos nota ahondo-A les den de la nit: Fetraordi- pres durant el Umps que ha es- Arana-Mas; guanytexen eis pri- 1121s procedente de i'Afrima franLA aomaA DE L'AUT3 serme.", ftimbau.
VI. Ilinine dais Pornells de Jo-t
närees flInCiOnS de teritre. En el te, eque uns 39.000 franca co- mers per dos tantos fraventate cesa; tres nene explotats per la
Per als dies 13 i 14 del corrent ventile cuate per tole ci,s assise
Casino Caldense es posaran en brats en xecs a la sucursal que Se.
está
aseenyulada
a
la
Seccie,
serrereei
eilite
qua-ee
rees
extra
escena "Marina', en català, i "El el Banc de Bilbao ti a Barcelona.
gene de t'Audiencia la vista de ta tenis.
RATACIO vals (me han si ne. relamie r e n causa per explosió d'una bomba
Efeetuades algunas diLlig,enmaestro Camparen:e"; en el Cena
Els Pomas de Jeventut
liutr frenflics; des minyerie de
do Sant Feltu de Liebretre Deumeretie Progresista, cies, han estat traslladets a BarUn nou record esta Wert mals instints que bartestat t an' en un auto i-aesassinat frustrat
l'epora -Carmen", i en el Circo! celona el Piusard i la Maria, que
wat
det xerfer Miquel Roca Carreras,
cate
a
l'Ase
Duran;
dos
eche
proEn
l'intent
de
records
que
es
luslructiu Berree:Bu, "aL Alsa- p .. 1 que es veu, tenen les facul- feu diumenge a la piscina del cedente de Cartagena, eme Hure que guiva el colme. Aquest aterre,Els entesiastes Pornel/s de Jetats
mentals
pertorbades.
ciana", "Gigantes y Cabezudos" i
C. N. Barcelona, N'Arruga deixii pares celan a la press6; una ne- tal ea comete duran!. la testa del ventut d'aquesta villa. desitjoeos
"Sangre Moza",
— En la (terrera sessió
de celebrar de la editor manera
na orle de pare, que asaba nmb Sometent d'abril de 1921.
Dillune, die 9.—A lee creí: Mis- beoda per l'Ajuniament., ha ter- estaletert el dels 50 metres en 32 un gerrnanet sen que la torturaAquesta causa fou anspesa possible 1„ seva inaumuracii ofisegons, o es, un segon menys
te de Regulan a l'església parro- nat a parlar-se de nassumpte do que
ba per a ercitar la compassió due.s vegentes durent l'anterior cial o benedicció de la seva loeel d'abans.
quia!.
la creació d'un Jutjat de primeFàbregas iguallt el temps d'En (lees ciutadans a 11 d'augmentar quatrimeetre l'una durant les ve- foca %tetera, preparen per al dia
A dos quede d'onze: Sardanes ra instancia en aquesta Mute.
15 del que seas una gran fasta, a
Manifold en els 60 metre, Tam- Mur cereal.; guatee neme arribai3 ranees estiuenques de l'any pasa la Plaça del Doctor Robert, per
La mincria nacionalista hacia poc En Pinillos aconseguí balee de Tate/tela, un de alarde, un de ee.
l a Wat coneorreran tele els del
la robla "Barcelona".
El fiscal, senyor Medina, relata Llobregat, per tal de fer una grasa
presentat en l'anterior sessió Cls cent metres que continua pos- Crevas de Vera, un de Madrid, un
A les orze: Des de les Cases una proposició que mena sobre seint en Mauifold amb un mima, de Mula, dos nenes de Logroño, 1 qualifica els lets cont un delic- maeirestacie pamellist ice.
Ceesistorials, l'autoritat milear la taula, demanant que l'Ajunta- 13 segons.
Anda el fi que la dita testa res.
un nen i una:nena de Calataiyiel, te d'assassinat frustrat, anib aleseperior de la rega comandara ment trametés la seca adlresió
nen de Màlaga lun altre de 'ro- voeia del qual ee redor loan Bau- pariere a la seca grandiositaL es
A les provee hi aseistf un gren
gererals deLe Sometents armate al do La Bisbal, protestant dels nombre d'entusiastes.
tista Acijes' i cómplice Joan Elias comida per ara errar /a cooperarrevleja,
de Cltalunya, excel-lentIssim se- fets esdevinguts en aquella vila
Saturnino i Roser Segarra 'Fra- d() vaenestesima de tot l'"Orfeó
«in e<•n••
nyor compte de Lavern i les au- la (nade del Corpus d'enguany,
ver, i un altre, d'atemptat contra Calme)." i de la Liiga Espiritual
ATLETISIng
torees de, la vila, amh el Some- exigint una reparació per l'oe
lea per801133 per mitjä d'explo- de Nostra Dona de Montserrat,
Del tren
tent del dietride municipal, es fensa rtbuaa.
El Camplonat de atarea
ems, sollicetant per als proce- d'aquesta capital, anant, a son eädirigiran a l'efiglesia parroquial,
El jutge senyor flemoso ha ce- ses diverses penes, entre elles la rrec el programa de la dita fese
attettea
En discutir-se novament aguce
• després de la missa que es ceta.
le-Prat una motensa conferencia de cadena perpetua.
Per
precisar
toda
mena
de
de-La
proposiceó,
l'Alcaldla
domalehrerä, serà bearete per PexcelEn la gran Assemblea de la tu.
amb el comiseari de policia seEt. CONFICTE DE FICOLS
l enlfssim senynr bishe dena Dió- oh que fos retirada per extem- talls, una comissió dels organit- ayer Madre en la qual, segons
da parlaran grane oradora cata.
SERSE RESOLDRE
zadors i de la In A. C. recorreperänia,
a
la
qual
cosa
accedcesis i remesa la formosa senyera
lene i l'Orfed Celaje In donare
gueren diumenge passat tot el sembla, han Mute de les detenflem ret-ai la nota segitent:
ene l'excel-tentiesima seeyora ed/ ola regidors nacionalistes. trajecte on se disputarä el cara- cions practicades.
son escolle. concede
La Corporació General de Tromarquesa ele Caldee de Montbuy Llevare l'Alcaldia en presenta un pionat dels 50 quieedetres.
Es erspatren ja !loes 1 entra,
Dels deLinguts a Cerbere per la balladors Unió de Sindints Linaregala a neemental Samelent, se- altre da no hi ha llora a deLlibepolicia francesa, fina era no eeei res rectifica 1g noticia escampada des; es poden dirigir lee dimití.
Quedó
planejat
el
servei
tele-.
a nom de loan Vergée, cacee?
oyera de la cruel en seran pedrins rar, que fou aprovada per tot el fónie, havent-se demanat a la té noticia onciel nl Jutjat.
amb fina poc'honestess sobre una des
Imureä Miró, rainiero 219, Sant
don Carlee Sentir11v Girona I. la Consistori, menys pels regeems Maneoraunitat que preste el ecu
L'escrit presentat al Jutjat pel euposada rol.lució del confliete
i
senyorela Marieeeny, fill riel si'- -- nadoealistes saneors Me.
apee enllaçant un fi directo des lletrat senyor Garcia Torne i pro deis rninaims sie Agote. Malgrat Feliu de Llobregat, fine el dia tO
Derturneu,
nyor comple de Leyera. Al aorde etontornes (que es troba vers curador senyor Negre, en el <mal la bona vi:emite dele obrera, per del corrent mes.
Amb moLiu d'aquestes diente- la meitat del circuit) a Marcelo. demanavem reforme de Paute do causes estranyes a elle, el contir de l'esgiesia es revietarä el
Sometent i s'imposaran les mala
sions, s`kan produit dos fets eu- na 1 amb les estacions auxiliare processament 1 presó dictat con- tacte segueix igual, per coatí'Bes de Constäneta als veterans del riosfssims, coja és la separacid
de la Roca i Con de Seres, do les tra Segimán Solà, ha estat re- teme la di eeeció de les mines amb
DARRERA
Coc. Seguidament es celebrarä del senycr Auladell, de la mino- que pezidran cura ele explora- butjat pel mitigo de /a Barcelo- exigències
macceptables, entre
Ptipat arnb que els senyors pa- ria nacionalista, 1 la conducta de dore.
neta.
ELS TUR2S A leAtIDONEN LES
les
guata
hi
La
la
d'intensificar
dritte obsequiaran a les autoritats la majdria nacionalista republiZONIES NEUTRALS
Per la guàrdia civil ha estat en un qu'un per cent la prodneNuvament ca recorda a tots ele
1 e tot el Sometent armat foral.
cana d'aqueix Ajuntameet, que que desitjin participar a n'aques- detinguda Girona una dona ano rió pel mateie preu i sanee faci París, 3. — Contuniqpen des
A les drdze: Coneert vermut. iii segueix les inspiracions del di- ta preve, qua sola Ans el dia 12 menada Maria, amant d'Antont 1 Ittar mitjans indispensables per a dleeinirna, que les eones Ball.
Casino Caldensal Centro 1 Cfre putat provincial senyor lela I el esta oberta einscripció.
Jimenez.
l'explotada. Conste aje, per a que trals han eetat evacuades avene
eol.
La dita dona serà portada a l'opinió púbiica
diputa! a Corte, tengue Alliere.—
Entre lea diversos rebudes, hi
elle ate" tualment per le ropes turques..
k A les quatre de la tarda: Sardo- Gerrespensfal,
•
.
•
aquesta
oapitale
.
ha lea dt vadee getetteles excure
uir-see
—Bayas, e
.
. _.

NOTICIES DE
CATALUNYA

'tes a la Alees, de la gonstitueid,
per la cobla "Barcelona".
A les Me: Malta a lotee les so.delate. •
A les den de la nit: Al Casino
Cedente es representa "El päjaro azul' 1 "La alsadana".
Centre i Circo], eseolliLs balls.
Dimarts, dia 10.—A les dotze:
Gran rainellet de sardanes al Gasino Calcienee i concerts vermut
al Centre i Ceca
A les tres de la tarda: Esdeveniment esportiu ainb motiu del
partit de futbol que tindrà ¡Inc al
camp del "Caldas S. C." entre ele
primers equips del "F. C. Barcelona", campió de Catalunya i
d'Espanya, i del "F'. C. Eseanya",
de Barcelona.
A les eine: Balls a toles les soele( ats.
A les den de la nit: Serenades
enfront de les Cases Consistorials
per les orquestres "Unió Artística", de Barcelona; "Muixins",
de Sabadell, i "La Ibérica", de
Barcelona.
Dimecres, die 11. — Repartíment de premie els alumnes de
l'Escota del Girad.
Acabat aquest arte tindrä 1100
un ball infantil.
A les cinc de la tarda: Coneerta
a les societats Casino, Centre i
Cereol per elitee orquestres.
A les deu de la nit: Balls d'etiqueta al Casino, Centre i Circol.
Diumenge, dia 15.—Aplec del
Reinei".—A les den: Ofici solemne a la capella de la Verge del
Remei, amb assistència de les
autoritats, ocupant la sagrada cátedra un eloqüent orador.
A les dotze: Darme popular davant de dita capells.
A les tres de la tarda: Importara partit de futbol entre el primer equip local i un d'igual categoria de Barcelona.
A les cinc: Balls a les societats
Casino, Centre i Circol.
A les deu de la nit: Grans balls
a les mateixes societats.
Dilluns, dia 16. — A les deu:
edissa de Requiem a la capella del
llame i.
A les tres de la tarda.: Concert
al saló-cate del Casino Caldense
per l'orquestra "Unió Artistica",
de Barcelona,
Tarda i nit, ball al mateix Casino per dita orquestra.
Tots els enes bi haurà sesions
de cinema.
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Els Espectacles
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lä Romea

a
e

• Dimecres dia 11
Inauguració de la
TEMPORADA DE
• TEATRE CATALA

a
a

Gran Teatre Condal

taullUllial111111111111•111.11111131111

▪
•

Teatre Cómic

E PAN
d'En

E

llana ROJAS-CAPARO. Aval, diluceras, nit, a (loa cuarta de,Gen,
Ost sarilordh (PI
ma en dos parts, dividds en volt •
artes LA ANIORDAL":. •. 11,11M
dseata eatialnpapeElL tbirkiftcli
presentactd, soperb gwarai null,
z SUrprenent creme amb P4ilesüdl d un
vaixell a alta mar. Dbous, tarda,
ran mallinhe popular atol) La amordaxeda. Niti La portera de la fe- gi
•
Mico Dissabte, estrena a Espanva del drama en cinc actea La
" mujer amante o el mayor de loa a
crIrnerleg.
•

ig

3

▪g

dlinurru3, .C1110%113 progra-

rte de marlt Auxiliar de <minera, La
conquesta ie Regina, la tortuosa
51 pel-Neula de ran
EI
— Cameló; el tercer ..1100.11 de la eran
Serle Nou Fantomea, I el quint
• bre de
la forraen naveta Cinema.
u
a togräflca Ele trae mosqueters. 1)1,
▪ c u , grandidS estrena: 6 , el. l'am o .
rial, per DOugles Fairbacka..,,,„

Pili8

EE
w

a

QUERINO - CORTES

les 5:

•

E TrpinE il if
aa
r- 1 L f t IV I
2i
I
il III..
3
a i
au
a
ra
: LIRIO CATA LA :
a
a
3
e
: Inauguració, dissabte, 7 Ea
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La loca aventura

.1 NVii llf 1

•

La noche de verbena

•

TEATRE NOVETATS

•

Circ Ecuestre
Grandiosa companyia de Mr.
•
Ventura Ganoso. Aval, dimcerrs,
• nit, a un quart
de deu,
tilanStre, ccruposza per 111 notables I'
▪ atraccions, la, en tentar I LeUefiel
▪

a

GRAN RASTELLI
pendran part, en obsequl al be- pi
nef.cial, El Gran Florencos 1 Miss A
exchntrics entsmatics. El gd
novell barltou Italia Antonio Filo- a
mano, ristar &tapaos amb Son a
1,1,1117,6 de la miel i els ettebreS a
contorslonIstes Trio Karreys. 11
Donada la dorada de respecta- •
eh- la t'unció coinensera a un
(loen de deu en punt.
1

a
E

Doma. dlious, tarda, a dos dUarlS
itle cinc, matinée catraorchnärla.
Nit, a tres quarts de non, Cran
4 Moda, 4 debuta, 4.
tí. MALVY reos - TOGO-HATAR •
Li

11.1 nno corones y tes 4 evToric 111
11 AVIAT: CrEENTIJS lrenSTEP1080.: le
61
Dijous dia 15. Quatre grasa

Li

fibitiousestämicsoarassandi

a

▪

Ortas - Leonis - Gallego
Avui, dimecres, tarda, a
les 5. Gran Matinée: El
chistds entramas La primera slesta, i ei sainet en dos
actos, de grandiós èxit

EL emulo 16
Nit, a les 10: Mañanita
•
▪ de San Juan i estrena del

sainet lira' en dos artes,
• dividits en quatre quadres,
en prosa, _original dels se111 nyors Arnichas i Triguea ros, música deis mestres
▪ Calleja i Estremerä, titulat
ei EL CONDE DE LAVAPIES
IN O Al0 HAY FUERZA CONTRA LA ASTUCIA

•

a

cornpanyia de vodevil i
grans eep a cta e las .
Pria.er actor: Jaaarric Dcrajls
Primera actriu: Elvira Tarrcna
Gran

Soriano

Dilluns, día 9. Debut Cnnpanyia, arrb la grandiosa estrena
de la tragicomadia en un prólag
dos actea i un resum, de Victo• Benedicto
LA MONTOS
ItECIEDC=313Mraki1/211111SEEDM
II

Grao Teatre Espanyol oa

e

lb
a

Avui, dimecres, 4 octubre a
Tarda, a dos quarts de cinc
Estupend vermut popular. u
Entrada i llotja, 1 pesseta 111
la

La famosa obra

hai Dalxant de la Font del Cat

13 o la ilarieta de l'ull viu
E• Nit, a les 10: Gran èxit ill
de

rialles

NI

i%

a

aa
aa
e

1

e

La Reotorla

D a ma, dijous, tarda, La
1 sota d'oros.
Nit, La Sectaria
O
Divendres, dia 6, estrena a

UN GALL QUE NO CANTA
Vodevil francas que °Llana
hf gua a París un axit .
enor- •
3
me, d'En M. Gerbidon i P. •
' Armont, adaptació catalana III
d'En Batilori Picafort.
•

a

maaaanaammanaaname2

'11~1••••

Teatre Victoria
Avui, dimecree, tarda, a dos
Aguarte de 5: La cesta Susana
to actea), NO, a un (111:1/1 d'onze,
¿'èxit del dia: La candes da Nient
;pan"

•

e

nn•••••••••n•n
nMdMn••nn

ITALIA AMERICA

. [011[[1111
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11

e
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!el programa

- Estätues animades •

e
e•

II

CINB8n -

Potable sextet. Avui (limares, el
Cut molida dels do.s colosos del II
P film, ~y Piokferd i Douglat FaIr- 121
IC burile, el matrimoni deis dos asas,
• de la elnernatogratia. Etornni i res• litat, per la genial Mary Pickford.
14 E Quixot modera (Programa AM,
51 ;lb). in aPr exit grandi6s de Dou- 112
•
glas Fairbanks 1 la de gran broma; al
▪ S'hi entoeudf la noia, per Tornasin.
• Mana, gnu exeluSiVai La (latgencla
• del salce, per Viola Cana, Dulffiennit
Per l'amor d'un fill •
le
2 (SvensLa).

Despatx: Tallers, 72
Telófon A. 5090
Fabrica: Carrer Manavent (me
xim a la Travessera de Sana)

Unja del Centre América Sud Pacific

el die 6 de Nov embre sartirä

de Barcelona per a Tenerla
fe, Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Colombia, Cartagena, Colón, Guayaquil,
Callao, Mullendo, Arica, Iquique, Antofagasta i Valpa-,
ratso el formós vapor corren

switaluutsuzzas osa am

BARCELONA

VENEZUELA
de mas de 7,000 tones,admetent
I tercera class3 i mercaderies.

passatgers

en primera
OCO3nIIIM

LouLil2I "{I N.A"
I(

Ferrocarrils !talians de I17stat

Ginjol, 3.—Cabaret continu da
les set a dos quarts de deu i de
les dotze a les quatre do la matinada.

'
Oficina de Viatees 1 Turisme
Despatx de ballets de ferrocarril a preus ractuits, per
a tots els destins, valedora per sis IIICSOS. — Informes i
preasupostos gratuita -per a viatges a Italia.

RESTAURANTS

Per a informes i Enllantas de placas dirigir-se als
.Agents generals per a Espanya

SortiC.a de Teatre

MAnica, 1 i 3.—Tel. 3291 A.
IAD1111): AleallS, 47.—Teléfono 4549 111.
Pi-coció talagraflea: ITARICA.
SANT SEBASTIA: Eusebi Cafranga, carner Eleano, 8.

-.16M31.1nM

•

g

Casimir Luis

RE VITTORIO

admentent passatgers en primera, segona i tercera clasaa
i mercaderies.

LA BUENA SOMBRA

a

ItajcIes de Valéncia 1 arti•
cica de construcció

21 día 1 de Novembre el formós transatläntio

Exil sense pand z

631111111aZNICIEIZININIII1111113

Fabrica de Productas Cerámica

AINS.

1
.1

g
g
iD'AMARANTINA:

ALMERIA

achnetent passatgers en ellass,-; de Luxe, segona i terca-,
ra.-27,000 tones de desplaçament.--4 hlixs, — El mes
(luxos . vapor actualment en pervei entre Europa i Sud
America, — Duració del viatge: 10 dias per a Rio Janeiro, 11 i 1/2 per a Montevideo i 12 i 1/2 per a Buenos

13

coutEcins 1

ITALIA - AMERICA

BARCELONA: Rambla Sta,

A casa IION-TEMPS
Restaurant especial en Pescados , OstraS
y Mariscos. Qunitamt, 7.

CAPES
IMPERMEABLES

g.'.

111131931111ara•Ki1651•1113211313

- --ESPORTS

Diana-Areentinn-Excelsior

Frontó Principal Palace

A n ui, tercer de El nou Fanto-

Avui, dimecres, tarda, a dos
quarts de cinc. Dos escullits par-

SUPERIORS

—

Comanditari

ma. ; El cas Plasard; El earnpló;
Auxiliar de cuiner; El parió del
rnarit.
...1•111n

Cura rápid

SARNIcim

teressant partit:
\T ermas: !hondo

Ichazo.
Blaus: Celaya i Gastaiiaga.,

Avui, El nou Fantomas, ego Quan les Ilums s'apaguen; Els tres mosqueters,

ranADELL

asco 40as-Asalto,28
atk . Farmacla •

Es

gn

ven

DO3 pileta Cl deall e un mul 6 /tuya guarniel() 1
amb un capital de real mil carro , no)s caixa gllarn1C10
peasete per e plutar ne- carro. Correr Alagetzem, 31,
guel rnarltun, legal, incratio Badalona.
I sena perdues.
Eseriure I.Ä. PUBLICITAT
nürnero 3,365.

g

tila. Kit, a un aman d'onza. In-

Teatres Triomf i Marina

g

Turbine3 hidraúliqu9s

LLAMLISI
De 5 a 7
Muntaner, 28, principia

11611123118/9=21IMBILIFIZZE721111Z1111281111:13misilmnasiesorime

Panyos
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•
• Kursaal:
•
•
Ariatooratlo sala
Palau de la Cinematografia

c

MIR

%m'Es, S. A. Ronda

ant, Pare, 13, Ilebudee les
novetats per a la temporada d'Ivern. Gran assortit en
Xeviots, Estams,
Gabardinas , Bellardincs
Xesters, Ganares per a gabany, adictas blaus i negrea. Camussas i ganares
per a vestits jaqueta. Vendes a l'engròs i al detall.
[Watts els dilluns i d'yen,
dres,

•

Quinte! Suhe.—Avui, demarca,
▪
• inagulfic programa, trlomf de la
si mes gran producció de la "Aletee";
• gran soeces de l'obra dramatice
1 Lall per un (exclusiva d'aquesta
a empresa), Interpretaeló do la tra,
▪ gica rusas ISAZINOWs; extt de la •
El cameló,
• comedia "Ouldwyo"
• per Parttsta Galleen Landia I la
• cinta Cuiner herol, de broma can- •
Tarda I olt, Insuperable
• timas
• programa.
trea estrenos: II
Deina, dljone,
▪
a
▪ Cinc dies de vida, Líen enpany
e El senyor gegant. DIssabte, estere" el
▪ d o la pel-Ilcula El Jurament (exZ elusiva). Selecta Proiirama "Clr.
• cuit". El pimpi Mol d'a uest filio
• es sonriera per a la damostracid
• de la grandiositat d'aquest Diese• Do drama, Interpretat per PaCtriu all
• Mariani Cospe.%
•
•
La vincula liAtrilase: El ale, la •
• mes gran mi:Murete dci Charlot; e u a
• la pel-li ula que ha bato& el "re- id
cord" de rexu

q

J.

11

Planas
ondulad a do
120x75 nono

SOCIETE GENERALE

1
„
de Banque pour l'Etranger et les Colonies
:au
a
a Sucursal de Barceloril
:Plaça de Catalunya, 20
18
u11.11
IN

▪
a

a

Tota mena t operacions de Banca i da Eorsa
CAIXES

DE LLOGUER

a
a
en
aII
a
E
g
L,
si

C
si
III
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Ronda bit.

Pere, 7

Piafa Sta. Anna, 9

BARCELONA

10

I L

ACADEMIA A IN A UD
Corta Catalanes, 038, 2.*
Solfeig, liarmonia, Cant, Piano,
Violoneel.10, Curs general, Lliçou4
particulars.
•

MOBLES
GRANS

REBAIXES

Menjador, 370 «aessetoa
Dormitori, 600
260
DespaLx,
•
170
Robador,
Saló,

4L0

1,700
Tots ele mobles per un pis
1,700 pessetes

EL UNIVER.S0
Las, g
Ponent, 3

idah,

PER A TEULA D ES
Materias armnts ab amiant exclusivament
JO SEIP ECTEVA 1 Cia.
Portal de ¡'Angel, 1 13, pral. :: Telefon 3344-A
Fabrica a Sarria

IIMEMEN

ofertes 1 demandes gratis.
Kieletat Carl's cortet en
Comandita, baden, 43, Si I
47. Barcelona. A planos

mine.

quint

CASA USO

51NGR.UN

na jornada;

•
•
•

Apniat15

BILBAO
CARTAGENA

El dia 26 d'Oetubra, el grandlos trasatläntio
GIULIO CESARE

•

Exil enorme

BARCELONA

Clagon a l. 355

Rio Janeiro, Montevideo i Buenos Aires

a

ASALTO, 12

Miprometa

cap a

[OH

:
le
a
•

E

Stiki Catalunya

Telemen S. A- Tetero:lees

Linia rapidissima de Gran Luxe
Prcperes sortides de Barcelona

SISIFSZNIC411111EZZE311111111111
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▪ Demä, dijous, tarda, Pepe
▪ conde. Nit, El conde de La- a

•

fingíais i ptodu[in mgalärgits

SUD AMERICA EXPRES

a

▪ au au a a ce au au

Minarais
Producies tluifflics
Ferro—alsacians
(lees per a imprelatea
Ccuie i hala
Aipaca
Forn de pradecció
Gresois de Plembabina

aquestes obres es troben de venda en les principals llibreries de Catalunya i en les oficinas socials, 4E03, 1, pral.
Tetaron 5,199 A
Totes

toros, per osuna, IlelalOnte 1 el

pilo!; G. M, l'americà, per Douglas
Pairbanks I altres.

e

Tentre Ci; . cd Barcelonés

Próximament es posarä a la venda la Blografia d'En Peu Olai Virgili, i el segon volum da la HieValls Taberner i Ferran Suldevila

Realce, per filsrMin. Denk, estre- •
n s: Ela tres mosqueters, sise ca_

1
II

•N vapiés.

3
2

na, par N'Antoni Rovira
tória do Catalunya, de F.

inalaurat Gallito; 14 oonquesta de

•
a

11

¡GANGA!
Sabates de lona cosits, per
a senyora, des de 3'50 ptes.

F. Sola

(levita

thill61111311SZEICRESZCZINIZEIt

a
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