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EDITORIAL

Exportació de funcionaris

1La Contricció

TALLERS 0 . 1 id YREMTA
CARRER DE BAABARA, 1 I 1 13,—TELEP.

La " Flistória de Catalunya"
de la "Protectora"

Itl nostre pruvincianisrne eres miracles, a matar moros, a Ilehavia portat durant molts i molla glr i escriure a fer torrados, a
L'aparició del velum primer de que viuen i traballen. El caräetee
anys a esperar de Indalatrat Con- f e r jora de mans, a fer de bistraiisma toles les coses de les- -be, aficionats a totes les mes no- la "História de Catalunya", de- Ilur d'investigados els tradX
perit. Aquest costura, propi de la bles i àrdues empreses de les- ,guela a la coLlaboració d'En F. aquí una mica.
Un gra de passió, que passió tul
mandra, de la complexa i pro- pub.; la nostra aptitud per a Valle Taberner i En Ferran Solfunda mandra que informa Lotes ¡'afició fou la mes gran que re- devala i editada per la "Protecto- es allutiyament de la veritat sinS
ra
de
l'Ensenyança
Catalana",
es
vida
(l'ella, batuda animat el con-.
mogistra
la Ilistória:
tes de.cadan e üe, arribà un
per a nosaltres catalans un acon- junt,
part, perfecte.
•Avui encara patim d'aquest
ment que prengue SI caràcter
mdc abjecte, determinant al ci i encara ens sentim a la ba- teixement que no ha sigut valoAssenyalem, dones, el triomf
deis autors i el de la "Proteetoa
punt mes baix de la corba des- balä en troxercioi cada dia mis rat a bastament.
Tots els pobles de l'Europa ac- na". L'obra de 4 ublimació que t'S
cendent en l'uadular de la nostra ansiat de moltes de les activitats
histeria. En aquest punt deseen- de l'esperit i encara ens vean tual que ten e r' una sólida tradi- el Nacionalisme, va donant els
dent, en aquest moment do, la massa solda!, obligats a actuar cid de cultura han resolt en els seus fruits; cal que els ratalans
nostra deg.inera , id, el providen, com aficionats en les tasques talarais temps el problema dial ma- sapiguem saborejarlos.
nual histeria aplicable a l'ensecial!sme que otargavem al Cen- mes serioses- trencadisses.
Un deure particular obliga mes
Atad vol dir, paró, que les ro- nyament del segon grati, que ala en aquost cas. La falsificació de
tre d'Espanya era doblement busesada
es
basa
de
la
cultura
gecanviant;
miliant. Si CC tut en compte que a Ses han canviat o celan
la nostra história, importada en'
la nastra areixent idolatria hi que labrar d'aficionat ja na es neral no especialitzada. 1 l'han l'ensenyament per l'Estat opresa
pogut
resoldre
mere
ces
precisaque
un
espera
i
la
regla
general
carreaponia erna creixent dcgrasor, ha donat a Catalunya resul n
daeiú de l'objeete de la nostra ordenadomsarecercador i creador rural a aquella tradició de cultu- (las tristissims; és una de Iles
catan a hores d'ara orde- ra que durant segles hacia anat armes mes reeixides per a maadoració: semblava aleshores
dignitat nacional nant toles les energies i les vir- preparant els materials Mimen- tar la nostra ànima. Volguem fer
que la R03 ,
an havia de r e sucitar mai MAS, tuts l'adata, potser preparant i sos que exigeix semblant (nra.
raviure en la consciencia estala,
semblava cond mmada per a sem- tat feexnlotació dele nostres deA Catalun ya. per les elissorta- na el nostre passat; • el nostre
d e o circumslaincias históriques no el deds abres.
pre a I mviliment mes inconsu- fintes ètnies.
Tot aix41 que preeedeix no es que trencaren la seva vida natal i unificat
Els autora i la "Protectora.'
Una de lees canseqüenclos mes abra cosa que un priiämbul a una rionisl i la seva cultura preepia, ens
donen l'instrument; aprofla
deplorables d'aquesta perllonga- d'aquestes manifestacions de la ni la replega de materials, ni
Catalunya convalescent, sobre la menys Ilur valorització, havien tem-to,
da vresa, na f
ó,
pas
l'abdicaci
personificaR. DEL PRADELL
Ea impossible de respectar un règim que tals
manifestaciel desitjariem siguO possibles. Ha calgut, com
la rentincu 1 , 1.e prapies grans qual
cions ene ofereix a l'abast de la nostra mirada irónica. Essent cas e s de l'esp e ra com són la alraure l'atenció de la gent. Es- en tots els entres de la vida, una
rexpoitació de funcionaris una de les poques indústries caste- Ilengua, l'art, ii 2iencia, etc., da- tracta d'un fullet que amb tota rasura:ceta de l'esperit propi, una
llanes. taldria que posessin una mica més de punt en les qualitats legadas a un . alles poble, sitió la cura ha fet imprimir a la Casa ptima independencia i deslligadel gin/ro. De fet, la Castella hegemórjea gaudeix d'una formi- llar perdua total per causa de da Carita!, el sea autor En Josep ment de la pseudo-cultura oficial
Artigas. En aquest fu- parque es produissin i arribessin
dable protecció per a la seva indústria de funcionaria. Gràcies a la major ch ae adencia del poble Llorares iestudien
i critiquen to- a maja saó els fruits que en altutelar. La pajar conseqüensia llet 'lli
les Luis de l'Estat i l'agaveilament deis organismes del Poder,
tes les fórmulas ofertes pels mes
trea terres havien maduran en
.Caste l h fabrica i exporta funcionaria a provincies sense tenir tal' la perdua del costura. l'oblit
Viatge a Holanda
la tradmia, la desaparició de celebres tractadistes ceramietes
son just temps, Mitja saó bon
'eompetimcia. I ja se sap que les indústrie.; que no tenen l'estimul de
la trassa, el m e ntesprou de la sobre la fabricació da les pastes
toreada, que no es guanyen
Una parella espanyola
dels competidora, degeneren aviat i donen al consum una mer- perfeae,i6; la negligencia en l'or- crrämiques i deis esmalta blaus xic
comsevulla mas de dos segles
eaderia inferior. Així com així, consideren el mercat segur.
En una certa etapa del nostre ziot p, r,
drin 11 relaxamd del pu . lor pro- de l'antic Egipte. Aquest treball perduts en l'embrutiment.
Mai reconeixerem els patriotes catalans el dret d'una altre tiesa:anal, paditia. etc.; i'ho e ror crftie, que és fet amb tota la rardrem seure aprop d'una perdiz taciturL'estat
dala estudis históries
poble a envair-nos amb un exèrcit de funcionaris de totes clas- al mètode i a la persaveranea; - cionalitat i escrúpol experirnen- aval a Catalunya es ressent for- na. Ell era magra i bru, d'una brunesa
ardent. Ella era grosso, fea:corten, chePes. Perú mentre el régint actual es mantin gui, un elemental en fi, entre mil altres vicie, la teas, s'avalara amb les compro- ' midablement d'aquest retràs.
Eentit de dignitat i de bon gust hauria d'obligar el Poder central d esconfianaa cal nosaltres rnatei- vacions i rentincacions que l'au- arriba( a prindilar a qualitat dels la:fa. En Jorda, que era al aren cos!et,
cm co dir:
tor, qua alhora que un bon es- treballa; ces
a comptar per a l'exportació amb una existència permanent de ras.
actuals estudis po—Parella espanyola.
P e r4 aquesta ranya contagia- criptor es un bon ceramista, ha den aparellar-se sense ."• ap por
funcionaria presentables. A Barcelona, la primera ciutat de la
—Possible—voig lar jo,—perti no ho
da /tale; "buscones, pararas, chu- fet de les teories anteriors en amb els productes dala centres
península, ens trobem a cada pas amb funeionaris que, si tinestaquee:Ha.
las, vivos, barateros" i "charla- I els seuse propis forns.
guessim llibertat de fer-ho, hauríem de deixar de compte. Si aixó Unes" fon un mal que en la nos- La materia d'aquest Niel no mes autoritzals del mon. Mes, 'en
—No vejes els brillants de les asellesf
la quantitat, quilos buits s'hi noEns havienz aficionas a l'etnografia
pasea a la capital catalana, tothom es pot imaginar el que passa
tra psetilogia na pogue arrelar, A s tan seriosa a la Barce- ten! Gaire be, seguint la tirabaa les tibien provincias en que ha estat trossejada la nostra päno pogué parasitar del tot en 41 lona d 1922 rota la que ram- gis dels temps. el buit es la re- pe,ktica i ens entretente-u, a classificar
fria.
rann ile la nostra Catalunya. Ido pri. rt un llame de poesies inc gla general; la saturació no exis- gens rl cop d'ulT. Pasearen unes
horca sense que la premuero parella cePer /a mala qualitat craquest article d'es-porta r:lo, que és
desfici, al comerle inadvertit, des- drocres — i quan ja no es pu- (eta par a cap época.
panyola diguis un mot. El! llegia, o fria
prea neguitejant i per fi omfe- bliquin versos catalans dolents
l'exclusiva de Castella, es dóna el cas que la protecció dels cataHl haurän aspectes parcials
semblant de llegir, una novel.la francesa.
lans i a garantia de les llibertats eiviques estiguin a càrrec de bradar ens naiurd a la neteja. a es certament per a engrescar a
complets, monografías acabades, Ella no fria absoktomeat res; ni mirava
lion:ea que s'esveren a cada punt davant raparició d'aurores bo- retrobar-nos davant dei miran tothona no ea tan gloriosa en la en lo que permeten les earricte- el paisatge, ni lkgia, ni trae-tara de !ligar
ni caldrà tan sois ter rnenció
reals p er ells insospitades, i que per torna mostren els seus conei- amb la cara neta.
conrcrsa amb ning/i. La nostra curiositat
de la materia, mes un
Amnest desnei per a recrear a d'assaigs de la mena d'aquest ristiques
xements ortogràfics escrivint "antecedente" amb "h" i els seas
estudi total, orgänie, de la ce - aug ynculava. Ella es va aisecar un cop,
del senyor Llorens i Artigas. parrasa
riostra
e
h
s
grana
valore
esconeixements geogràfics confonent la Cerdanya amb la Sardenya.
ro desaparèixer pcl passadís i va torqu e seran el nostre pa de cada tuna d'una época, no cree que punar al cap de pocs minuts. Aquest fet,
Els que tant parlen de la protecció aranzebria, parque no es pirituals en nealitora negligides dia; peró aaai aquesta mernöria gui citar-se.
abandona's oca aeondol, en la
fixen amb el secular proteccionisme que afavoreix eis castellans insconriencia r desorientament sobre el Wat( cerämic die l'antic
Ernpendra., en aquestes candi- tanmateix, no va aportar-nos cap darítia.
Descsperineem ja de resoldre el nostre
en materia d'exportació de funcionaria a provincias? Ells ens
del primer ineia ant reaccionador, Egipto, be n pensada, ben roeolta clans, la confecció d'un manual,
dubte, quan la proximilat d'una frontera
parlen ernse solta de la qualitat deis draps de Sabadell i Terrasse.
a un rnanotejar barro e r i pocas- i ben presentada, ens apareix era una tasca molt exposadet
ya alterar una mica la indiferència de la
I que harem de dir nosaltres de la qualitat tela funcionaria' que aolta, a una ',uni nula aetuaciet mes important que tal poema o perillosa.
suposada parella espanyola. Varen iniciar
Obra apropiada per a un sinpolític del centralisme ens obliga 'a admetre?
d'aficionats. Tal era obra d'all- tal pintura que un dia cominotala diàlcg en res molt baixa, quasi iml'enterniment
als
fino
a
gueren
tatic, que amb amples coneixe- perceptible. El mes atnic »Torda, de tota
cionals a Bar , lana; i tot el resee•-•-•
cultivats.
catalana
mas
ments
critica
organitzes,
clasifiaquest
tant de Catalunya seguí
manero, arriba a copsar-ne algun mot
Avui dia En Llorens Artigas ques i valoritzes l'embalum mo- escoducer.
mis e rable ex e mpla barmelonf. Tot
LA POLETICA INTERIOR ANGLESA
nografic, donant -ull vida i unitat,
era mea d'afleianat entre nasal- podía aspirar a presidir o a diEren cspanyols! La seva pronóstiges
tres, adhue el .ereixer i el morir. rigir quelcom, a hm soroll, a len- cola s'ha vingut fent en abras era exacta. T'oren 'la einies espanyols que
Tota naixien atzar an un se fer ratito en les arenes de ra- paieos, corria aqui el magno po- trobarem mis anula de Brusel.les. Vianna-limera de me,assolta estor 't_ ficionisme encara compacte d'avui rill dessen desequilibrada i ainh jarra amb una mena de rece! invencible.
der — permiii si, corn les orti- dia. No obstant, ha preferit aban- mancaments a cada pas. La bona Era evident que no es dirertien gaire,
•
la úilim grans dislain apareix com una prova
g- ues — permia en el veinat hi donar al xivarri remunerador i voluntat i la traça innegable de que rodaren me» per a complir un vague
Ilelaitlat envera Mr. Lloyd idearales promittliaLS a 11
ha y al un r guitzell d'o quitxalla recloure's en una Inés bullid pe- t'Aleteaba, fins avui el nidlor dels
.inva, no e s 7o1 elubiar
ge, del qual s'ha declarat aquel! que feia massa termes que no ha- r6 mes seriosa esfera d'acidó; assagistes nr, pogueren vencer campeonas social, tal regada per quedar
bi amb una colgarla conquerida de
e:1 'a( di ft en el I' CriCsolidan i precisament a l'hora de
;den menjat aanfits do llevadora, ha sabut trobar el seu lloc en les tanta dificultat.
fresa. No sentían cap .neriositat. Probamenor popularitat del primer mirer a .a
i,
ço
rasos,
soldats
t'Iteres
dala
peperque la vida 0 71 suau, sense
Carregar-la a un investigador, blement, en arribar a rasa, ella afluixord
Ira deis Comuns. Els
nistre. Perd ds mol; discutible
na ni alória u de pa sucat amb que és mis imporlant, ho ha sa- exigia la vida d'un homo d'intenels cordons de la cotilla amb un sostir de
rel;.ern,rs d'Anglates roportun ta 1 política del discurs oli.
Tothom com moren un but fer, ho ha pogut fer, raer- sitat de trehall desconeguda i desIliurament:
ideo: forlament
de Birmingliarn. Ea els dies de ia
capita general, un aseaesi o un ces a un gran temperament, smb
—Gracies a Din! La hent fa un viatfcia preveure nous asearlas: llarguerra i en els primers temas de
a poli( a'a interior. La
de pasta d'ensaimada. El tot l'entusiasm-o. En Llorens Ara gada excesiva per la que l'obra get la no es poi dir que no brin tust el
sinó amla post-guerea, es basava la nra.. sastre
mor!. era nhame del dia, l'Oran tigas s'ha Ilarmat temps ha a les- roquereix, desviacions probables
mal per un foral!
, ilitica, entra en una
cessitat de la coalició en moral;
Elector; es carregava arnb el tudi i practica de la cerärnica a en assumpt c s pise o massa proQuin rolteirem pels (arrees d'Anutcrva. (Juan es plantegen
de política exterior. Ara Mr. Chuza
eixi,
cal
per
a
mor', imb Mamo voluntat i amb l'europata tail com
funditzats, manca de ponderaeió ¿sin mes d'un rop va atanear-sc una barles qiiestions fa- Perlada PPa basada en motius
ceramista
que
l'ancionisme
aquella alegria; el mort era Mi de
i concreció, exposició enfarfe- res(' o un burg.'s i ca demanar-nos mili
poiilica interior anglesa. I el nao- de la vida eran Estat,
amablement i amb un somris Mamut
producte mes famas de la nostra tant i tant esterilment ha puti- gada...
tu principal
principal que ha al.legat
a man ;•oiilt• la so anadee:mies
als
ara
en
l
els
morts
nejat
fins
industriosa terra.— Ah
—En quina 'lengua t'usen parlantt
La "Protectora" confiä aques'lot.
el perill revolucionari que al seu
ta/
catalana;
i
forns
obradora
—En cainita.
d'alitshores... Quins nnirtalasos!
als
amics
Valls
la
pesada
carga
di• ia
dir representa el partit laborista.
. punt
molies mereis. 21 .haria semblall
en dia d'a-. com preconitzà abans son nuestra Taberner-Soldevilla. Coneixfem
r .'erior d'Anglaterra, la
Veu Mr. Chamberlain amb alar- No'n corren pas avui
En Francesa Quer, davant el qual
que tarkiveu oree.
«lea .
: I ncipai en aquests mo- lea la possibilitat que 1r;s noves quella
a monogranstes i
tots
dos
com
Vetad la e:deicidat holandesa, es a dir,
lud: entre el cit. ( rinxelat i ens llev e n) respectuosament el
invastigadors exceLlents. Tenia a
(kieccions per, rels poetin a 1.a
- la de saber si ha de
nleat bataig i l'enterra- harret. I en acabar, diguem que mes, el prim e r, acomplida la fei- la curiositat europea, principi i base dr
se o ha de rompre's la
Cambra dele Comuna una majo- policromat del
tantassims de cape- per virtut d'aquest entussiasta xuga obra d'ensenyament, en ro- les ckneies i de les arte. El ferreny siria obrera. I per a evitar-ho arao ment amb cantaven,
crialt ".•
.lierai - conservadora que
sempre hi allistament com a soldat ras, un gir per bastants anys la cätedra lenci de la parella espanyola, la sera
Ilans que
és a, 1 , fe.r des deis dies de la indispensable la coalició
adusta malfiança, la sera impertorbable
a ample credit ii As obert al no- d'história dala "Estudia Univerun
aficionat:
aficionat
havia
gran gerra. Es sabut que una
cons cread ora.
fer comedia, a fabricar roba, a vell ceramista En Josep floreas sitaris Eatalans"; multlt traban indiferència, seres dable represente'', tate
breara II partit lliberal, dirigiMr. Clynes, ei pronom ianorisfaro i poden esdevenir pralcipi i base
fer revolucione' o reacciono, a ca- Artigas.
da per Mr. Asquith i per lord ta, ha recollit aqueixos passatges
arumullat i multa pràctica de pon- d'alguna colaJOAN SACS
car al moviment continu, a ter
deració devf e n darivar-ne. El sede) discurs de Mr. Chamberlain
Gr :1, C declarà de hon princlCrea. lantnaleir, ¡re aquesta rosa no
Di n ntritna a la política del (lo- Ol ha interpretat com un desafia
afegia una interpretació esa contri gens ni mica. Posats a frian,
• 1 • n • , e1 0 1 .4.1 •• ••• • •Ven
viva i un estil Iluminosament
coalició presidit per ment a la classe obrera britan-t'ion la curiositat somrient i ingirma,
Geqrge. En el parta. ca. Ha vingut a dir que la forma • LA CORONACIO DELS REIS DE RUMANIA perfecte en Veiposició,
con s n rvtitlor, el grup
CARLES SOLDEVILA:
cid d'un front únic burges per a
d t ls des"
Malgrat aquestes qualitats
co ntents de la politica
impedir la vietória electoral del
personals els inconvanients daçl
nista ha augrnentat progressiva., Partit del Treball equival a un
munt dits restaven forma; no era /- y- V-nient en els darrers mesos. El lisintent de llamear fora de la legede preveure una vietteria total.
gast produit per les complicaLES INUNDACIONS A L'INDIA 1
litat el proletariat britànic.
I, no obstant, és grat confessar
Ner
toas orientals ha preciuitat els
—
Ama els discursos de Birminhan
plenament
els
autors
que
Isdev eniments dintre
/
el partit guara i Manchester. Mr. Charnreeixit. He Ilagit amb Iota aten- MES D'UN MILIO DE PERSONES
'cons ervador. I aquest es troba ara berlain i Alr. Lloyd George han
ció i vio interés aquest primer
SENSE ESTATGE
en el r as de resoldre la continua- unit llar sort pollitica. Junta canvolum; no sabria que objectar ele o la fi de la coalició goverran o junts venceran. La vichl•
Calcuta,
17.—Les inuminciong
obres
comparació
amb
hit. Cap
narnental.
na o la derrota &penen en gran
semblante de l'estranger podría al Nord de ¡'India han assolit nna
El diseurs de Mr. Austin Cham- part de la decisió que es prengui
perjudicar-lo; en molt casos,— extensió de 1.500 milles. Ni ti s
be rlain a Birmingham,
en la reunió que demà, dijouti, ha
q ue Pre"
vegeu l'Altamira, a Espanya, — d'un milió de persones han que+
cein el de Mr. Lloyd George a
de celebrar el partit conservador
en sortiria v e ncedor. I les difiHan chester, fou una d
dat sense estatge. No es concia
hritänie. Si dintre d'aquest parefen sa
cultats eran ben superiora.
esp erada de la coalició i undes
es-.
t it triomfen els anticoalieionisel nombre de vfetimer, per6 es
ponderaeid,
integralitat,
Justa
fo re suprem per a salvar -ja.
tes, Mr. Chamberlain i Mr. Lloyd
Aque sta
elaredat suma; oblit de l'aneedo- té la seguretat que és elevadis4
actitud de Mr. ChamberGeorge cauran alhora i totseguit.
l a ha
ta. En el comentari, una equani- sim, A cansa de la gran quan.a
estat una sorpresa din3 Si triomfen els coalicionistes,
l t'ora d'Analaterra, puix es creta continuarà la guerra política en
mitat pilenament eientifIca. Pot- tilat enimals f egrats que
ser masas fredament ciantlfica; eórrompeixen a l'aire llture, ht
qu e el "Ica-cler" conservador acEL REI FERRAN 1
LA REINA MARIA
millors condicions per al Goes nota en els autora un estudiat
teDtar ia cona un fet inevitable la
La ooronacI6 deis Sobirans romanesos, que havla d'ésser efectuaque per atad sigui severn,
sense
lie midació de la
deeprendiment de les cireumaa ha snriosox temors que ea tes-.
da Pan), 1914, Migue d'ajornar-se a causa de la guerra I tInauelloo
polftica coalicio- gura la seva victória final.
täncies trägiqueg nacionals en enrot111 el edlera.—Radio„_
nista- L'actitud de ?dr. Chamberel dia 15 del oorrent e Alba Julia
A. ROVIRA 1 VIRO ILI

Aauest governador civil que ha prohibit la celebració d'un
Te;ting al.legant per endavant que s'anaven a cometre delictes
a sedició, rebel.116 i desacatament, és un exemplar tipic dels
tacieearis castellans d'exportació Com si Catalunya fos una
toa erma i salvatge, sense homes de capacitat i sense persones
de sine:, des de Madrid ens trameten, per a omplir les diverses
eareeterieS de rorganització unitària, autoritats i funaionaris
que v.,, nen a fer-nos el favor immens de governar i regir la vida
jurídica dels catalans.
sempre una ofensa la imposició de funcionaris forastera
l o civilitzat. Peró l'ofensa (Ja encara més grossa quan el
per.onal d'exportació esta mancat, en la gran majoria deis casos,
de les qualitats indispensables per a exercir correctament la resreztl e a funció.
els havem vist d'aprop aqueixast nrocónso13, pretors,
(lee; r e i centurions, i salteas prou be a quin nivell arriben. Ens
..,.'.uren a titol de personalitats d'al ç ada; pecó posats ací quei troa per sota del nivell mitjà deis catalans instruits.
els exemplars tramesos a Catalunya eón d'una insuf2.lenc ia grotesca. Els catalana, per sort, posseim el sentit de la
eje i ens vengem d'aqueixa gen": amb les sagetes de les nostres f y ases, simplement amb un mig-riure. Tan mateix és humieee ens hagin de regir i governar hores als quala nosaltres
soguiriem a fer-los servir per a modestes feines de despatx o

Full de dietari

Charberlain, Lloyd George, Gynes
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DImeores, 111 d'octubre de 132t,

LA Pl1BLICtIAT

Secció Marítima
Valiella *Meato

FINANCES

Vapor espanyol "Polar", de
Las Palmas Lesca tles, amb carrega general. Amarrat moll d'Espanya E. Corksignatari, ArgimSESSIO DE BORSA
bau.
del 17 d'octubre de 1922
Vapor espanyol "Mallorca", de
_ Palma, amb carrera genensit i
119 passatgeM -Xaa.e.a'ai2 G'01:111 de BoRSI MATI
?anea
Obertura 1111`
les Drassanes. Consignatari,
7I.2
Maritima.
Interior
71'30 71.3, 7120
£9•00
119'10 6019
Vapor espanyol "Ampurdands" Seres
02/5
laS•93
de San Fzliu. amh carrega gene- Alacants 69'60 6905 6590
b7".15
coiontais 6735 67.5o 6715
ral. Amarra( moll d'Espanya W.
Hnplries 20529 20r25 ao4'50 201 53
Consignatari, Freixas.
Veler italiä "Balliand", de Bo- BORSA SARDA
Tenaz
talo
obertura lit
nifacio, amb Ilagosta.
7(10
Veler espanyol "Castellón", de Interior 71'30 7142 71'30
bq.35 6 81(.5
£01,
Nords
Mataró, ami) L'errores.
58-7o
Veler espaiiyol "Los Amigos", Alocaste 691) 69'1J 68 70
1795
1795
18'.
1800
O rense3
de P. Conte, airb llagosta.
31.65
Veler espany'rl ""I`r2resa", de Caceras 3465
6790
Colonia/1 67'00
Palamós, amb carrega general.
201
Vapor espanyed "Mercedes", de Falpmes 101
Ya mar, arnb prix. Amarrat moll
de Llevant. Consignatari, Socie,dad- . Änúnima de Navegació i Cotitzacio oficial de la
»Pesca.
Valle% amena-te
Ralanitra esparrnla "Anita",
Dia 17 d'octubr• cle 1922
amb chrr.2ga general, cap a Me(MUTES DE L'ASTAT
7110
tió.
Deute Inlerlor 40,0 F
8550
P
espanyol "llamón
" Pailebot
txteriur
%E
" Amble.
Freixas". amh rärrega general,
" Arable. 0% F
cap a Ciutailella.
obs. Te. a/. 1 luliol 15 11 5. A.

tse

Borsa de Barcelona

S. B.
10190
S. A.
101'73
B.
103
S. A.
•
ve„
B.
a Marsella, ría do San Feliu.
AJONTANIENTS I DIPISTAC101413
Vapor espanyol "Rey Jaime Ti"
7850
amb cä.rrega general, cap a Ma- Deute raturIcaarti E. 1903
713'50
1904
7850
hó.
4905
1906 ser. A.
Vapor portiec "Segnv)a-, amb
78
Ser. E
190C)
càrrega general i trànsit, cap a
1006 Ser. O
I:tIarragoria.
Ser.
ID
7750
1907
1910 Ser. D
Vapor espanyol "Paco", ainn
1912 Ser. 8
aun
equip,
cap
a
la
mar.
E
7375
1912
Scr.
Ser. Y
73
1911
•••-••
17113 Ser. ß
1516 Ser.
1917 Ser , B
'
Ser. 5
1918
77'75
1919 ser.
77'50
Ser. ß
1023
:7'50
/681
90'05
Ahir, a la larda, l'Inspector Deute Eiaampra E.° 1550 4 1/1
97
"
SS'75
Municipal1907
de prirner.3 ensenyaa" 101!
9485
ea de Bilbao. don Francesc de Dons Refor ma " 1908
81.15
Beétahe i Urouilo. dona una inte_
itxtria timpta. 5.000,000 p.
•
. '
•
5.000,090
ressant ronf, , rarria sobre el
13 000,1)02
"
ma "Esroles 7Íonicipa1ls
MatleomUnilat Calalma E. • 1914
bao" al Foment del Treball Na_
B.* 1955
"
7250
eional i per encàrrec de la So, Calza Credit Comunal
89511
Obligo
F6at
Tarria.
4
//O,
cietat Barcelonina d'Arnics de
GISLIGAZI:ONS
• la Inslrureidi
el
1.• ser. na.i.oLoinza.les
Acompanyaren al coi-iteren- Sardo
58'50
" 2 • Eer ,
-clara En Jaro Atrell i Na Maria
4.4 Ser,
presideot i sr-re'äria res_
•
5825
5. • Ser.
pectivam e nt tic 1.3 "S. B. dt. rie Esueetals
59•35
Pamp lona
la ele res n rs de la nostra Pr.oritai Barna.
11.'35
cinta, srnea^s 7.`arf i Esteve i Be- Soadv:o menina
Ser,
Andalusos
1.•
naventura- P'a . i^..'; el de ValArrIa
set-vor Br,:lester; N'Alr7ar.dre Alma. ValenciaSer.
Tarra g . 49/0.
G. lt i En Ma^nel Aireand.
63
Adhs.
al.
S.
A.
'
1.•
0755
Fea la prrs ,mtaciA del scerr • .
2.•
Ensah En J'asea Agetl.
"
3.*
6470
Tot setznit p r e^r-,iid 'a przr, n 51
99'50
" " " Ser.
V « orto »» "' art. Pni-'ä de Psolie e "
" 13
75
-me »c
64
a4dat tItil base i L' e xplieä ;es s"• D
• P re
67'75
•yes can ori•f fclu,s etnogral"n eew" »5
71
”p
<mes
nn"
8225
Francas 1061
es era i s que
haya ftet
e
1E78
5395
retrom nrofil,is per a I es
C.4 Gral. Tramvles 1 0/0
coco. perh e^. "erre les de Bar_
e
("ar ena. a les rua l s tribulä.
Fer-nrarrils
Catalunya
89'75
gran r l o g i. s'ha renvencut min Conipanyia general ferroli. CatalanS 95'50
Companyia Bare » 10nesa EleetrIellal
ita ff• t teen
Algdes te Bareflona 1 0.'0
lee rorandita!u i ets ayer:tata-1s
Catalana Gas 1 Eleetat. Ser, E,
7175
de t es r s "ote, rrur rtals (1,1 Se')
Cditais 5 0/0
pe iS, cPer1 rtre 441 n . l'ine Axil era F_ne-pla Eleetea '
"
6 3/9 9370
gnre ernrilaver a^ h ny's a'trnSoeletat Producto-a Feree. Metrlus
r es ro e l'e s
Araba "lt- Cornpanyla general Tabor m Fdtpines
ACC .P7I0 COMPTAT
ludrnt al roh l,• u Barcelora en
eitalrna Ras E:cc:rica:3
nem del de
Cana/
d'Ureell
El senIor BA37.02e sigu6 rnID1 Fspanya 131/1V•Ial
Stat. Gral. Teterons,
• Peninswa^ f0ern
El reste"?' nol i c En Mar•t
190
te y e.. qui 111:1a l a renresentarid H.• Amerlek
DP212.23 ESTRA"40111RFS
•de la C o mis‘, it5
Cna»Tra de
Francs. 1017.
jnntarrert i relori à agraitl.r. saltiIden ou-srs,
"tariA a -Piano i di g ud nur si BasIdem bel-n : a 17 70.
•eón:a i Cataltr va teuen un vanv
Lliures, 0306.
Urea, 27''A.
tan irriners
enItura, A, per.D41a rs. 0•7.45.
sAo dre ciLIos treluro . sos de
Mueca,
insta ll'hertst.
Corodrs, 00176.
, Cloct.i4 Pacte el Sr. 45 . 11, fe50931 SET
ileilniil al sor t e r , " e 'ant i r o mer .
Obtr tura
Al
Bate
Sauce
ciant-ii de qrq• hapnit, s; arcantat ¡alelan,' 7:20
7120
la irvi t acia de 'a Societat Barfibra
t a i l• 5 6085
6015
69•Ga
C010aill3 erA7rlielt de la Inslrue_
nioto:Lis , LS 55 68 - 69
69.53
6800
'cid.
Andalusos 60 75 53 . 75
58.70
38.70

Va ‚alle

Jener
1924
'Vapor .cspanyol "Cabo Carrcei»
• n
h carrega general'. cap
4
rebrer
"
ro", am

Societct Barce'o.una
d'Arnics de l'Instrucció

FI-

1Z2treerffl...s.E=1

DOMA DE MADRID
romptat, 71 1 0.
Mera fl de mes, 0000.
Amortitzable 4 per 100, 8 5 00.
Idem 5 por 100, 0360.
Estertor, 8515
Mine d'Eripanya, 57 0 %0„
Ideo, Espans ni de firedit, 13500.
'delta Pm ne la Plata, 060,10.
Ideen liemurno-Amerieft, 600•00.
Tabaco, 00000.
SUererea prorerentS, 0000.
Idem ordinàries, 0003.
Cedules, 8950.
Nords, 341 0 0.
Alacanis, 0000 6
40'00.
29.00.
1 41t,
Interior

PARLA

TANCk

Canvls sobre Londres, 51,`23.
Diem 601 g ica, 93'00.
ídem tapanya. 20415.
llene Holanda, 52025.
blem Italia, 5030.
tnein .3 ova - 3'0;1i, 1333.
Idern Pormfal,
Mera Sueeta, 35725.
Tiran Su i sta, sis,
Diem argentina, Inc.
Diem .11 :a ..11, Inc.
Idem Grecia. Inc.
ídem Neluercs, 04350.
Idem Dmamarca, Inc.
Idea Berlin, 0475.
hiera Vit na, 002.
Ideo) Praga. 4155.
DESPEES TANCA
1.1Iures, 5920 Man.
recorte», /auno ldemairea, 35 • 25 1dem.
llólaro. 137'45 Plena
Franca sutssos, 01000 ldem.
Mares, 0405 Ídem.
Coronar, 00183 liara,
LONDRES - TANGA
reclutes arrent1nes, 40 3/8.
Enlerior. 7a ,
França. 11!)1'97.
Tova York, 44787.
Espanya, 28975.
0111455. 20•00.
1101anda, 11393.
112111, 10512.
Suecla, 1000.
Portugal. 250.
Al gentlua, 41'34.
31:m14, 91i/ea, 42•1:0
l'e. 5000.
/ir hin. 12700.
topt ni/arruen. 22245.
Yokctema, 0 0 06.
DrI glea, 0370,
Noruega, 244 55.

CCLEn 1

TORTA CV.7.11ri1kra
Banquers

RITLLETS
Franteoes. 40 • 77 per 100.
inglesas, 2095 ressetem.
it r li 'en. , 27'40 per 100.
II-lacee. 4510 per 100.
SulsoeS, 12040 per 10.1.
Pertuiruesos, 0 • 33 pesada%
Alernarys. 020 per 100.
Atts• riaes, 002 p r r 100.
H014.1(1cSCA. 2'3; pessetei.
8 06. 153 pessetes.
Norue ga, l'O I pesseles.
I brinarca, 117 pessetes.
ita a n iti. fie per 100.
Emla:s Units, 045 pessetes.
Canrila, 6 pessetes.
Arsen2rr. "SS pessetcs.
trueualm, 100 prometes.
Mena. 0'70 pessetes.
Brosilcrs, 0'00 pessetes.
Toilv idins, 135 p»ssetes.
Perians, 20 pessetes.
Parlabais, 010 pessetea.
Japoneses, 200 pessetes.
Argelina, 47'15 per 100.
Latide, 2050 pessetea.
'270 pessetes.

02
•Otats, 125'50 per 100.
Onrco. 194'50 per 100.
4 I 2 duros, 12150 per 100.
1 duro, 10450 per 100 .
MareS, 150 per 100.
Imobe l. 129 per 100.
Franam. 1,5 per 100.
/'ores, 71' 0 a peasetes.
DAlars,
l7
Cuba, 513 pessetes.
51 ,..;!rt. nou, 127 per 100.
Venesuela, 124 per 100.

Mercat de Llotja
FARISEO
Improsai64 El mercat de rano, esto
bastara aun, partIcalarnunt en les que
san rle classe correrla degut a la molla
competencia I contlnuades ambules de
vayons procedents de les fabriques de l'intenor, batent-fil reirament aS comprad:2: s Els reme/untara d21 negad cremas
gueloorn mls de baila. Ja anlrem posant
al correal els nostres negadora.
Ptce.
(-l ean torea.
50
Itlea)'s
78
Bienes extra
60
Ccrrent
63
62
Superrica superlor
Cl
62
"
corrent
CO
Tagsn3 arribata:
8.
Alacant, 1.
"

-7322it..x
-S:=`,
'-"""

ANCA

'C'OMERÇ
Mercat de Caiaf

CEREAL!)
SR. ntl. roe

9850 29
Comptat Tamo
20
Blat de moro 4 91101 gel».
30 1/9
n0010

Blat, de 23 a 21 pessetea eta 55 qat1105.
Ordl. de 13 a 14 els LA.
Clvada, a 14 els 22.
Veces, de 21 a 25 els 57.
Clgrons. ne 70 a 72 els 55.
Gulaes, de 20 a 22 ela 55.
P alalcd. da 7 a 41 ele 40.
Partos primera, a Za eta ten.
Segó, a 830 els 22.
Clment, a 80 els 40
Carbi1 vegetal alzIna, e 33 ela 120
Carbó do Pedro, de 34 a 38 tarta.
Gallinera de 16 a 20 el parea.
Pollastres, de s a la Ideal.
Coma, ile 7 a 10 Ideen.
montuna, a O Idern ,
l'entina, a 4 Ideal.
Lleßres, a 22 Ideen.
a 3'77 dotzena.
Baila, a 12 el . 1041 quilos.
Porra engrelaats,
de 3 a 3'50 e:tenis...ira.

Ptas.

Extremadura,
111
"roja
33
Or-dl
N6"512
Faves
Pral
47
"valencia
47
Favons Marrocs
43
e
Jerez fina
49
Teces
de SevilSo
56
Ver(
Escarola Sevli/a
43
Estranger
MIll
Comarca
Herts
Taus
Tots apuesta Drena adn per 100 qui(
j per mereaderia sobre carro.
Garrota negra
st
"
31
Natafera
pertuga!
" Roja
20
Xipro
"
"
Creta
o
Ibiza
•
Mallorca
23
Vagons serlbals: 74•Td,
1,
Abteant, 1.
"
aloa ferm 1 en paja le, garrotes
DERPULLE8
Civada

Faena% número
arzones
Terceres
Quartaa
N'eta per raes de

ANUNCIS OFICIALS

Pa«.
4

21
19
17
GO

Tilos.
Rasa

EOGIETAT ELS TRAISVIES DE
R:ZRCELONA, EIXAMPLA
I GRACIA
Vencent en primer de novembre prOxim el cupó núm. 19 de
les Obligacions al 4 per 100
d'aquesta Societat, s'informa ala
tenedors que el pat2amen1 del ex-

pressat cup ,'3 quedarà uttert dr3
del dit dia, a raí, de 10 pessetc1:.
1750
Srgonct
15
It deduilit pessetes 0'925 pels im.
Sera
14'50
postes legals, a les següents cases
Vacens arras:sis: Nora.
14 de Wat.
1
de Banca: Banca Anula, S. A.;
Alacant, 19
"
S. A. Arnús Garf i Crèdit LyonMONGETES
nato.
Impelió. -- Les mong»tes celan tricot
Barcelona, 10 octubre 1922.enealinailem, an)b un retralmeut de comprador:4
amoradar. en
particular Ir r
El secretari, Pau Haas,
la ‚011a Blnet de Valenela, que seErons l'eres
impressnm. s surten .le mala quabtat, pleon%
se dessegnida drirut a que al tomps de
sembra I colina a erial dolent per aquelCOMPANYIA GENERAL DE
ta Ilrgum.
TRAMVIES
AmonqiiIIIna,
67
Coro pata,
Vncent en primer de floren,lenI nove%
tire vinent eti rimó núm. 33 de les
Mallares.
73
Obligae:ons al 4 per 100 'claquesPinet Valencia,
la Coznpanyia, s'informa als seCUS P0549
nyOrS tenedors quel pagamcnt de
Saüc 0419, II,
140
l'expressat cup) .quedarà obert deo
Jerez
"
1,
129
"
"
2,
119
de; dit dia. a raó de 10 pessetes,
"
3,
112
deduint pessetes 0'925 pels UnPelats.
69
postos legals, a les següents raIrapers.i6.-rds clgrent, per el que e•
ses de Banca: Societat Anónima
pot vi ure a la present comerte" estan
Arnüs Gari, Banca Arnús, Socie!ron ferrns. en paran:lar al punt d'origen, mes aqul el ncaocl resta 11101$ 0 1 1.
tat Anónima, i Crèdit Lvonnais.
calma t.
Barcelona, 16 d'octubre 1922.
ASAOS
-Coropanyia General de Trara130Mb3 Fiare:.
'111
vies.-E1 discsliar, al. des Foron▪
mon . 12,
103
•
" 10,
105
da.
B 0 rilloeh O,
48
Saleele,
59
Mallsat.
61
Elm arrose9 relatIvament
termo, perd
res'a DegOCI.
Menut.

Mercats
Preus deis articles següents que nan
regit al mercat dc Borges Planques el 015
14 d'octubre de 1022:
lila Mana., de 20 a 38 peSsetes.
Ident role: seca, de 27 a 29.
bien) Ident Porta. da 28 a 30,
Oral, de 13 a II.
Oleada, de 12 a 13.
Paras, de tn a 17.
Fa ya», de so a 21.
Trapadells, de 15 a 10,
FOSO13, ‚Jr 40 a 42.
Teers, de 23 a 20.
Celles. de 14 a la.
Castanyes, a 10
Nous. a 32.
Almeala toma. a 10.
Idem Ilargueta, a 23.
Prens p7r meartera de i doble!.
Llavor cralrels, de 19 a 20 pesettes
Paleto, do O a O511,
Prens per 10 quilos. •
Alta/O, de 7 a O pessetes.
Palla, a 3.
Valla d'oliver. de 4 a 405
Garrotes. de 6 a 7.
Prees per 40 quilos.
Anees. ue. 4 a G prsortes.
C.:tilines, de 5 a S ima.
Olas, de 1 a 6 Irirm.
0001115, de 3 a 450 un.
O s, de 350 a 375 dotzena.
Orines, de 5 a O 1: 95 .
°LIS D'OLIVES
FruItat estra, de 22 a 33 rala.
FI, de 27 a 29 item.
Corrent, de 20 a 27.
Preus per rpiart) de 3'000 quilos.
OMS DE PD/SOLA
Gro-, de CO a 2-1 dures,
Veril, de 20 a 22 Mera.
Preus Per car ga Ir 111; quacia.
SABONS D'OLI D'oLIVA
Blanc, a 106 pesset*.
Especial, a 90.
Vera primera, a 70
Mara sagona, a 60.
Peras per 100 510105.

S'ha posat a la
venda el núm. 11
i
1 del setmanari
1

UN {d1313Rd
Preu: 25

1
1
1

Avui, Sants Dluc, evangelista;
Juliä, ermità, i Santa Quintina,
màrtir.
Quaranta hores: Avui. a l'ea.
glesia parroquial de Sant J 035
de Gràcia. llores d'exposicid:
les vuit de) mati a lea 818 de 14
tarda.

La missa d'avui: Sant Llu6,
Color vermell.

Cort de Maria: Avui, Nostra
Dona de l'Esperanea, a la seva
esglesia.
Vetlles en sufragi de les
mes del Purgatori: Mut, Torn de
Santa Gertrndis i Santa Brigala.
la seva capella, Escorial, 155,
(Gràcia).
- A l'internat de les Eerolss
Pies de Sarrih ha inort, a l'edat
do 74 anys, el P. Josep Llanra.16
escolapi. Havia estat rector de
l'internat 1 del CoLlegi de Mata,
rd i cousultor provincial duran t
molts eare.
- Avui ha de constituir-se
al Circo] Art1stic de Sant Uno,
una associació deis Arnics de
l'art
Aprofitant aquest acte. mweeti
3tnnuel Trens bi donstr'a ura cene,
ferencia sobre " 1 3ls momento fui
tuale de l'art cristià",
- ¡la .estat concedida la cd.,:
rresponent autorització per a la
rorneria que es proposen rele_,
brar a Montserrzt les parr6quies
de Subirats, Lavern i OrdaL
•

111 Certarren Musical
Sardanístic de Banyoles
YEREDICTE
1.-Prertil de 5011 pesmetes, a l'auter
la ma/or sardana a quatre vens rrustes (11e.
Ins catalana) per a orfeb, orert per VezcelJen ritsim Apuna, rr.: Tarpios•a

La. Es rlividela 1 se'n coneedelxen des de
250 pesse tee cada un a les sal-clanes damero 7. "La florida de l'ad-fletare", 1 a la
número 9, "L'estany de Bonyol es - . Es
~redel' lambe un prcml ea:mirra:mi
de 150 a la de número 6, » Sol d'abril',
11.-Preml de 250 pessietea, a l'autor ce
la malor sardana per a tolda , primera pe
terna una canea popular eso:llena, oren
per PexceLlentisslm Ni/at5n:te r:1 de la clutat de Barcelona. lo s'ad/nal ga. Es roncedelt 1/.1 acceesit de 75 pes..etes a la
sardana -i:atortna
mirdero 19.
11/.-Pia mi de 105 !y:s.J: efes. a 1 . ,1eGt de
la pintor sardana per a cobla als 14 ».'In
de tenera 1 sobre-cant de rinbIol tto atea
norl. -S • adjudica a la sardana en fa "Ob.11",
número
Ae leo pesSeles, a rautOr
de la rnillor sardana per a calda. soiL
de tiple. No s'atlitultea . Es concede:a un
necean de 50 peszetes a la sardana adinero 24 -1d11.1% I cenia".
V.-Preml de len pemsrtes, a lector
de la mil/er sardana de ronjunt pir a re'
bla, tema libare. S'arl,u4lIca a la saraaaa
número 1 3 "Gentil".
El Jurad
losen NI. Padró. proVere; lo*er sr. So.
lar, Losen R a r a.
Neta.-Els autors premiats padre» co,,.
paredter a recollir Pi preml 4 l'are de
resta (25 del mes que sorn. e les deu deI
matil pe" eas ma • eites o per i1,lreac16:
de no Comparèixer en una o aPra terma,
sentendra que hl rcuancoaa.
"AlfaraREEMIII111912"TOTI"Z`ZPSWAVM•re

De venda a tots
els quioscos

ProZelo

Dr. MASSOT

BRUCR, 54. DE 1/ a 12 i da S a 6
Curac...1 da les sortleres 1 supuraraciona de le. Oidee
Trarraments m0dics I guiri:re:ce de
toles
malalt/as del COLL, NAS
I AUHELLES
Operaciona a prei% in6dlcs
42112~22/1Mffleillakillne.8~71318

/0113EIBEESIEEEZZMNEMECILMZel

SOLER i TORRA G."'
BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUD1S,

13,

i BONSUCCES, 1

Paguem el cupó núm. 33 de les Accions FOMENT
D'OBRES 1 CONSTRUCCIONS a rsó de 20 plo.2.
Negociem el curó del
'MUTE AMORTITZABLE 5 per 100
venchent 15 de novembre n luent
'ULAZInstal~325EIZEEEMZEIR

WW.AFEC

SAN

Vaiors-Cupons- Girs ° Caiivis-Cotoris- Viatges
BA.R.CEILONA. - Rambla Canaletes, 2 i 4
•••••••••

Queda oberta la negociació del cupó

Deute

1

Noves religioses

Amortitzable 5 per 100

venciment 15 de Novembre pròxim
••n •

DIRECCIO TELEGRAFICA Apartat de Correus,
MARSANSBANIt Telefons números 11 :U? 2:A.
4532

SUCURSAL A MADRID: AVINGUDA DEL COMTE DE PENALVER,18

us uPts
'

eirerr
,

Passeig de Gracia, 30
Telefon núm. A. 531-1

OBJECTES D'ART
Decoració
Catifes

Bronzes veritables
Bronzes d'imitació
Coixins
Pantalles
Litnapares - Cristalls

Porcellana - Vidres

Abans de posar a la venda les novetats de la temporada
DESCOMPTES POSITIUS-10 a 50 1.
en totes les seccions

del dia 16 al 31 d'octubre

.1

LA PUBLIC1TAT

elmecres, 18 d'octubre de 1922

1

LA PREMStA ESTRANGERA

GOVERN CIVIL

EX POS1CIONS

ELS ACTESDEVDIA 22

e te
CAlelelleIN: Exposicle
adquirir. es fácil preveure que e
Del C. A. da D. del C. i de la
• Manuel Humeare
l'acta del 22 d'octubre que orgíac
cli envien la nota següent:
Aquesta sala ha inaugurat
Pele telegrames publicats ¡Mire zur que, durant la gran guerra,
Els acords o conclusions dels nitza el Centre Autonomista de
ele nostres lectors han llegit les 5 han comes rete censurables;
Arnb l'expres (Fallir al mati va temporada arate una interessant actes d'Afirmació Nacionalista, Dependents del Comerç i de la
rescensions tramases per les san les tristes vicissituds d'una arribar el director general de Sa- exposició de pintores de l'agudis- seran comunicats oficiaiment
Indústria, constituirà una scelemnitat doctor Salazar, acom:- sim Manuel Ilumbert.
deeneies, dels comentaris que la J! poca a la qual l'exercit turc haConsell Permanent de l'Excma. ne manifestació de la voluntat de
Unes natures montos i Dora, uns Mancomunitat de Catalunya, pel Catalunya a favor de les soya
premsa anglesa i francesa so- v,a do lluitar, ei'una banda, con- panyat del doctor Murillo.
brota ha fet entorn del discurs tra la invasió de l'exercit impeEl doctor Salazar ve per a ins- quanta paisatgra, un nu i duce Censen DirenCeu del Centre Autq. e llstes reietndieaceons.
figures
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rus,
i,
de
l'altra,
contra
l'aipecó,
• de Manchester. Tanrnateix,
peccionar els serveis sanitaris
L'entitat organitzadera que ea
de Dependents del Co_
junt d'aquesta exposició que mar:edil interes s ant de revenir les xecament armeni. En quant al d'aquesta ciutat.
mere i de la Ipdústria, el mateix Forganitaació mis forte. 1 mea
ea el començament d'un nou pe.. diumenge,
darreres apreciacions aparegu- mig milla de grecs que Lloyd
pura que ha ereat, el Catalanes-i
día 22, del que som)
des mes recentment. Aixe el "Fi - George fa °cele pels turc, es una
crowar de Sanitat rindeen l'evolució d'aquest tertal efecte, el Cansen Direc- me, no pot °ferie dubtes a cap
tfsta tan austerament delicat i tiuAdel
asserció del tot falsa. Tanmateix
ai'" escriu•
Centre, a les onze del ma- nacionalista sobre la noblesa i
Lloyd George deu atribuir als
"Mai la veritat no ha estat
Per la Inspeecie de Sanead ha tan sensible.
el desinterés de la intenció que
Les obres anteriors de l'Hum- te de l'esmentat din, des del seu la mou a realitzar tan important
addaeinent disfressada; mai cap tares aquesta nsatanea per a aca- estat dictada la següent circuCasal
de
'la
Rambla
de
Santa
Mó
hert
eren
seusibilitat
pura;
diministre per a fine de política in- llar les atrocitats espantables co- lar:
acte. Es mes: no sois no pot ofe25, anirä al Palau de la-nica,
ria's que portaren eis nirvis a flor
tenor, no havia arnb tanta d'ardi- meses pels grecs a l'Asia Menor.
Demostrada per la ciencia mo- de pell. Molt sovint de tan eub- Generalitat per a posar en co- • rir dubtes a ningú, sine que e.
desa calumniat les nacions aliaEn declarar que Turquia ha ce- derna la importencia de la rata
neixement oficial del Consell Per la garantia mis sólida de impar_
'eles, desnaturalitzat els fets, i cid davant una manifestació de la i la pussa en la transmissió d'al- tils prenien un aire enigmätic
manent de la Mancomunitat, els ciatitat per a tots ele perlita pos
compromès l'esdevenidor.
torea britànica, Lloyd George gunes malalties en extrem mor- inquietant. Aquells dibuixos sim- neorde compresos en la Declara_ jities. No hi ha cdp partit poli- Una frase, sobretot, enujarä s'enganya profundament sobre el títeres, crido l'atencie de !des plissinie, peró agudarnent expres- cid, la qual sedé aprecant per tic que pugui titilar al Centre de
sius, aquells recor.s amb gerrae de
als tramesos: 'Ele franceses, caràcter i sobre la situació ac- les autoritats, especialment
gran nombre JrAjuntarnents i per parcial o partidista en favor o
dat, han estet a Cilicia, cosa que tual del próxim Orient. No es pas les municipals, agente sanitaria flore que es morfonfen en unes
infinitat dlaseoelaeirins de tota en contra de determinada agruarmonías
balees i apagades, donaele ha obligat a renunciar a per mitjà de discursos incendiaó. Ben al centren, totes les
mena,
d'arrtm de Catalunva, cense paci
en
de
l'autoritat
i
públic
i
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especial
s'enserie
de
ne
aquesta part de limen turc." !es que la pau pot ésser consoliEren com la plasmació d'un titulad veritablement el Jurament agrupacions respecten i tenen
Aeueixes paraules sea un repte a tilda. Sea paraules de justicia i general, oerque per tots els milaquella entitat en el mes elevat
a la Pàtria, demanat pel
la histOrta. Cal o molla digno- de consoliacie les que callen en jans que tinguin a llur ateane, intim envor imprecle, d'un se- ale nacionalistes catalans.Centre concepte.
especialment eta mecànics, ratee eret dolo; sense causa. Aquellos
rancia o molta de mida fe per a aquest moment.
le situada en que es troba (4
Encera que a l'esmentada hora
res, ceps, gossos gats, ele., que
eren adorablement pa..
pi etendre que la Cilfcia ha estat
El "Corriere della Sara" escriu són (le fäcil inaneig, cacin lotes pintures
no será possible conèixer el re- Centre Autonomista de Detiene
tetiques
dintre
la
e.eva
humil
sentrturnala 11.14 turcs en rae de la
que el disemia. de Lloyd elevad:
stillst definitin de la magna Con- dente, ha fet que tothorn apoies
s., nació militar. Aquest país, com ha estat una desilausie. Coinci- les ratee que els sigui posible. zillesa i un borle se les imagina- sulta feta 41 poble
de Catalunya, sense reserves la magna campa..
Aintab, han estat lliurats els deix amb la prenasa anglesa i amh la qual cosa faran un gran va trencadisses de tan fines.
Perú mai en cap d'elles no le puix de segur que seran molla nya que aquell s'ha empres, per
dures malgrat de la vieteria ni- Francesa en dir que no ha anun- servei a la ciutat de Etarcelona.
ele Ajuntaments i entitats que a fer que Catalunya aermi la seCom que les retes es repro- deseobriem res de cerebral. La aprovaran la Declaració el maleta va fe nacionalista. I aixi cies vis'.
er. Cal Domes recordar l'amar- (hit la t'enlació d'un nou partit
les
teasbalsadores
composicions
que
havien
redueixen
en
proporeiú
als
aliments
gor dels ItoMMIS
ni la seca direcció, ni la data de
el Censell Directin del Cen- que com . sempre que s'ha traceonquistat aquestes regions, en les eleccions generals que tothom de que disposen, es compaire ele l'Odilon Redon posem per cae, dia.
tre, exposará als representante 1 tat de coses de suprem traeres
bever-les d'abandonar. Ele cal- cap que eón preverles. "Lloyd exactiarnent la cirrular del go- un bom hi sent ¿'intervenció d'un de
la Mencomunitat de Catalu_ per a la riostra Pätria, han descerebralisme refinat: l'anàlisi
gee, per a obeir, tota l'abeegaciú
George ha fet un bell discurs po- remador posant els pavirrrents a
aparegut entre els catalana aquede la dieciplina militar. Tambe la lemice impetuós, colore. pece prova ð ratee i evitant per tete la seneacia aguda, e airebé melote nya. Vahast de la seva patrieter.a Iles diferbecies partidistes que
iniciativa i ele diré el pregon deireerpretneió que dóna Lloyd sense trasceneencia en la polí- els mitjans que tinguin aliments tiesa, hi es explotat amb perfidia eig
ele separen per a ajuntar se en
del poble catalit de veure
intenció. De toLs els (demente
littorge de les negociacions
tica interior, cense afegir res de a llur disposició.
platees expressius, l'artista tela roreguda la seva pereenalitat na- un punt coricret, essenciail, häe
M'adenia ee del tot fautästica. La non a ço que Chamberlain havia
Tots els que tinguin 7 -A.,41 t
cional i el dret de rezir-se ele sic: La llibertat de Catalunya.
id:a que eluste fe-Retal sha atte.. exposat abans sobre les darreres
horts i lloes de lotes eiae--zems, amb morbosa complasceneia sene propis destine.
1 tots ele nacionalistes seetn
ret pel temor de les forces bri- !ases de la crisi orientnl."
ses apropósit ',cegué serveixin aquella que se i ns poden clavar a
Per a donar mejor soiemniiat ofert per a col.laborar en la tas'arree
dels
nirvis
com
una
agulla
tiouquee es ridieula. Ale kenialisLes darreree noticies assenya- de cau i lloc de reproducció de Mvisible. En I'llumbert, en carl- a ratee de la trameea oficial de ca allarnent patriótica de l'acta
tee pue els Injuria cestat de Panlen una eseissió en el partit con- les eal .es, destruiran tots la nils ee aquesta depuració de la sen- la Declaracie patriótica. el Cen- del 22. Tete els matases del nace" a la mar la guarnicee de Txai no perdonaran reitjä per a fee
cionalisme, amb un enlairat sennee. eiiiant a la idea de transe servador angles. El *Sundav Pre- impossible la vida de les matei- sació era instintiva; el - seu ull, tre agraira que tots ele repre.- timent d'amor e Catalunya i fent _
per de natural, recorxera les en- eentents dele sectors i grus pafermar (1 general Ilarrington ea toria!" anuncia que 200 diputats xes pel cementats mitjans.
se eerrec de la impoetäncia que
lities catalans, aixf eorn
ses de la seva crosta grollera
un tliplemetic profund, és una be- unionietes han donat a coneixer
les
Quan a g afen alguna ra , a viva ens les donase espurgades
tate i organismes de- qualsevel en aquests manieras assoleix el
lla faceeia. E! discurs de Lloyd Pur intenció de presentar-se
eleccions generals en o mona, l'arruixareu amb petro- Bordes adhereneies, no amb
carácter que signin, tant de Bar- plet de la llibertat del nostre
George es, dones, incomprensi- reeenimee
abranden les senyeres cride conservadors indepen li o gasolina i avisareu a l' Iri s
palpitar d'una ent tanys Viva, sine celona com de foca. vulguin arare
ble. En el match moment que qualitat
dende
i
ele
repudiar
ande
energia
titut
d'Higiene
municipal,
situat
amb l'extremiment d'un nirvi po- panyar el sen Consell Directiu en dant cota Unes plees als mutaAngiaterra, per una ~lució gaiprincipi
del
Govern
cualieioda/15
que en cent batalles han
a
la
Plaça
de E e seee e , teli2fdie sal al descobert.
dit acte, al qual efecto tindrà mel
rete,. no dissimulada. cura de se - el
Pecó aquest instint natural de ta honor en rebrede en el estere portat semnre viva i !etnia la
conquintarels favors de Turquia, nieta. Aquesta perill de dissolu- número el2, Petra G, el qualmuntarä un servei per a reo
completa de la centren', goversintesi, que no tenla altea euia ge, des de les 10 del watt. Sigui veu. tu pensa i la voluntat de la
el primer ministre engates inje- cuí
eamental es (e:ores:elida al -Dai- Ihr totes les ratee i portar-les a que ea tellnala sensibilitat de l ' ar- ben emite que ningu serä espe- nost ra Pätna.
ria atroement aquest poble."
Nnenee per aquesta rae, i /Chi
Laboraturi municipal, en seran
eiatment convidat: que el Centista, l'ele esperanear pree.sa •
En aquest aspecte ts interes- ly Mail" amh aquesta nota:
ment inc un dia o altre eis seus tre s'honrane amb la hora Come ha d'altres mes poderoses, im no"Chamberlain examinará, amb analitzades.
eant la ee-mosta turca al discute
Ccdslio en el zel de tnts, i es- talls es (devanen amb goles el Pei t elet de lote. per6 que no seré ble es fa mereixeder a la !libere
de Lloyd George feta per Ferid- fls ministres pertanyeras al par
tat. El poble que eeineix tan ferpecialment en el de l'Ajuntament mescal de les coses, i que ¡mue- demanada particularment a Mil
hl conservador ei
Jeee a un redactor del "Temps".
F,I dísela' pronunciat per Lloyd lar amb Lloyd George per a adre- de Barcelona i personal a les se- lles ridnificacions liervioses que pi rar espora que tete ele na- mnin e nt en un moment donat per
George, segons Ferii1-13ey, conté elle una crida al pais. en nom de ves ordres, per neonseguir des- un hom sentia a flor de les seres cionalistes per a complir F°U a fer 11 115 demeetracia del ser,
una ee ric d'errors i d'acueueions la coalicie. elLti mantenir-se la ratitzar-la amb caräcter veme- teles. que de vedarles les arri- deine aquel' die, no neeeesi t e- ideal coleertiu. que és la Ilibertat
Que a1 repel.lir. No \Veril res- unió, es puilen produir dos resul- neta, perquè no etoustittnexi l'a- baven a fer dolorosos, ee canteen rqmi l'inc-entiu d'un convit ni cap del seu territori. prova a bastament als ulls del mes curt de
bundäncia de ratee una amena- ¡l'una polea tendra i saeorosa, que rentieriment r Prson a I.
penare a les injúries que Lloyd tats: O hi heme prubablement
El públic seré invitat pel Cen- vista, que posreeix el du mes
Geerge adreça a Tu:elida. No es si del Govern dirnissiens de pecan ea constara per a la salut pit- sense minvar en res la eeva semipede:: sostenir les seves acusa- imporläncia per a provocar la se- gen d'aquesta rol amsa (delate" sibilitat exemisida les Llenarla la tre a esperar a la ?hiere de Sarit preat i nies eficac per a governar-se per si mateix. Posseeix el
'hier de la sana i el toe sen- „Tantee l'arribada &el seguiei i
cien degellat sense la ea eaiguda, o di haurà una dede de uninse en ele niaments damanifestar allí, el seu entueiae
Al Govern civil s'intenta sual de :a caen.
menor provocació de Ilur part, un manda de reunió del partit, du
cisius. acuella moments en que
1, en °tecle. En algunes de les me palriedic.
i nig d'armenis i cinc cents rala la qual la gran masea
luetiflear In suepenehe obres qee asid expe s a. especialuna deserriö qualsevol fa nerimil ee . e.s. del i fet, segons I es expeeear la mesa opinió. Si aques•
•
•
llar la vida deis pobles i ets enestadiseques oficial; turquee, le ta Aesemblea de partit rebutges
dels concursare de rema- ment en els petits paisatgee
Per les noses que hem poget fonsa rompletemene.
Balearen:Y, agUrata lógica evolue
pobla: e Armenia estesa per Flui- ele conselle le Chamberlain,
deria
Me te evident., Aquests paisatges
r: 'ore, comprenent-ta Gens- equest abandonare el eco lloc de
cap del partit. Tot ame) tot, crol
de tonalitals fines i clares, que
fautinebte i la Träcia, atenyia,
croil
una
enajena
suelamb
Fa
eletins
dies,
sen una delicia de color i una mee914, un inititi cent setenta vua
GRANE
mil habitante. Per haver comes e:ent el partit conservador per a al Gover • n civil els periudisies. va ravella de termes, estan pintare
les eeeieSions assenyttlades per manle p ir la (malició. Creo que a comentar- c e la suepensió dele anib una pasta molt flúida. perú
Lloyd Grorge, caldria que la raea les eleeetons generals, ei la lli- concursos de retuaarria, 1 alge tamnateix amb pinzellada grassei.
r 1 .1 Eil aquestes obres, sobre tot lee
•
f
va
insinuar
ermenia llagues desaparegut
del
la tos entre etm5arvadors, 'liberals i trebailistes, la vitteria se- .511btrerSitt.
loe
ittétt. pettles (2 i 41, el pinzell ha
ria idaquest darrer partit.
eeeone Fetal-13ey, cal reconi:iAquests dies el.s que de tant en deseneoillava una tarea colurida
A l'es e er remesa als pideodie- Meced la tela amb una vivacitat
tes la rota que publiquern mes que no era habitual en aquest pin lasst ens agrada leptibra del "el- i cumplexa.
avale ed ens feu remarcar "qua tor; pene la seca fino: snetancial, nema" eeteta d'enuraboaa, per- Entre ele Elms d'aquesta serie,
aquests eón els medies als quals !a severa disciplina anterior n'ha que encara que Lamiera de fer l'acordele. el "Charle', a les trine
es deu la suspense; d'agiten,: con- eabut atemperar l'entusiasma cua a lee nOrte del eCataiunya' xeres", i sobrelot aquell admiiat
eursoe i que no t' avene de preci- desordenat, arnb la eräcia d'una i dei e Kursaae", i al cap d'aval! de "Vida de os", que venia a sa
pitar-re, mai en el comentaris." factura alada, intel.ligent i fina- ens estem sense seure, val a dir • una antologia de Charlut, la llor 1
ment nirviusa.
que la cosa es inereix alee i molt nata de tules lee ee,,ee trapaceriee
La nota diu aixi:
bine, Camelee .,Espanyul,, 5 h.,
ATLETISIel.T.
Les altres obres que exhieels mes i Faconteixement cinematoi els seus fermitiab-es acude..
"Ilevent fet la e eva apaieció la
s.,
2/3.
m.,
15
II
E; Camptonat d'Espanya
grätie es un aconteixerneut de Ademes, en aquell Illua Chateo:
vetada en el best ter llenar de Fu- corresponen a la sera manera an(BarceloFrancesc
.atbesa
2.
de marca, gran tuna, soes de Menclüe. !a prieta en el terior, Pisa i mod prima, conser- dcha. El film que ara se ' t15 pre• acceptava la coLlaboració d'Un
na ) , 5 li, 20 n ., 46 e., 2/ 0.
bre 50 quilómetres
vant-ne, pecó, tota la delicada eenia del Charlot. en lee recetes artista gairebé tan gran cum ell,
, Enric Bailia (Espanyol), 5 best lar perquf deetardanyola i ale sensibilitat. De les tres natures titulades "El N.a", podieein die aquest artista era mi gos. Un goa
3
ieelerremeia del dia, reete
pollet. en coneptinu. nt del previne
h..
27 In., 59 s., 4/5.
/nortes i itere, se.eurament la rre- sense exagerar que es de lo mes celeetial, que si Baudela.re 1 llaLee e eieeia an aquesta gran pie,Pere Siev.Mt (Barcelona), 5 gut en l'ertlele 12 (lee Reglament llor es la del gerro blanc amb les gran, de lo mes perfecte i eaumm- gues conegut potser s'hauria Larque per la sera duresa, el h., 1.
per a l'execució de la vigeut Ilei llore, sene . alada amb el núme- nata que es pugui module en it, nAt Itrut Ci el:110131(1.
.11
m.,
52
s.,
3/5.
eneeine que pet gran nombre de
5 i 6. Eduard Valle y Enric Se- d'Epizneties. he ilieposat. d'aeord ro 11. Aquesta pintura, pariona me,: de ia farsa en els temps que
Deeeeee de "Vida de gos",
part Imparte, ha la (dedal mult
amb la In g peCoM provmeml
Sant, empatats, 5 ti., 48 In
rte
Charlor ne ens hacia donat ulla
de la que tenia en el darrer saló correm.
d'Iteres.
pleno
reeitäria
ileelarar
zona
ins., 3/5,
de Primavera, es d'una maduresa
Charlot es un eubjecte que ja la • cosa que fos meravellosamein
[semen 'et eeguit que quant 147.
Josep Costa (Sans), 6 h., fecta el; paratges ocupats pels
i d'una proeunditat
l e dganització constituí un "re- 5 ni., 53 s.
o s que el coneixein; al principi ma y a. Aqueet film del "Noi" ja fa
animals malalts i s ospitosos, en transparencia de co,or admira- am
li en -té una mica d'imposar-se; terne que roda per Europa; anime
cede" per a la Comissió atletica
8. Josep Mení (Eepanya), 6 els m'ale han le remandre en ab- bles.
no tothom teMa un paladar a pro- nostres ene el contaven d'haberdi I.F.spanyc.1.
solut issolarnent ene que despees
h..
18
m.,
20
s..
1/5.
El paisatge raintero 10, inspi- pesa per trobar gent a la Juez/a lo vist a París i altres bandea,
• 2un.5 armar:are:11. el rec0C0. Josep Ribas (Barcelona), 6 de curat o mort deltim malalt no rat en una tres dc la riostra Coi- de barrita del cómic formidabed pera aquí a Barcelona no havieni
reeut rra: PasSeig, de Pujades,
transcorreixi el termini de e0 dies la , te un cal d'una opule.ncia de Perú un cup el nom de Charol Ungid encara la surt d'admiraih.,
21 m., 59 s., 1/5.
Sant Aleili, Badalona, Mongat,
per a la primera me:alija i de 25 tintes serprenent. i este execulat seraposä, de pot die que ea ein10. Manuel Vives (Espanya
1 el disealete pasma, a la plaça
Masnott, Atelle, Vilanova d'e La
dies per a la .segona, en retare) amb una elegància que dona un passar-s • eo tot. Ele actor; exime de Catalunya. i sie Rambla de CaRo e a, Mentor:les, Martureilee, 6 h., 22 m., 14 s., 4/5.
amb el determinat en el Letal. Re- test de claeSsisme a tota aques- teles del vell continent tingueren talunya, es feu la gran erre-laceó;
II. Josep 'telar (Sane).
ea Fost, Santa Colonia i reJoaqum Riera (Espanyol".. glament, ordenant al tuateix la tela, que, com els reestante pai- de plegar veles, davant Maquella , la nova muta de tedarlot es leser Sant Adriä,
13. Antoni Navarro (Espanya). temps a les autoritat de les es- salges de la coldeceid, esté con- figura esquifida i trenada, que pectaele actual de Barcemna, tut
-'sortida Ungut d'ésser rementados localitats l'exacte com. eebuda anib admirable simplici- amb una siumilicital d'elements 1 el dentee sun t'eme i 11:re.l. Si ro..
Ii , Aliene (Jarcia.
trasada prop d'una hora, empece
15 i 16. Anaetasi Esteva y pliment de totes guantes mesu- tat.
cense trampas de cap mena lela 1 leu airar a veure une cosa de debe,
tenl-ea 52, del 56 que estavan Eduard Soler,
res de ptelicia sanitäries tendelEi no de dina es la mes inte- una revo:ucie en el camp de lee aneu a Vetife. Cltal'Iut i deixcu-se
inscrits.
ain a evitar la propagació de les reesant i nies reeixida de les figu- rialles,
17.
Angel
Vida!
(Centre
Depende tota altea (mea.
Pecó la surtida oficial! pot Me- dents).
indicades epizooties."
res, i segurament una de les pia"El Noi", ea una obra que no
Sobre Charlot s'han escrit ae .,
s: que es feu despees del pas a
18. Francesc Ferrer (Espan)'ol)
Matera t l'amable explicació — tures mes considerables de la tualment articles i llibres impere s'exagera ei se la qualificá de !ennivele puix un tren en maniobres
19. Manuel Costa (Indian).
que s'ha volgut donar a la nosrla sala. Poques vegades l'Ilumbert tente, les revistes d — acantgarde", Mal i sublimas: es pea posar al coa •
hacia fet dettlrar a lote els marClasificació per Clubs. — 1. insinuació—de alguna dirs. havia acunseguit una precisie de Iban tret cola el geni mes gran tat de "Vida da goa". i ni l'una ni
xaders; prompte feo N'Albesa
de fer remarcar que aquesta valore i una solidesa de volume i del teatro, i fine s'han empescat l'altea perden; porque si excel.lent
qui es deeprengue, guanyant un Unió Esportiva de Sane (5, 6, 7, hem
nota de 1-Inspeteeú Provincial de qua:date, dintre una simpliei- una nava filosofia sobre la ma. . es l'una,'eellea ee eaceleeritiee..
La fuel aventairee que passà per 11, 13, IG, igual 60 punts.
La mes cordial enhorabona als d'Higiene" fa referencia a casos tat tan pura i fina cum en aques- nema que Charlot te de moure les, tea.
Memela (12 quilómetres) a 1 h.,
concursante.
apareguts recentinent asen irien - la tela magnífica. Es admirable canjes o de fer l'unen 1 En aquesta gran obra Charlet
O ni., 2 s.. e/5 de marxa; el se- organitzadors i
Ire que la suspeaeló dele coecur- d'observar cota bola d'urea Picor
Seria uita. casa plienciosa 1 , te del§ eül.laburadurs, pecó aqut
Bine n Vareta Royo, Charlot i ale
sos remedes data ja de prop de uniforme la qualitat i el volum rescaltada que eolguessim ara , no bel-1 gate ni mieses. binó due
tre s a 600 metres. El pas per BaIrla objectes s'acusen vigorosa- nosaltres teoritzar una mira so- i gues criaturee: una de meeoe I
dos mesos.
detona fou presenciat per una
heut d'entre upa harmonia de bre 1-humor" i -el cómic" en la , t'altea de cinc u sis anye. En "Vida
Per altea pede, els concursos
gran gentada.
persona Charlot. Charlot avui el,a, i de coa", l'humor de Cliarlot era
prohibite primeeament (oren els tons neutres suave:etnia. Eit
Al comenearnent de la costa
figura hi ha notables muerte: el arecies a la difueió del "cinema", , mes eleCiltritt., mes M'urea e exe
de Tarragona, La Seo d'Urgen
d'Alella, plegue torrencialment,
un Mire a la provincia de Girona, loes especialment fi una delicia és put dir, sense por d'equivocar- trahuatá. Aqui l'humor de Citar.
L'arbitri sobre els automóab andonant varis concursants i
en els guate no era gatee proba- de matisos.
se, que es la persona nses pou- 1 lot pren un to de sane i una (watt
bits
ele entx,s dele contrals, trobantAcompaneen les teles que heque es , tat de Ilaartinet que eagarrifa,
El Consell Permanent de la ble que hi cencorreguessin es ven' citat auras dues figures fe- lar del men. I aquest fet
se impossibilitats de creuar les
bestiars del plä del Valles encara
evident palesa prou la impertän- Charol arribä a besar en aisles.
rieree, tanta era la force del Mancomunitat de Catalunya,
meninee,
executades
amb
extrada
humana
i
artistica
d'aqueet
, ta gran comedia d'una manera
doctaCorren 1,
reunió del dia 11 de l'actual, acor- que aleshores no s'havien
ordinäria probitat i distemia, i ser excepcional que es diu Char- , dramática; da un n'atia nou de
rat les comentados epidèmies.
En arribar al Collet de. Font de concedir una prórroga del terNo es pas possible, dones, que uns paisatges parisenes d'uns les Chaplin. conegut pel mal nem, Clariot, que (aun lotes les :lleves
de teesä. punt culminant del cir- mini voluntari per al pagament
verde humee, pintats segons la de, "Calador%
I ereacione genial,' sempre es nie
ruit (269' ) . 18 metres) continua- de l'arbitri sobre la circulació aquestes mesures que s'llan or- manera anterior de I'llumbert.
Despees de uns guante anys de i esperat, i en aquest "inesperat"
ba Albesa en primer lloc i cada d'automóbils i nitres vehicles per denat guara tinguin relació de
C. C.
projecció de filme eharotians, en , rau preeisament tot el seu gene
vedada mes proper En Charlot. carretcres i camine de la Manco- cap mena aznb la suspensie dele
que ell immoratalitzaca el seu ja- 1 Es inútil detallar Di eubrattlar
Ja per Sant Feet, aquest inicià inUniteet, la qual terminarä el dia coneureos remaders, ordenada fa
dile, les seves calces i la seca bim- i moments, quan es tracia de Citare
II seu aventatge aprofitant el 20 de novernbre próxims. Des de prop de dos meses.
ba.1 aquell baetanet prim, aquell elot; les coses s'han de veure. DaVOS, NACIONALISTA,
de candiment de l'Albesa; a
La causa de la suspensi6 mel'arei" la dita data seran aplicades les
finfesim bastonet, tan trartscen- ; vant de Charlot (ola mena de cree
bada un píleo nombrosissim
eancions estatttertes en les bases dria explicar-nos-la tal colla mi- que feu reclam a la premsa,
dental cona el macarra de l'ase j tira es pedant; se l'ha d'admire!
llor un senyor veterinari de Tah avia eetacionat aplaudint soro- del citat arbitri als propietaria
de Sterne, Charlot s'entregä a la i respectar, mil l'admiració i ore
ll osament als primera arribats; deis vehielee que hagin circulat
rragona, els nema del qual resJA Allitealle:EU A
produccid de fIlms de 11/6$ impar- ; respecte ralee grans que avui es
hetee aqul resultats de la CAL-. per les expressades 'eles sense ponen a les inicials de S. i que,
uguien oferir a un artista erute
"LA PUBLICITAT"? Silueta, mi reunia gran quantirevea:
miar provadeecia la ep_reeelgegent segons sembla, era un deis mea
11.,
tat &lamente ',Meten e un ele 't e egjpeitable,.
inleresate en aqueete euspeneeete
Ola stfleacie general, — e. Al- patente

Després del discurs de Lloyd George
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:El Govern aletnany
..accepta executar la
reconstrucció , de les

regions devaSfades
Parle, 17. - L'Agència Hayas
iu que el Reich ha acceptat l'ex°. ende dels treballs de reconstrucció de les regions devastades amb
un planol d'obres i materials alemanys i soLlicita la re mesa d'una
I tomissió per a examinar el pro) grama de reconstrucció i el projecte adjunt.-Havae.

RUSSIA

LA QUESTIO D'ORIENT

Les tropes aliades van ocupant la

incidents

Tráela sense

Declaracions de M. Franklin Bouillon sobre la labor per ell acomplerta
La Conferència de la pau començarà el 6 de novembre :: El poble grec
mostra indiferéncia per Jordi II

Constantinoble, 17.-Les formes aliades han començat d'ocupar la Tracia, evacuada pels
greca. Les poblacions reben caLA QUESTIO DELS DEUTES
lorosament a les trepes. La ocuMR.
DE
DISCURS
UN
ALIATS :
pad() ha estat feta Cense inciHOOVER
dente. Les torces britàniques sorParis. 17.-Comunique1i de To- tiren per mar per a ocupar la reledo (Estats Unis) que han arri- gi6 del mar de Märniara.
bat a aquella capital el ministre
Sis missions aliades han sortit
de Corriere nordamerica, el qual cap a Andrinepolis, Txorlon, Ketpronunciarà avui el seu anunciat xan, Kirk-Kilisse, Uzun-Kenpru
Itodosto.
discurs sobre ele- deutes aliats.Els ofIcials aliats i kernalistes
Hayas.
treballen a Guepze en la delimiEL PACAMENT D'INTERESSOS
tació de la zona netitre.-Havas.
DELS DEUTES ALIATS
Londres, 17.-Comuniquen de
Washington, 17.-Per mitja de Constantinoble que l'ocupada de
la banca americana el Govern la Träcia Oriental continua senbritànic ha fet remesa al General se incidents Es confia que la priReserve Banc de Nova York, d'un mera zona serà ocupada el divenlee per valor de quaranta milions dres próaim, mentre que la que
'do Mere, primera remesa a eempren Redosto, Lule-Burgas i
compte des de maig de 1919 so- Andrinópolis ho serà cap al 25
bre els interessos deguts pels del corrent. i el resta cap al 30.
abata de /a suma que anticipa- -Radio.
ren els Estats Units durant la
ELS CRFCS NO ACAPARAN LA
guerra.-Havas.
EN EL TEMAS SEELS AMERICANS VOLEM EVA- EVACWICIONYALAT
CUAR EL RtilN
Atenes. 17 -Els diaris greca
Washington, 17.-Per conduc- publiquen
una noticia de proeete autoritzat s'anuncia novament
rienda
britäniea assegurant que
la propera marxa de les trepes el comandant de les torees greamericanes d'ocupació de la re- gues ha informal al seu govern
gló del Rhin.- Radio.
que l'evaeuacid de la Trácia no
EAP.THOU 1 LA CAIGUDA estera acabada en els terminis
ea nvalats, a canea de la insuftDEL MARC
Parle, 17.-Mr. Barthou ha de en:neia del material rdat.-Hatas.
eeresentar el divendres, com es sa.'but, a la Comissió de Reparacions DECLARAC'ONS DE ro. FRANUn pla destinat a contente la cal- “L/N BOUILLON SOBRE LA
guda del marc i garantitzar TASCA PER ELL ACOMFLERTA
'd'aquesta manera el pagament
París, 17 --. M. le ranklin Beu ireparacions. Aquest pla sobre
parlant de la seva interven"g1 qual es guarda gran discreció,
rió
a Orient, hr deelaral que ha,teprodueix en part el que Pointaré no pogué presentar a Lon- va troncal la traddneeid diplodres i corita una serie de mides niätica per la nainera roen proanean-anadee a restaurar el crè- cedí prop de Termal Paixà. Ei 18
dit d'Alemanya sota del conrol do setembre tetegrafiä al cap dele
turcs demanant-li en nona de la
ele l'Entente.-Radie,
seva amistat que no ~catas cap
nmviment militar ni prengués
FUGIDA DE 140 PREGONT.RS
rap degisió diplornätica aleans
REZELS
de parlar arnb ell. Kemal contesDuldfn, 17. - 140 presencies ha donara la seva caeformitat,
t'ele mil internat al earnp de peral pregant-li que l'•ntrevista
Curahg eahan evadit utilitzant un se celebrés el raes aviat possicanal subterrani. 24 foren detin- He.
guts altra vegada, originant-se
Mantee tenia lloc la conferenerra violent foc de fuselle.-Ila- Ma entre els das, arribà la resovas.
lució dels aliats concedint, a proLES NECO'r"a0!ONS FRANCO- posta de França. la Tracia a Turauia.
Alee mercas a apresta deBELCUES
i a aquestes gestions persoBrusseLle:a 17.-El dia 6 de
Noeembee prexim es rependran nals, en trentasis _a helees pegué
oficialment les negociacions ten- arreglar-se en les seves grane
el conflicte d'Orient. Pardente a eefahlir un acord finan- lineas
tit despees de la conferencia de
alee "entre Franea, i 13eIglea.- Mudenia
explicant les dificultats
Havas.
-nu: s'originaren degut ti mal esToledo, 17.-E1 ministre de CO tat de les lineas telegräflques, a
enere, Mr. Iloover, ha pronunciat la diferencia de Ilengiies entre
el sea anuncia( discurs, en el els delegats i al contrast deis
qual ten ressaltar sobretot la temperaments allf reunits.
.jclea de la repudiar:lb dels deu- que durant les negociacions Afegí
ilonä
tes de guerra contrets amb els Mnstafa Kanal probes paleses
.Estats Unge tana trontollar tot di I SPll talen!, bona fe i lacte, i
Pediflei de la bone fe interna- acabà dient que la política de tor,cional.
ea retrassä la conclusió del ar' Eetima que els emprèstits cons mislici i que tan solsament la
iitueixen un deute envers stl con_ gran influencia de les potencies
tribuient, contreta amb la plena interessades pegué impedir fels
seguretat d'esser re-Trabarse', e meagradables.
per tan!, no pot éssor anteLlat.
En ço que es refereix a la qiiesEs declara convençut que els tia d'Orient (ligué el senyor Bouidentes poden ésser reemboreate ilon que les circumstàncies eren
en un periode raonable sense mo- ara tan greus com al 1914, pera
lestar masca a les naciere deu- henal espigue aturar les Mapa tores.-gaeae.
Manejes de les seves trepes i
LA VAGA DE CORREUS I TELE- ['teniente els compromisos arnb
les potencies.
GRAFS A PORTUGAL
leuant a la evacuada francesa
Lisboa, 17.-Continua la vaga
de bravos eaiguts per part deis de Calca] declara que s'havia
telegrafistes oficiada de Correus per la prapia voluntat de Frenen, demostrant que havia d'ésser
de Lisboa, Oporto i Coimbra.
La correspondencia que ariba turra i fent aixi un arte de jusen els vaixells i la que porten I feia.-Ila vas.
els trens resta ,aturada i apitona- LA CONFERENCIA DE LA PAU
da a les estacione.
Parle, 17.-La Conferencia de
El Govern ha conferenriat amb la Pan ami) els tures comencarä
els rape de pelleja i de seguretat el 6 de novembre. Franklin Boui1 amb el dirertors del moviment, llon insistí prop de Poineare per
per6 fine ara la vaga no s'ha
que aquesta conferencia es cegeneralitzat ni s'han produit in_ alebres
a Esmirna. Els aliats, pecidents.-Havas.
ró, han trobat dificultats d'oree
LA CONFERENCIA INTERNAmaterial per a aixó i probable_
' CIONAL DE FERROCARRILS
ment ia Conferencia se celebrarà
Parfs, 17.-La Conferencia in- a una ci tilat de Frena o d'Iliilre.-Havae.
ternacional de ferrocarrils
inaugural astil a París, assistint ELS VIATGES DE CONSTANTI
a ella, excepció del representant
Roma, 17.-Lex rei Constandais Soviets, els delegats de les
t, que ahir havia arrihat a aques
principals administracions de fe- ta ciutat, ha sortit avui cap a
rrocarrils d'Europa, segons els Soleo blaggiore.-Ilavas.
desitjoe expressat pers la quarta
•Comissió de la Societat de
INDIFERENCIA PER JORDI II
Mono nomenada de Transporte
Manes, 17.-A !a primera preTränsit, quan es celobrä la Con_ sentada en palie del nou Rei de
erenria de Ginebra.
Orada, el pablic s'ha mostrat
Ban estat admesos a petició indiferente-Radio.
ganeepia els delegats del aa get5 i
L'EX KROMPINZ ESCRIU I EMXina.
BOL1CA
Deeprés de constituida la prebidennia, que ocupä el senyor Le
Londres, 17.-EI "Daily StanTrocqure, m'ha declarat oberta la dard" publica una carta de l'ex
1 Despeas d'acabada la messió, els Kronprin, dirigida a una dama
Otelegate foren obsequits amb un anglesa en la qual diu que Eranbangtapee,gagaps
ea ä yeneut_ Anglaterra en la

qüestió de l'Orient i acaba pre- oir als principals autors deis alguntant quan sorgirà a Anglate- darulls del diumenge, que són
rrg un borne de talent suficient princinalment roda-mons recluper a compendre que és precie tate P ela comunistes.
fortificar a Alemanya contra Eran Ha mort un altre dels agents
ea si Anglaterra no vol quedar de Delicia ferit al cap, i un obrer
deflnitivament derrotada. L'ex que reeultä ferit al ventee, amo
Eronpinz leal que no sigui aa e le quals s'eleva a tres el nombre
massa tard.-Radio.
de teorts• El nombre dels detinguts pr la policia puja a uü den'
NOUS SOCORS PELS REFUGIATS tener.
Roma, 17.-El Papa ha orle- • Segons un liar!, el mitin narat quo s'enviin nous socore aus clonalista se celebra sense incirefugiats d'Esmirna que es tro- denle a l'interior del cinc Busch.
ben actualment a (ronst.antin ,l. H. Un diputat populista parlà de la
situariai precària d'Alemanya. E/
dipig at nacionalista Lavernez
POLITIS JURA EL CARREC
protesta contra la política aleAtenes, 17.-Abir prestà jura_ manya sobre el pagament de les
ment el ministre d'Afees estrene geparaeions.
gene, senyor
L'aesemblea aprovà una mesolucia proposant al mariscal HinARRIBADA DE h1. FIERRIOT
denhurg que presentés la seva
Lia, 17.-Ahir . regresea de Res- candidatura a la presidencia de
sia
M. Hemmt, ea qual l'Imperi.-fladio.
17.-Amb motin debe
ea mostrà molt satisfel do! seu
disturbis del diumenge la policia ha praetical trenta dateneions
LA COPA LAMBLIN D'AV.ACIO
Paras, 17.-El linera Rebate) 1
acconsegui en la seva tercera ten- ROBATORI EN UT BANC POLlNES
tativa, efectuada alar, adjudicar-.
Berlin.17.-Uns desconeguts
Se la copa Taarnblin, que posada
penetraren en un establiment fiel rapitä Pineard.
Koenigshutte,
En el recorregut Le Bourget- nancier polones
apaderant-se
quaranla miBru s seLles-Londres-Le Bourget,
balé el reeord del capità Pin- Heins do mares alemanys i eent
sard per 31 minute. 59 segona. cinnuanta milions de mares poAquest darrer, per la seva parte lace.
it
Alguna
prrirdeals han estat deintenta millorar el seu temne. rerd en sentir de Londres"
lineé Unguts.-Havas.
d'aterrissar a conseqüAnciadiina averia al radiador. Li ha C9LES NEGOCIACIONS AUSTROIat donat un altre aeriplä el qual
ITALIANES
Ii permetrà de tornar a Le BourRoma, 17. -- Les negociacions
get i rependre avui la seva lei g a- per a Eestahliment d'un tractat
lisa -Radio.
comercial entre [halla i Austria,
seran represes breument.-Radio.
AGRESSIO CONTRA UN GENDARME
DESileCtEatifteENT D'UN FNINParís. 17. - A la niatinada
TEGNA
d'alije) dos individus agrediren a Roma, 17.-El conservador del
ta plaga Rungis a un gendarme, Mu gen de Verona ha describen un
el qual doriä el toc rEaussili ro- notal:alissim quadro del MantegglamenIarie. III acudí un nein, na, que es trobava arnb altres
pany i en la Ilaita amb els agres_ sense importäncia a les golfee del
sors resten mora un d'aquests
nonnual Pene Limetti, italià, naL'FX tílt äESturalitzat realices. Lehne fou d- ELS FE1X1STES
TSE LALINIOLA AMEN.10AT
tingut. Arnbdós han estat conRoma, 17.-Fa alguns dies l'esoninisdernnats diverses vegades per ditre del Treball Artur Labncensuri
ela cens
ferents deliet ee.-Radio.
DESPRES DELS SUCCESSOS DE
BERLIN

Berlin; 17.-El prefeele de policia ha promés reeompensar a
les persones que ajudin a dele-

sever.ment davant d'un grap par:2m
tari l'actitut dels ex sots-sccretaris
l'Interiur Srs. Corrzdini i Cacertano,

anhelos partidaris dets frixistrs. Afegi
que aquest (torcer habla donas instraccions al prefecte de Nàpols per a que
no molestes als feixistes i fru respm-

La situació politica a Anglaterra

La qüestió esta en saber si es desfará la coalició lliberal-conservadora
Demà se celebrsrä una reunió plenària del
partit unionista
Lloyc George no pensa
pos dimitir
Londres, 17.-No es sap enea- barä oposicia resolta la solució
ma la data de les eleemons ge- pc,litiea preconitzada per lord
nerals. Aquesta setmana seria de- Chamterrlain.
masiva per a la marea de la ppEn aquest cae, la solució que
laica britänica.
a la reunió es decideixi es supoPer una part, Me. Chambee- sa que serie contrae' a lactual
lain el seu discurs de Birmin- ministre de Justicia i aleshores
ghami expressà el seu design per- aquest no podria continuar en el
sonal de mantenir la seva colla- seu Hoe i la ranoVellació del Go,
boradó ande Lloyd Ga orge, i cona- vern hauria de portar-se a terme
parteizen igualment aquest desig en un bree termini.
lord larkenheal, lord Balfour i De confirmar-se aquestes sulord Robert Coeli; per altea ban- posicions es ereu que Lloyd Georda. la gran maese del partit con- ge no voldrà continuar al Poder i
.s,S-vador dernana reseksió. Si o bé dimitir ä o bé propasar& al
aqtrsts ministres conservadors Rei la illsolucie del Parlament.decideixen mantenir la unió poden produir-se dos resultats: dl- París, 17. - Telegralaen.de
missions en el si del Govern de Londres a "Tie Matin" que la proproa importäncia por a determi- hable dimlseió de Lloyd George
nar la seva caiguda, o convoca- portarà la de tots els seus coleetúria d'una reunió del partit en gues Iliberale. Per coneegiient,
la qual la gran massa del mateix quedaria eonstituit immediatapugui expressar la so y a Opinid. ment al/1 neu Govern purament
Mr. Chamberlain confia encara conse rvador, la prestelenclia del
somptar amb la majoria del par- qlial seria &aceptada per lord Der:
tlt ri e r a conservar la coalicid. by.-Havae.
Creu fermament que una Iltala
LLOYD GEORGE NO PENSA
de res en les eleccions generals
(conservadors. lliberals i ()bree s )
Londres, 17.-Lloyd George ha
lunaria el triomf a aquests
decida disoldre les Cambres, parrers.-Radio.
rd ne pensa dimitir , Aque sta deonT.dres, 17.-Tote els mein- Mesai la donarà a conèixer demà.
¡res del partit unionisla que fon- -Reino,
inen part del Govern es reunirme
L'AVIACIO SENSE MOTOR A
atar, d e eirlint de convocar el viANGLATERRA
nent dijone iuna reunió p!enT.ondres, 17..-En el rellenes
na del perfil per tal de decidir el de vol cense motor, l'aviador hoels ennservadors brin de mili- latirles lítikker ha guanyat el prenuar o no amb els 'libarais quan mi de mil lliures esterlines en
el Govern (ad una riada a la na- els vols sense passafger,
ció per mitjà de les elecrione.
Aquest mateix aviador e 'ha
Segens totes les probabilitats, mantingut en Peire set minuts i
en la reunió que celebraran el di- tres segons portant un oassatger,
JOUS eta partiee eg allejonieles tro-

sables a ambdos politics de la sittlack)
actual. Al dia segiicnt casi arrivaren a
les mano Cacertano i Labriycla. L a coació d'aquest darrer contra el prinasn
no ha erial desmentida.
Resultat de tot ajad es que els eiaisles han iixat cartells en el districte dc
Giuliano advertint al ex-ministre Labriola que no hi torni a posar els pena. Es

sabut que aenets avisos son sempre una
arrienasssa personal, -Radi,

LA QUESTIO DE LA LLEI SECA
ALS ESTATS UNITS

Witshirigton, 17.-El Trame...
Suprern s'ha negat anular la
decissió dels jutges de primera
instancia permetent que els pafrene de vaixells ancorats als
ports norilainericans no declarin
les mercaderies que la l'el prohibeix dosembarcar.-Havae.
Londres, 17. - L'Ambaixa.la
americana ha rebut una comuniradie del Govern de Wiishington,
informaet-la que els navaja estrangers que travessin el egnal
de aa anarna cense fer escala als
portes que depenen dels Estafs
Units, estacan lliures de les pres
cripcions relatives a la prghibició del t ransport de begudes alMdióti qu es - lLoras,
EL GOVERN ANCLES 1 LA LLEI
SECA

Washington, 17.-El Gavera
angles ha informal al deis Estate Units que no li era possible
d'accedir a la proposició feta pel
ministre d'Afees Estrangere, Sfr.
Hupher, relativa a ta exempcie
recíproca del dret de registre a
bord , a fi de permetre als
donaris riel Govern amerieä, encarregats de ter respectar !a 11 0
que prohibeix la importada d'alrobots, efectua les operacione
precises mes entlä del limit de
vuit milles.
Fi Govern britänic declara que
malgrat dele seus desiljes no creu
poder consentir en l'abandó ilain
principi que est i ma de la majos
importäncia.-Ilavas.
L'ITINERAR1 DE CLEIVIEN'YEAU
FER AMERICA
Nova-York, 17.-Els iiiaris publiquen l'itinerari def viatge de
M. Clemenreau per America.
Ernbarcarä a bord del "Paris'
1'11 de novembre; donarà la seva
primera conferencia en el Metropoilitan Opera, de Nova-York,
i es tralladarä despeas a Boston,
en donarà una altra conferencia
en el Symphony-Hall.
Les afines conferencies les donare a Xirago, Ransas City, Nova
Orleans, Washington, Baltimore,
Filadéltia m algunes alta-es ciutate
d'impertänela.
Es quasi seguir que Clemenrean
farà alguna excursid al Far\Vega
El viafge durar en total tire
des MPSOS i mig -Radio.
LA R1ALALTIA DE L'EX KAISER
I EL SEU FILL
Londres, 17. - Vn despatx
d'Amsterdam din que l'ex Kronprinz sofreix erna bronquitis que
ele metges temen que es converteixi en una serioea Cercha pulmonar. Quan a Guillen]. esta
t.s mbé al llit, peró les causes de
la seva indieposició eón mrnys
greus. Es tracta nomas que d'un
fort cansament.-Radio.
DIVERGENCIES ENTRE DE VALERA I ELS ALTRES REPUBLICANS
Dublin. 17 -D'una corresponda ncia agafada por les torees
provisionals i publicada pel Goeern provisional irlandès, riesul, a que s'han produit serioses divergéncies entre el senyor De Valera i els altres raen/tires del parl it republidt, De Valera mandesfa ya un, rert pessirnisme.
A Belfast la pulida decobri a
tenues tina bomba col.locada junt
a la residencia del lord Alcalde.
-Ràdio.
UNA CONFERENCIA DE TECN1CS
PREPARATORIA

Roma, 17.-Segons ele diaris,
el Govern anglas ha proposat a
llena i a França una reunió urgent que tindria Bao a Londres
per a celebrar una conferencia
de lecnies en la qual es discuti _
rien i prepararme:, les eläusules
econdmiques i financieres del nou
Tractat de Pan amb Turquia.
Afegeixen que aquesta Conferència cornenearä el dia 20 de
l'actual i que Italia s'ha adhecil
ja a la proposta anglesa.-Ilavas.
EL. REOORD DE VELDDITAT
Nova York, 17.-Comuniquen
de Mountelemenes, que l'aviador
Maugharn ha recorre:lit el qui!em p lee a una vetee-dial de dosrente (marmita vuit mines i
ja per bore.-ajavas.

Krassín dimiteix, per?)
el Govern dels Soviets
no ii. vol acceptar
dimissió
Londres, 17.- Comuniquen di
Rige que Krasäin ha dimitit.
Krassin, comissari del peale
era el representant oficial del;
Soviets al estranger i acredita{
especialment a Londres on haya
efectuat arrib axil, importante negociacions comercials i finaneae,
res.
S'alrinuea la scva decissid
l'aculliment desfavorable que In
la majoria de comissari del pa.,
ble les seves proposicions per a
una aproximad() amb eIs halatt
da regirle capitalista.
Perú la causa determinant
incident dintre d'aquest crcbt
•I'idees ha estat de veure robotjat l'acord recentment eles ame
Mr. Urquhat.-Radie •
Londres, 17. - Sepias el "Ta
mes", sembla que 21 (overo déla
Soviets no ha acceptat ¿a dlma
só presentada per Krassin, de.
Missió motivada per la desauto.
rització per part. d'aquel' de la
política comercial seguida pe
aquest, particularment a ceras.
qüéncia de Eacort sigzat a Par.,
Im amb Urquhart.-Havas.
LA REPATRIACIO DELS SOL-

DATS RUSSOS RESIDENTS A
FRANÇA
g arlo, 17. - Comuniquen de
Moscou a "Le Matan" que ei Govern ras demanä recentment al
Govern francas que comencés la
repatriació dele soldats ruasei
que es traben encara a França,
abtenint resposta favorable de
NI. Poincaré, per la qual ceta
aquesta repatriació eomensate
immediatament.-Radie.
ALTRA VEGADA LENIN ESTA
MALALT
Riga, 17. - Novament Mema
len noticies alarmants sobra les,
tat de salut de Lenin.
Noticies autoritzades afirman
que la intervenció de Lenin ell
eLs assumptes públie as mea
exercint en realitat el
poder Karnenev.
Lento, que pateta d'una arte
rin-eselerosei modular, val d'una
manera extranvel rereds en ura
habilaci6 enmidetarnant afilada.
les panela de la qua! Retan femides de suro per a amortiguar'
tot soroll.-Radio.
LA Sir UACIO ALIMENTICIA A

UKRAN1A
Umebra, i 7. - Segens utra
comunicad() del recrelari del doe
tor Nansen, els sens reprzsentanta iflekrä.nia donen comete
que la labor de eneros de les auautoritats soviatiques ha lineal
que aturar-se receatment a cara
sa de la manca de recursas.
Per acruest maleta motiu 111
()sial precis lancee moltes cuines.
eefegeixen que l'escaserea
enorme i afirma que en determinats districtes les atitoritate sovietigues deuen diners a la ara del Secretariat dea doctor No
Flan estat facilltades eig e nes
dades relacione amb lee colines
i (g ens resulta que la situae6
bastant mes greu del que es pe.
pies creure.
En una conferencia celebrada
pels delegats dele districtes
melles, declaren aqueste pebli•
cament que dintre dos o tres meses la fam g baura ensenyorit de
la majoria de les provinciee i
con) que les poblacions han ei•
traurit tots eOs llurs stocks. elo
tindrän mes recei cre esperar
eocors oticials.-Havas.
LA SITUACIO MILITAR A LA SIBERIA ORIENTAL

Vladivostock, 17. - El !reta
blanc ha guadal romput.
Nikusk ha Pedal evacua,.
Les trepes blanquee es replee
pum cap a la badia de Poss:et.
Ele japoneses impedeixen trencuralmeret als rolas l'entrar
Nladivostock fine que hagi ter.
minat gevacuaciat japonesa.-Ra'
dio.
UN REMEI CONTRA EL CORRI"

NISDE
17.-La Cerrad
finlandesa ha aprovat per 135
contra 61 vote, una Ilei encami•
nada a faceliter a la poblada rural no propietaria. Eadquisidedf
temes per medí de l'exproplatid
per rEetat en certes condicioaß
de gratis propietale. Els iniele"
dors de la llei que d'aquesta me.
nema es contribuirä a contenir IN
tendències comunistes espemelment entre ella &brees agrfrelea
-Radio.
LES PERDUES DE LA DARRERA
VACA MINERA

Nova . York, 17.-Mr, ßardIel

calcula que les pardues

sofert

a causa de la darrera vaga nit
fiera s'eleven a 287.000 Wad
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CONFERENCIE
Del Ministeri del Treball

L'Institut de Comerç
i Indústria
• S'ha reunit l'Institut, de Comerç
i Indústria per a constituirse
sota la presidencia del ministre
del Treball.
Aquest explieä el motiu que
l'impulsà a crear-lo, ja que ea
necessitava que el ministeri del
Tre ball no fos un norn sense captoniment, i era preels reunir els
etganismes industrials i mercanlis que estaven disgregats i que
aeluen a tetes les grans poblaemes nacionals.
Havia que crear l'Institut amo
un ampli programa que responenes a les necessitats presents i
(me la polltica no Ii poses dificaltats.
Explica com s'ha fet la desig
ea ni de p• recaes, prescindint
dmteresos subalterne.
Aeabä anunciant una disposie.6 per la qual confin a l'Institut
na estudi de la situació industrial
i mercantil espanyole, que sigila
rom un balanç general de l'eco•nia el , la narib, en el qual es
tinguin en eompte les conseMams . es que en el comerç i la instiletria ha tingsit la guerra mundial
i proprsin fórmules per a n'invar la reu'rcusió a Espanya
la crisi general i per a assenyalar la politice económica imineMata que ella de desenrotllar en
el pafs Despres parlaren els senyors Prado Palacio, president
dcl'Institut; Prast i comte do
Caralt.
Aqucst remarcà cona el non
organisme no es un centre burocratie, sinó que es fonament en
Iota la nació i pot servir de punt
efer.11as entre ele interessos de la
indústria, l'agricultura i el conrre.
Felicitä al ministre per la seva hora iniciativa.
El srnysr Viada, de la casa
d'Ami:rica. de Barcelona, 1 Al
s n •nyor Perrez Urrutia, feliciten al
Govern i ofereire n correspondre
arnb eis srus Ireballs als bons de¡os del ministr5.
nrs prt, s, de breus paraules
(t aquest, in le s que explira
•
que U havien impulsat a po s ' en /p arva l'Instilitt, cense
de l'autonornia que vol ene
t • Z71i, va declarar constiluit
/77 .r h:Ilt dl Comerç i de la In-.
ria.
Dr. L,A REIaL JOP.NADA SEVILLANA

Durant la cerimónia d'imposar
/a Medalla Naval al eanoner "Laya - . a Sevilla, en ol moment
d'hissar el fiel el gallaret
ma, es va notar que la gasolinera "M. 3.", que estava en un
, osta!,‘. , no dispara les ea_
nenades 'ordenança.
Lireident f n u explicat en et
sretit de que la cärrega era de
fdlvora lenta, la qual, tal vegada
prr e f ecte de la pluja copiosa que
vi caure, havia perdut ta seca
(ira expansiva i el dispar no
de' an

La veritat de l'esdevingut fou
una cosa niés seriosa i, que sense la serena i ràpida intervenció
deba tripulants. Paceident hanria
ti;ent potser deplorables conseqüencies.
Corn que la gasolinera "M. 3"
eslava preparada per a rebre la
visita de S. M., el qual havia dies
pece:onar-ho tot minuciosament
les escotilles i les portes estaven
obeetes i descoberts els tragante.
• En fer la gasolinera la primera salva, a l'arribada del flPi,
Un trae de tac crememt inflarnä
* una nuca de pólvora lenta que
prernra un coraza d'incendi prop
dril tragara del sollat de In ma,

rinCria que esta a la vora d'un
pänyol de la pólvora i a un es .tany de gasobrea que contenta
quatre mil litres.
La tripulació acudí' rimida-•e
ment a sufocar rincendi, amb tal
eficàcia u dissimul, per a evitar
Pelarme, que, absolutament cap
de les persones que es trobaven
bord del "Laya" es donaren
cumple del sucedí.
El Comportament de la tripulació de la "M. 3" ha estat
giadissirn.

A_-_-,QUESTIO DEL MARROC
Pagesos 1. militan o un banquet acciUn telegrama roma ntic
Els
dentat
.*.
Calma al Rif
estudiants soldats
Operacions a Beni Tusin Un incident
El bombardeig d'Alhucemes
entre soldats

SEVILLA. — En la Caseta del
Circo! de Pagesos s'ha celebrat
un apal en honor del cap deis re-.
Avui e* han conegut les dados gulars de Larraix, tinent corototals del resultat de la subscrip- nel Gonzälez Carrasco, al que
ció efectuada ahir d'obligaciens han asistit 350 comensals, en-e
del Tresor.
tre ells les autoritats, persones
Falta encara el telegrama de significades i En Sánchez Gueate lva
rra.
El lote l subscrit a Madrid es de
S'ha observat que els mintars
e 1 3.333,000 de pessetes, i a les eón pocs.
NucurEal 906.625;500 de peeeePartit el regidor Piñal, de la
tes, resultant un total general de Comissió organitzadora i el co1,219.953,000 de pessetes, segona ronel d'e.nginyers Garcia de la
dades facilitades pel ministre de Herranz, que diu ha rebut un teFinancee.
legrame d'En Millän Astray ada
Cona que la dada de Huelva herint-se a Pacte.
no pot alterar molt el resultat
Diversos concorrents demanen
total, es t'atenta que el coeficient
del prorrateig serä d'un 40 que es llegeixi; el senyor García
dubta,
consulta amb la mirada
per 100
Les principal! subscripcions amb En Sänehez Guerra i aquest
de proviacies han estat: Barce- fa senyals negatives.
Es mou aldarull i c li cap del
Inna. 147 milions; Sant Sebastià,
41 Bilbao, 296; Sevilla, II; Pam- Govern din energicament:
—Estem cellebrant un arte en
plona, 189; Vitória, 49, i Coruhonor d'En Gonzälez Carrasco i
usa, 67.
• Fine dem no es coneixerà pro- no s'ha de fer res mes que ese
collar.
bablement el prorrateig oficial.
----L'aludit parla i diu que i noELS JUTGES MUNICIPALS,
rnenatge va pels regulars als que
EXPEDIENTATS
alaba per la seva valentia i Wat -i
tat, fent l'apologia d'ells i do.
•
Diu un perlódic:
",Hein sf ritit a dir que el pre- nant alguns victors.
Parlen diversos oradors i totsident de l'Audiència Territorial
es proposa formar expedient gu- hom i yen dir la seva, fine que
En
Sänchez Guerra, que fa de
vernatiu als julges municipals
pel delicte de prote star contra mestre de cerimonies, diu:
—No hi han mes paraules. Els
una arbitrarietat del senyor
qua ho han tel. tecleo la meya
Han de Peno.
La forrnació d'aquest expe- aut ordzació.
Despees pronuncià un discurs
dient guvernatiu sernbla que escelebrant estar en un Cireol de
10 basada en el fet de venir celebrant reunions dits funcionaria Pagesos i recordà que Calderón
judicials per a canviar acorde so- de la Barca digne que no hl hanríen militare si abans no hi ha.
bre l'actitud del direelor
gurssin pagesos.
públic•"
Quan en un poble tots els seus
EL COL.LEGI DADVOCATS
Els advocats del Col.legi n le elements civils compleixen arnb
Madrid han dirigit al senyor Be r - cf sen deure i l'exercit v'etlla pe/
manteniment de tots els drets,
gamin aquest document:
"Els eol.legiats que sotscriuen, en la disciplina i l'ordre, et poble
invocant l'article 41 dels Esta- prospera, i sols aixts pot ter-se
tuts per qua es regeix el Col.le- nació i •xereit. Sense aquesta fugi d'Advorats d'aquesta Cort, so- sió d'ideals no pot anar l'exercit
liciten celebrar una junta gene- al triomf.
Parlant de la gu e rra din que
ral extraordinaria re a acordar
l'eatitud que deu adoptar el Col. el morir per la pàtria no ho es
legi en vista de les vexacions que tot; el mes gran sacrifici es sola Direeció d'ordre públic ve can- frir callada i resignadament.
Disculpa paraules d'alguns
sara al Poder judicial i a la clasoradors ja que si s'han sortit del
se d'advocats,'
tema
no han fet arta') la seva ex.
Signen el document quaranta
advocals dels més prestigiosos de presa autorització.
OtaIrid i en Iota la classe ha proParla de la bandera regalada
i de les dones sevillanes, dient
duit exrelenta impressió.
que si l'exercit combatent no
ENTRE MINISTRE I JUTGE
S'asse gura que el jutge del litigues estandart, Ii baataria una
districte de Palau no s'avindrà mantellina dalt d'un pal per a
serveixi de senyera.
a la fórmula que s'ha dit que pro- que
Es dol d'algunes abseneies, No
posa el ministre de Gräria i Justicia de donar per no rebut l'ofi- concebee-xo — alegeix — com
persones -unidos pels mateixos
ci del director de Seguretat,
S'afegeix que en la conversa vineuls i pels mateixos ideals
dcii sexi deure.
que ahir celebrä aquest jutge amb desertin
El Rei, en el Casino litelitar, al
El ministre, aquest Ii manifestà'
que en el seu cas ell hauria pro- parlar dels enginyers, recordava el mot que es una executória.
cedit en la mateixa forma.
Aludia al deure que tenen els
EL PAGAMENT DE COSTES
honres civils, entre ella jo, de saAvui era el dia assenyalat percriliear-se per la pNtria. EsLic
alié el jutjat municipal del die- segur de que els militars es trotrine de Palau requerYs a En ven en la mateixa situacid de saMillan per a fer efectiu el paga- crifica
ment do les costes a que ha estat
No &elido que el meu primer
condemnat
deude, des dt eärree que tinc,
Sembla, encara que no hi
es mantenir la disciplina i fer
comprovació oficial, que la dili- justicia.
gencie Ola portal a efecte i que
Si la ocasió arribes, sabria
es procedirà per la via d'apretni
complir com a bo, ja que s'ha
si el senyor Minan no pagues.
acabat aquella casta de super-

DADES TOTALS DE LA frieCRIPCIO D'OBLIGACIONS
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1
ein embargo a/gunoe instantes. Le pa.
leen; a Ciare' que el silencio se habla
restablecido en el piso de encima.
De puntillas S,3 dirigió hacia la ventana que había permanecido ahii na y
l e vantó, pausadamente, su instrumento
cz•..i hasta el tejado.
Los dos hombres se inclinaron para
citnervar en el ocular.
Un gran circulo de pintura blanca
apareció, ocupando casi exactamante et
ce ntro de una plataforma cubierta de
arena, directamente encima del ilabo,
rat orlo.
es este —preguntó Walter—.
Parece un tiro al blanco.
Clarel utlexionaba. Súbitamente, (lió
una palmada.
- Me parece beb e rlo adivinadol—dtio—. El ruido que liemos oído hace un
momento era el producido por los pa,
sos de un hombre cuando trazaba aquí
encima este círculo blanco.
— Pero con que objecto?
---t Esta cuestión merece un examen
algo más profundo y Si no tenéis inc onveniente en ello me permitiré con.
te staros más tarde! Por el mnment0.
Walter, tomad bencina y un pineel, y
subid vos mismo sobre el tejado, a b o .
mar la obra de este singular pintor.
... —¡Tep,drcsuua baataate leezieleieY . Ä
(.72 •

i..08

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

MISTERIOS DE NUEVA YORK 973

bornes tan menyspreable. La
casta superior es la del borne.
Ja no es pot governar amb
discursos; hvem de governar amb
la "Gaceta" i el "Diario , Oficial".
En el brindis, en feu un pels
poders constituits.
—Brindo — arel/1 — perquè
tot soldat se senti ciutadà i tot
ciutadä es sera' soldat.
Despres abraça a diversos coa.
mensals dient que arnb ella abrahaya a l'exércit, a Sevilla i a la
Mar:11a.
Els incidente de läpell i el discurs d'En Sánchez Guerra al di-.
vulgar-se per la ciutat, han sigut comentadissims, causant viva emoció
S'espera amb impaciencia l'arribada del Rei, que ha passat el
dia l'ora de Sevilla.
EL TELEGRAMA D'EN MILLAR

ASTRAY
SEVILLA. — El telegrama del
cap del Terç, qual ieetura no va
autoritzar En Sänchez Guerra en
el banquet, diu aixis:
"Al comandant d'enginyers se.
nyor García d la Herranz.
permos bressd de la
gentilesa, cambra del panolisme, orgull d'Espanya. Un scAdat
d'infanteria te saluda i te dona
les gracies pel homenatge que
fas al gloriós infant Gonzälez
Carrasco, que portà sempre a la
victúria als regulars i vessä amb
ells la seva sang, entrsus una
bandera de combat a la infante'tia, per a que la enlairi senipre
victoriosa en els camps le batalla, essent respectada per tots en
tots els llocs; bandera que cobricelara els caps dele regulars,
strribeq de la victória, i que ha
d'ésser sempre respectada, i als
Reis, símbol de la pàtria, única
indiscutible, siguen feliços--Mi -r
llän Astray."

DEMANANT EXAMENS
ORDI NA RIS

EXTRA-

Els estudiants que foren cridats a files quan la catàstrofe
d'Annual, al rointegrar-se a la
vida escolar, s' e manen que seis
ht concedeixin exàmens extraordinaris en jener próxim, ja que
per haver tingut que anar mi servei militar es troben en condicione d'inferioritat als companys
que no (oren muvilitzals.

L'ARBITRARIETAT DE LA BISSAL

El diputat En Salvador Albert
ha visitat al ministre de lo Governació, per donar-li compte do
diversos tel e grames rebuts de La
Bisbal, protestant energicarnent
de la suspensid governativa del
nttting organitoat per la Unió Jurídica Catalana el darrer diumenge a aquella ciutat.
El ministre ha promès informar-se seguidament de l'assampte.

que hl havia un fonds de veritaf
en ll'apreciacidn i noticies que
aquestos dies venien recullint bis
periódice en general.
La impaciencia per a tenir detalle de (lo esdevingut a Sevilla,
Ce molt gran, i s'espera amb ene
sictat l'arribada demà a Madrid
del Rei amb el senyor Säncbez
Guerra, espe.cialment per a sa.
piguer la importància que bine
dran las paraules del cap del Govern a l'afirmar que parlarà des
de la "Gaceta" i encara mes concretament des del "Diario OfIs
Mal de Guerra".

ELS ACORDS DE LA JUNTA
D'INFANTERIA
Corn antecedent de la qiiestiö
militar que aquestos dies preocupa a ropinid, es recorden els
acorde que l'Asseniblea de la
Junta d'Infanteria va pendre el
darrer abril i que oportunament
es feren pública a la Premsa:
Entre els acords d'ordre moral
figura el segiient:
Interessa als organismes regionals i loeals la mes gran activitat possible en ajudar a la
tasca depurativa i de vindicació
de prestigie.
En rordre de les obligacions
imposades, figuren:
a) La condicii d'rnfant
inseparable de la d'adherit.
b) Retiene:a al cärree que
s'obtingui per merits de guerra.
e) Manteniment del compromis contret en firmar el primer
reglament, submissió a la voluntal els la majoria i auxili al
company que sufrís perjudicis.
d') Prohibeix el pas a determinats Cossos i Armes fins en
comissió, i en tolera d'altres.
I al parlar després de les censures per alls que manquin els
acorde, regeixen la coacció per
a que modifiquin la seva actitud
al rebel, al Tribunal d'Honor en
els casos de resistencia on insistencia en desobeir acords. Per
exemple, sil no renunciar CiirreCS
obtinguts per merits de guerra.
En fi, s'arriba a dir en larte-,
ele o aeord nove:
Els professors de l'Academia
dinfantoria proeurarän preparar
als alumnes durant el darrer
cura per a que siguin. al seu as,
cene a l'oficia/1 un adherit conscient de la unió.
EL VIATGE

pnoTsze-190 A UNA INDUSTRIA

NOVA

Enne les instancics pressentAes, sallicitant acullir-se a la Llei de 2 de marc
de 1917, sobre protecciii a les indústries
neves i desenrrottlio de les ja existents,
figura una de Leopold . Sagnier, President
de la S. A. Fabricació Nacional de Colorant i Esplossius, domiciliada a Barcelona, en la qual sol.licita:
Excmpció dels impostos de drets reials
i timbre, per els actes trts relacionats
amb la constitució de la Societat ; Reducció chl 50 per cent de tots els tributs
directes sobre indústries i les seves utilitats durant un quineueni i celebració
de contractes amb l'Administració pública.

QUE FARA EN SANCHEZ
GUERRA

E8PERANT LA CRISI surei3-

Ahir racollirsn les red t incaeions de "La Epoca" i de "La
Correspondencia Militar", pecó
els fets han vingut a demostrar
ràpidament que no eren molt
fundats els optimismes del diari
oficiós del Gover 1 del de les
Juntes militare.
Els incidents de Sevilla proben

Procedent de Galicia ba arriL.: a Madrid el president del Congrés, senyc.r
compte de Bugallal.
Deina, aixi que torni del seu viatgc a
Sevilla el cap del Govern, celebrara una
conferència amb el senyor Bugallal.
A partir d'armen moment s'espera saber arnb exactitud les probabilitats d'una
modificació ministerial.
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necesitats mas pectina al conser.
je o a quien queráis; pero procurad
que en os falte. Y si es preciso id a
buscarla en nuestro domicilio. Es de
una •extrema importancia que no quede
el menor rastro de este circulo cuando
nos marchemos de aquí.
Jameson, fiel observante de la con,
signa, incluso cuando no acertaba a
adivinar el motivo, tomó bencina y un
pincel y subid dis puesto a empezar su
tarea.
Mientras se dedicaba a dicho trabajo,
Ciarel no permaneció inactivo.
En la cocina, pendiente del laborato,
rio, halló un frasco de pintura blanca
y un largo pincel, de los cuales se tipo-.
derb.
Luego descendió, atravesarme) la ea.
Ile, hacia el lado de la casita que, dila
rente aquel die, habla recibido la vi.
sita de los d'irme y del desconosictO
que des acompañaba,
Gracias a das escaleras de hierra ex e
tenores contra el incendio, pudo enea,
temerse rápidamente al tejado de la ea,
ßa, en la ventana de la cual hablan sido
vistos los visitantes.
El techo que cubría e) edificio era,/
según 'recordamos, en forma de terr.ea
do, análogo al que cubria el laborittee
rij ge g4trtige.

DELS REIS

Tant a la Presidencia coi» a
Cl vernaui6 han rnanifestat que
dernä, a primera hora, tornaran
de Sevilla els Reis, amb el senyor
Sänehez Guerra.
El senyor Marfil ha afegit que
el cap del Govern, al parlar amb
ele per teiefon, li ha dit que per
telegraf ti anunciarla la sortida.

anido un momento de repetírselo a ml
lía! Y como sabia la hora en que espe.
rábais ta visita del oficial, he supuesto
que no os molestarla el pectiros permiso
para asistir a vuestros experimentos.
—1Estoy encantado de tener 6.Slante
de ml, un auditorio tan escogido! Toe
men, pues, asiento, señoras; la demoss
eración va a empezar.
—Antes habéis de permitirme—dijo
Waters—qu 3 os ponga al corriente del
hecho respecto al cual yo hubiera ve,
nido a visitaros esta mañana de no ha.
`ser fijado esta cita para hoy.
— :Me intrigáis! ¿De que se trata?
—1De un robot
habéis sido vos la víctima?
—Si el hecho me perjudieasa a mi
Sólo no os mobestarta contándolo. Pero
la cosa es mes grave. ¡La substrae-''bu
ha tenido lugar en el fuerte!,
Steat&n-Islande

Estudiants i militars
—

Nota de la Junta Superior d'Estudiants
S'ha publicat aquesta note ofl,
ciosa de la Junta Superior Nacional: "Publicä l'"Epoca" el dia
13 del corrent un article editorial
litulat "Al voltant d'un Retal deriet", en el que es meten enfilar
el problema plantejat pel R. D.
d'el de setembre i dictat per la
Presidencia, des d'un punt de
Nieta tan sedare que la Junta
Superior Nacional d'Estudiants
no pot deixar cense respocia en
lea acusacions que fa a la massa
escolar el citat orgue governa's
ni en tal.
Cuincideix tal comentar amb
la publicació en tota la premsa
diària d'una nota oficiosa redactada, no en virtud de Eartide de
l'"Epoca", sinó simultimiament el
rnateix i per acord espontani de
la Junta Superior Nacional d"Estudiants ach previsió de certes
habilitats polítiques que estan en
pugna amb nostra honrada mas
riera de protestar.
Llegeixi i torni a Ilegir l'articulis de l'"Epoca" la dita nota,
que lt enviem adjunta amb aquessense encune necessari invocar davant tan digne periedic la
Llei d'Impreirta, i veurà Culi' en
la mateixa es desllinden ben claa
rarnent els campe, fóra de qualque ingerencia anti-militarieta.
Nostra actitud estä, donce, ben
fixada. Peró no ignora ni deu ignorar l'"Epoca" que no es aquest
el moment de pretendre restarnos torees eonculcant idees en
dany de la sinceritat de nostres
fine. Ens sembla aquesta arma de ,
dos talle, perque be podria ocó.
rrer que el país veges en ilustre
agravi la me d'elements que senil
unànimement considerats rom
primer factor de pertorbaeió na-i,
cional, i alrshores, no per obras;
d'aquesta junta superior, sinó per
la reacció e e pontänia dels
ments d'ordre davant d'un nou
atropell, els enginyers i alumnes
aeurien enfortida la seva protesta fins a aconseguir el moviment
aspectes de trascendencia vital
Per a la nació.
.
I per quant a les considera'ions que afecten a l'ordre tècnic,
contestem a l'article de l'"Epoca"
atenentenos a la molt documentada note publicada al "Sol", d'aquinze, pel vis-president de
l'Associació Nacional d'Enginyers
Industrials. 411f queda completament rebatut lot quant l'"Epoca"
afirma referint-se a la capadtal oficial i equivalencia de títols
entre artillers i enginyers.
Madrid, 15 d'octubre de 1922.
—Antoni Maria Esbert, Ferran
Martilleo Sánchez, Prudencia Sayagilez, Carees Ordeieez (rubricala).
UN

PROJECTE PER A LES
CORTS

EI minieteri del Treball ha
rigit una Reial ordre a l'Institut
de Reformes Social,: enero-hit-l l !
la urgencia de donar dietamen etv
el projecte de contracte de treball
que té en estudi aquell organis.
me, per ser propósit del Govern
que entre els projectes sociala
que pensil presentar a Iss Corts
sigui un tel un d'ells el de eontraele de treball

L'ARLEGUI A MADRID
Da arribat a Madrid el cap de Li pp.
liebt de Barcelona, general Arlegui.

ELS CARBONERS ASTURIAS!,
La comssió bullera asturiana
que es troba a Madrid ha visitat
avui els ministres; de Foment i
Estat, per a parlar-los del carbó.

LOa MISTERIOS DE

NUEVA YORK

-

kit

Jaek-Sprague, efectivamente, acompailabe l fulmina del chino por otros
gestos no menos extraños, cuyo sentido era imposible interpretar por aguce,
lles que les observaban desde tejos.
Después, los cuatro hombres abandonaron la ventana, dirigiendoee /mole
la puerta.
Algunos segundos ms tenle aparecieron en la pue rta de la casa...
Los doe chinos montaron en el automóvil que les esperaba mientras amague i Sing-Lee se alejaban por otro
lado...
Illoy no podremos enterarnos ya de
nada Infiel—dijo Ciare' abandonando la
ventana—. ¡Y creo que podreis guardar de nuevo nuestro periscopio en su
Mientras Welter separaba las d'Uta
rentes piezas del in . trUnienlo y las ordenaba en el cajón de donde las habla
sacado, su maestre se habla sentado
delante de su mesa de trabajo...
Con la cabeza apoyada en su mano,
rr flexiosaba devaneindose los sesos para buscar una explicación a loe singa..
tares manejos de que acababa de ser
testigo...
--fEsta gente tienen, evidentemente.
una inteneitine—murmure el—. Y, al
Igual gua vos. Welter. Quino Quo 'aus.
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Dimecres, 18 d'octubre de 1921

PUBLICITAT

GASETA LOCAL
IIIIIPIERVAT0111 METEOROLOGIC DI
WiniERSITAT DA BARCELONA

a

Dia 17 d'octubre de 1921.
Morfi d'oserraeldt 7, 1 3, 18
earOinetre a 0 . 1 al n'Yeti de la mar,
tira: 757 . 4; 88'8.

Terroömetre see, 170; 400: 180.
Terrudinetre hunnt, 13'1; 182; 17'5;
' Humnat (eentitstmes de saturact0), 80;
Pi 84.
Dtreecle del vent, E.; EE.; EE.
VelocItat del vent en metres per segun. 2 . 0'5; 0.
Eatat del cel, quasi lapat; nutohts;
linse

de ntivols, eirrus-edinulus;
rtaa-stratus; E. II.
temperaturas •anen,. a 1'embra
Mix1rna, 815.
»tima, 105,
/tintina arrea de terna, 134.
. °set/Jacte termométrica, es. rempeatura muja, 18.e.
Preelpuseto tupiese, des de les 7 llores
ii clia anterior a les 7 hOrej del Ola de
A clara, se's miumetres.
• necorregut dcl vent en igual ternos, 318
encimen-es.

PREUS- DE SUBSCRIPCIO
Barcalcina: Dues pessates al
)TRIA. Provincies, 750 pessetes
eres recatos; 15 els sis idean; 30 un
funy.
Unió Postal: 25 pessetes tres
pesos; 50 els sis; 00 un any.
. A la reunió previa tinguda el
eillures passat al Circo! Arlistic
Sstn Lino, s'acordà pel dimeores, dia 18, a les set del vespre i
en el /lintel' local, la constituctió
de P"Associaciú deis Amios de
litúrgie" i la, conferencia del
conservador de l 'museo diocesä
11. Manuel Trens, que desenrotelarä el tema "Els momees actuals de Vate cristià".
L'Institut deEstudis Catalans
te tearnes els dos següents teletrames:
Joan Alcover.—Palma de Ma
-orca.—TmetucondlIetitut d'Estudis Catalana familia i
Costa,
rnort
excels
untes mossèn
oeta.—Febra, prcsident.
Alceide Palma Mallorea—Reeu coadol perdua mossèn Costa,
ninent poeta de Mallorca, memre corresponent Institut Eeeu_
iis Catalans.— Fabra, president.
10IES YILANOVÁ UN!0, 6
El propassat dissabte se eabrä al restaurant Martín un sor intim que els plantees direcErs d'Indústree s quimiques dedicaren a l'emineut professor i
director d'aquella Escota, doctor
en Josep Agell i Agell, el que no
pogué assistir-hi com tema proInés a causa d'una sobtada in¡espose:le.
Des:Urna els assistents paleoeitzar el sen afecte al mestre li
?ran retre un senzill homenatge
per eserie envianl a Feneems
rarlístie ram de sobretaula a la
eva dstingida esposa.

e

En les sucursals TUP1NAMSA
venen participacions dels 20
onters de Nadal que aquesta catea juga amb els seus clients.

prosident del Consoll do :ninfatres d'Espanya proteetant, de la
signatura imminent del tratetat
amb Anglaterra. que j'aja perjudicial als interessos induetrials,
c ontrar i a la Hei i a la Con:0011cid.
tii el
trust
• doce
niuni ar a la sis ee distinguida
dlientela que des d'ara queden
exposats en ols seus salons, Llaulle, 47, ele modele i altimes novetats de la temporada.
S'exhibeixen eis mateixos medels d'abries de Vison del Canadä
1 capes d'Armini i Marta Zibelina que por la seva extraordinäe
na riquesa i elegäncia, causaren
sensació en el recent saló de la
moda, disposant la casa Frouchtman de grans existències en clase
ses més económiqtres.
Fes seus generes adquirits de
primera rnä en punt d'origen, podran vendre's a preus stunament
reduits.

II. [ilmaild N'almo

Demà. dijous, farà la seva
sita instructiva a les obres del
temple expiatori do la Sagrada
Familia el segon grup de nois de
les Escotes de Protecció a la Infancia del carrer de Weett Ras
(noble Non).
Per a obviar la dificullat presentada pela professors de desees nocturnes i dominicals, que
no poden disposar de la tarda deis
dijous, la Junta del Temple de la
Sagrada Familia ha accedit a habilitar en la mateixa forma que
en els dies esmentats el mate del
diumenge, d'onze a una, sempre
i eran ce li comuniquin les visiI
!a deguda anticipació.
En la Premsa ha corregut fa
poc la noticia quel director de Sanitat de Barcelona habla ordenat
el tancament del cobert núm. 7
del moll d'Espanya per a desinfectarlo, per s'hi haver trobat rae
tes mortes, pene va saber-se despres que el vigilant habia repartit una pasta fosfórica per a matar les cates. El fabricant d'aquest
producte, conegut amb el nona
"Pasta fostória Steiner", agraeix
aquest anunci gratuit y fa constar que aquesta pasta, emprada
per a la destrucció de les retes
pel sevei d'Iliaiene de la Prefectura de Policia de Paris, existeix
ja fa 75 anys i es ven a les drogueríes y farmàcies a 70 cèntims
frase,
El vigilant en qüestió va manifestar que antb la pasta havia
mort un centenä de ratea,
Havent-se sospes en el proppassat diumenge, per causa de la
pluja, lauclició pública de sardanes que devia celebrar-ce a l'encreuament dels carrers de Provenea i Urgell, la comissió organitzadora ha acordat celebrar-lo
el propvinent diumenge, a dos
quarts de deu de la vellt g. al mateix lloc.
PARA/OSES
•- •
ci A n,„_
Ferran, 14, casa ete Lrir Lo

L'Academia i Laboratori de
pieulies Mediques de Catalunya
La Cambra Sindical ha estalelebrarä sessió cientffica avui, blert provisionalment el seu esdimacres, dia 18. a les den de la tatge social a la Vea Layetana, núhit, en la que el doctor Wenn- mero 15.
l'erg forà la cornunicació ja anuo'
Els balls establiments es protada "Algunes consideracions
*obre el xarampió a retropole". El paguen a Barcelona de guisa sore
doctor E. Mira, "Un problema prenent. Ara mateix a la Rambla
Je moral medica i l'assistencia de Catalunya on, fet i fet,
nostres comerciante han trobat
llesp lateria a Barcelona".
El dijous, dia 19, a dos quarts una avinguda propicia p e r a es' e set de la tarda, l'Agrupament pandiree en llurs iniciatives, en
Escolar de dita Academia celebra- el número 11 el senyor Francesc
r* la sessió inaugural, a la que de Lezärraga ha oben l una magdoctor Seres desenrotllarà el nifica casa de modes dita "Ferie),"
Lema "Tractament ,tremediat i destinada a la venda de "petits%rape de les fractures dertera'. riens", gentilíssims, convidant la
Java Catalunya elegant a proveir—
La treió Industrial Metalúrgica sen sense destorb.
Da curial sengles telegrames al
El dia de la inauguració, tota

ro
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eta no puede res e rvarnos más que sor.,
presas desagradables...
..--efee qué modo podríamos llegar a
Ilescubriria?--clijo el joven periodista...
caramba! ¡Esto seria Muy diPeal— tBahl Resignémonos a esperar
y volteamos a nuestro trabajo. •
Su complicada labor absorbió por
leomplcto a Clavel y Jame-son hasta llegada la noche. Contrariamente a sus
bostumbrese después de cenar, volvieron de nuevo al laboratorio, a fin da
dar el último toque a su obra y dejarla
bompletamente terminada para la vi-,
bita del suboficial Waters.
Era ya más de media noche cuando
pare' se decidió por fin a abandonar
bu despacho...
•—illernos trabajado ya bastante 1—dearó él, cerrando sus libros y "dose
biers e—, illa sonado ya la hora del dese
Canso y me atrevo a decir que hoy nos
la hemos bien ganadol...
Obedeciendo la consigna, el joven peeiodista se había levantado y extendía
su brazo hacia el gateen, cuando set
enaestro le detuvo el gesto.
—IUn mementol—¡No. os movees1
'Me ha parecido oir algún ru do 8081Peohosol...

.--elLacia qué lado!
Diga de floqica_al—iirltbiK,Yiä

la bella eocletat bare e lonina hi
fea can, i sobretot, los nostres
nnes eiquittides damisel.les honor
de la Citrina llenares d'essor ebse quints amb un lunch ofert per
l'amo de la casa "Fancy", desfilaron per davant deis cOnvidats
cosa d'uns rae cinquanta modele, presentats per quatre notes
graciosessimes, abillades amb
trajos eiquissims cedas per una
casa de modos barcelonina molt
assenyalada, i tot lluint els nous
models de capells de la casa
"Fancy", projectats per N'Eusebi
011er, director artietim al qual,
teixicom al senyor Lezärraga, Iramelena la nostra felicitada sincera.
Al despatx de l'Alcaldia fou signada ahir l'escriptura d'adjudicacle) de la contracta de construccid de la font artística "Nene i
Fruites", de la qual és autor
N'Angel Terral, al burlador existent eptre els carrers Bailen, Mallorca i Granvia repiten. Fou
autoritzada pel notad senyoe
Ahir aisitä a l'alcalde una delegació de la dependencia en la
Comissió Mixta del Treball.
Complimentä l ambé l'alcalde el
diputat provincial eenyor Guanyabens.
A la Federació Sndical d'Obre res, carrer Mes Alt de Sant Pene, 18, principal, es farä el segon
i darrer torn d'exàmens per ingressar a les classes de taquigra
idiomas,
-fia,mecnogr
Els dile exàmens se celebraran
el dia 20 del mes que som, essent,
com de costum, la matricula come l mement gratuita.
-- T fäbrica SIBERIA, DE
VICI, elabora una classe extra
de LLONGANISSA, que per haver-ne contractat una important
partida ofereix a 5 p tes. els 400
grams (1250 pessetes kg.).
V. Ferrer I C., Pl. Catalunya, 12;
Simó, S. en C., Saimerón, 45;
Simó, S. en C., Aelnyó, 10.
Ha quedat constituida a Barcelona una celta! anomenada
"Grup d'Acció i d'Estudis Politice", formada per notables personalitats de les profe ssions lliberals i del comere.
Com din el seu nom. apart de
desenrotllar estudio, promovene
actes de cultura política, organitzant conlerend e s i palesant
les seves orientacions per ntigt
de la Premsa, es proposa actuar
a la vida pública.
.Les orientes són al Majestic
Hotel Inglaterra, on els organitzadors han colebrat ja ducs reunions generals.
El tinent d'alcalde del districte LX, senyor Tusell, en el seu
propósit de vetllar per la salut
pública i tenint en eompte que les
ratee eón velacle apropeat per a
la propagarte de delerminades
malalties, ha empres enèrgica
campanya per a la persecució
a ser possible, extermini d'aquells
ropdors.
Amb tal objecte ha oficial als
alcalde sde barri d'aquell districte encarregant-los que procurin
que pels veins de les seves respectives demarcacions sigui secundada la dita campanya practicant tots els treballs que estimin
pertinents per al millor exit,
També s'ha dirigit als amos de
fàbriques. tallers 1 magatzems enclavats al citat districte interessant-los que utilitzin tots els mitjans que eonceptuin més conduents a aconseguir l'extermini
de les retes que, potser hi hagi
als esmentats local*.

Per a atendre a assumples par
titulare ha sortit van a Madrid
el regidor senyor Marital.

t.

2i.4)
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D: !lamina Tusquets i Marcet
Morí el dia 8 de l'an:tual
avent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

A. C. 5.

ji

Els seus desconhortats germans Pilar 1 Joan, cosins I parentu tots egraíran a Hurs
andes I coneguts un record en Hure oracions, I els preguen eassístencla als funerals que, pel
descans de la uva anima se celebraran domà dijous, d'ala, a dos quarts d'onze, a l'església parroqulal de Sant Cugat barrer de Carders), que els en quedaran agraits.
Las misas despees de l'Ofici I de seguida la del perdó.

No s'invita particularment

El dol os dóna per despedit

E's Emma. Srs. Cardenals atequebisbes de Tarragona i Curgos 1 Excms. I Ilma. senyora
blsbes de Barcelona, Lleyda i Viole s'han dIgnat ooncedlr 200 1 50 dies d'indulgència en la
forma acostumada,
;•'-' Jet.
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CATALUNYA
1

Cal citar a les senyoretes Pujades,

Diumeuge, organitzat pcls (hiel-esas
"Pomells de Joventut" de nostra ciutat,
tingue lloc un sencill i sincer honienatge
d'admiració al fondador dels "Pomells
de Catalunya" i distingit escritor En
Joan M. S'ola i Torres.
A les nou del mati, acudiren a la cetaci ár per a esperar la sera arribada, drenagides personalitats i tots els pomellistes
olotins, tributant-li entusiástica cebada.
Toteeguit es tiasladaren a l'esglesia de
la Verge del Turó, on resaren davant la
Patrona Olotina i d'allí pasaren a la
Casa de la Vila cssent rebuts pels regidors nacionalistes senyors de Bolos i Vilanova. Al saló de sions el president
del poinell "Tradició Catalana" pronuncia un bell discurs de salutació al fondadar de les esmentades associacions, contcstant-li el senyor Folch i Torres.
Seguidament, en els porxos de la placa
Clara hi hagué una audició de cardanes
a cärrec de la cable "La Municipal Olatina", que foren npuntejades per gran
coi:correncia. Fin estrenada una sardana
dedicada al senyor Mas i Torres, titulada "La Ventafocs", original de castre
compatnic En Pene Aubert, que lo:, fança aplaudida.
Malgrat la pluja, l'entusiasme bou
gran.
A la tarde, el eenyor Folch i Torres
Nisitä el casal del pomell "Aires de Montsacopa". on se ii inc llitirament d'un bonic pergamí.
Després pasearen a rieitar el "casal
Català", on fou retan per la Junta en
ple, i en mig de gran aplaudiments dels
socis.
El president del Casal, en Joan %',l nova, ice la presentació, pregant-li orengues l'entusiasme del Casal con] a desagravi a l'absència de la primera autoritat popular, notada al mati en la visita
a la Casa de la Vila.
El senyor Folch i 'forres remerci. :t ratenció que se l'hi tenia i digne que d'aquestes abs¿mcies no sen podia fer cabal,
ja que moltes vegades la representació
popular veritable no la ostenta el Instile
simi que està vinculada en altres clemente, corn en el cas present, en qué els
Pomells i el "Casal Catala" són la genuina representació olotina, perquè, tots
germans, trevallen per una Catalunya rica
i plena, i tantdebó que si avui estera reunits per a trevallar per la Ilivertat de
la Patria, pegues ben properament tornar a estar-hi per a celebrar el triomf.
A les cinc de la tarda, al Teatre
curull fins a no poguer mes, tiugué Roe una escullida editada en la que
hi prengueren part elements de bis els
Pomells, obtinguent tots ells nutrits aplau
diments.

Mis, Ferrer, Ramita, Quatrecases, Fu-

OLOT, 17e,

bert, Ruch, Peracaula, Aula, Aubert, Forga (R.), Forga ID.), Torres, Vinyet, Ordrize i Rigola; i eis joves Pla, Gascón,
1.Iitjós, Dot, Aubert, Planaguma, Don i
Ferrer.
Acaba la vetllada amb un curt parlameta de presentad:a del diputat de la
Mancomunitat, En Josep M. Masramont,
i ami.) Hang discurs del scnyor Folch i
Torres ,e1 que, després de explicar la
gentsis dels Pomells, ther finalitat y llur
enrede fueteja durament als seus detraetors, els que, aixuts de cor i massells
d'ànima, sois posen obstacles per mesqui-

neses al arborament de /a Fe i de la
Pàtrie
En conjunt fou una festa catalanesca
i de la que sen servarà grat recyrd.—
Casas.

MASNOL'.—Els pagesos s'apressen a
recullir la garroia, que es molt abundant
i de bona qualitat per la sequedat d'aquest estiu. Les darreres plujes no Ii fan
cap Sé.
—Les societats recreatives d'aquesta
eila "Cassino" i "La Calandria" ja han
inaugurat la temporada de cinema, projectant cintes de les mes acreddades cases.
—Enguany no s'ha pogut celebrar l'aplec anomenat de Sant Maten, que es celetra a la propera mtudanya del mateix
nom, cada any el tercer diumenge d'octubre, a causa del extraordina xàfec que
caigue des de primeres hores del metí.
SANT CELONI.—EI "Centre Popular" ha comeneat la sessions de cinema,
amenitzades per l'orquestra "La Lira".
Acial conminará la projecció de la serie ''Fls misteris del radi".
—Despees de sis anys de seguida publicació, ha donat fi a les tasques peciadistiques el quinzcnal Vida Xara.
La seva collecció es l'arxiu de les lluites politiques d'aquesta vila.
—Horn prepara la festa d'inauguració
oficial dels "Pomells de Joventut". Sembla que es donara a aquest acte el carácter d'una gran festa.
—La nit de Tos-Santo, en el teatre del
Circo/ Autonomista, es representará el
drama "Don Juan Tenorio", a arree de
la companyia Pubill.

TARRAGONA, 17.
Han estat denunciades les venedores
del Mercat Central: Francisca Padró i
Teresa Roig, per manca de pes, i Antonia Pan-des, del Mercat del Port, per
infracció del reglament de Mercats.
—Aquest dernati ha passat un incident
que podia ter/ir conseqüencies desagradables.

Al dirigir-se des de les Obres del Port
al Camp de Mare, la máquina aplanedcra
que ha de procedir al ahrmat de la nava
carretera que formará part del circuit
del "Trofeo Arreangué", trovant-se al
carrer de la Unió amb el terreny moll
per les darreres plujes, la maquina, que
p-sa 25 tones ha esfondrat la cLavegu(ra
general de desaigiie, quedant caiguda so.
are el seu costat dret.
Es trevella activament per a treure-la
del clot i deixar la tia Iliure per a d
transit.
—Ahir una pobra dona intenta' posar
fi als scus dies llençant-se al mar en la
plaja del Miracle.
Sortosament, Lt paren de carrabiners
de senTi se'n dona cante, arribara a
temps per a impedir-li
—En la sessici de l'Ajuntament sopeovaren distints assumptes de trimit transcorreguent sense incid:mcies el temps
glamenbri.—C.

GIRONA.—EI doctor don Salvador Vives, director del/ Manieomi
de Salt, ha estat conoidat a fonmar part de la Junta de la Sudó
d'Higiene mental i Alcoholisme
del "Centenari de Pasteur^, que,
a inciativa de la Universitat 1
l'Ajuntament d'Estrasburg i sota
oh patronatge del Govern de la República francesa se celebrarla ea
aquella ciutat l'any 1923.
— Ha estat assenyalada dende
tia-ament la data del dia 31
d'aquest mes a la tarda per ai
gran c,,ncert que l'Orquestra Pau

Casals donarä al teatre Principal,
interpretant obres cabdals
Beethoven, Weber, Wagner 1
Strauss.
Aquest correrte serà un esdea e.
nirnent musical per Girona. A lores d'ara ja es reben demandes
de localitats de totes les comarques gironines.
— La Societat "Gerona Esperif ha sol.licitat de l'Ajuntament
que acordi donar el nom del der.,
loe Zamentinf a un Carre:
d'aquesta chante
— El dia 24 d'aquest mes l'As.
sociació de Música" denerä el sea
coneert inaugural, a eärrec del
gran violinista belga Matheet
Crickboom.
— El dia 22 del mes que son
el profes.eor clon Joan FOTInellt
donare una conferencia a l'Ate,
neu Pi Mareta de La Bisbal,
sobre el tema: "Política i Educad& Crítica dele montees ae.
tuals-,—C,
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1.03 dos amigos regresaron u tau domicilio y de acuerdo con el programa
trazado por Claree no tardaron en
abandonarse a las dulzuras de un apa,
cible y reconfortante sueño.
Al día siguiente se dirigieron al lae
boratorio muy de mañana, con col fin
de prepararse para recibir la visita que
esperaban.
Serian -aproximadamente -las diez
cuando se abrid bruscamente la puerta
entrando Elena y Ha Betty, seguidas del

Claree subió fácilmente y una vez alli
8e puso a trabajar con ardor.
Con la pintura tamice, de la cual iba
provisto, trazó un gran circulo, exacta,
mente igual al que Jameson se disponía
a h aoer desaparecer al otro lado de la
calle.
Cuando hubo terminado esta tarea,
descendió por el mismo camino que ha,
/eta seguido al subir, regresando tel la,
boratorio donde, algunos segundos ene
Les, habla entrado su discípulo.
—eliabeis terminado'—ele preguntó
Claree
—¡Lo he hecho desaparecer todo!
Nod queda ya el más leve indicio del
circulo blanco.
—¡Admirable! ¡Creo, Walter, que
acabamos de hacer un buen trabajo,
—¿Entonces vos habéis trabajado
también?
—¡Sil ¡Pero no indudablemente del
mismo modo que vosl
—IN° comprendo!
—iTened un poco de paciencia! La
jornada de maüana no se terminará, 0,
lo prometo, sin que yo pueda claros la
expeicacien de este pequeño enigma:
¡Por el momento, vamos a acostarnoel
Si algún peligra nos amenazaba me creo
poderme afirmar que p or gA momento ha
quedado d'acertado,

él — señalando con el dedo el techo—.

oficial.

—¡Somos nosotras t — excllarnó alee
gremente la joven tendiendo sus mallos
a Ju.stin quien las besó tiernamente—.
En -el momento de llegar nuestro auto
a la puerta de la Universidad, entraba
el suboficial. Le hemos mostrado el cae
mino, pues, indudablemente, se hubiera
perdido en este laberinto de escalera4
y corredores.
— 1 Sed bienvenidos! — dijo Clardi ese
trechando la mano del oficial — . Pero yo
tio contaba, os lo confieso, con la vis/.
La de estas damas•
--¿Es que os molesta nuestra vi814
la/ — preguntó maliciosamente Lis
Menee
—¡De ningún modo!
Me interesó tanto mi ezeurelón da
anteayer—repteep Ele .lea—qua na. he C 04

¡Escuchad un momento!
Reinó un silencio entre lbs dos bonabree, durante el cual, en efecto, perc
eibieron claramente sobre su cabeza, ea
el techo del laboratorio, un ruido ex.
mallo.
Era corno si alguien andase sobre el
parquet que le cubría.
—eQuten puede ser?—interrogeí en
p oz baja Welter.
—¡Me es imposeele sompemharloltA esta hora no es posible que ningún
obrero trabaje arriba!
Nuevamente aguzaron el oído y el
Mismo ruido se r eprodujo nuevamente.
—II fe nata! -- dijo Jusilla—. Reine,
ro tener el corazón tranquila! ¡Apagad
Ila eleestricidadl
Welter obedeció, dando la vuelta al
conmutador mientras su maestro se dirigía hacia el cajón en el cual, aquella
misma tarde, habla sido guardado el
periscopio.
—¡La noche es elaral—dijo a media
voz mientras juntaba las diferentes partea del aparato—. ¡Hay una soberbia
claridad de luna! ¡E.9 una suerte! ¡Vas
mos a poder servirnos el& periscopio roe
mo en pleno dial
Par rápido que hubiese sisa el mine
"aje del inste-mune°, niebla requestde

r IA
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• 1,1-^Drrrea.A. pRovrecut
14 ódIindlrIOIa
"
Va començar alta, mata a la
estat centractat per la Coerooli primen> i a parta bread% missió de Fines: t FeaLes per dot
e
coa
causa
per
rap
vista
de
la
Ja
lar un gran ccranert aquest, beira A. .Cornet, que coatinuarä ruenaèrit el dia 5 del prop
avui.
novembre.
A la segarea h ha este aloeLa notfaia darquest esdeveniFa ,. al cliaiiffeur Vntenti Salina, ment ha patalea a aquella eirdat
procesa:al, por lamicidi, un vere- gran entusiasmes
dicto dalia:lipa/sil:Sial i Vaasoists
e
cs correspenent de la Sala.
L'Orle* de Sana donara jiuDegest a la malaltia
prdsam, a les quatre de la
enearregat de la defensa s'ha malee
Larda, rua grandiós cancera al lefa
vísfa
de
la
causa
na.
sapès
e al del Centre de Depeiteleala del
ernyalala pes a la secara ter- Comerç i de la Indústria.
cera.
Pels preparatius promet 'sser
..A3SE1&YALAMENTS PER AVUI
un gran esdevenimenL
es.
AUDIENCLa TERTUTOR.IAL
Sala primera. — Jatjat de la
Dama asent, dijous', rara ailarsean cape id. Incident. Elvira Ro( a- (-piastra Pau Casals el segon conmara, contra atara P.acainnra i cort de la temporada amb un programa ben selecta. E» cornpost
altea.
Sala s•gnra.—.Tnilaf de l'Hos- de dines obres e-lb:ataques tan
estila:1(1es dcl públic com sin les
pital. Ordinari definftiu.
obeatures d'"Oheron", de Weber,
N : a:ario, contra Minials
"Earnant", de Beethoven. Es
e
re.c
Ileatandea,
Pah resa. alom
donara. arias, una grandiosa
:contra Joan Cn tie,Ta.
aaimfonia a (criarla), de Brahms.
len(al,TNCTAL
com la mas imparfrerid p re era .—C.nl'i iii a cansa/arada
lant d'aquast prafrind músic i per
ei s ta de la ,ara per rapte.
altim !india" el palie nova «aSeeead segelna.--Juljal d e l'Ude sentir una altra de ses
niaarsital. Robament. Jasa) Das- obras preetihaefes, et "Don Quique!a. Jaral.
rol", de Ramal. Strause, que ha
aesció - ea reras—slutsat de la catat en la temporada passada
1.1elja. Trn artea d'atne ner a PI Il e ls exila més grans de la dila
robamenL Casimir Respr .Ys.—Ja- amaestra. A lasmantada obra
ri.t.
altre top el catabre
Serc l A una-, i —.Juttii dr la coalaborara
eancertista Gaspar Gasead& qui
Conf erid& Jan Ca- Trilb tara d'anead hi execula la
riatalä.—fn
part le violoncel solista. Sens
DELIJ .1117JIT8
dable scrä aquesta una altra selecta malició en la qual es reproFnr1.3 robament.
A F.miii Up ee ti han sostret 'luirä et sorollós é.x.it del concert
atadas icangural de la temporada
del eco domirtli jotra
d'un es t.320
— A josep Pan Ii han salsa.
rsharae: na.. caderies ps. Nr3: Se
El punzan etitrmange. ella 22. a
e
— a Alfrns Míaeliez 8' fi laa sine de la larda, l'Orfaci
h • e seportat duce maquines d'es tala fnmarä al sea Palau de la
Masiea Catalana el concert asCr
que mensualrnent dedica als
Els del/ates tereorlstes snig
seca sacis protactars.
asa,Per a el (lii '21 aa
ry•Ista a
• •.
•
AadlAncia. la
de la
c • . i p7r lirraça d•rxidosius
La casa musical d a Girona So..
• • '72
S-'cr Ttnvars. Perca
Bartis l a Paiar. aatiree Difur Par 1. eq,:( ; s. anuncia cl seu 42 conTtemigi Clanent
Sara_ cert de la s• -;r•rie pel cha 3I d'oeamirst alta], en rsheldia. ! tak, re. al !calce principal d'aquel'essrit do. J fiseei, els 1 !la ciulat. El pira:rama d'aquest
t . •. • ,a( nn n-:garnn !re'3 bern- • cansert s'ha cocí al a la nolabilissisaa urquestra Pau Casals,
n•ZI a la mar l arya de
31 • cairah. pi-y., do la ['tara d'Es- canceptaada avui glariosament
- qual s eaptosiue aren des_ aara a ut aa de les rallases del moza
per a conlètrer atereotats Aauest grandiés aconleixement
nlesvot!lat entre els gironins
rs pe:oso:lea i fos e s. La
a va 1rohlr les banasca i un entu , lasule extradrdinari que
fa
preveure
l'axil. mas esclatant
als acusats i per a algar derrara el fiscal ultl- que sliagi poput registrar a Gitra anys i un d.c de pr e sidi ro_ n-das. 'Votes les erdilats culturals,
cr,n, s611 el Sindical (rOrquestres,
Trace;Onai.
Associaciú de Mas:ea, SPeCiÓ Orfeonica redacció de la revista
mro cal Scliersando, han acordat
ELS .M0S3OS D'ES- satair tan bel projrcte, el qual
inoii honora l'organitzador seQU.-\ DRA
raor Sobreques colo a la ciutat
on te Iluc la eciebraeiti.
Els San( FUu de Colines,
eia la ca a a d narre> anomenada
"Madella. - dl lerane do Digas i
Del üen assa:tat
•
dal:1gur7on a :Ulauel PuA altima hora del dissahte,
1 I Vipag.rs. haba tot en la
d • , el I; u :1; esas nele- concluida par una parella de la
civil, arriba procedeut de
, eu (aanicili usa aseo_
Girf,. a. Marta Aratie Islach, insnada arah perdigons
es
.
d.i cli-parä !c , ani el gressant seguidament a la presa
s! seu
poli!'” une d,. danaa
tCain gama eh Jutjat no lamia an•r-t a Vade. S'anomenae
a
•• e raele laortis PeassIsson eara noti res de la an:a arribada,
el inatax dissPbtaa, al mala tesesea, lía 4,5, aus
,, l ujol fl o-1 po.., a1 a disi,o_ las:ara asa saasnl al governador
Jut :; it en na:6 de l'es_ dl ear a na 1/11er...3s:ira-ti e! sirena
ite la Mama.
(• • 1 ile rererii.nria.
LI govd'uador cem.,:s . ä a: Jul.,
di) Bu'eí pres1Area
a vícaaa
rs i i e aaassas ta- jat haver sm en deainacia a
l -a .1 . 25 am.-s
;1:5! e sla dula', en un eateas
:ama.
corra irnminest peral
A 'vi que tinane en son poder
air se a calua (I haver rail: .•-a un illpe a it d'aigua de has- el julgr inst a ator, s .... y a r Reyf •:TofunrPfat silual a Ti fä_ na-o, el l e,?gr , nr- C,1"101d71 n ,
I.
:le ieixds anonteuada "Va- P.'0/1 - Jpa n y aci. de l'oficial d'Unir:4_
senyor Jorba Molins,
pi-opielat de don Joan
.1 . ano, mo l ivat per haver-li trasliada
la presa de dones,
n•;,..,; un areidcnt en erais id desdel)
de retire do. .11F,a la
'ai, au,b una g.ertnana
al costal t1,1 dl (11p6sit,
La ddisancia fou atan lato, dale: als erits de la ara- tinca, romerant ei Julat a 1s
s:a l:aran els alassos
;rasa asta( t has hores.
luna ccala. de-pres
Seaoris nr • ams. Masa. A rclol s
noguereu PvIrrii- t'ala d'uns asaraiíssiin: aanae
, salvar-la; havent eslat rels de Cs : asse. Sat iro.tr.2. Ila
'a per un facullaliu, aixl tul a Dard lona prestant 01 5 remis
auxiliat un Museo qué serveis com ri criada e diverses
arnb un yeti contusioral. cases, per --pai de sis sayo. du_
Llobregat r..iit els canas va cona.. e r a An1.
• al canal de la Infanta, taro ,Time, • Martí/len el qual
e rme, urt !lasca de vi_ va demanar relacions, leal( t-lo
!Are del qual hi tiavia dos par un subjecle lionradíssim, fins
leumans, els goal, t'oren peatrein cine, tenien preparats els
C•
ii al dipósit judicial d'a- papera per a casar-se molt aviat,
.la noblalcid per ordre del Jut- al poble de Calonge.
11 :0 prarticant el Mossos dili'?er tal [afilio, pueda
gis :as; per a esbrinar el fea
la niel' drsvirtuat que Maria ros
fi dr Pral de Llobregat. Si l'amant (l'Autora Jiminez.
De la declarada de la Maria
tenir noticia de qua en la eas,a
eamp denominada "Babada", ser' que Anfoni, als dos dies d'ha
Castrtlilefels el ea 9 de l'ac- ver-se comes el robatori i
tual s'acabava de cometre un ro_ del tren, arriba a Calonge,
balen i de diner i peces de vestir
canal amb la fasta major
arah escalarnent, practica actives Sant Antoni, romanent a la vila
posf nliSwS que chalaron per re- uns quince dies, després dels
sultat detenir dos subjecles de 19 quals digua que se n'anava cap a
a e ys d'edat, anomenats Francesa Barcelona.
L a pez Veras i Bernard Lorenzo
Durant els dies de la seva perCareta, n,aturals de Maula i Sa- manancia a Calonge. va trabala manca,
respectivament, ele l'arana alguns, corn a peó cami(D'ala interrogats convenient- nar.
Mena al principi es posaren a la
El altar senyor Rayaos°, connegativa fins que apremials
vencut de la seva l'inocencia, va
P. re alade s, es declararen autors decretar la Ilibertat als pocs mo-(
(ad robatorl, orlipant-los 120'50 menta de prestar declarara&
pes setes, prndnete del robadort.
La innata noia que es trobava
difs stiblectes ita quaatitat abatudíssima, va sortir ahir tarre ferida, foren posats a disposi_ da cap a C,alonge, on, degut al
Ci é del jutjat, dInstrueció do disgust sofert, es troba la lleva
%un . Feas; da islobregat,
puma inalalla greument.,1/4,

NOVES

Primer Congrés
i Sanejarnee de
Afitra ft les miles 'de la Facultat
de. Medicina celebrareni Ilurs reta.
nasas les seccians dal Congres
d'Iligiena Sanejament de allabilaeió. Els panelas deSeNiXidalliCial.
llora ponencias respectivas, : les
(piala arma savint avaloradas per
notables estrienes. Próairasanant
sera in gugurada una eK1)0,iviír
anexa al Congras.
Secció primera
A les rana del matí.—Presidint
el doctor Salva'. Navarro i actatant
de secretad el doctor Pedrals
Fernandez, el eenyor Carda Font
llagan una. comunicada) sobre
"Critari Iligienic Sanitari". El
sanyor Boselr d'Atienza desarrolla els tenles do Potabilitat de
les aigues" i "Filtració de les
maleases".
En Manuel Gallego llegeix Tm
treball sobre "La humiatat de
l'habitada)" i N'Eduard Gallego,
En Sial °campo i En Josep Yagüe desarrollen tambe llurs ponancies, que eón aprovades ama
esmenes.
DeeeI4 segada
A les quatre de la tarda.
El elector abalas llegan la
ponencia quarta: "Estabtiments
industriada d'abasteixement sobramalolagie en l'aspada higisanitari",
l'arquitecte senyor Mora traeta de "La Iluita contra la habitad insana".
FA doctor Anfruns diserta sobre "Depuració de les aigues als
edificis rnilitars".
El doctor Moliner, en nom de la
Diputada de Valancia, saluda als
cong,ressistes i llegan la ponancia sobre "L'hospitalització obligatoria dele malalts infecciosos".
reacia tercera, legal
A la tarda es constitueix sota
!a pre s idencia de N'Eduard Ramos i real de secretari En Josep
alauri.
El poner.t, doctor Cuhella, elisrecta sobre "Modificad/1re intrn_
duibles a la legislació espanyola
e/1 relació amb les liabilastianse.
Hora llegeix tuut enintLnicaen5
d'En Pare Gamez sobre "isl ubvencions per a la construcció de cases baratas".
Es chirapa, per finida la sessia
q ue es reunir:a novament avui, a
les deu del mala
• •e
lloro adverieix als congressistes que la inaugurad() de l'arposició ha estat aplaçada per al dia 20.
El programa del dia 18 és
aquest:
A les den i a les cinc de la tarda, reunió (le les seccione.
A les ;mit del vespre, En .Tosep
Maria Base :l'Alianza donara, una
conferi!ncia a l'Academia de Ciències, Rambla deis Estudia O.
A les den de la nits !unció de
gala al teatre Goya.

[41 CMign
II Wer, Comarcal
a
tiala2uar
el

diumenge, dia 29 d'aquest mes
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Actea diversas en
cornmernorscuS5 de
la caiguda de Bs.:Jaguar el 31 d'oca
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1.1. MAMADA
Atropella& poi tren
Ahuir n1 mala (pian es dirigia
Ai dime:e/de de la. Miga de Defolies del Districte Según, carrer
al asaban IV F1414.1án Sánkdsex
monte, de quinza auys, va (*chip dem Tantarankena, namero S, sela. dregracia &alean( agarra paf gneizen els treballa per a rorgaIren, es trawasae has via (le res- Ilitralaiú derke comisan:1 gestora
pro-jornada mercantil.
? ite al de , Narra
crni estiguin conformes
/tramita anilla fractura dandues
am/a- ei tancrunent dele establiFU41. Curat. de primara VaI onei gS. al. ai9bleiil:har i do la. nuateiments a lea vuit dal, vaspre- poden
sa eastació i despres ha estat poreter;adtiesid . a n'atmesta.
eatifat:
tal a l'Hospital ClInie,
LT entraate de la gitana
Presertacia Kanmartin va deELS VAQUERS DEL PRaT
see víctima d'un robatori' de 500
DE LLOBREGAT VAN A
pa:saetea. Eve. Airar al liar d'un
LA VaGA
trama-la, al carrer del Bruch, una
elan declarat en vaga els
gitana que ven randes al mercal
(la la Coreepeita anomenada Ma- obrera; vaquera del Pral. del Lloria, Im digu i_ que si volia, saber bregat.
No obstant, el mejor nombre
rillt era l'autor del robatori Ii donas tots ola darers que (tuja al d'ella, que presten servei a la
partamonedes, can ella abillaria "Granja Riearde", eaperen les dauna imatge de llar clavada, la dejarle que prengui la comissiú
passaria per (lavara d'una esgle- ni:ata que es reunira damas
s:a i el sant li diría eL nana del
l'adra.
FULLES CLANDESTINES
Presentada Martí va donar a
La
pulida
ha recullat aquest
la gitana dures cantes pessetes,
matt unes fulles que uns indiviUn rellotge d'or i alguna peca de
dus
intentaven
repartir, i a les
r(
esa discutan la eondricta
No cal dir que no ha sabut res mulla
d'una
autoritat
d'aquest
a previamas de la gilana ni de les pesda_
so-tea.
Pelo desevidats
DE L'AFER DEL., vaMalgrat aquest eartallet prePLEATS DE CANOA I
visor, ben col.locat a la plaDonsA
taforma de tols eis tramvies i. en
lloc visible, en un tramvia de la
En un comunicat rebut de la
plaça dUrquinaona li robaren a Corporació Ganara! de TreballaMaria Carreras un imperdible dora, Unió de Sindicats Libares,
valorat en 1,250 pessetes.
prega el seu president, Samoa
Sales., que eleSTnentinl en absolut
suposades declaracions que
L'afer de La Bisbal lee
aquests ültims dies li ha atribuit,
Al Seeratariat de la Unid Jura la premsa sobre una fantàstica
dira Catalana rabea molts de te- vaga general dele fanrianaris de
legramas de felicitació par Feriar- Banca i Borsa.
a:ea conducta observada per
aquesta entitat en l'afer de La
SUSPEN LA REUNID
Biebal.
DELS CARIBREN2
La eampanya organitzada en
L'A...asociada Professional de
defensa de la llengua catalana i
dele drets de Catalunya traba eco Cambrers del Sindicat Laura, per
per tot arrea. Tots els partits po- haver aeceptat el patró En Baallítics s'han posat al costal de la domar Carbó les bases de l'eslalió Jurídica, que tan noble i mental, Sindical, respecte al perdesinteressadament Huila en pro sonal i jornal de diumenges, ha
suspès la reunió convocada per al
deis drets da tols els catalans.
Es lamba digna d'elogi la con- (Da 19 (tal corrent.
ducta observada pela Ajuntamenta de molls rapa de partit que
en tenir coneixement d e le actas
de Barde propaganda preparats par Universitat
aquesta erititat tot saguit, harf
celona
afma la sala d'actes del Consistori a la Unid Jurídica, car conEl Claustro 1 l'Autonomia
sideren qua el problema As nataEn la reunia del Claustre uniment calalä era aquell el lloc mes versitari, a qua aaludirem ahir,
adequat per a adreaar-se a lote bou acordat adreçar al ministre es
Pis ciutadans sense distancia de
panyol d'Instrucció púbitica una
colore política
moció amb 'abata de protesta, que
segurament produiris molt afecte, donada l'energía dels termas
TEATRES en qua esta redactada. Fou aproELI2ORADD rada pe,r aclamació, Ilevat de
En la seca constant renovado l'apartat segon, tan fort i perinigua que es posas a
deis carteas, l'excealent i aplau-, llas, que
ó, guanyadanialgrat l'oparada companyia de Casimir Or- votaci
sida de determinats professor'.
las, reestreaara (lema, dijous,
Traduida, la mociú, diu aixi:
famosa sarsuela en un arte i quaPrimer. El Claustre de le
tre quadros, "Sangre y Arena",
Ilibre de Gonzalez del Castilla i Universitat de Barcelona afirma
Joven, i Inúslca deis mestres Luna son convenciment qué tan sois
i Marquina,
mitjançant un regia' autorramas
Com as sabia, l'assumpte d'asuma poden arribar les Universitats esta obra, tret de la interesant no- panyoles a organitzar-se com cal
calla del maLeix titol, de l'insigne per al compartiera de llar missid
lil eral. don Vicens Blasco
docent i cientlflea.
reflecteix eds episodis més remarSegon. Es dol molt vivament
cables i de mes colorit de l'Es.. de qub tot just emprès el canal
panya, al mateix teiiups trägica i que significa la concessió de l'Aupintonesca.
tonomia a les Universitats bagi
Per a la presentació de "San, esdevinaut el retroces ocasional
gre y Arena" no sala ornes
pel Reial decret da 29 de ju411 . tail ni cap despesa. Ultra el
1101 d'enguany.
decorat expresa els vastas "de luTercer. El Olaustre de la Unices", el servei de picadors i el versitat de Barcelona As freturós
d'"arrastre" de les mutes, eón d'aconseguir dels Podan públics
autant(cs.
la promulgació d'una llei cuneaNOU gradara del regim autora:5111k
Demà dijoue s'estrenara ea da ies Universitals, i desitja que,
aquest (catre la revista de gratia en tant, el ministre dInatruccia
èxit "Que es gran Barcelonal",
públaca doni factlitals per a
prenent parte en l'obra les pon- peraparara mijaneant una oroeipals parts de la companyia,
nització adecuada, la ianplantac.ú
encarregant-se del protagonista del dit regim.
el celebradissica i porMar
Quart. El Claustre de la UniPep Marqués.
versitat de Barcedona concedelx
Per a l'estrena salan pintat
un ample vot de contlanea a l'ex.decoracions novas pels reputas ceLlenlissim senyor rector, a a
pintors senyors Castell i Fernan- que realitzi toles les geations
dez, i s'ha confeccionat un mag- que puguin concluir a la satisfacnate y nou vestuaii per la casa eat de les aspiracions expresadas,
Peris Germana.
utilitzant el concurs de hita els
En resum, la reposició de /a po- clemente que puguin contribuirpularissirna "Que es gran Barea
hl i posant-se d'acord, si ho ere':
lonal" al Nou, promet Leser
del cas, amb lee Cniversitats esesdeveniment,
panyoles,"

ELS

Darrera
DE MADRID
NOVES DIFIOULTATI PER A LA,
FAMA
Sembla que han sorgit novas
dificultada per a Ranear el trae»

tat comercial amb Anglaterra.
El Govern ha telegrafiat al de
Londres que convindria recluir a
un, any el lermini de viencia
tres que arriba a consignar-sa al
tractat.
Encara no s'ha rebut la contesta del (Joven anglas, pub. Al
ba la imprasaiii de qui no asacaptara la proposta.
Elä impugnadors del traclat
adneixen l'argument de qua no es
tracta d'un simpa, ecentveni eg-4.
~cha, finad d'alguna cosa nlél
important que afecta directameliai
a la política perquè en aquese
trartat ce reconaixon determinatia
drets als salidas (rAnglaterra 11
a les societats angleses
hades a Espanya.

D E BARCELONA
L'ITEIRPTAT D'AfIrlf
PilaS.I.DA
AMt paseada, a. dais ana.rts de
deu, al carrer de Miguel Angel,
davant al M 'unen) 85, uns deseoneguts van rtemptar contra un
jove de 16 anys, anomeirat Miguel
Llaman Batlla, d'ofici pintar, habitant al carrer de Santa Catarina, nilinern ad, causant-li diferentes ferales d'arma de foc
cap, a conseaüancla de les quals
morí instantàniament, segons
diagnóstic faeuiltaliu, puix Lotes
les ferales eran mortals de nea
cessitat.
EI Jutjat de guardia va anar
lloc del 5nCed8 si cap d'una esto- .
na, practican/ e. es diligències
costum i ordenant el trasilat del
cadaver a allispitalsClínie.
La rizare (te la víctima ca de-a
clarar que PI seu Oil no pertanyint
a cap Sindical, pel qual motiu no,
han pogut esbrinar-se els mablai
de Patemptat.
t'OMITE DE OATALU.
NYA D'AUMLIS ALS

RUSSOS
Anit es renal a l'Ateneu En-,
cielopadic Popular el "Comitè
Catalunya d'auxilis als Russos".
Després de donar corapte del di,
ners rpcollits, eis quals tema
enviara immediatament al doctor
Nassen, es disolgué el Comité per
hacer acalat les seves tasques.
•
L'ENTERRAMENT O E
NIOSSEN COSTA 1 LLOBEBA

PALMA, 17—E/ tras/tal del
cadäver del gran poeta hi ha 8.28iStit una gran gernació. Hau presidit l'acta el biaba, Palealda i individas de la familia, Els carrers
estaven atapaits de gent que presenciava el pas de la fúnebre cos
nativa.
S'han retira molts telegaameS
de Barcelona. El poeta Joan Alaovar portava la represenaci8 de
la Mancomunitat de Catalunya i
de diversas entilats catalanes.
L'estació el eadaver ha estat
col.locat al fUrgd que ha de traslladar-lo 1 Polla nsa, en presancia de tot l'ajuntament.
Reunida la corporació nnmicipaa després de difcrants (liscursos necrológica a la menniaa
&e l gran cantor de Mallorca, saga
alçat la sessió Pn senyol de dol.
acordant declarar tia ilaustre
poeta mart.
, Ele diaria publiquen les prima
cipals pocsies del final.
SERVEt Ave, a 15 3
AIALL.ORCA
PALMA, 1.7. — Ha arribat.
marques afasini, glireefor (I., la
companyia dels serveis actas entre alareelona-Caaaislanea, cona
frrenciant anda el cousel•I de Jalario Marítima Mallorquina.
segura que 'arribarà a una inal ealigancia, repeenent-se el *cia.
vei entre Palma 1 Barcelona.—C,'

IllimiErtnirmirfflialzumwakinfmällnuranilimallimiutalimilmiliimilliaramminure,

Per a teulades
Mater i als armats am
Planaa ondulada
de 120 X 75 cm.
Ptee. 7'50 ria.1

Plagues de 40 X 40
can. ~o. 5-5 0

amiant exclusivament

Josep Esteva

PORTAL DE L'ANGEL,

1i

FABRICA A SARRIA

i Cia.

&pral. : : Teléf. 3344-A
BARCELONA
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3I Fernändez i mestre Vives,
1R1ANERIAS

▪ Kursaal

Nil, a les deu, La Mag• dalena te gula, i el sainet
•la de gcjandissim exitäs, en
g dos actes, de Carles
a ches i Alfred Trigueros,
música deis mestres Calles ja i Estrernera:

Aristocritle tale
Peles de la Cinematograna

E ELPRINCEPHANC

NORMANDS DEL

TRA LA ASTUCIA

SON;1111

411111111BRIIBReliaRGIISENBAIRse

Bernia. dijous, 3 estrenes.

111
3I

DE DGNZZLLA

entr e elles

-

ellrilIBBISZABBBSIlit311-6313

eä

TIVOLI ..:
a

si de la rasa rlailmont,
prelada per Mita. Madys.

•
ASSLIMPCIO CASALS
Avu!, dimecres, ls d'octubre, lar- •

e Teatr:, Liric Catalä ao
id
R
.
A y o!, dim ,wres, tarda. a :
1
pr:ms populars:
a

0
LA BALDIRONA
a
LA BARCA
o
: EL S01.1N1 DE LA INNO- a
O
a

▪

Vermut popular, •
da, a les cinc:
▪ alegre. Entrada 1 balara, 1 NA peri▪ seta. La sota d'oros. Ad, a tres
quarts de den: Primer, UN CALI,
118 QUE NO CANTA: sepOn. EXIT DE •
RIAI.LES. ORAN MATCH DE BO- 1
N EA: MAYAL: contra MAX-TEGOTII. •
• Denla, dijous, tarda, ESDEVENI- •
• MENT TEATRAL. 200 representa- •
claus de BAIXANT DE LA FONT •
• DEI. CAT. Nit. IN CALI, QUE NO
ri CANTA 1 BONA. Diveruires, nit, el 41
II e-rendid, vodevi/ en 3 actes DE a
01 PARES O FILLS!

i4,113N2133ZUMIS73SICONVIII/1091

yasaistataaaaaaaanatazzu
Gran Teatre Lonital i
Gran Cinema Bohemia
Avui. dimerres, (lrans programes: Els nómades del
Nord; Somni de noieta; A
la caça del client; el granfilin de molt exit: Anieme d'acer; sele episodi de
El nau Fontomas i nove llibre de Els tres mosqueters.

intaatianautinantamssisa

Teatro Circ Barcelonés

CENCIA

e

Companyia de grans espectacles

a

Primer actor: Jaurno Borràs
Primera actriu: Elvira Torrens

111

ia

a
pi

1312MBEIBREINIIRRIBAllainis

TEATRE NOVETATS a

INNEE110111911BSINNECNOINE
•
Palace Cine

A LA CLAROR DE LA LLUNA
i la preciosa comedia en un acte,
SI MANESSIN LES DONES
creació de la primera actriu Elvira Torrens i del sei,vm . Bene-

-

LA MONTOS

Cito Ecuestre

Cranliosa companyia de Mr. Ventura Garnau. Aval, dima7ds na, a
das quarts d den: D:ispedida deis
aplaudas arriates Miss Emmy, Tu- rO
9o -Huta, Las 4 Asthons, Trio K Orunas I Malvy Gres. Gran succeä,
apiantreerils ronlinus a Lee 3 Júpiter, Mistar Dawyne, Phome
Ovacioni xarioroses a N'Artur fila.nzano amb e/3 Sees 3 To- •
ros 3raua; 1 els 8 formidables sallad0r3 e;abs, 8, Cada din son ines
aplaudas els graciosos rlowns Pum- •
poff, «Madi, I Emil. Demä, tarda, •
a das quarts de cinc, matinee intan', t rilt, a tres quarts do deu,
Crin Mols: 6 sorprenents debuts, 5 •
Mr. Riddc, que prosentara l masmse CO,; Main and Garnert,
Gialc en el seu genere. Els gracia- 3
sos clowns Germana Albancs; Las op
4 Lecouseon, acrebates, 1 el Gran IR
Leopold, equilibrista. Es despatsa
rom • aduria per a dijous, diven- •
m'os,
alum-mge.

anaMatilameisdismaieriammea
iMISIMMImmear

maiszazzazEtaleraimpatast

Companyia de comedia

Avni, dimecres, tarda, a les 5:
Estrena di- q1 .grandiós vodevil en
tres actes. de grandiús èxit.

Nit, a les deu. l'exit del dia.
La tragicomedia amb un praleg,
dos artes i un tesurn, de Vietoriä Benedicto,

riurszacieneadimaatilicargi

N

obra discutidissima per la Pumsa i que cada dia obte més 'gran
N:11gs./ den deixar de veure
l'èxit del cija.
Teatre Non
Curepanyin d'opereta
VICTORIA PINEDO

LLUIS BALLESTER

Avui, dinmeres, 18, per a do_
nar lloe a l'assaig general da
l'obra Que es gran Barcelona!
co suspen la funció de la tarda,
en el dia d'avui, en nones( (catre.
A les den, Las golondrinas, CCxit dele èxits, clamorós triomf
del gran baríton Ortiz de Zumate.
• I IVa•M

n ristmodrammrdosisanismaninnaim
o
•
Teatro Cima
X

•

Atan, dimocros, nit, a dos cuarto I.
den, programa monstre. Lltimes •
• rdpresentarions Irremissiblement del o
populär drama histöric en 5 actos 44
a Don Juan do Serrellonga I de la Ile- •
penda Mari-ática en 4 ocies La ben• dere de la mort (segona part
Don Juan de Serrallonga). Dijous. •
,11 larda, no lii haurä (unció, per a 3
donar Roe al znAntatro del non I •
▪ esplenclit decorat dels populars era▪ tin S romenties D.n Juan Tonorle I
El nuevo Toruno, que es posaran le
▪ a escena per la nd.

•

thil11111111121SISINIIIGSIBEIMMIIII0

11
CUELL - TUDELA - AS- 3
QUERINO - CORTES

•

PUNTA DE VIUDA

i

LO PASADO
el gran exitäs,

Los baños de sal

3
U

111

Divendres, nit, represa
de la comedia en 3 artes,

EL INFIERNO
11111.1111211111.112111111111BRIIRNII

liQUIDA

SARN A

del Or. 111.0t1 GARCIA de Moldeeis

os el MAXIMOM de la nutrición, ol
creador do tuerza/ als poderoso.

Cura rápida

SA
RNICIIDIA
FARADELL

iTÖMELA VD.
A TIEMPO!

De venta: en todas las Farmacias y Centros

frastu4ptas-Asalto,28

armacia•

de Especificos.

Detective manyol

11411SIC-H A LLS
waaaaanaziamairmaanarq
so
a
Ell eq nr -li
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1111113.1.z.spn. esta

o tllth ipili[lli I

a
d1
a

ASALTO, 12

a
a
gi
a
ra
(le
Colossal èxit
II
a
a
a
a
ii GNES. MARI - CHELO ao
a
o
a
PRIMEVERE
o
a
a

rancies de primer ordre
proven la meya caricia
1 competencia demostrada do mona anys. Consulta de 4 a O.

CATARROS

=nono. y Cedente!

•

•

TOSES, BRONQUITIS
cIIRADOS radicalmente por la
a Vis gm, Fel,10 1!
-;
niAiLg
qua prczura PULMONES nomusrCii y
e creservadneTUBEBUitibl$
sç

eitLea
•

1.

A nomEno, Piare del
Teatro,
6. Barcelona.
Capaç d'esbrinar l com•

provar oftclalment tot
alls) que us Interessl, per
dificil que isla, 1 a qualque part del món. Itere-

Llegiu LA PUBLICITAT

1 ,1P In ea mi

li
b

a
•
•
2

afflommerveztonIm

Fàbrica de Panyeria
de VALENTI SOLER
Immens assortlt en generes per a vastas 1 ebrias de
senyora I senyor. Venda de
retalls els «lona I dissabtes. Avinyó, 7, entres01 (can.
tonada Fernando,.

fl.G2,10,R.ztzatIrce,-*
d•Con

GNES. GARAY

Isi

Avui, illurnenge, I demä. Mmus, c
PROJECCIONS ele .la —
-• monumental novella eineuialorrieI. Pira dividida en sis parts, MIMA
• de la renomenrida manufactura ame- Ir.

▪ elealla METRO
31
•
ELS QUATRE GENETS Dé
L'ai,ocALIPs1
▪ adoptarlA de l'obra del matiux vorn •
•
ira d'Ea ViCENS BLASCO IBAÑEZ
111 i /a divertida pellIcula edmira
• Papi Charlet. A mes, a la sessió
• de la tarda: Somni de noia, I A
la caça del Client.

aaujaaaMaauaaaaaaa

: ExIt de Tereseta Pons
O
a

•

Il

N
O

Av iat, inauguració del 12
SI
Tabarin arnerica.
111
Id

al1111112111111.1131112 ama 3» mg

LA BUENA SOMBRA
3.—Cabaret continu de
les set a dos quarts de cima i de
tes dotze a les quatre do la nta-,
tinada.
- -

ESPORTS -

SALÓ KURSAAL Frontó rrincipal Polaca
Palau de la Cinematografla
Demà, dijous, esdeveniment
artistic. La marca
GAUMONT

(4 record de l'emoció en la
seva estupenda pel.lícula

batrà

AMOR DE MARE

Assumpte de grandiós ¡‚itero,
genialment interpretat per la
formosfssima estrella francesa
Mlle. Madys. Gran renta de canoes automóbils on Pexpeetacib
arriba al punt més alt.
11421ä121.3111211103411111111C31121killl

Monumental i Walkyrta
o
Avui, dimecres, Ele tres in
• mosqueters, novC eapitol;
• Perdent es guanya, per Tom
Moore. La l'agenda de! sal-. N
• zer; Per una rosa; Un gran II
▪ negocl; La cata de l'ele- 3
▪ fant.— Demà estrenes. Eis
▪ tres mosquete rs, capítol 10. 3
▪ Sornnl 1 realitat, per Mary N
▪ Pickford, altres.
11
▪

Avui, dimecres, tarda, a dos

quarts de cinc, dos gratis par_
tits a cistell. Nit, a un (pian d'onze, dos interessants partas: Ver-,
melle, Unamuno i 'd'un; blaus,
Ondarrés i Urquidi.

Licor del Polo

Excel.lent del-1111'1 . M de gran poder antisèptic. El seu ús constant
asegura una formosa i sana dentadura. Mig sigla d'exits

p e r agen:
nenne rival
Kilt mera/3110s, resultats sorprenents per trartarnent novissim electrornedicinal
.. ftei pal a l.S Cine als metgea experimentats". aquestes sön paraules textuals
de Plusigrn e prof. Dr. W. ERB.
A tot malea que desitgi salut perrnsnent udiusta. li Interesar' demanar detalle
ültims progressos de la ciencia en ELECTROTERAPIA a la Casa OTTO STREITBERGER
Central: carece de !S p rint, 19. BARCELONA. S. G.
Es Carilla tracia: surrint Ii ELECTinfl E1..)Pia, escrit en termes a l'alias: del
peblic. Idee. Pt o s. a: sonso franidici.:.
que

PANYOS
J.

Unt Calza tl (all, 4 . ÎeI. 4 g 15 A
OBRES

•RIZZALLS

guag=METZ
. , == iet4e

III O

CORTS CATALANES, G!3
MOBLES, JOI ES, TAPISSÖä
LA rKP A RES decoració, projectes per eminents artistas

Mil? VIVES, S. A.

Ronda da Sant Pers, 15

I@MSMISII•

•

':9111111EF"

Temporada d'hiero
Gran assortit en Meitons,
Xeviots, Estams, Gabardines, Bellardines, Xesters, Generes per a
Abrics i articles blaus i
negres, Catnusses i generes per a vestits jaqueta.

ELS CAMINS DE
LA LLIBERTAT •

DE CATALUNYA
PEA

A. Rovira i Virgili

Vendes a l'engüs i al detal

Retalis els dilluns
1 divendres

fe rrä.- Pjuld : LUYA
ANUNCIS, ROTULO, F g pitiES I

Gal o das t a yelanes I

Prcu: 25 cjinims

1

venda, ata quioscos, a l co
05c:neo d m Acció catator.au
tTrrsfalgar, NOMero I (I) i a
LA PLIELlCITAT
12.
-;

Per a cobrador

petits treiralls Colicina, fa fdta per'
son& (pie disirol de 6,000 pessetes garan1reball 4 Lores Manee. Son, 2 1 0
pessetes mensuals, Rae,: llospitat 48, principal, d'II a 12.

s

-,4,A4ebie

tz, Et2

2£..."3=11=sell

SYN744,481.4141vvrasser,~exe..-a,

etamaarmillamaamamanmeFl

111

dimecres, tarda, pi
fundó popular:

ArietOcrätIquee scstions artistiques

de

•

CARNE

Falten noies

mit g oficiales encuadernadores.
Presenten-se de
a 7 nit.
Edicions Coya,
Nonmany, 24, Grecia.

a ;34-.13Me
u
o MIIINATABRIZSCUI2Rindiesaredrumancrendasssegamps33=1
a
".ires
4_r3iler SeiSenmiRNMENSI
: i nitres importants fel COI=
..
o
saaanzastattazaaraltaineri a
números
Ea2r53 ;aasplables, HM robusta a Iota oroya
a
a

Soriano

ni
DON JOAN
O
de
a DE SERRALLONGA r.
Don Juan, senyor Sagi- 12,
1
Barba; donya Joana, senyo ca Callao; "Padii", senyor 43
ni
Quer.

La

Demä, dijou s , "Grans Estrenas".

1 vodevil

da

5

silleta en resarcid. Consulta de 4 e 8.

evitará los hondos estragos do
la anemia o dosoasts.

LA SERVA PADRONA
mula la cooperaci6 do
Angel s finen); sopran;
Armand Cebe, leiten;
Wanda L.Indovea, Ctavieemlatina / petita o,
Miestra. DIrectldr MESTRE PAU
ExClusi vam ent per als sorls.
Avl•: Estant Ja rubert el nombre re_
elementar t de soris. les person es que Aes
adeln Ingressar a FAssoclachl, Cei que
s'InstrIguln desScguida a la Insta d'aspinntr, per a pas ar a sirias, a mida
que Si huid DnIxes, I per loen rigurös
L'Inseriprbei.

Ataca DE MARE

••
PEP SANTPERE

•

Nit,

NORD

a
Demà, dii0113, nit, rece ▪ treno de Sangre y Arena.

2. Gran [catre Fspanyol 1.1!

satinas de abatimiento.
Usasebre•alimeatieldo a bogo

gle

pci1 rei de la bro- 31
ma Carlot. Es projectar ä;
• cada dia a dos quarts
IN set i a les onze. Completen
111 el programa:

iultas solare aeohlents.
Assumplea judiciaria ea
general. DIrigiu-vos: Antigua, ofIcInel A. ROMERO, Placa del Teatre,
6. Jurlsconsults luto'

Mi U dolo debilitar. INIAMION
ea si acta de smir lal primeros

DIMECRES, 8 NOVEMBRE, per primera regada
e Barcelona. representas
en) de la sarnosa ópera
de
«enea
Pergolesl,
joiell mueles' del se-

EL NOI,

111111211111ali11113111IIRRÓIRRI111181

FIRCIs

ORQUESTIRA PAU CASALS
U. ORICKE100111

Exit immens
III

Suele jurídica

Reclamen) davant al
Tribunal Industrial. Con•

W ats enlallques. DILLUNS, 53 D'OCTUBRE,
conceri extraordlnart per
la

amb la cooperaeló de
l'emlnent violinista belga

Avui, dimecres,

•

a

Ni', debut d2 1.n notabiIrssiml caMaträi
CONCEPCIO CALLAO
N

a

O NO HAY FUERZA CON-

▪

ne.tnree

a

▪

ame

clara
del
Inauguracid
1020 -53 emb dues Solem-

111118111111111111111111111111111111111

•
3 EL CONDE DE LAVAPIES

Duna, tarda, espectacles
per a infants: El gran es-

O

tarda, a

E

itte3213

EIIKRICHS111213ABBSISIMS

Avui, dimecres,

Associació Musica Camera

Avui, El nou Fantomas, quint;
Do-Re—Lia; Els
tres mosqueteres, aove.

!les cinc.; La niña de la,

&ende 1 e 5 babsaciolla
ares a ruina 1 en familia catalina. Puta& de 7
a 10 duros. libertare: LA
PUBLIGITAf, adinere 3004.

Sea Vd. previsor

ment als dos consorte de tarda,
dies 29 octubre i 5 novembre.

Per una rosa;

••••nsa

Main i mota cata!

Lit de l'Atigrol, de tres ate/. tarda.
AVIS: &iguala obert l'abona-

Teatres Triomf i Marina

ELDORADO
Companyia de saräuela

▪ planchas i la formosa obra
i d'En Muftoz Seca i Pérez

Avui, tarda, gran programa.—Vespre. Joventut Jor
diana:

llorus

olleni.

¡
ill Ortas - Leonls - Gallego

Teatre Català Romea
—r.

Pülmes

Avui, El nou Fantomast *Sisados del Nord; Anima d'otear;
Semn1 de doncella; a la oaça del

Espectades

Dlaulalli 18 iftitaiibfli

VA PUBLICITAT
,

eilEaRalliaemaRE102:dompon

••

Saló Catalunya

111

: : CONCERTS : :

•

Palau Musica Catalana

e

Segon Concert, (lenta, dijous,
19, a tres quarts de 10 del vespre, amb la cooperad() del violoncel.lista GASPAR CASSADO.
Programa: Weber, obertura de

Notable Sextel. Avui, Mintieres,
▪ exit mal vist: El noi, per Charles, ml
• que ha batut el record de l'ax il
111 niundial, el mes gr an D' inri) , cls 1%
• cinematografia. Exil: "El Zorro",
▪ per el gran artista Cayena- Dama, •
estrenar Aventura temeraria, "l'a-

▪ ramount), per la eran artista Pall e a
• line Frederik. AVIUI, l'obra mes!. ira sie Douglas Falrbanks: Ele tres
mg mosquetere. Tots c/s dies, reist
▪ mcs gran Cel rel de la broma Cha,▪ let: El noi. Tot Barcelona emir)
• mes d'una velada aquesta colossal I
▪ peflicuia.

••111111131016111111111115113•1311111a
•nn•n• • • • 1

ORQUESTRA PAU CASALS

Rambla

I II • I1 •nIW.

•I

n• 1 • • I la1 • • 11

11

ilhililn úI3u3 11112n1

"Oberon"; Brahms, "IV Sirnfonia

en mi"; Beethoven, obertura de
"Egmon"; Strauss, "Don Quixot". Despatx de localitats, a l'U_
nió Musical Espanyola, 1 i 3, Por
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