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L'Orangutarl
En aquests paisos &entiznentras del Nord d'Europa, on 'tot
està lan.ben endreçat i a cada
cantonada ens ensenyen l'orella
g erineniea, noshi ha ciutat que
s'estimi tina mica, que no tingui
el seu jardi zoológic. Pese no un
jardí zoològic tronat i en forma
de corral, silla una cosa ordena,
da, científica i abussAosa. Amb la
guerra, els jardtne'zoolegics han
Sanrat els goigs de Sant Prim. A
Alemanya no en queda ni un de
sencer, gairebé tetes les girares
del Nord d'Europa han passat a
trallor vida. Ara que al mau, malgrat totes los desgracies que hi
passen, sembla que es torna a

Mentre que la quasi totalitat de la Premsa dedica una prolePoeta del paisa!ge, d'un paisatre ut atenció i un espai enorme a l'incident secundan i del tinent
viu i hurera,. En els versos d'En
coronel Minan Astray, nosaltres comentarem un fet que per a ge
Sagarra
hi salten, com imatges
Catalunya té cent vegades más importancia que la qüestió arnoi- lluents i acolorides, els notns
de
nosa de les Juntes de Defensa i que la dissolució del "Tercio". El les plantes i dels ocells. Tota la
soroll alçat a Madrid no ha de servir perquè els catalana ens dis- muntanya i tot el hamp deixen
tre gnem de les coses própies. Té avui d'una mejor actualitat les Ilurs sentoreeMs una terecatalana el can dels magistrats forastera darrerament' designats nyina, en l'obra dril nostre poeta.
'er a ocupar lloca a les Audiències de Barcelona, Girona i Lleyda. Les passions rairadicten la seva
El lot ele funcionaris que acuesta vegada ens remeten de lírica es projecti'n sempre daun fans rubust de paisateladrid da important. Ho és pel nombre, per la qualitat i per la munt
Amb quina inspirada tendrefeina d'aquests funcionaria. Són sis magistrets. Ara a Madrid es ge.
sa, amb quina nrüfusi6 cordial
planyen, des deis estudians als política, de l'actuació d'un poder es cantada la natura! Recordeu
subversiu que imposa les seves resolucions. Per imposició d'aquest aquells trossos que esmalten la
poder, un tinent coronel ha hagut d'abandonar l'exercit. Certa- tragedia sloi "Mal cavador":
pensar en les persones—vull dir
Dla de Tots-Sants
ment, tot aixó és censurable. Pací qué heme-en de dir nosaltres
a de Tonts-Sants,
que a París ja ens deixen retirar
Ola de cel blau ' na daurada...
davant la práctica constant d'imposar a Catalunya uns funcioa
l'hora que volem—també es torAl.
eandelera
naris designats per podcrs que no tenen res que veure amb la
Mare de Den de Candelera!
na
a pensar una mica en les besnostra t,crra, uns funcionaris que ni tan solarnent vénen obligats,
Temps de sala cl pernil
tras, i es van refent poc a r oquet
tul
vperaut
11
praar.vcra.
per a exercir a Catalunya, a cenèixer el deet, la llengua, els coales gàbies deis jardins zoologics
A cada pas del poima, eituant
turna i l'esperit del nostre poble?
abandonados per defunció dels
!Saetía,
En
Sagarra
Id
posa
un
Casos com el de Minan Astray, i tr,,é3 greus encara, passen
estadants.
Passen les estacione i
Aquests dies que he fet una
cada mes, cada setmana, a Catalunya. Per a nosaltres, un poder paisatge.
les feines del camp: Hessiode re- volteta pels Paisos Baixos,
que no está fundat en la voluntat del nostre poble és tan subversiu viu en Sagarra anib un accent cadeixat raun en el clos de les
com ho puguin (enser les Juntes de Defensa dins el regim actual tala i nott.
bèsties i de les bestiasses engad'Espanya. Seria, dones, ridicul, que els catalana ens indignéssim
El paisatge s'eneornana la fe- biades, perquè ara que plou, i
per la caiguda cridanera d'aqueix tinent coronel. S:s magistrats, bre deis personatges, i s'huma- que fa fred, i que el cel es d'una
sis, ens remeten d'un sol cop. A despit da tractar-sa d'un cas vell unza. De vegades la venç, aques- grisor que fa plorar, em ve mes
i repetit a cada punt, els catalans sentlm el greuge que representa ta febre, i la natura apareix su- de gust que mai revocació troel nomenament de funcionaria forastera, i sobretot quan llurs blimada, eran la mes alta cate- pical que em proporcionen els
goria, cola el consol suprem. Ve- l'ipopbtants i les girafes,
funciona són tan solemnes i delicados com les d'oedre
"La balada del consol" o
Efs jardins zoolSgics a la priAquest greuge, amb-prou-feines el sentfem abans els catalana, gai. gi's
"Chova". Pere, nitres cops, la
rebé insensibilitzats pela acules d'abjecció provincial i servil. Ara majaría, s'ajunta con un perso- mavera i l'estiu, 'eón els Iraca
la nostra ánima torna a ésser sensible a les fiblaa'es insisteats. natge mas als protagonisLes del mes concorreguts de les grane
Allí l'amor Ini fu desgraI ha será més cada dia. I una llora areibarà en qué la tramesa drama, i tremola anua elle sota PI ciutats.
cies penjat als bigotis d'una pand'un lot de funcionaria a la nostra terna produirà nn esclat popular buf de la tragSdia. A "Mat er la- tera o a la trompa d'un elefant,
i una conunoció intensa, más profunda i Inés doradora que la que chrimarura" el panorama es etn- els vells lii maten les llores i la
ara ha ocasionat a Madrid el cas del tinent coronel Malán Asteaze Luirat i inclangiós . corn el record canalla no sera sap anar. Ara en
i a "L'hereu Riera" es fred, dur, aquest temps de rany, ja és una
i dei fam.63 _"Terno" anomenat estranger.
playera, ruin la dissort que es- altea cosa; els animals abandolai preeéneia de magistrats no catalana en els tribunala
treny el
de l'heren en la nit nen . la residencia d'estiu, i ele
just:cia de CaLaluny-a és un dels fets que mili« Marquen la nos- de Nadal.cur
Alió que esborrava el
tra cendició da poble dominat. Aquest és un l'égira pitjor, per a dolor es un m' u dolor, ara. El tanquen dintre de les seves grans
amb vidres i calefacció.
la eoetra dignitat nacional, que el regim de capitulacions e.stablert poeta que s'aconhortava de la - cases
d'aquestes cases perfectaen carta pasos de civilització endarrerida. Les capitulacionsi en mor fugara atab "una llanca Dintre
ment científiques, s'hi sent una
nclarnia" de 9el, posa ale Havia tortas penetrant, devegadee potefee t.e, eomes saitmeten als tribunals estrangers els nilbi
la reseectivanacioualitat.Dina Catalunya, els tribuna:a coaatiffitaa (as n'errar deeorat renuig de la ser massa, i 1a temperatura Os
tersa euberIa de /len e l la nuca, d!una (ralear de banana s. ' A un
per Lea totalitat o per una majoria de no cetaiales,.jutgen els nasurt sal carnt". sllern Ras-- -teet_k1123 rase lisib d'Izar. . tusa-mica
rurals del paisr-els epliquen Ileis que no són les noGtrea i que sovint na que
' fteepte classie,
donce,•satersi'ese
el nas, no lrobara lloc mas disestán en eontissdieciei esmb el nostre diet, prenen declaracions, apulini,
del paisatge, a unk na- tret, ni cabaret, ni teatre, ni gran
acusen i sentencien en llengua estranya i arab un csperit allunyat tura soneible, remäntica, amb
avinguda, ni professor s III danl'esperit del nostre poble.
batees de cor lmunmã, antropo- sarina, que li proporcioni les gras
D'aquests lots de funcionaria n'arriben a cada moment a les mórfica". Itera dit en una
d'una d'aquestes cases sosnostres estaciona. Els interessats no vénen pas com a hostes; vé- ucasiö que l'entrada d'Endogo- sise
lògiques d'hivern.
ira
a
la poesia catalana signifinen com a senyors. A ells els toca manar, jutjar, resoldre. Als
Jo tinc una debilitat per la caeata t ans no ens queda nitre remei aire') admetie aquesta ins,esbn- cava el Inés importara, iracat do sa dele simis; a Amsterdam i a
donar
vida
a
la
natura
que
sliagi
eia logad, pene d'una legalitat que no és pas la nostra. Des de Mas Anvers Id he passat les estones
lind ens retabaleu aquests dies parlant-nos del caes LIiìlàn Astray. fet a Catalunya, des deis 'miras de més divertides des de feia molt
Verdaguer. No és aquest ale sem- i n'ion de temps, perquè tunt a
>osaltres, avui per avui, havers de pensar mes mi aquest darrer blant rúnica analogia entre sle
lot de sis magistrats :no catalans que han d'exercir llur càrrec dos pactes. La riquesa de lexic, l'una casa com a l'altra, Id he pot observar alguns exemplars
damunt la nostra terra, rebaiaada Del rbgitn Unitari a una situació rabundant. inspiració, san punts gu
exceLlents '1 raríssims a les colun s'acosten. S'agarra, con"' Ver-.
daguer, ha fet Una poesia ."pouu-

ALS ESTATS UNITS

Els resultats de les eleccions
Després d'una serie de xfres
Sontradictaries, s'ha establert
(1,,findivament que el partn; republica ha aconseguit en les electiene per a la Cambra de Representante deis Estats Units, una
Petral majoria. Les darreres noticies qae posseim en escriure
aquestes ratlles fan minvar la
majoi ia republicana consignada
en despatxos anteriors, tras a 7
vsI o. Cal esperar les dades
sial; per a donar per segura la
ul tra d'acuesta majoria. La cosa
d u ,! es put. tenir cum a cesta es
que, en realitat, els republicans
han obtingut alguns neos mds
que el ä demócrates. •
De tutea maneres, es impossilee de considerar .3 1 resudtat de les
el eccions generals del dia 7 de
no verabre com una vietaria, repub licana. No solament han percrut
els republicana un gros nombra
de llocs en la Cambra de Repres entaras i en el Senat (on nornés
ti ndran tres o quatre vota sobre
els dernacrates), sitió qua Ilurs
raaj ories no eón prou per a sost enir sraidament cl Govern .'de
Me. Harding. Cal tenir en compl e, a Inés, que bi ha didasols partit r epublieä alguna grups rekl o, contraria a la política de
M. liarding. Aix6 fa que da pe,
tila majoria obtinguda nominalment sigui en reatara. ficticia. Es
P o ssible que les al/res que donan "Le Matra" i que nosaltres
repr oduírem alar, estessin calcua
lada sobo la base de posar ent re els demeerates els eiegits dels
antas republicana drsidents.
Q u e la hei seca ha influit tn el
reoultat d. z,n
eleccions, ho lene per indubtable. Pera no
eiern que tots ells electors inhile per la dita Ilei hagin volat
Per motu nsicdagiques. En mults
casos es
tracta d'interessos coaler

cials i índustrials perjudicats
P e r la llei prohibitiva, que han
10.at tete, • Hur, for2a ecintra el

paran republicà, no pesque aquest
sigui l'inventor i tarara responsable de la prohibiera de les be-

gudes alcohdliques, sind perquè
l'ha mantinguda astrietament.
Tumbé creiem que ha influit
en la derrota republicana la poditira proteccionsta que el (Joyera
ha segun. Tot regim de torta
protecció duanera, ranura cesent
legitim, perjudica alguna rataressos creats, especialment la
producció agrícola d'exportacid.
Els motius d'ordre económic tenen en les eleccions nordameric,anss una influencia molt mas
torta que en els pUlSOS euro-

peos.

Aix6 no vol dir que nitres caude política interior no Dailln
contribuit poderusament al restaltat de mies eleccions. La insistencia da determinados informacions
estrangeres a atribuir el resultat
desfavorable per als republicans
a la HM ' seca i a les tarifes duan•ares, pervé probablement de
l'interés que teuen nombrosos
Estats de veure derogades les
ses

al.ludides disposicions.

Es significativa rhostililat que
amb ocasió de les eleccions Ultimes Mostra la Premsa francesa envers el parta republicà dels

Estats Unas. No creiem que
aquesta hostilitat sigui deguda

per enter a ramis, aconómiques.
lii entra, en muela proporció, el
disgust que la política exterior
de Mr. Harding ha camina als
trance sos.

En resum, el resultat de les

eleccions del dia 7 ha fet francament dodenta la situara?' del Go-

vern de Washington. D'altra para

el -quasi-equillibri de les forces
dele doe grans partías nordarnericans fa tara dificil ji ntantentment de la politice de Mr. Harding con el canvi radical d'aquesta
A. ,ROVIIII I VIRGILI
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lar". No anden), pese, que la
consciencia artística de l'autor
del "Mal caçador" es, per mollee
maulle, nies fina i aguda que la
del genial poeta de Folgueroles.
No oblidem que En J.-M. de Sa garla te unes cançons de bells
contorne, molt cenyides, era allunyen el perill de la retórica vana
i de la profusió tereola.

SHIP-DGY
—Tands Garcis lieyirò avui a la tarda al Casal • Catalti d'Ola, el seu ¡libre
de canoas d'aparició inuninent.
—La ¡el nana entrara aparcirara el !libre de versos de Ala. Anioni Navarro
titulat "De l'infinit POCNIU".
—El professor Karl K jersmeicr, de
Copenhagucn, en la seva antologia de peeta de tot el titán hi ii, acollit versos de
Jean Atrever i d'A. Mascras.
ENQUESTA A L'ENTOR.V DELS
JOCS PLORALS
LI filúsof Cris:atol de Dorneacc ens
ha dit:
"Es en mi ats,,iaaa convirciú. la neceosita de precipitar la letal desaparició
dele loes Floras, d'un unacronisme
timós, si no corprenedora.- Comprenc certs
anacrunismes a Ang!aterra. Perú, aqui,
entre ',mitres, ara. en equesta formidable puja de catulanitat pervenidora i '2c-

l:toa, no.
Els loes Floras, degeneras, sensc
esplai i entreteniment de quatre andes
constituits en asseguradors d'un triomf
sense compctidors,—no cal que cxisteixin,
llons sap pe r endavant el /101,1 dele peetes vencedors, segons qui organitza els
loes i la composició del jura. Aixi, Pic
hi Ita critica ni estirad possibles.
Llorar: del cinquanLinari, havien d'haver mort honrosawnt els lora Fiarais.
Ilavien ja fet el set( ver06ble se -vi.
Servir-los, rom fin tniincro més de Pesta

Major, és envilir-los. 1 Tampoc ma.ssa

honrasen per al pacta que, ineautanscut,
i decebut, hi concorre.
En apestes condicione, eis Jaca Flosets eón una ¡cuita immoralitat col-lectiva, de les tuntes que soporten els homes.
No havent-hi saldó precisa, tenint-ne
mica tothom la culpa, ningtí no en protesta. 1 a la Ilengera, s-hi consent,—ara
que sanies d'energies reclama tsostra imI oriant tasca catalana.a fer.
110

L'avene mental que en celeste n'atas
any; há fet Catalutsya fans gran, que
imposa: una reforma_dels !oca Floras

tensament humana, el cabell e8perrucat i roig i la barba que porta san gairebé d'llome, els seus
ullets parlen mes que cap 'lengua. L'orangutan no té res de
bell, podriem dir que es mes Ileig
que un pecat. Però tot bi ser mee
lleig que un pecat, jo no conec
ningú, cap cara d'boine ni de dona, que .tragui aquella mena d'expressiia celestiareque tremola en
els ullets 1 la boca monstruosa
de l'orangutan. Aquest simi va
vestit amb una manta de pel-Ilarg,
espès, finissim, d'un roig fose i
ben pintat, d'una qualitat meravellosa, mes suau i mes flexible
que tots els renards i totes les
martes que duen les dones al coll.
L'orangutan té daniunt de tots
els simis el gran prestigi de la
seva mandra, de la seva indiferencia davant de tot. Els altres
simis que coneixem cauen en la
banalitat de voler entaular un
diàleg grotesc amb nosaltres, em
demanen un cacauet o' es molesten pesque els inquietem. A
rorangutan ja podeu anar-li amb
brees i amb segones de canvi;
ell us mirarà una mica sense donar-vos gens d'importancia i després s'estirarà poc a poquet,
rà desplegant aquells bracos mie
no s'acaben mai, i menyspreuantVOS d'una manera absoluta es girara 'd'esquena. I aleshores sectarà una bella estima amb un trocet de fruita entre els dits, estirant els llavis horribles sense
acabar-se de decidir mai. L'orangutan es la bestia que tant se li
en Una tot, que no s'admira de
res, ni es preocupa per res. Pece
no creieu que l'orangutan sigui
un poca-solta; jo he viel bastantes bèsties, i bastantes persones,
i una bestia sernpre Os una bestia, pere... un orangutan es una
altra cosa! Je) deia que no 's abila
amb qui comparar-lo;eentre , les

meses coneixences ho podría

fer, per por d'ofendre a roraugutan; i si elstsu'rostre, s el Masset.i els ullets i la boca i la barba, em fan pensar una mica en
una testa de Sócrates que vaig
veure un dia a la Glypoteca de
Munich, la manera de ser de rorangutan em fan pensar tambe
una mica en aquellos coses que es
emiten i que es Ilegeisen del fileso( Lao-Tse.
Edgar Poe, en la histeria tan
coneguda del "Doble assaseinat
de la rue Morgue" atribueix les
atrocitats d'un gran crim a les
facultats imitativos d'un orangutan. Jo estic cert que Edgar Poe
jeccions zoológiques, i he badat no l'avia vist mai cap orangucom una criatura de set anys, tan. Es impossible que Edgar Poe,
sdavant de l'orangutan del Bor- el d'O i el subtilissiin, atribuís al
neo, que val tanta diamants com misteriós simi del Borneo cap
pesa i Os la bestia mas fina del cosa innoble, ni cap fet de ferotiran.
citat bestial i torea monstruosa,
Supuso que us ha passat mol- si tiranas un sol moment ii 'talee vegades allá de tirabas rela- guas mirat els ulls i Ii llagues
cione directes entre els animals contemplat la deliciosa mandra.
i les persones de la vostra co- Edgar Poe vivia en una epoca en
neixença; a mi aquest vici de que els orangutans sols eren cocomparar i relacionar, el tino neguts pela exploradora i els naficat al inoll del os, tant, que per turalistes, ell hauria llegit quatre
fixar la idea que m'he fet d'una
!libres desorientats, i malgrat les
persona, no tino altre remei que seves preocupacions cientlfiques,
atribuir-li el man d'una bestia. Edgar Poe, com a biòleg, anava
A la casa deis' Arras d'Anvers
una mica Iluny (rosques.
trobat gairebé la meitat de les
Edgar Poe no coneixia l'orannieves coneixences. Des dels si- gutan; una nit a la taverna de
mis petitets cridaners, tasta-olle- Baltimore, davant de la seva botes i puca-soltes, que es pelen de tella de whysky, i caregolat per la
fred i grinyolen com uns desee- gran miseria, Edgar Poe, el ceperras, fine als cinocéfals mal- lestial, va engendrar la histeria
carate, i els mandrils rancunio- horrible. Si ell llagues vist l'osos, i un ximpance femella iras- rangutan del Borneo, ben segur
cible i baliga-balaga, un podia que en lloc de la narració extraanar evocant al senyor Fulano o ordinària Ii hauria suggerit unes
a la senyoreta Tal o Qual; per?, paraules pures i notes i profunentre els simis hi havia l'oran- des, com les que li suggerien Ligutan; l'orangutan ja Os una al- geia, Leonora o Annabel Lie.
tra cosa 1 /latiría estat de mal
JOSEP MARIA DE SAGARRA
gust intentar comparar-lo amb
cap
exemplar
de
la
fauna
rama,
na que tenim la desgracia de piltr cada dia.
•
1 es curras, l'orangutan és el
simi que t6 una fesomia mes in-

LA POLITICA

EL TERCER APLEC D'ACCIO CAcnn sitial - los i llavors
oda:aran el benefici d'una critica—;o,
l'absoluta suprrssid d'aquests loco, esdevinguts exangüe frévol joc".
J. M. Junoy, sense respondre ben bé a
la Postra enquesta, ha indicat:
"Del triple lema Fe, Pdtria i Amor,
caldria excloure'n en les leste: poetiques,
el darrer nsot. Caldria, per delicadesa.
Ele cants religiolos i patriótica poden
ésser d'utilitat col-lectiva. Els amorosos,
clan ordre tan Intim, no". '
Hem rebut nombrase, apinions supontanies que no reprocha/ti integroment per
II manca d'espai. El srnyor J .Torras i
Llopart opina que "cal asar servant i
enrobustint" els loes. El senyor F. Xi
Vilaresau, despres de descriurc'n t'actual
decadencia, formula: "Sols resten dos
catnins: el sane jament o l'abolida". El
senyor S. ROC.ä. R., amb paraules vehemente i ¡sietes, demana per els lace Floral, 'un caient ben catalanesc perqui
dryinguin eothnuIsaio pci nortre toble",.

TALANA

El tercer aplec comarcal d'Acciti Catalana tindrà Iloc a Berga, a carnosomente del desembre que be.
Actualtnent se n'esta preparant la rculització, els detalle de la lima unirem publican, degudament.
L'anunci d'aquest 'tau gran aplec ha
desvetllat un féroid entusiasme a rot
Bergadd.

AL CASAL CATALA DE
BUENOS AIRES
Al Casal Catad dt Buenos Airee, tan
atcnt a les palpitacions de la Patria,
dona una lectura publica de la conferencia "Els camine de la llibertat de Cata.
In ya" del nostre company NA. Rovira
i Virgili.

Acabada la lectura, li fou adreçat el
següent cablegrama:
"Rovira-Virgili. Concurrents acta tez.
taro camine lliberlat tramiten pailuzsid fe
tusiasla.—Pos4 Calgiá".

Full de dietari
Un trar.via nou
Reconec que el barceloni de naixença,
fill de b arcelonins—es el meu cos—re
glara ami: una tendresa gairebé ridícula
ele peiits esdeveniments que canzien
Pecte dels carrero o de les places. Qualsevol edifici vell que deseareis-, qualsevol font pública que s'estronca,qua;sevol
'lisia de tramvies que s'inaugura, guateevol linia de ripperts que plega, esa Onl
d'una emoció excessiva. I Es que, cesas-Ple
i fel, un home pregonament arrelat a una
tradició, valdament sigsi ¡ove, té cene
caients d'anca.
Dic airó per a explicar rintert amb qui
esguardat un transvia verd i blanc que
circula per la Rambla venint de les Ilunyates Arenes. Es trufara evidentmeni
d'un tramvia nos.
La seva color ',l'ha so/tat. M'Ise aclama que insensiblement m'havia avesat
a creare que els tramvies eres grocs amb
la mateixa 'naturalitat que la sang era
roja i l'herba era verda.
I resulta que no. Un tramvie no ex
necesariament groc. Pot ésser verd.
El nou tranvia que el senyor Foronda
ha tingut rantabilitat de posar en circulació despres d'una quants anys descollar precs i protestes, esta be. En el
fons no es diferent dels que fan el trajecte Gracia-Rambles, que també eslavo, Si. Perú, conté una renomció significativa: les seves Patateros, son extraordinarioment esbarjoses. Airó vol dir
que hi taba Inés geht d'e l a i menys post
asseguda; es drfinitiva, airó vol dir que
hi cabré mis gent.
Barcelona esta arriban! a aquel! punt
que
mis enllä del pum dote de les
citttats. La mobilització de les seves
Osas remita incómode i, per 'mol! que
faena les Companyies i les autoritats, trigard a deixar-ho d'ésser. El mera!, pariseno lambe' ha suprime seients per eugowntar la capacitat dels seas vehicles. Tola gran ciutat que, en un breu espai de
temps (entrada i sortida de la Pina) ha
de mobilitsar uns guante sentenars de
mil- ln
e s de persones, té aquest tristíssim
espectacle de les empentes i els asapaimente que assimilen les multitsals humanes als romas de besties.
Fa pena i cal que iothont faci el mä_rías esfore per remeiar-ho, enrorat jata
l'establiment de serveis nous i cl maloremeta de serveis antics; pero cal tumbé
no fer-se excessives Viure a
una ciutat d'un mil-lié d'habitant s , no
cesta millionari, sempre ha de resultar
un exercici una mica molest.
Sin4, guineo grades Ii restaries a la

vida camperola!

CARLES SOLDEVILA

Te* . 'hle catástrofe

La esquadra
italiana incendiada al
port de Nàpols
.

Quatre unitats destruí
des : Les flames rodegen 16 destroiers i
quatre torpillers
Roma. in—Noticies procedents de l'a...In roceintquen que un incendi, les causes del qual s'ignoren, sima declarat
el port.
El foc ha

acata( proporciona enormes.

Es declara a bord d'un navili de guerra

el qual queda rapidameat destruit

per lea
Grana quantitats de petroli encea
p.c.-Ano d'aquest
s'extenguesea sobre el mar pos-taut el foc a altres
navilis de guerra que no han tingut temps
d'allunyar-se. En el moment actual l'incendi continua amb gran violencia. Eh
destroyers ."Russo" i "Torre del Grecco", han quedat ja completainent destruits. El creuer "Aúlla" esta cecea i es
considera inuninent el seu eniuusament.
El cuirassat "liarsala" crema també
cendiat i es considera perdut.
Es deconeixen fina ara detalla de la
eatistroie 1 no se sah el nombre dc sict i mes
Les llames rodegen setze destroiers i
quatre torpiLlers. Les perdues actuals, es

eakulea la es1 441418 CeP tenarb de milions.-10g,
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Coco pele, Pest novele.
Mallorca.

47

‚le Sant FelIu, amb eärrega 'general.
Vapor aria-ami "Mallorca", da
Palma, amb cherna genieral i 71
paesatgere. Amarrat moll de -les

p

Vapor espanyol "Culera", ami)
eap a Gandia i

Crin:1 g2neral,

eseitiles.

Vapor e a panyol "Alberto", amb
càrrega general, Cap a Combina.
Vapor eapanyol ' Villa
Arares", aenh carrega grneral, cap
• Valencia.
Vapor rapanynl "Mallorca",
amb eärrega general, cap a Pal-

e

e

s

e

g

vapor

11.irea:ció Tel./e-Mica
CATALOIatIABANIL

e

ref. :1'010es nrch desti a 'horn..:

rrite al doctor Ramon i Caja!,
importan t tru suma en 8(9,705 oraeerns, 000r han ealet remeses: a la

Cambra Mercantil
La Cambra Mercantil d'aqueata
clutat va celebrar sessió ordinäria de Junta Directiva el di. jcus darrer, admetent dos socia
nous i prenent diversos acords
d'or d e interior.
Es donà cornete de l'estadi fet
per l'assessoria jurfdlca ¡leo ave-

n••111

6,9 9 .1 .9941•4119O4,101IC/418>O941IDDOESDOO 179 OttinC•4918 • SIEED74%
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56009
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Moviment maritim
Goleta eFpinroh "Comercio',

Valee!It eiltries

taltenya.
El s'umari compren: A.-Coneepte de. l'Etnografia; melodea i
earolee. B.-Pobles i mi/turca
irle-1;7N irme - (äteee4 -1' elPeft- oilturete a l'Asia,. Geertnia, Afriea
Amerirte). C.-Conceptes bäsica
per a l'estudi de la cultura pri-

e!'
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114

-
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e
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14 1/2
3 d'ordl 1 1 de

Bomba Moret,
" núm, te„
" 10,
Bentleth O,

El vinent dilluns, dia 13, a les
Sls de ! it larde. a la Faettltat de
Ellosnfia i Lletres de la Univeratent, el professor auxiliar
.1. E. Batista i Roca començar un
Curs d'Introduce ha a l'Etnografia i d'Etnografia especial de Ca-
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Latines narcem 4
Segares
Terceres
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e
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Drassanes. Consignatari, Companyia Tranamedaterräina.
Vapor nomen "Ottar Jerl", de ma.
Londrea, amb eärrega general. Vetee% teme;
setes.
"Vapor trolandea "Bcreniae", da
Atnarrat moll de Barcelona S.
Croe pernera, dr 121'74 rt 12,1110;
trinen, i cap-a Tarragona. • n
film mgona, tle 111'ne rt 11710.
Cmeet i gnatari, Cnademinaa.
Sense envite t prens per 1 On
Vapor espanyol "Santa Ana',
Vapor aspanyol " Sac". d Red8 DE COCO
va. amb mineral. Amarfat moll amh el sien equip, cap a la mar.
Alone amh enerts, a 120 Pettertee,
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$
general, cap a Mala:.
Pelma a 130.
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Vapor danes "Rollo", de Sun-I'orgenitmció
aorial
Per 000 quIlne.
derland, arnb càrrega general.. cärrega gen2rai, cap a Mälagl i
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r' (1 , vrdera. Amh el dneeer P rVapor espanyol "Canalejas', Fahrie-ant:
VPLORS - CUPONS
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Pencas blanc, a 2 pcsudes.
Ittiu uegre a 2.
Caneo de Tarragona blen e , a 9' te
ha= lama Logre, • Y.
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Argenttne. 44'0e.
Nruttee t den, 4350 ,
Ille, 3610.
Beche. 55500.
flenenheruen.
~t'asma, 2284.
Sel g lea, 749n.
Someta. 2410.
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Mercat de Llotja
'momee de la aMmerea:
El mercat de LlotJa ,ontinua anda l'entaima/tela de se:amenes antertors,
que ea ver O/ !I del tuatell.
. De blats ia Int11,11 parlar-le, pshy no

Fabrica de

Panas i

Priürat neere, a 222.
a 2.
Vilamtva
1.7u.n•da. o t.
0401041ell bIou, ß 2.
Man a, blanc o. a 250,
Macao& ue g re, a leatt
Xlietela blanca, u
tolera, s
lamcatell, a 4.
lactuat
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següent telegrama:

-Carnbra
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Mercantil Barm
- lona presa V. E.
nue si ha de portar-se diecussió
Panlament projecte Llei arrear
dament trigues urtoines, cope-

cialment mercantils tingui present bases prosentadea aqueix
ministeri per uostra entitat i si
no es posaible aprovació a baue
31 dese:abre prorrogui'a actual
Retal dura. Atectucama ealutaciou.-President, Ceba.*
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S'acortlä, finalment, cursar al
ministre de aränia i Justicia el

SOI ER

•

Duo. Lleons d'eixes scrrcs per P. Bujatto i E.Ve.-Adreti
Tc---cetz. Per P. Sugatto, E.Ve.nd .ren I Massarcézpel Mere,
Orçuestra
l'ezz.
..elz tenor vENDEttLt,,
ad ra. t radors de
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plum enge 12 de novembre 1922

senyor bisbe de Tortosa i
la Llengua Catalana

"

LA PUBL1C1TAV

porcionada amb la modestia de preciosa tol a dc roses amb una
alegada catalana, passant-tot sela institucie solemnitat que sola
puc atribuir al desig d'enaltir guit cantatriu del braç
l'art musical que tanta importan- del mostee Nicolau, junt al piacia, a nostra terra, ha tingut , no, on, acompanyadq, pel mestre
; Lamae de Grignon, va cantar les
sempre.
L'objecte d'aquesta fundació de 1 següents composicions.
dotar amb una quantitat que s'ad- ''
I - —Aria "Ah ritorna", de rapejudicarà peribdicament, a judici re
trionfo di Clelia", de C. W.
d'un jure t competent, a un deis Gluch. IL—Aria "Zeffiretti", de
deixebles de la nostra Escota l'òpera "Idomenes", de W. A. MoMunicipal de Música, que mes es zart; Ill.—Cançá popular "L'emidistingeixi per les seves aptituds grant", d'En Amadeu Vives.
i que necessiti una subvenció per
En acabar la distingida i ern1.0
a completar els seus estudia a nent cantatriu fou ovacionada
l'estranger.
llargament pel notas-larde i selecta
El senyor alcalde precisara, auditora
d'acord ami) el director de t'EsEntre la distingida concurrencola Municipal de Música i de cia hi veiérem les families de
l'Orfeó Catalä i aquellos altres molts regidors i personalitats
persones que ell cregui conve- distingides barcelonines.
nient, els termes i condicione
Ademes, junt a la presidencia
d'aquesta fundació.
hi velaren) els regidors senyors
resta
sois
donar
les
Em
Morera, Escolà, Naves, Tomàs,
grano mercas als senyors
Sabater, Bosch Labrús, Matons,
Excm. Ajuntament i a totes Sanfamaria, Tusell, Blajot, Martí
les altres persones que amb Ilur Esteve, Palau, Plaja, Junyent i
presencia han donat una mejor Capdevila. Hi eren Lambe els seimportancia a aquests notes.
nyors Lamote, Canals i Pellicer,
Mercès a tots.
l'eximi violinista senyor Costa,
en
contestar-li
L'alcalde va
Busca, Sute, i els alta empleats
breus paraules, liegint despres municipals senyors Planas, Vidal
l'acta de la creació del "Premi i Guardiola, Tenas, Pi i Suiler,
Barrientos" que fou signada per Rodea Buxaderes i Brandoly.
la seva creadora.
En acabar el colmen la senyoTot segun va celebrar-se un
bonic concert; tocant-se les eC- ra Barrientos va desfilar del braç
güents composicions: "Concert de l'alcalde, dirigint-se al saló
l'Alcaldia, on la majoria de
en sol menor", de Max Bruch, pel de
violf senyor Giménez, acompa- regidora presente volgueren signyat al piano pel mestre Toutäs nar l'acte.
En abandonar les Cases ConsisBux6; "Sonata en re", de Bäch i
de l'Alcaldia
"Allegro appassionato", de Saint torials l'automòbil
Saens, pel violoncelJo don Ga- conduint a la senyora Barrienbriel Rodó, acompanyat al piano tos i l'alcalde, fou aplaudit noper don .1. Suñé; "Soborno", de vament pel nombrós públic que
Chopin; "El somni i l'amor" i Iii havia estacional, al vestfbul i
"Campanella", de Liszt. al pia- porta de l'edifici.
La Cesta resulta altament simno, per la senyoreta alargarida
pàtica i Huida i d'ella en servaran
Chala, que fou ovacionada.
bat assisDesprés l'alcalde va fer ofre- grat record tots els que
na a la senyora Barrientos d'una tiren,

respecte de lo Judiciari y Procesal y altrament per no constarli
a este Capitol de Ordre Real suposa sa Ilma dissentin en ¡novares lo referit fentse este Caratol Singular, peró eue semva los
haja y conste que elle estan
promptes a obehir los Orden .; de
sa Magtat, (q. D, g.)."
No cal pas que el Consell Directiu de la Unió Juridica Catalana analitzi l'esmentat decae-t
i tracti de determinar la legitiinitat d'equiparar un hisbet. a una
Audiencia subjecta exclusivament
al poder d'un envere que procedia rer "derecho de concpasta",
pe r qua a ja ron abastament qua'Hiena despres da la morl del
senyor Miquélez, per ! 'acord carilurar dictet adede vaeanie" en
ja 1718
FeSSÓ de tr, de febrer
aeord que a l a lletra din cum segarla:
"Otrosí los Srs. Capitular e s sobre lo propuesto por el Sr. Canónico Riu, y atendiendo a que la
experiencia y pràctica de haberse hecho y publicado en la presente Iglesia las amonestaciones
y otros papeles de meses aträs
hasta ahora en idioma -castellano ha mostrado y enseñado gran
novedad y graves inconvenientes
en el pueblo por no entender este aquel para manifestar cualquier impe dimento, lo que es en
gran deservicio de Dios y perjuixio de las almas y attendiendo asimesmo a lo dispuesto nuevamente por el S. C. Prövincial
Tarraconense 'celebrado en Ge
-ronadecfrmiadconlprescrito y ordenado en el Sto. Concilio de Trento de que asst dichas amonestaciones como los
actos subministra los curas se
hagan y ministren litigue vernaDE
cilla .et materna, la cual es catalana en esta ciudad, por ser del
LA PUBLICITAT
Principado de Cataluña y estar
tambien así dispuesto por otras
antiguas Constituciones Provin- A quina hora convindria cociales y. Sinodales: Deliberaron
mençar els espectacles
que a cetrero se hagan y publiquen
las amonestaciones en lengua canocturns?
talana para que assf mejor las
EI paree d'En Farrean Catentienda el pueblo, y lo mismo
ees
executen los curas en sus actos,
En Ferran Bayes, l'empresari
y en el continuar los bautimos
en los libros dändoseles por el del "Principal Palace", assegut
dicho Sr. Cara Riu esta orden pa- en un tamboret del Bar, ha resra observarlo, como también el post a la nostra enquesta:
—Jo no sé ben be a quina hosecretario describa i contanue en
adelante los acuerdos y delibe- ra convindria cotnençar els copeca
racionea capitulares en lengta tabes noettirns, probablement
materna conforme antes y no en les nou, pelee) slaurien d'acabar
idioma castellano, por no prac- a les dotze.
A París, a Londres, i a tot
ticarle tampoco los demäs litres.
arreu acaben aviat i em trobo que
Cabildos de este Principado."
lea
arietes que treballen a la
No es lA noticia que aquesta dellos angleliberaeió fos revocada per cap "revue", especialment
dels successirs del senyor Migué- ses, van desorientados i cansades.
Altrament, molla part del
len de Mendaña Osorio, malgrat de
Feedemä s'ha d'aixecar aviat
no haver-hi hagut a Tortosa fine
l'any 1858 cap bisbe catalä , Aixf, i no pot resistir l'haver-se de fidones, la introducció de l'idioma car tard al Hit. Pele noctambule
els cabarets.
oficial de l'Estat espanyol en aque ja queden problema
sempre m'ha
Aquest
Ha Seu no solament no té a favor seu cap precedent legal si- preocupat. Espero la propera
ne que ha d'ésser per força junta general de l'Associació de
una violació del dret establert i Propietaria, per a proposar que
els precedente que sembla invo- els espectacles de nit s'acabin a
car en la seva novfssima dispo- les dotze.
I encara vaig mes enllä. Si la
sició l'actual senyor bisbe de
Tortosa senyor Rocamora i Gar- mey a proposició no s'acorde, ben
ete no terkint cap altre precedent segur seré jo sol el qué aixequi
no
legal que una ordre revocada i el teló a les nou en punt.elIteal'esperit regalista de la qual i de em preocupo de si tindré
servil subjecci ó al poder reina el tre ple o buit; peden estar semateix sota el punt de vista de gura que es comenci a l'hora que
tothom que exerceixi un ministe- es vulgui i que sigui al preu que
ri a Catalunya que considerant- siguin les butaques, quan un eslo exclusivament sota e1 seu as- pectacle es verament bo la gent
pecte canitnic, ve pel seu mateix hi va , 1 encara. pel mmt gust,
text qualificat, senas aus calgui suprimiria les funcions de tarda,
àdhuc les del diurnenge, a fi de
cap comentara
donar un repós als artistes i no
hi perdria ni un cèntim, puix
m'ho compensaria la mejor venda d'entrades generals a la nit.
Al Saló de Cent
El paree dels espectadora
"En aquesta desarticulada pregunta, una mes d'aquell emano'
d'interrogants que bou' deu ferper a resoldre el problema de
Amb assistència d'un pilblic el següent escrit de la distingida se,
la proporció d'hores de treball,
letal distingit i nombrós tingué artista:
d'esbargiment u de descans, dolloc, abans d'ahir a la tarda, al
"Senyor alcalde:
nant a cada cosa el temps que li
Salé de Cent de les Cases ConFilla de la nostra benvolguda pertoca, es mon parer, que els
sis torials, un concert, en el qual ciutat de Barcelona i havent fet
espectacles nocturns el mateix
Pren gueren part escofina ele- els primers estudie musicals a poden cornençar a les vuit del
mente de l'Escota Municipal de l'Escota Municipal, durant la me- vespre (cono es fa a París), que
M úsica, per a testimoniar l'agrai- ya carrera artística per les difea dos quarts d'onze de la nit, coral
nient d'aquesta institució amb rentes ciutats del món, sempre a Madrid. El viurer avançat o renektiu de la creació del Premi he tingut viu en el meu cor aquell
tardat, el viure de dia o de nit,
'afasia. Barrientos" per als alum- record de la me ya infantesa.
el perdre temps o aprontar-lo el
nea de la dita escota que es facin
Es per absä que tantost els reposar o no el neeessari, es qües
ae reixedors d'aquella distinció a meus mitjans m'ho varen permei de voluntat.
ludid del Patronat que es crea- tre, vaig pensar instituir, en vida tiead'organització
El ciutadä de Madrid no tremeya, un premi, pensió o borsa
re amb aquell objecte.
L 'eminent artista arriba a viatge que unís per a sempre el balla pas mes que el de .2arts, i
rA juntament a dos quarts de set meu nom amb la benemerita Es- no obstant, aquest pot sortir del
teatro a un quart de dotze, i el
de la tarda, acompanyada del ca • cota Municipal de Música de-Barte dridic d'aquesta Universitat En celona, i més grat en aquest mo- de Madrid n'ha de sortir a les
J eses Sänchez Diezma, essent re- ment fer constar que en aquest dues. Dones si en la qüestió de
d'hora de començar els esperasbada per l'alcalde senyor mar • propòsit he tingut la desintereseles de nits, París i Madrid s'ora
(Mes d'Alella a l'escalinata d'ho-, seda cooperació del rostro glo- ganitzen el temps d'acord amb
nos.
ries Orfeó Català.
nur vida, jo creo que Barcelona
La g ran eantatriu feu la seva
Els alzare de la guerra i ale ntrada al Saló de Cent acornee- tres circumstàncies adversos que ha d'establir lambe una nova rea nda de l'alcalde senyor mar- han trnebalsat el món durant glamentad() total, ei es vol que
sigui eficac i per tant, ha de comques i del senyor Puig i aquests última anys han reduit prendre hores d'escotes, despatx,
Cad afalch, president de la Man- l'alcans del meu propòsit, la roacom unitat, als quals precedien lització del qual s'ha anat ajor- calcines, espectacles, etc., etc., i
en aquest sentit sola em cal redot anardies de gran gala.
nana fins a trobar un moment petir do qué modestament deia a
N a Maria Barrientos prengué oportú.
"La Veu de Catalunya" del dia
s eient a la presidencia,
En trobar-me ara a Barcelona
asseient.»
12 d'agost passat: Barcelona, que
Pe a la seva esquerra l'alcalde, amb motiu dele i:oncerts que
el s enyor Marques d'Alella,
s'han donat al Palau de la Mú- fa?
i
eis
X. TtisEn."
'llenyors Puig i Cadafalch, Tusell, sica Catalana, he decidit no abCONCLU810
labet. Millet i Palau i a la saya sentar-me'n sense deixar esdr
Encara que l'excel.lent voluneta ele senyors Maynes, Sana tablerta aquesta fundació, qual
chee D iezma, Nicolau i Morera.
lat dels Ilegidors segueix fent
acte, amb afectuosa deferencin
Tan promte enagua fet anona s'hi ha volgut associar l'Excita honor a la nostra enquesta i teel , el cap
Ajuntament de la ciutat, donant- nim un feix de Iletres per publidel cerimonial de l'AIantamena .aeayer itii4 va Wat la una »4~44 Patr dospro- car, creiem que a llores d'ara he

o havent-Se rebut encara cap
aspos ta a la comunicació que al
seayor bisbe. de Tortosa fou dirigitia Per la 'Unid Jurídica Catalan a ", el Censen 'Directiu
eaquesta entitat, amb el fi de preparar el corresponent recurs de
Gaeixa a qui el dret pertoqui
itibue essent notori que no poden
afect ar a la qüestió de principia'
plantejada, ha procurat investigar els precedents de la inlrojarcia de l'idioma oficial de l'Esta espanyol a les deliberacions i
tete s de l'ExceLlenttesim
aaquella gloriosa Seu, resultant
çue II de març de 1717 el hisbe
dan Joan Miquélez de Mondarla
()ser io, natural .de Cubillos, a la
provancia de "León", i per pertänyer a la familia del marques
(Pastorea i Villalobos, amic per
sonal de Felip ar. que foil qui el
presenta per la Seu de Tortosa,
de la qual prengué posessió en
1715. donà el decret que literalment diu com segueix:
"En la chirlad de Tortosa al 1.•
del mes de marzo de 1717 años,
so Ilma. el Sr. D, Jtmn Minguelez
de Mendafia Osorio, obispo de esIgla. y obispado, mi señor,
del consejo de su Magta.Dixo que
'uor medio de su vicario de Grer
in g) y de Dr. Melchior Rovira ha
erdenado dos veces que el Rdo.
Cabildo ponga todos sus neuer'dos y autos en lengua castellana
psi cuanto el Rey ntro. Sr. tiene
mandado en sus audiencias de
toda la corona de Aragón se rica
loe en esta lengua i que los
Esnos. o notarios pongan en ella
laminen todos los autos y escrituras, y esta ley real como directiva y gubernativa i económica
fundada en grandes mäximas y
enones Obliga a todos, y es rebelcae y desobediencia a las files.
erdenes no cumplirla como se
saco en la curia Ecla. Mando se
notifique al Rdo. Cabildo assí lq
cumpla pena a cada un a de los
'que fueren inobedientes de que. Ire ducados de plata y que lo mesmo se notifique a Juan. B. Sescd que no lo escriba en lengua
catalana pena de privación de su
oficio y de quatro meses de carcel y que se ponga testimonio de
obedecimiento y cumplimiento. Y
per este auto que firmo su Ilma.
ese( proveyo y mando.
Ju. Obpo de Tortosa
fui presente
Por mandato de S. I• el obpo.
mi señor
Ambrosio Simo pbro. nott."
Comunicada l'ordre del senyor
Ilfignalez de atenderla Osorio al
Capítol tortosi, en sessió 'de 15
de mere del mateix any 1717, deliberaren Pis capitulare
"Se mane com maneren a mi
kan B Sesé el seu secretari ho
executa, a defeco aixf punfbalMent en los -acorde t delliberatenis capitulare i ab esta for
tnalitat de paraules ne fassa fee
en resposta al peu del manto, de
sa Ilma. del primer dels corrents
notificarlo die dos "dissentientibus vero exprese ab hac deliberatione" Dnis. Cancis. Antich et
Gombau qui fuerunt voti que attés lo avis se tingué del Sr.-Cange.
Cortes sindich de Barna. de
ro hava rse inovat en ningú deis
Iltes. Capftols de este Principal.
semblant cosa, sine ques praotica la ordenata de les delliberaemes capitutars en la llengua
colgar i materna com fins assí
teas haver teng-ut ordre real per
mt r entrari si sets entonen have riny pera la pràctica de la íleogua castellana en los tribunals

El Premi Maria Barrientos

L'ENQUESTA

assolit de sobres l'objecte que
Ii havtem assignat.
Els diversos comunicats, amb
unanimitat gairebé perfecta, han
procg amat el seu parer favorable
a l'avenç de l'hora de començar
els espectacles. Gairebé lote, en
diferents tons i amb di/erents
argumenta, han defensat la conveniencia de fer ei teatre compatible amb una vida normal i
morigerada. ¿Que seure en una
butaca a les nou, comporta so
par a les vuit en punt - í anar de
dret des de la hidria a casa? No
hi fa res. Per a realitzar aquesta
performança ningú emmalaltir.
En canal, amb el regim actual hi
trobem pérdua de salut o minva de feina. L'home que es coliga
al Hit a dos o tres queda de
dues i ha de llevar-se entre . 7 i 8
del mal?, no pot competir amb el
que a dos quarts d'uäa está dormit com un ängel."
Per torva els espectacles han
de patir (raques. estat de coses.
Le gent de teatre (amb l'excepció d'En Bayes) tot i reconeixent el mal, s'ha mostrat escéptica respecte a la possibilitat
d'un remei. "Els empresaris—ha
dit un d'aquests—no sabrem posar-nos mal d'acord." "Mentre no
suprimim les matinées"— ha dit
una distingida actriu—en a bi ha
res a fer." "Com que avançar
l'hora de tirar la cortina enlaja
re—ha exclamat un popular actor—vol dir canviar tot l'horari
dels barcelonins, no crec que
aconseguiu res amb cia vostra ben
intencionada enquesta."
I be. Nosaltres havem acona
seguit tot el que podíem aconseguir. Havem posat en evidena
cia la unanimitat dels ciutadans
en un afer ciutadä. Podem dir
que a Barcelona tothom creu que
el repartiment del dia entre la
feina i ell repás, entre l'esforç i
l'esbarjo, és una cosa simplement
estúpida, Vet act un' resultat.
Ve't act l'únic resultat que pot
obtenia un diari, Iluitant amb les
seves armes genuinos.
Si en lloc d'eSser un diari
sim una autoritat civil amb jurisdicció sobre els espectacles,
us ben assegurem que la cosa
canviaria d'aspecte. Es una Ilegenda creure que els barcelonins
eón una gent ingovernable. De
la mateixa manera que el desa
aparegut governador Martínez
Anido aconsegin (un dels seus
comptadtssims encerts) que es
deixés de fumar a les sales d'espectacles, un hora aconseguiria
que eis teatres comencessin la
(unció a les nou i l'acabessin a
les dotze.
Adoptar una mesura rom la
que proposem, domares d'un plebiscit o referéndum, no fóra pas
un acte .tirànic. Fóra un note
d'elemental bon govern,

Parlem ne seriosarnent
Comentaristes de les mes diverses procedències han coincidit en la caracterització de la societat contemporània assenyalant-ne d'una manera sintética: la
predieposictó critica que la desHiga de tot; el predomini de les
essencialitats per damunt dele
elements accessoris, la formulació apressada de la vida mes.enllä deis termes estrides
i de la normalitat ben
estant deis sentits per massa afinament de la sensibilitat devegades o per l'exercici preferent de
la potencia sensible del cerebralisme.
La minuciositat de l'anádisi ha
portat els nostres contemporanis
a extremar präcticament Ilur caActerització sintética, bé per
reaccione violentes i per la proclamada sobirania dels exereicii
corporals; be per la composició
retrospectiva dels anys d'infancia
i d'adolescència.
Hern vist repetir-se la gratia
literària d'aquests estats de cona
ciencia. Hem vist l'assaig de novel.lament de la fadiga i de da
curiositat modernes. I sempre el
resultat era l'eixutesa de l'abstracció que de tan lúcida es feia
impenetrable a la comprensió mit
jana del públic i era lambe la
banalitat per excés de saludó
no compartida. Un borne havia
d'assolir la total eficacia d'imposan a tothom cense que li diguin
obscur, sense que li diguin suportIcial, la suprema concreció
dels nostres dies.
Un home. Altres ternas haurien
tingut un poema. Avui tenim un
-borne, el qual venç per l'expressió, no per la paraula. D'un home del qual almenys en tenim el
dubte, no podrà quedar-ne el busa
que visqui mes que la ciutat.
Aquest borne es Charlan. alijen
només de sentar-lo anoinienar?
No anéssiu depressa a judiear-lo.
La primera paradoxa d'ell que
ens g.uanya l'atenció es aquesta:
Cal parlar-ne molt seriosament.
Tot el que hem dit del bandeja-.
ment de les superfluitais accessóries i de les previßions cerebrals gairebé matemàtiques i de
la superació critica dels nostres
dies, ve compres en l'art que 65
.
Cerpressió d'aquest horno.

ELS TEATRES
TIVOLI
A prec de nombroses Camines
admiradores d'En Morera, l'empresa del Teatre Linie Catalä ha
organItzat una tanda do representacion. del "Don Juan de Serrallonga" o preus popultirs, que
tindran lloc el dilluns que ve.
KURSAAL
Dilluns s'estrenarà la gran pel'Mula "La reina mora", basada
en l'obra dele germans Quintero,
els guate han escrit ele tftole dele
quadros. La 171158iCa ha estat
adoptada pel mestre Serrana, autor de la partitura de l'eementada
abra teatral,

Tot el qué hem dit lambe da
la superstició de la cultura ffsica
que ens apressa la vida i de l'enyorança deis primera anys que
ens la dil.lueix melangiosament,
ve alai metete compree en l'art
amb qué aquest fa plästice l'expressió interioraaao
1.1 r1 eritle eeeentirt dänfant.
Iréq'S aci el creador de les n'ara"diixes que eón nes veritats con..
temporäniee
Gosarfem dir que es el tradue-*
tor lirio mes pur de les gestes
contemporànies. Universal perque,
el seo lirisme s'esquematitza fine
als termes de la mes primärit.
senzillesa.
Pallasso de Nostre Senyor,. cos
si ja llagues inventat un respir
nou per damunt del lié i del mal
de les paraules dels homes.
I com els grane pallassos, vena
ceder de la grolleria, amic de ilea
.multituds i alliberat de l'obsessió sexual que marceix l'amor de
les criatures humanes.
¿Torneu a riure, recordant el
posat que fa davant vostre
lot?
Potser ens acostartem a l'es-'
garrifança de la tragedia si d'el?
com dels nostres dies sabfem me..
surar-ne la soiedat inhibida i penetrant alhora d'haver aguditza t.
l'anälisi i haver perdut la parau
-la.
No tot es perdut, per& si no
hem perdut la rialla i sabem les:
dolors que costa.
Per aquest camf, Charlot, m'U
tic augmentat d'infant, si podia
parlar, no t'era dificil que cantee
el món com la deliciosa "Pina"
de Browning, la gran ingenua
vencedora del mal:
Tot l'any és dins el maig
el dia dins de l'alba;
quin repiqueig que fan
les gotes de rosada!
L'alosa és dins l'oreig;
l'oruga dins de l'herba,
i Deu a dalt del cel...
La terra és molt ben fetal
I qui sap, cal tembé parlar-ne
seriosament, si es veritat dita
del nostre poeta que una veis
pura de noia i una dolça cançó
poden redimir la humanitat
J.-M. LOPEZ-PICO

Couperin el Grand: l'esforç mateix de tots dos, no per pintar,
sinó per suggerir imatges pal
de
la
Música
CataPalau
rn1tjä dels ritmes, dele sons
lana :: Concerta de músi- de les melodies. Ravel més proca antiga :: Wanda Lan- nunciadament que son model,
dowska I Marta Barrientos d'un principi, s'ha daclarat darmeA jutjar per la coneurrencia ex- rarnont devot fervores dels comtraordinaria i distinida que ha positors del sigle XVIII. I es cuaststit a aquestes sessions da rtes remarcar cóm un mateix remúsica antiga, es podria assegu- finament esteticista uneix Wanda
rar que l'art delta compositora Landowska, la incomparable in -,
dels sigles XVII i XVIII, que arnb terpret, amb els dos música mea.
tanta constancia i fervor defensa demos esmentats.
i propaga Mad. Wanda LandowsSegurament l'art da Mai. Len-,
ka, actualment en coll.laboració dowska ha guanyat montes adapde Maria Barrientos, guanya tes en les sessions que acaben
.
nombrosos adeptas.
de donar-se al Palau de la MúNo obstant la sinceritat d'un sica Catalana. Es interessant obauditeri tan esptlendid no és del Servar la continua barreja de vica
tot diàfana. Indubtablement hem tóries i decepcione que es prosa
de comptar aqui amb la podero- dueixen entre l'auditori i l'artissa suggestió que produeixen els ta, Huila en la qual quasi be semnotas units de dues artistes emi- pre, per no dir sembre, la darrera
nente i també, sobretot, amb en surt vencedora.
aquella intuició del públic eleNo hi ha dubte que avui son
gant, per compendre devegades
clavicèmbal de sons cäLlaas,
per afinitat subeonscient yo que bell
molt mis fruit pel públic qua
significa refinament i distinció en es
alguns anys encera. Voltaire,
el terreny artistic.
comparant eh piano amb el claI, en efecto, l'art que Mad. Len-. sacembatt,
digué del primer que'
dowska propaga és un art evi- era un instrument
"tapageur"..
dentment aristócrata, cortisä,
allunyat del poble, un art, que el Dones, observacions semblanti.
merit principal del qual, diu Ro- a aquesta, les tasan sentides
passats colmarte, comentant
mala Holland, degué consistir en ele
el moment en que /dad. Lanl'elegància, en la "souplesse", en dowska deixaba el clavicembat
li ' puresa dl gust. D'aquf el seu per a executar al piano.
mutig • lleuger i divinament fria
els moments en que
vol, devagades majestuós i sem- el Recordern
públic ha quedat sincerament
pre espurn e i s t de gràcia i d'es, tetina
com, per exemple, en les
prit.
L'exuberància romántica emite-' delicioses peces ehe Rameau, rula el clar cristall d'aquesta muS- bienes d'"esprit" graciosament
sica sovint femenina del siscents suggestives, toltuladee "Les Cyelopes", "La Follete", "La Jo-•
i del setoents. L'enriqueixement yense"
1 "Les Sanvages", ale(
progressiu de l'art dels sons ens
la fa considerar avui, de primer com la bella "Ciacona", de
de l'aisles'
antuvi, un tant monótona i cona Pachelbel; "Ground",
sense dibuix precie. Wanda Lana Purcell, i "Les Tamburins", de'
dowska diu que entre mil música Couperin el Gran, que van asee
actuals amb prou feines troba- I bisats. Esmentem també la "Ga.
"Bourré" i "Echo" de Iras
riem deu que sabessin distingir I vota",
francesa", da Bach, senun fragment de Lully, d'altre de bertura
se oblidar la sonata de Ilaydn
Rameau o de Gluck. (Musique an- I que
Mal. Landowska executis Me.
cienne).
ravellosament al piano, i el deliculpa
serà
aleó,
no
tot
Peró
dels nostres pobres oits viciats? ciós "Harmonieux Forgeron", de
Hen's aqui la teoria de l'exquia Haendel.
I En les 'Mimes sesslons Marta
sida artista polonesa.
Malgrat l'adelant progressiu de Barrientos estigue molt mes sela música, la bellesa indublable- , gura de ven, imposant al pública
alhora,
ment, roman eterna. Res t6 que son estil sobri i sensible
veure una cosa amb l'altea. Quin apropiat al genere , que actual.
oprobi per nosaltres i per a nes ment conreua. Expressa magisa
generacions que ens seguiran si tralment l'aria da Bach "Ectate
un dia tos oblidat per a sempre en sangdots, triste coeur..."
el nom de Pallestrina de Bach i de "Le trist chant", de Haendel, el
Mozart! Dones, igualment 1 en qual fen gran efecte en el públie •
altre nivela aquests compositora per la emoció qua hi domina
del XVII i XVIII quasi be deseo-. per les diticultais considerables
neguts o coneguts deficientment que conté per a la cantant. Ma.•
a travers el frenesí romäntie, me- na Barrientos, a precs de l'audi.:
reixen nostra atenció a fi de tole, ens feu oir novamant lat
que llur art flnament espiritual bella "romanza" de Beethoven,
"iAh. parada!" i "Zetiretti Lusime
no quedi injustament °Melada.
Pere el cas do Mad. Landows- ghieri", de Mozart.
La cantata "Orfeus", cle Niro.
ka no de pas un fet aillat. Flxem-nos que els compositors lau Clerambauet, d'un expressiu
moderns temimos de mes fra- i emotiu dramatisme, va cloure
pant originalitat, Debussy i Ra- aquestes interessants sessiona
vol, eón influenciats per .11urs de música antiga en les que ha
músico compatriotes del XVIII, • Wat digna per Iota enneeptee,
Pole guate senten una significa- deis majors elogie la intel.ligent
uva devoció. Mal Chantavolne, col.laboració de crees admirable:y
súbtilment, retuerce un tret es+ artistes: Maria Barrivotos i
da Landowka, 4
M,
sencial oomá mdre el primeC
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La »siga franeEsa al slegia XVIII
atad. Wanda T.andmvska ens °berra-fe fraacesa, plena de trescor." (1)
b a tee nsea un bell doeumentat
"Convé remarcar que en la
treball reate solare la música
t'aneen del ecee XVITI. Acredint música instrumental i principal- amb :non, de gust a l'amable gent rnent en la choral i en les dances, els franceses san imitats a
tilesa-toolt9reeists, ehmeneem
an ae a publieneia. tot arreu, restant sempre inimi
gui'damerit 'iaee
N riega anelle7r 10 , vmoftdittlyete- tablee. (2)
eebiaa obstant, Mattheeon Peale:d,wsüa' riaaa 'hh
brc rteue'st art del eettenta, tan ah 'portar cenia ¡emitan per son
istament oblidat i qual temperament de polemista i ataella es as-ui en dia la mes fer- cä amb vehemencia els , successors de tailly.
venta pm/traedora.
"Compten rarament—diu—amb
AJ mcu ton amle fenaments seriases, per() sufiEcorchcville
eiercia
i constar:da no ella hi
Juli
manquen. A tot moment, usur"Ers frarceeos rd tenme me- pen el nom de Linee qui fou
'elea ni anden tenir-la, o si, per nie que mereacia la glória... Pe"cas, algun dia en lingueesin, se- rano hi ha prou anda escriure
ria plljer per a elle" ha decretal
algunes oberturetes o una petate
eaolenanrniment J.1. Rousseau en "suite" per a clavicembal, amb
la seta farreen •Leltre sur la una gran "en téte" parisien;
musa:me, franents-ela
aquel] qui desitgi assollir una rebaatilanana defensat rabel pulació universal cal, almenas,
Lausacr, l'anega:a simplicitat de que sigui universa l ert la seva
Lully, qui féu les delfcies de tot professió." (1)
un eegle, l'emotivitat del recita"Ute
u cert gran ccmpositor cm
lit/ de Clerarnbault, l'encis penal- fa el retret d'haver parlat dele
ved de Lailamie, l'espera vita flau- francesa en la meva "Orchestre"
gel', esaontani de Campea, (i) amb desenvoltura; aquesta insiLes diseriaciors, ls epigrames ;macla jo la rectifico perqua no
en vera i en prosa, els Paleas, si- as (record do cap manera amb
gui per a defensar la música les meves idees, les guate eón de
frar,cesa, sigui per a alacer la teta considerada per als franPediera, van ploure de toles ban- ceses, principalment per a la mAdes:
sica instrumental." (2)
ese alanceo:a qui rapandra?
Respecte ä la música de cana
Le public par de velas murmures, Matthesen es plany de que als
Les écrivairs par des injures,
joves franceses s'esforcin massa
Mais llamean par un opera. (2)
en venjar els italiana, perdent
ro
so's
aemb
uta
ópera
llaI
aixi Hur natural i llur lleugeresa
meen riera la manera de venjar trieló.-Bcet, aconsellant-los que
la retasica francesa del raticel
prerguin per ntedel a Lully i alÇue . Vletvia lleneat el billa filaemes dels sea successors raes
s f, amb les sevea etlbservaliors celebres aleara que eta llesur notre instiret pour la musines.', (I) Pera ço en que els
te:Je". El P. Casi'l (3), M. Casot- franceses van esser, segons ell,
te (4), M. Iso (5), M. de Moinsuperables i senle Parid (6) i multa altres varen absolutament
se igual, foil en la música da
ea
música
frandefensar tenehe
darma; "aquí cal que el model
cesa. Pera Rousseau pesseia la franzes faci Ilei, perquè lla FreeUva autoritat reafermada per ea ee i sera en tot temps la veIota l'armada poderosa deis en- rilablz escala de la danea."
cicleaediates. „Ele "Dttfons" van
. "Els daneaires dols grans esésser baleas; el -Cele de la Rei- cenaris allí com els cerepositors
ne", nit-aaagrupaven ets fervents de..leatre, (amen estudiar a fans
da Pan feancas, cecee triondar; aquest estil. Trobaran l'afirmana obetant, les acusaeions del ea aeiú del que die, a les Corta mes
a pesaren llar; importants d'Europa, en les que
tadä de Ginebr
temps encara .sobre la música les aperes i eI gratis "ballets"
frarceas i contamina fins als nos- aó.n semare ajustats a re gles ppr
tres dies.
mestres forea experimentats
M 'ha semblat interessant cer- l'estil fearices; tenia en (Trivio
car (mines varen ésser les Mal- que jo no parlo aquf de movi'tiene (lela grane alemanas del mente, parlo de música. Les obres
segle XVIII soh;.e aquesta m'As- de Lulty cc nstittieixen hei per a
.
ta:a sola quin penó s'agruparen? tot el nieta".
Scaa el de Fra p ea o sota el d'IEa aqueet 'libre, Mat.theeon
t à lia? I ço que encara , es mas (I) coneagrä encara nornbrosos
interessant: reconegueren l'exis- capitule a le comparaeia -entre
antera, ele decorats, les dances i
tencia d'ui.a música francesa?
Llevat de Gluck, cap dels ale- la irtiempretacia dels franceses,
mare-s va prendra part oberta- italians, alernalsys i anglesos, d'en
rneret en la querella entre da- resulta que Mal theson i els sea
liaus i franceses, querella la d'a- ccrupatriotes coreixien la músiquest a la qual no es deix ii d'a- ca francesa i la tenien en clon
eornenar, naturalment, querella al( apreci, preferent-la devegad'aeeniany., (1) Acabat d'arribar des a la italiana.
allana i peic al correut encara
J. S. Bach no ene Ira deixat esde la unlaiea Ira:mesa, Gama va crits sobre esletiea, pera Felip
escritas en una Iletra dirigida al Manuel Lach en son "'ersuch"
(2) es lamenta de que la jovenredactor del "aiercure de Frantut dc eon temps ignota da múce ': 'L'estudi que he fet de les
obres sobre la música del famas sica del franceses, que serví sem
Rcusseau de Ginebra, la l'enea pre de ruede' als seria predecesentre nitres, en que fa l'auäliei sors.
Les idees,de Mal theson deuien
del monólec de l' e Armida", de
Llltly, prova la aublimilat dele as-ser couegudes entre els seus
cene cm,eixements i la seeurnat cantemporanis, pereué noaalltres
del ten gust, neixant-me admi
les trobem en Quautz quasibe
-rat.
idantiques. Menys entusiasta per
'lacró elg,uns auys mes tard, en l'art (remes, aquest darrer paesä
la seva !letra a M. de La Harpa, revista a les qualitais i detectes
deapres entrever assistit a la "pre- de les diles nacions senas donar
miare" de 1-Armida", renunciad preferercia a cap de les duce.
que fullejant les partitures de les Sesees el, rambdes pateos eón els
antiemes óperes franceses, s'Id única que posseien compositora
trobava amb bellesa real sufi- ortginals, cadascú arob les seves
belleses premies; els alemanys
cient per a defensar que Fruta
poseeia en ella malea:a Hura pro- citaren la depuriteia de Ilur gust
taut
ais francesas cola als itap:s, recursos. (1)
La guerra dels 'Bufona", es- liana. (1)
Despras (n'a yer exposat
clataaa l'ary da la mort de Brett,
no a u la primera d'aquel gé- nomibrosos capitula les diferennere. La Vea a entre música fran- cies entre les dues músiques enecesos Paliara data de l'época migues, Quantz prega al lector
do Carlontany qui es porte de Ro- que no Puntal de parcial, car ell
ma un cos de músies romaas, la mateix durant Iota la seva vida
qual coca va desplaure torea als s'aprofita lant de la producciú
francesa com de la italiana.
inúsies franceses. (2)
"Fas francesos—diu—, eón més
, Una gran querella que assuli
cenia ressonància fins I L. t a l'es- mnecieets en Ilurs composicions;
llarmúsica
d'esglesia es de matranger, es produ Idurant la vida de Bada en els primers saya jorasolidese, pera molt mes seca
del sede XVIII, deepras de l'a- que la dels italiana. Prefereixen
rribada deis cantora italiana a la a-.arxa natural a la cronatica.
París que Mazarino havia fin ve- Mur meloilla es nies fresca, més
nir per a repeesentar 1"Orfee", corpreitedora que la italiana, pera isienys rica d'ir:venció. Es prede Luigi Rosal. liavent-se expressat lobat Raguenet amb ier- ocupen mes de l'expresan) justa
wes de gran entusiasme sobre la de tes paraules quo de l'encís de
música italiana en son "Para- la melodia..."
Si Quanta considerava Part del
Déle des Italiens et des levaneala", Lecerf de la Vieville Ii res- cant ecm superior en ele italians,
pongue en 1705, defensant la ele franceses, segoas ell, servamúsica francesa. (3) Deu anys ven el primer ¡loe en ila música
ntes leed, Bonnet consagra en la choral 1 en les dances. Respecte
se-va "flisteire de la Musiquo" tel a l'execucia, Quanta, igual que
un capHol a Papoteosi dais Eran- Slettheson afarpurg, trova els
cea03 en detriment dels italiana. executants franceses preferibles
.Malthesen conegué aquesls es- a tele els anees.
"Eta francearts—diu—, e.xecucrita i s'apassiona perla querella. La usesica francesa trola en tCn llurs peces amb infinita netedat i alaredat, la qual cosa ens
en un fidel i fervoras devot ,
asegura de que na alteraran
itailians—diu—poden yan- idees del compositor. Griteiesles
a
tar-se tot el que vulguin de liara amicales qualitats, deuen ésser
veus i d 0 Ilura arta., pera que pro- n•és
cercats que els italiana en
bin d'eacreure uva veritable Ase- les oren/catres. Per tant, hern d'atura francesa i que la escriguin couseliar a tot concertista i prinen son propi carkeler. Aixó vol cipalmente als clavicembielistes,
dir que la música instrumental
aoinencin Hura estudie a la
de Franca te cierta particularitat que
manera francesa."
que per Inés esforeos que fa-;
Ni oblidem que els eletracters
cin els italiana per exceLlir en de la música francesa
no sols ata!Mes simfonies i concerts, els caven les obres, sind
Hui'
cprals. en efecte, no aún mancats interpretara& "El cant Lambe
trances es
Its bellesa, imanare preferirem una Mg una lladradissa coutituie tu-

y
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7(gC:> ,e, d1„1 1,%°37:3, e'Zi
tet sea al que es troba rta di411reent a rearma guatee executaute
que sapiauesain la diferencja„ da
"piano" i "dolce" i capiteles- de
Drodurla. En ser "Dictionnalre
dc la Muelque" diu de ¡'orquestra
de l'Opera de Parle, que ea In
primera d'Europa pel nombre
d'excaulants i la darrera per la
qualitat de l'execució i, per tant,
les següenta conaeqüencies; ela
simfonistes no són d'alçada, la
Ilur insoportable manera de "recler" d'aeOrdar; de preludiar serollosament, el detecte de mesura
i al genere francés que constetela generalment en négligir i
deadenyar lot ço que ve a esser
un deure de cada dia.
Feliement es tenia a Alemanya una opinió del tot diferent
deis execulants franceses. Mattheson trebava que l'execució
francesa era tan admirable, tan
unida i tan ferina, que no Iii havia res per sobre; els franceses
estudiaren to( de rnemória i, al
contrari (leas alemanys, no as per
a elle gran molästia repetir 1
assajar una peça cent vegades
seguides amb Ilur desig d'arribar a la perfecció.
La música francesa, que ha tingut en contra d'ella la mejor
part dels Comes de geni del sen
país, traba defensora veritables
a ¡'ultra banda del Mara Els encialopedistes s'equivocaren quan
s'imaginaren tetar tots els esetranaers a Ilur costal.
"N'ostra discusió contra la música italiana—diu Voltaire en una
letra de Berlin—es com la guarra del 70: us trobeu sois contra
tela Europa (I)."
."Es un prejudici poc favorable
a la música francesa—escriu encara Rousseau—el que aquells
que la nenyspreuen mes sem els
alee mes be la coneixen; tan eidieula es ella quan hom l'examiea com insoportable quan hom
l'escolta."
Per lana es coneixien molt ba
a Alemanya els autor, franceses.
Voltaire maleta parla de la preferencia que sentia pela simio'listes . francesa i els aires de
densa, tan. rei "que sostente una
de les millers Operes d Europa 1
que entre altres talents singa.
lars, corireuava amb depurada
ancló Parlado la música". No es
pas dificil esbrinar que es n'acta
de Fredie ei Gran da Prússia.
L'eficita per la música francesa fou deguda, prob-ablement, sobre tot, als tres deixebles de fu¡1v, alemanas d'origen, els quals,
ai retornar a nur pàtria contribuiren torea a la propaganda de
l'ate de llur mestre.
Un d'ells, Cousser, publica a
-Stullgart, en 1662, un recull sota
el titole a Compositions do musique suivant fk mathode franca:se" . En 1696, aparegna a Alernanya un recull de "Pieces de
elavessin" (Mamen Buechlein),
de Joan Gaspar, Ferran Fischer,
eMarkgraefl. Baadeu-Beadisdien
Rapen Maistern; tot seguir, "Musicalindier Parnassua, Ariatlue
Musica" i "Blumen Sirenas", del
maleta a utor (1); lotes aquestes
obres eren escrites seguint el
gust fraaaes. Per la mateixa época el tercer deixeble de Lully,
George eluffat, publica son "Florilegium Musieurn", en el prefaci del qual defensa els ornamenta
franceses contra les critiques
dels música alemanys.
"Aquella que escriuen sense
discreció, contra les virtuts del
mètode francés no han examinat
be, certament, la materia ni han
s • utit real executar als veritables deixebles; sens duble sola
coneixen ets falsos imitadora do
l'osuda del difunt al. de Lully."
Acabem de veure les opinions
de Mattheson, Anantz, Felip Manuel Hacia grane fervorosos de la
música francesa. Joan Sebastià
no ho era pas menys. Saben( per
Gerber que admirava a Francesc
Couperin el Gran i el recomanava als seus deixebles , laterkel i altres r2 celran jutjar les idees dz
Confieran pobres i sense força,
pera les aoves obres contenen
massa gracia, noblesa i elegancia, massa bellesa melódica, Mesa quentitat de refinanients harmentes per a no seduir a l'autor
de "Clavecin bien temperé"; i no
par-lo de la coneixenea dels mes
helases secreta de l'instrument,
leis quals el clavieémbalista de
Llufs XIV era l'únic posseidor.
Les ceSples que T. S. Bach feu de
les peces de Dieupart i del !libre
d'orgue de Nicolau de Grigny pro/ten a bastament que llurs obres
li eren (amillare. La música de
Lully no li feu pes menys descometida; a ella deu son gust proa.
nunciat per les "Ouvertures
franeaises" que igualment entusiasmaven a Wattheson i Telemann.
.
Llegirii a la "Musikalische 13lbliotelt" que essent encara estu.
liara a Luneburg,trobä Bach avis
acetosa d'afermar-se en el gust
francés escoltant freqüentment
la companyia musical del duc de
Celle, formada en la seva mejor
liad per francesos.
En els recula: manuscrita dels
deixebles de Peda s'hi troben les
,tópies de Merehand, Clerambault.
Corretea, Dandrieu, Nicolau La
Riegue, d'Ang/ebart 1 d'allres que
el gran meslre, sena dubte, degue
conaixer. I' si Voltaire, en el eapito! "Artistes célebres du terrera
do Louis XIV", desprtis d'haverhi citat mantea (Mermes de pintora no esmenta mes de quatre

músIca, 3e', Bach en coneisla
mas i segurament do Maleó mes
intima.
La vega de qué gandf la música francesa a Alemanya no
minvä fina cap a mitjans del segle
XVIII, o sigui en els última anys
de Joan Sebaslia.
(Continuare.)
1207E8
(t) "Apelogin de la muaique
frarmaise", per 141., l'abat Laugier.
(2) J. Prodhomme: "La
Alusique frarmaise de 1753 a
1757". Sambl. der I. M. G.
(3) Castel: "Lettres d'un aca
demician de Bordeaux sur le fond
de la =sigue", i mes leed: "Repouse critique d'un academicien
tle Rouen a un academicien de
Bordeaux".
(4) "Observations sur la Matee de J. .1. Reusseau au sujet de
la musique fraimaiee".
(5) "Lettre sur celle de Monsieur J. J. Rousseau, cdnyen
Genere, sur la musique."
•
(6) "Justification de la MUsiguc franealso adresse par elle
meine au "Coin tiC la Relee".
(1) "Justification da la mua
sigue frarmaise centre la (mere-.
Ile que lui a eté faite par un
Allernand et un Allobroge", de
de Moraste
(1) "Loares de Caltick et i te
Weber", per Id. L. Nehl, traduides per Cuy de Charnace. Parfs,
any 1870.
(2) "Antiquites", de Fannhat
(cual per Bonnet en la seva Histálea de la Música),
(3) Lecerf de la Vieville:
"Compara1son de la ruusique ilallenas et de la mantee fre-emiso", 1705,
.(1) Matthesen: "Das beschütze Orchestro". Ambulas:, 1777.
(2)

Sbid,

(1) alattheson: Obra citada.
Poni mes tard se'n artementeix
i se n'excusa:
•
(2) Mattheson: "Das nen Eroeffuete Orchest re", Hamburer.
any 1713
(1) Maltheson; "Kern Melodischer Wissen charle'. Hamburg,
any 1736.
(I)

Obra citada.

(2) Carlee Felip Manuel
Bach: "Versuch über die Wahre
Art das Clavier zu aprielen", Berlín, 1762.
(1) Jean Joaquini Quanta:
"Versuch einer Anweissung die
Electo traversire zu spielen."
(1) Per nitre banda, Voltaire ettevia d'opinió cap a la fi de
la scva vida, En una ¡letra dirigidida a al. de Chabanon -parla
de la meestat, graciosa del recitatiu de Lully i cau en l'exagerente contrària. "La música ita-,
liana sols és tela per a ter brillar caslenta a la repone del
Papa."
(1) S. Fisdier: "Saernmlidie
Werke für Klanier u, -Orgel", pablicat per E. V. Werra Leipzig.
Breitkopg u.liaertel.

Crónicapidiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
Va retirar-se l'acusació a la
socc1 t5 primera que es enri e la a
Júlia ¡tutee per el (Milete da corrupeaú de menees.
Essent suspeses les assenyalades per a les sección segona
tercera en virtut de la incempereixerma dels processats.
Dona cornene a les once del;
matt a la sacció quarta la quinta
sess16 de la vista de la causa per
els delictes d'associamó
eUal'a i furt informant As lletrats
effitarregats de la defensa deis
processats i suspenent-se la cessió a la una de da tarda per a (asee;
represa a les quatre,- en qua imgut !loe el resurta presidencial i
21 verediem del Jurel , el qual,
essent de inculpabiluat, va rey
que la Sala absolgues els processats.
ASSENYALAMENTS PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala pelmera. -- San t a Colonia. Menos quanta. 1). Poat contra J. Caetafie.
Sabadell. — Exeírattu. Eduard
Mon t serrat Martí ;:n1,:till
Trilladora Barbera.
Sala' regona. — Manr,sa. P . bressa. Joaquirn Oliver-as contra
Jose.p Metí:lana,
Berge. — Major q atta tia. Frau cese Calme contra Jaime teuncein
i anees,
PROVINCTAL
8ccció prime ra. Les Drissanes. Quatie orals per enjaries,
contra Remen Falle.
5Osol6 segona.- Sabe t'hI Rebatiera Juan Mimarse: Jurat.
Bocinó terce ra— liospi:id.
micidi Restitut Gómez 1 altres.
Jurel, as.enyailat per a dos dios.
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Crónica Social Fets
La Unid Gremial
En la darrera sessió celebrada per la Unió Gremial es prengueren . acords per a que els debilletes poguessin obtenir novament la jornada mercantil.
miting
Avui, a les deu del matt, tindrà
lbs al Teatre del Bese un mfting
organitzat pel Sindicat del Ram
de Metal.lurgia per a anomenar
la junta directiva i els organismos superiora i fixar
ció que s'ha de seguir respecta
a la constitucia orgànica del Sindicat.
La Federació Patronal
A la junta general de detegats
de la Federació Patronal s'aprove la gestió social realitzatla pel
diniert ori.
Cznferencla
A les cine d'aquesta tarda En
Marcelf Rico i Rico donara una
conferencia al Centre Obrer del
careen de Sant Simplici, flamero 8. Exposarà la doctrina d'Henri George, demostrant que la teera es la solució pel triomf del
socialismo.
Ela meseros barbees
A les deu de la nit de dama, dia
13, es reuntran els mestres barbees de tercera categoria al local del carrer de Sant Pau, número 83.
Assemblea
Aquest mala a les den, el Sindical del rare de treballar fusta
celebrará una assemblea a l'Ateneu Radical del carrer do Cabeayes (Pídale Sec), par a anomenar la junta administrativa 1
tractar dels assumptes gements
relacionats ami) el rana:
Agrupació comunista barLa Comissió organitzadora daquesia Agrupació fa avinent. a
tots els qui simpatitzin amb ella
que cada divendres es reuneix, de
den a onza de la nit, al Centre
radical del earrer de Sant Gil,
número 3, per a rebre les altes i
adliesions,
Dintre do roe es pubticarä el
reglament i el plan d'estudia do
l'Escola inEetudis . inarxistes,
fianitesfacions del senyor
Casanovas
Abrirla d'ahir estigüe al Govern
civil l'advocat i dipulat En Serafi Casanovas, i en sortir-ne manifest als periodistes que ell no
havia fet cap gestió envera el
Sindical llame en nom de l'Unic.
Je—acabe—rió tinc cap mes
[m'acta anda el Sindical Uní° que
les que hi pot tenir ita athascat.
Disputa
Abans 'rabia a la nit, tres individua es disputaren per qüesDona de treball al carrer de alónac, Un d'ella perteneix al Sindical Unic i ele altres dos al tatua
reaEs daten Marcus Rubio, Domènec Martin i Ferran Nichini.
Foren detinguts i posats a dieposició del jutjat., junt ach les
pistelea que porlaven.
Un telegrama
La eseattbeia Pro-jornada mercantil Ita enviat el segteant telegrama:
"Emule senyor ministre del
Treball.—Felicitació per l'acord
del nomenaniont d'un delegat especial per Barcelona, melena-el
imparcial i disposat ajudar al ton:ere en general.—Cornissió projornada mercantil."
Cornuntcaold (hl Sindlozt
Unio
La Confederad() loeal l'el Sindical Unir ha enviat a la Premsa un comunicat, del qual agafem els següents pnrägrafa:
"Repetirte pel coneixement do
la Premea i de (ollera que el Sindicat Unic esta on eslava; que
no ha fet cap gestió de les que
diuen els del Lliure, i que no creta
en absulut res que pagui significar una extralimitació del senyor Casanovas, el miel ha ceraplert funciona que te encarregades d'una manera escrupulosa, lleial i cordialfssima per a
l'organització.
Les declaracions que la Premsa atribueix als representante
dels Lliures no signiiica res mes
que el propasit d'intentar la desmoralització i la deeconfiatem a
les ilustres filos en moments de
cordialitats do les lustres organitzacions; desnieralltzació i desconfiança qüe no han acansegait
bastara-se en la vielancia ni es
fàcil que aconsegueixin. Advertim als adherits a l'Unic, sobre
les manifestacions i ntaquinaMona deis nostres enemies, que
aempre actuarem en conseqüència i en la furnia que aconsellin
les circumstancies."
Ets pracezsos tuerta-latas
Per al vinent dilluns i diruarts
ha estat novament assenyalada
ia vista de la causa per homicidi
frustra!. de Pero Torrens Capdevila, contra Restitut Gómez, Alhect Manzano Casabaldes i Joiep Berros Sänchez.
El fet esdevingue el 28 d'abril
do l'any 1919, i segens el fiscal,
In la següent forma:
Pere Torrens Capdtwila, el qual
havia estat afiliat r.I Sindical
Una; es va posar despees al asevei dels elements afine que auxi.
¡laven a la policia governativa
per a perseguir els crims
buits als sindicalistes, pel qual
motiu aquests vallen venjar-se
del Torrens, i a la nit de l'eamentat dia, en passat En Pere

Diversos

Atropcilat pm, un carro
Ahir a migdia auxiliaren al dis4
pensara de Gracia a Josep Ven,
drehl Vall, do 32 anys, habitaat
al carnet' Bruniquer, 44., el qual
tenia la cama (beta trencada, per
haver-lo atropellat el carro núe
mero 6,221. El fet Ungiré ¡lec a
Cell-Blanc.
Un flirt
Abi mata en obrir les portes
de la botiga d'Ea llamen Perdi
establerla al carrer del Pi, alee
mero 7, bis, hi lrobaren diversos
objectes per terna i un foral a la
paret prou gran per a danzar
passar una persona. Registrada
la bolaga, es descobrí un a l'ere rorat tan gran com el primer a la
paret que comunica amb l'establiment del número 7, propictat
d'En Matean Llobet.
En aquesta darrera botiga s bi
van trobar a . mancar blandea e
nitres objectes valorals en 20 m0
pessetes, i altres objectes de la
d'En Perelló.
•

DEL MUNICIPI
en monument pers morts
do la gra n guarra
En eompiliment del correepo4
nent acere( consistorial, ahir, arde versan i de la firma de Parmisted,
llegue efecte la ccrimenia de la
remesa d'un solar assenyalat
amb el flamero 19 de la via de
Sant Jaume, agrupada vuitena,
del Cenumtiri del S. 0. a l'Aseoa
clació general francesa de mune
lats i entice combatents de la
guerra, residents a Espanya, lea
terassat par la dita Associacid
per a aixecar un monument que
perpetui la memória dels francea
sos de la collánia enviste/a i cae
talars que stacumbiren en la gran
guerra.
A Pacte hl assistiran l'alcala
de, marques d'Alella; el presta
dent de la Comissió de Cementa,
ris, senyor Materia; els vocals de
la mateixa, senyers Gabarra, DO4
menech i Mallorquf; Parquitectsi
encarregat de Camenliris, don
Agusti Domingo Verdaguer; eS
m'alud general de França, divera
srs personalitats de la rethenia
francesa i sis alumnes de lee ese
coles franceses.
por. Fornbail l meat de l'El.
xampla
Davant de la Comisad d'Etiana.
pla ha formulat una macla el r egidor don Marte Esteve, peque)
es procedeixi a retirar de lata ets
1-loes d'Erxitmpla on hi hagie ele
restos inútils que abans havien
sermit per a la iLlurninacaa cera
fanals trencats, breaos de Ilum
ins e rvibles., postes on alma
bagué focus i alteza restos que
de res serveixen i fan Ileig a le
urbarització de. PEixampla.
Subhasta de otavegueres
Sala celebrat la subhasta per a.
la construcció du clavegueres
pelees obres accessóries corres-.
ponente a rielerior dele pobles
agrega's, anib cartee al preasupost de la declina, preuent part
en la znateixa dos postors. Eta ese
tal adjudieat provisionalmant a
la societat Foment d'Obres 1
Construccions, per la quann0
de 11,976.296 pessetera
Lacto fou presid it pel tinent
d'alcalde senyor Tesela assistinta
hi en representació de l'Ajumament els regidora senyora Nonti'
i Domenech, i ha estat enterezada pee notari don Guillem Alca
ver.

Celda
Per assabentarles d'un asoma.?
le que els interessa se serairan
presentar-se avui, d'onze a una
d e l mall, al Negocia! Central
(Quintes) d'aquest Ajuntameat,
les persones que a cena /maree
s'expressen: Eugeni Alvarez de
Marros, final' Baaue Atesar.
Baplieta flahlai. Amadeu Bellido,
Anteni Bol:mete Andre, Pera Coa
meche Ceineche. Julia Chiva Navarro, Eustasi Escudero Arenan
Angel Estrella Castelbe, Vicerts
Fabra Eaerig, Etigeni Fernandes
Cesara, .frian Ferrer ',Mama Geflaca Fuentes, Manuel Garra
Dale. Manuel Garete Salvador,
Francesza Gonzülez, Jean LIorea,
l eabel Marcos. Joana Mandez
vida, E :seve alerino Fernändea
Vicens elufices Garcés, Antoni Ror.31 Alonso, Joan Sebrusailt Leen,
Remen Silvestre Mohecer i 1114
quel Torres Gorda.
Torrens pel Roc conegut pel Pes
de la Palla, eis 'processats I ala
tres que no han estat detingulas
dispararen Ilurs armes contra
aguda causaut-li tres ferides, a
conseqüancia da les quals. n*.
curat encara, estigué a l'hospital
Eins el da 12 de mailaeen el (mal
dia fou assassinat al carror de
l'Olivo.
En la Huila entaulada, re.stilt1
Incubé ferit el processat Itestitut
Gómez,
Uvas el fiscal, ele fets relm
Mis constilueixen un delicte d'has
[niebla i d'ell eón autora el tres
proressats, per a cada un dele
quals ()emana la pena de deu aels
de presó mejor.
Els defensora demanen
lucid dele seta defensall._
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Dia U da Ademare de MIL

Raros d'aservec16: 7. II.
ritaddastra a ta.
al anal de la mar.

•

7 17 4 9; 7537; 764..

Teraudtcatra soc /?; 144; 125.
Ter:adulare Iltukt I. I 1 '2 ; 12>s; 1
itunntat {centesunes de saturada/. 88;

91.

Denla, fila 12, a les onza del
matt, organitzat pel Forneat Sardanístie Andreueno, tindrà lloc
una audició de sardanas al carrer
de Bolatrull (enfront el Casal Nacitanaliala Sagrerenc), vorrard el
Programa a canea de la Cobla
Cathaltania.
Al niateix temps, per tothom
gol desitgi aprendre la sardana,
es posa a coneixement que aquest
F-oment Sardanfstic te obert l'enaanyament d'ella toas els diunianges, d'onze a una de la tarda.

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada ella te dansant de 5 a Va de
8 i dinar a l'americana di a a ii.
Han torhat de Madrid 1 Cacha
els doctora Puigpique, Segalä
Garrea, quals, eorn a Individua
de la Junta del Col.legi, han eoncorregut al Congrés de farmatia
darreramesat celebran.

ARENYS DE INUNT.— lla estat
favorablernent comentat
obtingut pol Casal Catala amb la
revista> dels contribuents.
Aixl mataba per l'èxit esautit
anal) lo eollena ncia -donada per
.l'Associació Protectora de l'Enseny
oetl
paanrern.
aaCatalana, que ja ens

Defuncions, 42; naixements
46, a 011e8,111811t9, 24.
Les defuncions de e:wat:ter In.
feticida han estat: per tifeadea, 7.
tuberaulosi, 3; meningitis, 1,
per bronco-neumonia, 4.
— Des de dallaras ocupa l'aloaldla el printor Badil. lin :10.00p
Samaranch Ball/36, a causa d'haver començat a usar dels dos me'
sos de Ilicancia que II foren concedits l'alcalde en propietat En
Pere Salom i Morera,
Ahir, a la tarda, va sortit
cap a la capital el biaba d'aquoata diócesi, desuda d'haver practicat en aquest arxiprestat la Santa visita pastoral durant vuit
dies.
— Per a diumenge vinent
preparen elecciones de regidors
p er anul.lades
Lempa ha per iLlegals.
Dijous passat al teatre dad
Retir va estrenar-se una comadia catalana original d'En Juli
Vila Ortiz. que ta pea nom "El
eaml perdut".
Es una obra quo esta' escrita
amb molla naturalitat i que interessa des del primer moment i
fina les penúltimas escenas da
l'obra. Al final decau una mica.
La interpretació fou excel.lent
per part de la senyora Boye, del
senyor Tornar 1 do la senyora
Casaca

nina tasca cultural mea inerlId.
..ta dülli de l'entitat.
No dubtam que respalosa sa
d'aquesta entitat es veura cana
dijous, a partir cle1 1 44 e;lel enrrnat que se . 141,ciaten We menterenalea,apareallaariai geit, Tarob6
haAefiger4a4,11,pit.enniter1ls U- sabor - so que aquestes conferències aniran ilustradas amb pro.
jaccions.
— Prometen ésser molt ani,
mades les properes restes de Sant'
Nieolau, mitró d'aquesta vila.
111 ha contractades dues orquestres-cobles empordaneses i una
nutra de barcelonina, per als diez
6, 7, 8, 9 i 10 fiel proper desembre.
CANET DE MAR.—Tal com ha'aleta anunciat, al Casal de la
Joventut Nacionalista el doctor
Riera 1 Punta donä la saya conParalela sobre el tema "Vera la
Ilibertat". '
Pretil/iteren setant a la titula
preaidenoial, junt amb l'orador,
la Directiva de Joventut, els regidors tiacionaliatea senyors
fOrs, sacrra Larreaheguren a el
senyor Ittuarte, de la Protectora,
Comença l'orador saludant a
ramlitori, especialment a les
senyardes i Cttlh de ple proolasisan Catalunya nació, tedt bona
rnemória del qual ami> nur vida
dafensar an la sa y a Illbertat. Elogia da diferents organismes que
.han sabut alear t'espera do!,
nostre poble, deixant eutreveure
algunos errors que lea sorda el
catalanisme.
Elogia le tasca de la Protectora do l'Eas*nyanca Catalana alludint el sacrifici de l'alcalde do
Corle, en el qual tot boa patriai
pot prendre exemple i aquí tumba
la SeV a conferencia que fou molt
celebrada.
— Sobre Geografia de Catalunya don& una altre conferencia el senyor Marte, de l'A. P.
de IT. C.. en el local de l'Escola d'Adult e s del Patronat de Cultura d'armaste vila.
— El diumenge passat jugaron en el nostre cama un partit
de carapionat eles prtmers equips
C.alella i Cae« renovad els tocata par 3 a 0,
CIZONA. — ZI Censen pm/acial de Fament ha publicat una
carta tepogräflca dels diveraos
procediments que al matear ha
utilitzat per a csue,batre la mosca
ce l'olivera en el terale de Palau dateardera. fent avino-ni que,
mentre no es pul:ligo l la mamória explicativa dele reaultats ohtinguts, las entitats agrícolas i
eta olivicultors iaWresteats an- •
dran visitar els salivara objacte de
la rampartya disrant aguas/ :nos 1
el de desembre.
— Eta diuen de Tessa que
durant el paaaal enia 1 aquesta
tardar bao este indl t s sis matara que han visita, aquall .: formoda val, ostra ella EIS Froderio
Maariera, qui ha pintat una quadrna Eh aecenyalen un nositiu
avang en rebre d'acpwal iirlista.
— La aovella Asmoei luid de
Música esté preaarma el sea cogen costeara que promet ésser
us esdrsaralat•nt.
— El prepviaent lifilon2, amb
rampraa cae migdia. arribar3 a
aguarda ciutat la reliquia del br
da Sant Francase Xa y ier, la qual
serä el:post:de al temple del Sawat Cor fiar a les vuit del vaspre, en què arrä portada a l' a stalad per a ad tir amas I axpréa

— Amb tota reserva se'ns déna un alargarla Higa amb cintas
de la Companyia Arrendatäria de
Taimas; la sensació que de bon
h leä g u fi ene a pile: latfiral, principi ens produeix aquella misd
SkNTASHANA
siva te> Le explicas:loas. De pralagallas i peces. CARME, 40.
cipi pensàvem que es tractava
de un misaatga de Felip V (aquest
L'Orteint Pirenenc, del Carro! pensament ros el suggarl el re:saludadas, Ilautonades, 'Brotadas
Minlina, 11'7.
Barceloní
d'Obrera
de
Sant
Joi
folrades,
per
a
cinturotas,
abalea
carda.: que ens trobavem a la setWflint alreu de terra. 13*8-.
sep, ha organitzat. per a avui, mane dedicada als morts).
i gabardinas, en trubareu a ca
Tempe01.41.1aeld tertuntnemet,
diumenge, a la tarda, unte visi- na rio ton la nostra gran demosTatues mitja,
l'Abertí, iXapols, 99-101
ta col.lecti-va al Manicomi de tració .d'alegria en veure que es
nrec/p aarai aduesa, des de 1es 7 llores
dia anterior 3 10. 7 torea del dta de
tire diputat australià, Mr. Wood,
Sant Andreu, on a Pensaras bi tractava de les feste organitzah data. n'O Talliteetrea.
ha donat una conferència cobre donara un concert.
ecorreati del veut ed Igual teman, lit
das pel Club (aenyor Royo-Villa •
la longevitat, i basant-se en- re471Afi4netrel.
aova!): amb mona de la "gran"
onservaeig ns r,,rte ttie r a. 015 1 3 a L‘ cantes estadistiquea, ha afirmat
fasta major:
.7arda.
que la durada miaja de la vida
&gula un tros de cartel!:
e9P-49»humana es 11168 llarga entre lea
Permanyer
"Grandioza iluminazion a la
persones que babitualiment preveneziana,
en la Riera del Clup.
pmzus DE zuzscruPcii,
Ferial 1 PASTISSERIA
nen café, 1 mas curta entre els
Juegos
Florrales en Subirrans.
Paaaeig
de
Ce:orne,
Lavadora
d'alcohol.
Barcelona: Dura pessrtes al
2. Telèfon 2828 A.
Elevation de glovos grotescos.
Aixa demostra la a nostra afirmes. Provincias, 7'50 pessetes
S'ha posat a la venda el
Garn coneurzo de petacas.
¿ tres mesos; 15 ala sis jalean; 30 un !nació que el eafe pur prolonga
Riguísslm turró de Crema
Cuctiamis por los nifios de tola vida.
sur.,
dos en este pacato. Grantliozoz
Especiaritat de la casa
Pera ha de sser café pur, com
Unid Postal: 25 pessetes tres
partidoz de ffot-vall prezididoz
el carZ1 LA GARZA, que es ven als
meses; 50 els sis; 9 ') un anea
• po,r una gentil dama venida exadulados.
Demä diunienge, a lea cinc de porrazo de un Zenteo Fabvril, anprapvineut dimarts, a les
la tarda, tindrà lloc, al Centre tigua coupletista, hoy dama de
—
dea de la vetlla, al saló-teatre
131/.3
SANTA COLONIA DE GRAMAZ. M.
Obres* del -durar de Sant
delcarrar de Ferlandina. númeLas fieztas religiozas zeran ce- NET. — E1 d'aluengo ptiasat, la Hiro 67, donara una conferència Matode publicat per l'Acadèmia el, número 6, principal, una con- lebradaz
ga Nacionalista calabra un Iluit
con gran brillantez.
de Taquigrafia de Dareelona. ferència de les organitzades per
cl secretari general de Cambra
Despedida de Gutierrez-Menen- ball i un caneen amb Cl notable
Mútila Industrial, senyor Mir i Acaba de sortir. Preu, 3'50 pes- la Joventut Socialista.
de Barcelona.
En Marcelia Rico i Rico expo- dez-Lopez y Suarez venidoz ex- aValkyria
essent el tema "Els con- setas.
— La Manconmaitat comença
sarta les .teories de Rema Geor- Profezo de otro centro Favril da.
salas de sonciliació i arbitratge
es
treballa
del non pont damunt
Don Alfons Zala. Don Alfonzo
davant al tracas de la Comissió LA rLA VE CUBA ges, desaapdellant el tema: "La Zata
el Torrent d'En Gon6, el dilluns
se cuidara de la "remiticson"
terra
com
reguladora
del
salari".
/Bala del Traban".
por ferrocarril de todas las per- de la passada setulana, quas
PLAÇA RE/AL, 12, 1 VIDRE, 3
Lacte serà públic,
zonaz que presidiran nueseroa pont fa molls anys sliavia solPARAIGÜES
Gran varielat en joiee 1 rellotgas
licilaL
Li PES grandiozos actos.
Ferran. 14. casa
de marques garantidas. PREU
— L'inspector d'Ensenyament
En cada acto se repartiran "paFIX
A la Federació Patronal de Ca- catillas" i sobres para las vali- primara N'Andreu noca, ha passat visita a l'eacola nacional que
talunya se celabra la Junta ga- dara! eleccionez."
Avui diumenge
chrigeix el engaíssina medre Ea
Els diea i llores per ala cur- nara! de delegats anunciada, en
L'altre i jo havern badallat.
sos pública que inaugara.ra la la qual fon aprovada l'ordre del
Reproduida, die: prohibida que-. Jaume Salva:ella Creas, des de
" Barcelona Eaperanta SociA,o" el dia, deapraa d'un atemli debat, al da la reproduceiú (diario inde- fa 25 anys, havent fet. grana elogis de la tasca educativa realit15 del corren!, en el seu ami do - que intervingueren alguna se- pendiente.)
Avui diurnerige, dia 12, a les
cada tant en l'ordre educatiu com
cine de la tarda, tindrà 'loe a miesili Baja de Sant Pa- nyors delegats, que expresaren
re, 5, principal (Joveutut
liara reapectius punta de vista,
REOS. — Corre el rumor que en l'instructiu.
reatalge del Centre Moral, de Posón com sagueix: Esperan- essent aprovada entre reiteradas
Li digua que, fina a l'actuauna importan!. casa &II Comen;
ble Non (passeig del Triornf, 53),
tina audantS de sardanas a aarrec to, dilluns 1 din:ceras; Ortografia manifestacions d'afirmadas fede- cl'exporlauló 1 importació d'aguas litat, podia dir que de les inocuacatalana, dijous i Tiveadres, i rativa la gestió social realitzaLa ciutat, amb sucursals a Run i badiles visites tetas, no havia
' de la Cobla Barcino.
francas, dallaras i dissabtes. 'ro- da pel dirsectnri.
nitres poblacions Catalunya, tribal cap meatro que ea captas aquestes classes es donaran
d'Eapanya i de fóra, s'ha dee.a- tinguda amb tanta cura de l'esItsterestwaa-enmeaszaricer.;...-das
euarts
8
de
vuit
quarts
rat
en suspensió do pagaments.
cola.
de don
e
de neu del veapre.
— La Sociotat Choral Avant
— Per al 19 cid correal, el
El Contraps
Ruinas( Oficial convoca eleccions acordes assiatir dama, diumenge,
e
per a cobr.r el cärrec d'habllitat a l'he:nonatas a Clava que so eaper A. Capmany
MOJT ANA
deis mestres d'aquest partit.—C. labrara a Sant Vicaria dala Roas.
" r.
Vi negra C'75 asna. litre
COL LECCIO MINERVA I
izt4; tsé
Cellers ARAO & MARISTANY
OLOT. — El setmaaari "La CoRIPOLL. — Ahir, entre 8 1 9 del
marca" ha publica!, un número veapre, circula per Ripoll la naPies- G80
PARAIGUES C$ ''U3
extraurdinari arate motiu d'haver va qua el tren mixt i pasea
Pertaforrlsa,
arribat al número 500, figuranta per aquesta estada a un •aart
Id treballa de distingides puteo- de set, portant com de costum
Durant'
el
passat
mes
d'octuAvui el Ponteil de J avantut
'MPE2ME ARLES
nalitats i una pagina 'iteraraa de l'habitual retara, havia deaearribre
la
Caixa
ti.
Pensions
per
a
la
"Amics deis Vells", amb mala
'faltosa i d'Estalvis ha rebut per poessea d'En Tomas Garcés, par . lat en el kildmetre 109, que es
celeinaugnral.
de
la
sera
resta
supEinoRs
qui la redacció de La Comarca" (riba al Ileo imorneaat la Babrara actos religiososapatriatics. imposicions la quantitat de te un entusiasta elogi.
I rriaaoa i ele Pillines.
9 les non hi haurà missa atrae co- 13_961,118 pessetes i ha pagat
— Ha estat demanada la mä
Seauidament, amb la naäquina
'per reintegres d'eatalvi, capitals
munió general a l'esglasia
de la distingida senyoreta
1 un furgó del tren
de
Nostra Senyera de Pentpea, i a siderita reservats i termes asen- Concepció Rubia Pagas. per al dos quarts de nou, es maree
forma un
dos guasas de oins de la tarda tan- anula de pensió, 13,175,95 . 1 pes- jame apotecari En Josep Marta
ron 61. • .neor- .iteb el corresdra Ilec una adatada al loual-tea- setas, havent Libad 3,009 llibre- de Bült>e, de Laavanara.
ponent matarla% satinara format
tre del Centre Moral Instructiu tos novas. De lea 1111110SIERJ2S han
parr?n•inia
vicari
da
la
Per
a
ppl
—
melga de la Corvipangia, el
de Oracia (Ros cd enano, 7 i 9). cerrespest a l'Oficina Central de del pobla de Sant Ea.eve do Bus forra nacionalista En Joaquim
Barcelona 7.682,849 pessatos, i a
1.
Raratiza St. Pero, 7
MIL
ei
noverend
ha
estat
dusignat
Pral,
el cap de l'estada de RiEl grup exeursitraiala "Javon- las sucursals 6.353.569 pessetes.
s: s 3:.% AL•sraza,9
mdi alire personal
Fin 31 d'octubre la Caixa de Jacint Campa,
tut" ha organitzat pe! dia 11. a
— Cual a presumpta autor de la con:par:1M.
des quarts de dota de la venta. Pensiona per a la Vellesa i d'Esr."Z C ELONA
ArribaUi as !loe del mistral, pro
talvis lamia vigents 246,698 Ili- d'un fusa comes al CaLlog, d
al seu estatge-teatre, cama Cansen do Cent. número 263, un fas- bretes amb un saldo a son favor colapis ha estat agafat En Bona. anearan eta auxilia a l'hniac terit
areident, que era el mawintemeare,—yen-rammemzer tival, p• sant -se en escena les de 142.300.624 pesadas, distri- ventura Anidada.
— El aloreat d'aquesta satina- quiaista que eanduia el tren. Tepea praviacies en la seEl ,lianiaaga passat s'inaugu- comedias "L'harem Pruna" i "El buldea
i
força
conearragut
nia una ferida al cap i una Mira
gilient forma: Provincia de Bar- na es vial
ra el Poneell de Joventut "Renai- contrabando". Per a finalitzar la celona,
105.4)81.535 pessetes; pro- animal, ea vendes, puta seguida a la mit, sortosament cap' d'elles
xement", deSans, essent apadri- fasta es farä un ball.
en e:e
remarcant-se
la
baixa
greu; 'els passatgers. passada
vinoia de Girona, 15.123,118 pesna:. per Bu Lluls Folch iTorres
;,,.•tett-,M. continuaprovincia do Lleyela, pes- preus de casi tina els anides. So1 la sera fina Maria Risa.
R" FORM DOR4 aotea;
lament
pagan
els
ous.
LA
ren
el carni de Sant Sitian de lcs
setes
13.211,018;
provincia
de
A des uarts de nou del matt
— Es traba forea millorat de Abadesa.. a peu.
Girara vainita i abates al revés
'Tarragona, 7.652.994 pessetes. i
tingpa }loe la fasta religiosa a la
na secaba que no sieui un fet
Gran perfecetó i puntualitat.
proviacia de Baleara, 318,959 la seva grau malaltia el propiarae-ralla del convent de la Divina
tari i ferni nacionalista En Sta- intencionat, car sembla que el
Trafalgar, 9, primer.
pessetes.
eamtera. Bespris les religieses
nun Jolis.
rtel! 11‘eat u fit f - , ro i
del dit convent obsequiaren als in
Havent romas desert el con— La sessió municipal d'a- desviat a la part del rin Ter.
A les quatre de la tarda el tren
vitals anel un "lunch".
cura per a les dues ajudantles de, que ve de Sans agafà a un borne questa setrnana celebrada de priSi el combos arriba a avançar
,' A mig reatf i a la tarda hi ha- la Secció de Ciancias i la de l'as- d'una GO anys, entre els carrera mera cenvocataria tingué po- un pee mas, s'hauria produit
gue una auilicals de sardanas per signatura dé Cal.ligrafia, born fa
alteras.
qufsaim
dia de dol.
de Surrell i Urgell, deixant-lo
Ja cobla "Catlialania".
públic que fina l 15 dein co— A Sant Joan de les AbadesEns donara per sat1sfats de no
Saaaidoeuent tingué lloc una rrents, els aspirants poden sol.li- mort a l'acta.
ses, on treballava, ha mor d'un l'ayer-11i hagut inda desgraeles
; vetllada patriòtica, parlant En citar d'ésier admesos a lea progreu accidout N'Ignasi Antiga, personals.—C.
Mariä Mala& i recitant-se poesies. vea de suficianoia reglamentaria,
rá Tel.
n v1 eras natural del ad poble de Sant Juan
Pelal,1472 A.
notsegait s'estrena la comedia per instanda adreçada al director cei
les Fonts.
TARRAGONA. — Eis jove-s del
."Boiros arenal". Acaba la resta de l'Estola Normal de Maiitres.
— Els flequers han jet un esa grup patriatio "Cessatania" fa ja
eirlib un parlament d'En L'iris Cal posseir el tito' de mestre de
fina per a relmixar el pa de cine uns dies quo es dediquen a visi'Folch i l'arrea i un concert per primer enaenyament. L'edat tant
GoL cantims el quilo i do dos i mig el tas* els pobles vaina per a ense81 tenistim.saul de F
l'Orfe ftenaixement.
li fa. Fas exercieis restan anuapa gros que consum la classe nyar a la joventut d hallar la
DPItluIleU_10 a IP9 farinetas I Rda. eant
data al Ulular de l'Escola.
treballadora. Sortosamont
nostra bella dansa nacional.
AragO.
rere, de,
Cooperativa L'Auxiliar Obrera
Per tot on van lión usan ben
ha rebaixat el presa d'alguna ay- acollits i pregats de tornar-hi.
REUS
XACO1TA LUCIA
Lides i el pa el ven tut a 60 canD'aquí peca dies els mateixos
tinas el quilo.
elements tindran completament
Ha
causas
un
excel-lent
—
Hasta 1 en diapoaició de jugar-Id,
efecto la nova de què havia estat el seis empaitis caum da futbol.
precanitzat biaba de Canarias el
Podem avonaar que per a daCORTS CATALANES. 613
nostre distingit compatrici doc- rrers del unes vinent preparen
noloaLEs,JOIES,TAPISSO3
tor Miguel Sorra, actualment ca- una finita do cultura que cridara
LAMPARES decoració, pro
¡tonga de la Seu tarragonina.
fortameut lato/misa dels nestros
Jactes per eminente artistas
El sea pare 1 germana estan, paisana.
.
Gran a'norlit ea carba!a;
••••nnMIn~..........»
rebent innombrables i valuosea
— Al partit de fulleo* jugat el
diumengo al camp del Gimnasta>
' L'Escota d'infamares de l'InsHA IUST felicitacions.
última
set
dies
— Durant els
entre el segun equip d'aquest i el
. Avni •ailebraran la fasta inau- titut de la dona que treballa. el
ELS MOBILIAMS
han estat registrats quatre nai- Catalunya P. C., da Rems, la viogural eta Pondells "Violetas" i 29 dol que som s'inaugurarà el
COMPOSTOS DE REEIED211,
dos
madefunció
i
xements,
una
tbria es pronunoia a favor deis
'ALA, PIENJADOE 1 DEDE.
'Ambas deis valla', el primer a curset de "Técnica do cures i
trimonie.
nostres per dos gola a zero.
IMITORI DI
l'esglOia de sant Jaume i al tea- tractaraants post-operatoria" a
j
a
parroquial
de
A
l'enla
—
— Al set pelle de Conatantf
tre Olimpo i el legan a l'esgldsia cärrec del doctor Soler Dopff. Los
Esteva
s'esta
celebrant
el
un
grup d'entusiastas de la nos8
1*
:de Pompeia i al Centre Moral de classes esi donaran al local, alaiPtet
N•venari d'ànimes amb gran con- tra parla es propusea obrir una
xa de Sant Pare, i, 3 i 5, els ditürlteia.
=..c...e.:52 aeurrencia de falda. Els sermona °base diaria d'ensenyament, eai 'grIPN'N'
Ele de Melins de Rel faran una macros i dissabtes, a les sis de la a
tomen. •e•o• nft •• 9"
eatan a a cauce del doctor Antoni laiä.
•
tarda,
«enre j e colectiva, visitant alVentura.
lffelna pobles de l'Alt Penadas. A
MALGRAT.—Ha produit fort
— El distingit ebanista En
"La Granada s'inauguraran els deRamon Aubat s'eata preparant per entusiasme l'anunci de un cielo
arrerament cuitatnuits.
I "HOLOPHANE" (opare1ls i reflectors d'11 . 1ua conoterrer a l'expostoió interna- da conferanoies per la Comisaal
; Tasaba s'inaugurara "Els rominach». S'econnutitza un 59 per 109 de cost
cional del moble quo a la vinenta d'educada general do la Mancolavetenee", de Raquetas.
primavera tindré Iban en aquesta manitat de Catalunya, qua ha or• 1l pomell "Flurs barcelonines"
de Huid elèctric. Gran varietat de tipus. Congdnitzat la entilat local La Bacapital.
arara una visita a la nostra Seu.
rretina Vera:ella, la quid, a inicessionaris exclusius per a la venda a- Espanya
TERRASSA. — E1 moviment de- ciativa del san bibliotecari el terne
CORDILL.ERA
nacionalista Francesa FuntredeMETRON. Playa de Catalun y a, 17
mografte en el raes p assat ha es
Vi billa°. 0'1'5 amp. lit.
na, Ile vingud, desenrotllant
tat;
pillara ARNO da MEARISTANY
12,

bireeeld del vent, 8. • ESE ; E.NE.
VelOcitat del vent eh iticires per segoa, 1; 6: 2.
Estat del cel, Tapia; lapel; Pida.
Classe de allvols, cirre,-eiralus, %n'a_
tue-caraclue; cirreut-stratua. rumulaaedenes; andints.
Ten Fer...turte et:renate • lampes
Alialina. 119.
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3.000 a 6.000
Roe;
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Frar,a.
,,--- Ida quedat

de

exposat a
hjuntainezt d'acinesia capital,
per deu di aa el nadrCaorrrepoa
ponciat a 154 22 - 23 de l'arbilri .n.
bre claveguerea de desgetae. Les
raelamaciona rasuran da fer per
escrit.
teatre compone En llaLa eatat rama..
man Ylfra i ß
eftnal, pr vi . 11 .rs-eas- .
elül dula ret i;.menta d i aeaed3
firlincia t le la Mancomuni
Catalunya c.. equesta cinta'
— El du u de dessmäre a . -elabrara a (asea la Vila de Mes s inal l a leahranya la prime': tal:.
"asta pee a t . agenar 3^5 12./'112.• ;! aiontenya de I Eate'.,
sobre e! 1 1 ptis j e 2,000 e
dia 7 .4 I maleta en mn trä,
lloe a Torreetia de Mottari u:a
t:•i • dsubbaelsi 1 arbres de l'Este,
s.aa a1 tue ta de mil pegmete3.
REUS-- Vanint de Madrid, amb
erl rapid, el oemissari de polic:a
do Barcelona, En flogali Belio
Díaz, va baixar i en anar a agafar
a grame:a el tren par a continuar el viatje, eslava ja en osaran
1 se li oseapit la mä de l'agafador,
calalú i passant - li les rodes per
darauat d'un pea.
Traslimita( a I'lloaptal Civil,
feu cual pela amigas sanycirs
Roig i Barbera •Xatruch, que II
amputaren mig pau. Avui segaseis
ea ben estat.
dEls radiealls
—•
rrourialea "Itepablica a , insareix
avui una oenvocateria oridant eta
radical, da la "provincia" a ami
Asar/tibia* que ha de tenle lloo
densa, a Tarragona,
— FI proper dia 26 linde
lloo a l'ermita del Ramal (Meover) un Apleo de les GongregaMona -Marianas Tarragoninoa.
L'Ajantameat anhat d'un
aealirat debat Ita acairdat
manar per miaja de rzajapitalt
la 1111123118 da eltref—li
•
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EI -Governs aliats demanen als Fluc Stinnes de-"ttir84 fa tfê?gaçiÓ de les _Ilurs dis- clara que i'estabiposicions
lització del marc
Mr. Poincaré conferencia amb el Mariscal és perjudicial,per
Grunet
Foch i
a Alemanya
Londres, H. — Despatxos re- presentants turcs. D'ad a aleshores poC0/11 n 5ßar15

derin necessàries.—Havas.
4NOTICIES CENTRADICTORIES
SOBRE LA SITUACIO
Londres, 11 .—Noticies proce-

dria celebra-se a París una entrevista
entre el; Ministres aliats de Negocis.—

Radie
ELS REPRESENTANTS fteR13AMERICANS
Washington. Lt—Es probable que els
representants deis Estats Units cera a

observadors oficiosos a la Conferencia
de Losana siguin Mr. Grew, ministre
nordanicricä a Suissa, l'almirall Bristol
i tal vegada tumbé Mr. Richard Washboro, Ambaixador nordamerica a Roma. Res s'ha decidit en definitiva a causa d'ignorar-se la data exacte de la Conferència, la qual els Estats Units, coli
Anglaterra, desitgen veure ajornada al
manys fins al 20 de l'actual.—Radio.
LA DELEGACIO TURCA CAP A
LOSANA

Constantinoble, 11.—Amb didents de Constantinoble indiquen
a Losana ha empres la
que s'ha agravat seriosament la recció
en el Simplon2Express
situada. El Consell de ministres maraca
turca que ha d'assisla
delegació
s'ha reunit per a estudiar el nou tic a la Conferència de la Pau.
estat de coses.
La presideix, com és sabut,
Londres, 11.—Les noticies referents a Constantinoble diuen Ismedt Paixä, en qualitat de deque la situació continua essent legat primer, essent delegat semolt greu. Sembla que els kema- gon i suplent el ministre d'EHlistes mostren la intenció de no giene i Beneficencia pública i ditedie en res de les seves pretee., putat i ex-ministre de Finances,
sions i que es dispasen a realit- Hassan-Bee
La delegació consta de 36 perzar un cop de força.—Radio.
Constantinoble, 11.—Els toro- sones i fou acomiadada a l'esta-,
Beis francès, anales i italià, en- ció per representants dels Alts
carregats a títol extraordinari del comissaris aliats.
Semi de policia i gendarmeria, S'adverteix Molt clarament que
ban celebrat una conferencia antb la situación es torna cada vegaRefet Paixà. arribant-se en ella da menys tibant.—Havas.
a un resultat satasfactore
EL QUE DEMANEN ELS KEMALes dec.aracions fetes per ReLISTES
fet Paixà a la sortida d'aquesta
Londres, 11.—Als cerdos ben
conferencia posen de manifest
que ha desaparegut ja per com- informats de Londres sla rebut
plert la tiventor de la situac i 'n — corifirmació de les peticions que
els kemalistes es proposen forNavas.
mular a Losana. Es diu que l'import de la indemnització que
UNA CONFERENCIA
París, 11.—M. Poincaré ha cosieren- aquests es proponen exigir de
eiat extensament amb el Mariscal Foch Grecia s'eleva a 240 meneas.—
i l'Almirall Grasset, sobre la Conferèn- ' Radio.
cia de Lo-sana —Radio.
'. CtLE13RACIO DEL &ELAN,.
LA CONFERENCIA DE LAUSANA
FRANÇA ACCEPTA LA DATA
e DEL 20 DE NOVEMBRE
. 1 París, 11.—Es confirma que Franca
*acepta la data de 20 de novembre per
• la celebració de la conferencia de Lolana.

L1K

Conetantinoble, 11.—Inte.rrogat liefe! Paixà -sobre si la cerimónia del Selartilik se celebrarà
com ordinari, ha contestat que
cap raó sitj oposava, perquè
Mehmed VI conserva encara el
titol de Califa. —Ràdio.

En els cercles oficials encara que la
qpinii es favorable respecte a la celebra•ció d'una conferència preliminar, s'esti- BULGARIA I LA PAU D'ORIENT
Belgrad, 11. — Stanibuliski,
' nut que el lloc mis indicat per a la celebració de la mateixa es la propia ciutat cap del Govern baleares, ha declarea que proposà a Pachitx la
de Losana. — Havas.

constitució d'una comissió mixta

BE CELEBRARA UNA CONFE- encarregada d'estudiar les medaRENC1A PRELIMINAR?
litats d'una aproxamació de higo! París, 11. — El Gopern britànic ha ex- eslävia a Bulgària. Desmentí que
pressat el dessig di qué s'efectui una Bulgäria rebutges executar el
conversa previa entre els ministres aliats tractat de Neuilly i afegi que a la
de Negtxis estrangers abans de l'ober- Conferencia de Losana parlarà
pura de la Conferincia de Losana.
a favor de l'execuciú integral daEl Govern francés no ha donat enea- quell tractat que garantitza a
fa a eoneixer la seca resposta. Es creu Bulgària la sortida al mar Egeu,
pecó, que insistirà contra l'ajornament cosa a la qual la cessió de Trä. de la Conferéncia per la doble raó que eta als tures pot posar obstacles.
: Ismet- Paixà, Cap de la delegació turca, —Hayas.
ha sortit ja de Constantinoble i que s'ha
d'evitar donar als turcs la im ressió de
CRISI PARCIAL ALEMANYA
qué es desitja ajornar la solució del conParís, 11. — Comuniquen de
ilicte.
4 Es diu que podría mantenir-se la data Berlin al "Petit Parisien" que el
dcl 13 de l'actual per als treballs pre- canceller Wirth ha anunciat que
j liminar, de la Conferència, no havent el president de la República, sede continuar pràcticament aquests fins nyor Ebert, Ii ha encarregat de
després de l'arribada de tots els dele- fer alguna modifieació al Gabi. gats, especialment del segon grup de re- net.—Havas,
1

•

Als Estats Units

La Post-Guerra

LA QUESTIO DEL PROXIM ORIENT

bula de Conetantinoble duma que
aliats hau
els Ara
trames al representan del Govern d'Angora una nota demanant
la derogació de toles les mesures adop tades nel dit Govern respecte de les Duanes . Deute peblic i Higiene i demes serveis, per
estimar-les coral:elides a les
i estipu:aeions de lar
mistici de Mudras, afegint que
de no sser ateses en aquesta demanda, els Alts comissaris ee
.veran. obligats a sol.licitar
limes respeetius Governs l'adop. ció de les mesures que es consi-
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Paris, 11.—La Comissió económica i financiera del Consell
ecomimic de l'Imperi s'ha ocupa t en sessió privada dele in- 4
-formes deis périts estrangers sobre l'etabilització del maro i ha
oit l'opinici de diverse coneguts
.
industrials.
Entre altres, el senyor Stinnes, ha pronunciat un &sanes
molt violen en el qual ha, protestat emb • torea contra la resposta del Govern a la Comissió
de Reparacions i contra els informes dels perita es a Ingers.
Ha estudiat la traneformael6
de la jornada de treball de vuit
hores en jornada de deu boros.

Tambe ha expressat enpinió de
que Pestabilització del triare erg
perjudicial a Alemanya—ftadio.
REGRES DE LA 001NRSSIO
REPARACIONS

Paras, II.—Procedent de Berlin ha arrihat avui la Comissió
de Reparacians. Els delegats belgues han desembarcat a Lieja.
M. Barthou ala negat a fer
declaracions.
Demà començarà la Comissió
les seves deliberacions.—Radio.
ELS TREBALLS DE LA SOCIETAT DE LES NACIONS L'ARBITRATGE EN ELS CONTRACTES COMERCIALS

Ginebra, 11.—La Societat de
Nacions ha dirigit ats Governa
que la integren,' una nota exposant el resultat dels 'estudis
portats a terme per iniciativa del
Comitè económic de la Societat,
per la Comissió de perit jurelies
sobre la elläusula de Varbitratge
en els contractes comercials.
Els perits proponen mesures dß
tallades encaminades a obligar
as comerciants a que s'adherei,
xin a la referida eläuSula d'arbitratge i a acatar-la i complirla Co tot.—Havas.
VAGA DE MINAIRES ACABADA
Charleroi—Ha acabat el- con-

filete de la conca minaire.—Havas.
LA NOVA CAMERA POLONESA

Varsevia, 11.—Segons la dame-"
ra estadística, la nova Cambra de
Diputats estarà composta així:
168 membres de la creta, 8 del
centre, 183 de l'esquerra, 21 de
l'extrema esquerra comunista i
83 representats de les ininories
nacional se—II aves.
EL SOLDAT DESCONEGUT
BELGA

Bruges, 11.—El ministre de la
Defensa Nacional, aeompanyat do
delegacions d'ex-combatents, procedi a designar la caixa mortuória que guarda les t'esplines del
soldat des-conegut, la inhumada
del qual tindr à 'loe avui, amb tota poreea.—Havas.
BONAR

LAVV REFREDAT

Londees, 11.—Malgrat del refredat i la ronquera que pateix
el senyor Bonar Law aquest pague presidir els assumptes corrents, pecó a la tarda hagud de
desistir del promisit que tenia
de pronunciar avui tres discurs a
Manxester, hav ent-ho fet saber
així a aquesta capitel i afegint
que en lloc dell parlarà Mr , Neuville Chamberlain.—Havas.

L'ANIVERSARI DE L'ARMISTICI

Els republicans no Un discurs de M. Poincaré a la
tindran rnés que 7 cruïlla de RethAdes al bosc de
Comptegne
vots de majoria a
la- Cambra i 3 al Inauguració de dos monuments en el lloc
de la signatura :: L'aniversari a Paris
« Senat
Paras, 11.—Aquesta tarda s'ha el la rnbardeig de ciutat nene,
Nova York, 11.—Als circule, po-

lítica es comenta apassionadament el resultat de les eleccions.

inaugurat a Compiegne, a la corva del riu Sena i en el celebre
bese la inaugurada solemne dels
dos monuments commemoratius
de l'armistici.
Un d'aquests monuments, que
simbolitza la victória ha estat
col.loeat en el mateix 'loe que
ocupava el tren del mariscal Foch
en el qual fou signat l'armistici. Porta una inscripció que diu:
"Aquf coligue l'orgull de l'Irnperi
alemany davant la victória de les
potencies aliades unides per a
salvar la civilització -que havia
estat amenaçada.

el torpcdinament dels
comer .: i tota aquesta slíria d.
devastacions sistemätiques

les eua , s anaren sembrant Ilie
pas rebelant que entre els ale,
manys existia un sangnant
enorme despreci envers tres ea
principis que emanen del dret de
gente?
Es que a poc a poc, la humana
tat sencera se sentí amenaeada
per l'estrany orgull - de les naciere
que s'imaginaven superiors a te,
tes les denles i as p iraven a a
dominació universal.
111R. WILSON ESTA SATISFET
ei les fantasies históriques de
LA LLUITA ELECTORAL A
ANASEACHUSSETS
L'altre monumenä estä dedi- l'ex sisen Kai l'abundor vana de
lee
pubiicacions sovieliques,
Nova York, 11.—Un dels liders cat a la memória dels soldats la falsa ciencia d'alguns proles.
del partit demócrata mes satis- morts. Les àguiles caigudes qua sors aconseguiren desfigurar tal
fets del resultat, de les eleccions es veuen en aquet monument ta sagnifleació que donä a la guehan eta t foses amb metall extret
es l'ex-president Wilson.
rra la intervenció de tants poblet
Ha fallat molt poc perquè Lod- de les mines d'Alsäcia Lorena.—
Malgrat dels esforços fets
ge enes a l'aigua. El resultat de Radio.
Rethondes, 11.—El president a arrastrar altres nacions, AlePelecció da molt dispulat i Wide la República, senyor Mille- manya, acompanyada d'Austrialliams ha demanat la revisió.
Hongria, no aconsegu en el mal
Es sabut que Mr . Locige fou el rand estava acompanyat per les enter mes que comprometre a
que provocà i dirigf al Senat la altes personalitats da la política, Bulgària, enganyada pel seu soresistencia contra el Tractat de mariscals Foch, Faiolle i Eran- birä i a Turquia empesa a ella
Versalles i la Societat de Na- chef d'Esperev, els ambaixadors per un grapat de germanedils.
d'Espanya, Bisigica, Esteta Unas
oions.—Havas.
Acaba dient que Alemanya ha
i Anglaterra i altres personalifet sempre daamb gran vanitat
LA LLEI SECA
tats
de la frase que es trobà ene
Po. e despees arribaren el ma- l'obligació
ELS VAIXELLS APRESSATS EN
de defensar-se quasi
riscal angles .sir Douglas Hales
LLIBERTAT
contra tan formidable coale
l'almirall -belga, els quals- es di- sola
cid.
Washington, 11.—E1 secretari rigiren immediatament a saludar
Aleman_ya havia d'haver-se do.
del Tresor ha ordenat que que- els pre sidents de la Repdblica i
nat compte que la formad() m a.
din en Ilibertat tots els vaixells del Govern.
teixa d'aquesta Lliga internacieestrangers qt.le taren apresata
El president de la República
més enlits ea tes aigües jurisdic- impoeä la medalla militar a l'al- nal era una aclaparadora sanca
contra la política imperial.
cionals nordamericanes per por- mirall belga—Ha yas.
eee
Com no comprendre la Itel
tar a bord vins, cerveses i demes begudes alcohóliques—Ha- ELS INGRESoOR m ris /111POSTOS que porta en ell un moviment simultani do tan gran part
vas.
INDIRECTE3
món? Alemanya no podrà oblidar
Paris, 11.—Eis in6ressos per la lliçó
que fa guatee anys se li
impostos
indirectes
dels
monopodrinä, pera Deu vulgui que els
EL PREFECTE DE POLICIA DE
lis de Ilestat fins el mes d'octu- pobles que la hi donaren sapLONDRES, EMMATZ1flAT
bre acusen una plus vealia de guen, puguin i vulguin guardar
ENORME SENSACIO :: LES IN., 69.1358,801 Imanes respecte a Peun lidel record di-Ha --Hayas,
valuació
del pressupost anterior
VESTIGACIONS FOLICIAQUE3
UN CONCURS AERI
i de 197,551 respecte del mes
Londres, 11. — EI dijous, a la d'octubre de l'any anteriore—HaLe Bourget, efectuat
nit, quan 'ea disposava a assistir vas.
la prova 'd'aixecament i aterratal banquet ofert a l'alcalde da e Els alemanys es rendiran a- les ge pels quatre aeriplans que es
Londres, el Prefecte de Policia clarianes del Bose ele Relhondes discuteixen un gran premi per
lord Harwood, se seni soptada- per a no veure's obligats do ca- als aparells de transporte la classificació ha estat la segiient: priment' indisposae l'avene d'eseer pitular a Alemanya.
trasIladat amb grans presses a
llamen violat
neutralitat de mer, Bosoutrot, 75 punts; segon,
Thiery,
25 punts; tercer, Pein,
l'hospital un s.e troba en gravis - - Bélgica i havien atacat a Freno,
'm estat.
gua era objecte de l'enviaa de 25 punta; l'altre competidor s'ha
L'Oficina de Pulida de Scottand l'estranger des de feia molt temps retirat.—Ràdio.
Yard ha suplicat avui una nota a causa de les seves riqueses na- UN GENERAL ATRACAT El.
en la qual es comunica, que ha turals: França que sembla des- LLADRE HO PASSA MALAMENT
quedat plenament demostrat que tinada des de la mes remota an-s
Belfost, 11. — El general
lord Harwood ha estat ammatzi- tiguitat a defensar-se contra lea
Schumbert viatjava sol en un
nat per una ma criminal. A Scoinvasions: França que Lentes -ve- departament del tren de Paris a
tland Yard, es guarda gran re- gades ha estat devastada per
l'os Belfort quan a cosa de les quaserva sobro aquest punt, pera nemic davant de la indiferencia tre de la si/atinada un individu
se sab que Harwood ha estat em- d. al món enter, aquesta vegada es presentà a la portella del varnatzinat, per mitjà de la xacola- excità i provoeä 'interés de tot gó, revólver en mA, intimant al
ta. en la qual havien barrejat el món.
general que li entregues els das
arsènic o estrignina. Ele périts
Perque pregunta Poinca're al nens.
analitzin en l'actualitat aquesta 1014 l'univers es preocupä de la
El general s'aixecà per a des
xacolata.
invasia que França era -víctima? fensar-se i el malfactor Ii da s
Aquesta noticia ha causat enor
Pergué Lentes nacions, eh Es- parä un tret que no feu Mane,
me emoció, U nverdader exercit tats Units entre -alles, s'aixecaren Aleshores el general disparà i el
de detectives realitza constante- contra Alemanya portant les malfactor desapareguis. Es crea
ment recargues i anit passada unes Hur cooperada militar i al- que fou ferit.—Rädio.
es practicaren nombrosos regis- tres Hurs concurs moral ?—Ràdio
•
tres domiciliaris a determinat
Foil la violencia comesa con- EL DISCURS DE M. POINCAM.
barri de Londres, peró no es feu tra Seelea i Bélgica pe:s invasora
París, 11.—elmb motid de la
cap detenció. Un gran misten' destru- tors sistemática, que commemoració del qeikft aniverregna, dones, al voitant d'agirsat cumplas- en amb una violencia in- sari de la signatura de 1 arrnistia
assunipte segons sembla, la po-,
ci, el president del ConseH deunie
licia no ha aconseguit enea-ra
Es que mes tard, els sequeigs, nistres trances, M. Poinearieha,
trobar una pista.
l'es (lees gases tóxies, l'alee a la pronunciat un discurs a Rethou-'
El Prefecte de Miela conti- poblad') civil i indefensa, ele M'u- se, davant del monument cunee,
nuava aquesta tarda en greuis- sellaments en macee de gent que nioratiu de l'armistici.
.
sim estat.—Radio.
no havia intervingut a la guarra,

Tothom es pregunta si el presiden Harding podrä ésser reelegit el 1924 . S'afegeix que el
parta republidt es trobarà d'avui
enclava nt amb greus dificultats
per a governar, ja que solament
eomplarä amb set vols de majoria a la Cambra i tres al Senat,
i a Inés a mes el partit republicà estä molt dividit—Havas.

_

ELS ESPORTS
FUTBOL

,r A les tres en punt començaran
it jugar-se els partas d'aquesta
¡arda i que són:
Grup A

• Sabadell—Unió Esportiva Sana.
Bareelona—Espanyol.
Avene —Europa.
Crup B

Tcrrassa—Espanya
Atad i c-- Badalona.
Júpiter--Martinenc.
- Es tanta l'expectació que ha
:despertat l'encontre entre Barcelona j Espanyol que si Csdnee
Prev:umal avisa a que no Lagi
, pogut adquirir localitats o entra. des s'ahstingui d'anee al enmp,
.perque tot estä despatxat,
ee dental ordres severíse i rnes per
• a evitar l'entrada sense cl ballet
• corre eprinent.
' Les portes del camp de júe
:. p'ibriren a les dates de la tarda.
,
La FederacI6 Andellusa
dencga l'autorització a
En lipencer : : L'ärbitre
serä En L'oyeras

Ahir matf arribà, finalmente
ei tan esperat telegrama de Si--villa; rnalgrat tetes les kestions
;k14
ttleutdee per a obte-

nie el perrns, la Federada Andelusa ha respost amb una negativa terminant i des d'al . ) pot assugurar- se que el noiablu jugador no figuraría a la linia davantera de l'Espanyol.
En aitals condicions i per molt
bona que sigui la defensa d'aquest
equm. per /m'U alta que ros la
seva moral a l'entrar en ei terreny. spórtivament l'en -nitre
esee tallat per enciavant, le
harielonista queda essegitrada sota tots els punts de
vista.
S'anirit al eamp tan sois per
e presenciar el duel d'En Zail-lora i dr 'afee del Bareelore; rar
aferlunada que resulti la gestió
d'aquell, no serà prou pee a evitar un resultat esclatant dels
blau-grana.
la aluralment que a volles es
produeixlen sorpreses en ele, para
tits
futbol i que els
ii valore s'ee fe rreet em en
mere; peró ei qii a eonstitueix
astil la prm ami? l'Ye' del ieub
tee Id, essent haserei en una felxlig,a obra, no de dice ni -19 mesoss, sind d'anys; l'esperit de
compenetració en els seus elements i sobre toie la terma voluntat de vencer una altra volta
•ttu rival; tot plegat ja,
7111

ell de creure que el Barcelona sigui, avui, vIctima de l'adversitat.
L'equip, innegablement, es mi'lote dones ha de guanyar .
L'Ibarretxe no poden desplaçar-se amb l'urgencia: que el cas
requerir'. i En Montero havent declinat l'oferiment, es probable
que el senyor Lloveras sigui el
designat per a arbitrar el partit
d'aquesta tarda.
Veurem dones els esdeveniments que ens esperen avui.

El comte de Zborowsky ha
anunciat amb entusiasme que correrà en les diverses provee- amb
diferente cotxes dels de la seva
nodrida i famosa "quadra".
Tambe han demostrat molt inters en assistir-hi els "esos"
italians Deo i Romassoto, aedonistes de la casa Chiribiri, que es
proposen córner amb els seus
nous egjxes, molt miss formida" n. 1 0 els fa poc coneguts a
Espanya.
---- •
U. E. Sambolä-C. N. Bar" 1

celona

AUTOMOBILISME

Al camp de la Unió Esportiva
Una setmana automoblde Sant Bol s'hi fach avui, a la
lisi:.a a la plata de Sitges tarda, l'anunciat partit entre els
Ens comunica el senyor Ar- dos; esmentats primers equipa.
mangue, director de l'Autödrom ' Existeix veritable interès per
de Silges, que es troba-en trenas a presenciar aquest parta, que
d'autorització, despees d'acorda- s'espera serà molt renyit, per la
da pel Cornee Executiu, la data força d'ambdós contrincants.
de celebrada de la primera Gran
Es fa avinent a tots els que deSetmana Automobilista a la pis- sitgin anar a presenciar-lo que
ta de Sitges, que els contractistes l'hora do sortida serä a les dues
han ofert tenir acabada pel jume del baixador del Passeig de Grahavent-se obtingua el permis. de cia.
la Cambra Sindical de ConstrucNAUTICA
Lca rogatcs a veía
ters d'Automóbils per als dies 28
d'octubre a 4 do novembre proPrimera prova de les regates a
per i s'estä esperant l'autoritza- vela per a yatelis de les desees
ció de l'Automail Club d'ES-, cin 7 1 6 metres F. I. que fingida
panya.
dret a córrer les copes de PalL'esmentada Gran Setmana calda de Barcelona 1 del Consell
constarà de eursa internacional de la •Mancomunitat, 1 els de la
de voilurettes; cyclecars; motos aerie Ilispänia, desees U i Z per
i cotices grans de dos litres, de
0 copee del rel i co p a Zanje
ft¡r¡gula i0tdrgagiOnal,
.
aneja,
ä 1

9

Primera regata: Classe de set
metres. — Recorregut, 8 tnilles;
dueg voltes al triangle. Senyal

d'atenta& a les 1035 . Senyal de
surtida, a les 1040. Premis: primer, copa; Segen, objecte d'art, i
tercer, medalla de plata.
Segona regata; Classe de 6 metres.—Recorregut, 8 mines; dues
voltee al trlangle. Senyal d'atenei6, a les 1045. Senyal de sortida, a les 10'50. Premis: primer,
copa; segon, objecte d'art, i tercer, medalla d'argent.
Tercera regata: Serie Hispänia
classe U.—Recorregut, 5 milles;
una volle al triangle. Senyal
d'atencid, a les 1055 . Genyal de
sortida, a les onze. Premie: primer, copa; segon, objecte d'ara
i tercer, medalla d'argent.
Quarta regata: Serie Ifispänia,
classe Z.—Recorregut 2 milles,
una sola boia (virant sobre babord). Senyal d'atenció, a les
11'05. Senyal de sortida, a lea
1110. Premis: primer, copa; segen. ohjeete d'art, teorer, medalla d'argent,

ha vingut 1 pel mateix el mis dre
adversari que s'haurä posat
vant d'En Säez, ja que deixa roca.

cimera a En Paul Grabiel i a late
gen, i l'Alfons Caritzares devana
d'En Paul Gerbe, de Marsella.
la mateixa reunió En Ferran
!asma serä oposat al veterà
C tAd , que fa poc celebrä a París
i

quatre combats, que trclgi
per k, o.

Dol F. C. Barcelop8
,
El Consell Directiu del F . 1'
Barcelona assabentat del determini d'alguns cien-milis estrene!
al Club de fer una manifestase",
que per res afecta a l'espose
públic -de que no es fa eolidan
dr cap acte in manifestad a pú.
blica que pugui significar lo
modificació o vulnerarle de
base fonamental que gilia la se*
va actuache que As asemeja'
únicament esportiva. nientre
tant no vinguin acorde pra3Q9
en Assemblea general que b e 09'
difiquin.
Per tant, el Consell Direet in el
BOZA verträ obligat a aplicar sancious
La propera estilada contra els que s'extrelinntin.
Després dl la desteta d'En MaLa Directiva estä segura de eleb
lero, en els clubs i entre els afi- els socis sobran fer honor
cionats no es parla d'altra cosa ideals del Club 1 de que acabe
que de la gran vetllada interna-. llur esfore 1 roter persona l, raiu.
dona! que l'A. E. P . prepara per daran a conservar i fer conssr
a (limarle, ja que en ella En Pere ver hiordre que requere ix ei de'
Säez scrä oposat a En Young Tre- licat moment que el partit de.d2r
Vet, el millor well&r franes que mA significa,.-
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CONFERENCIES
EL CAS MILLAN ASTRAY
projectada manifestació
Els joves
maurins i el Terç
Manifestacions escolars
L'Ateneu i l'Astray :-: Un aeord
deläDiViilació de Madrid :-: En Burguete
i en Millän :-: El cap dels Legionaris es
De la

prepara per a la defensa

"Davant l'actuada de poders irresponsables, la la Confederada Nacional d'Estudiants Católies protesta enèrgicament
sense cap mira política, que ii està P ro
-hibapelsuRgmnt,equ
de res servil-b que els estudiants mocorem l'educada cívica en el sí de les nostres organitzacions si el repetit trionif
de la forca en les -altures, engendrant
una despressió en l'espera palia forma
una consciencia social falsa que ens induda a creure que sols i únicament la
(orca is lid"
EXPLICACIONS D'EN

BURGUETE
Preguntat el general Burguete
sobre suposades diferencies entre ell i el Cap del Terç, les negä, afegint:
—En Millän Astray ha cornpler sempre amb cd seu deure,¡ jo estic 'non satisfet de la seva tasca patriótica al davant dels
VISITA A EN MILLAN ASTRAY
Airica.
legionaris.
De les operacions noves, el general Ba- EN MILLAN A LA DEFENSIVA
Continua essent mol t visitat el dorna
rrera no en sabia res perquè hacia creuat
cili del cap del legionaris.
Alguns periodistes han visitat
Entre els visitants figura una comissió amb el general Burguete molt brcus paavui a En Millän Astray, el qual
de senyoretcs batxilleres, davant les quals raules.
Aquest viatge no té importancia ex- els hi ha dit que esteva recopiel tinent coronel senyor Minan Astray
cepcional, ja que l'Alt • Comissari vindra lant documents per a respondre
ha pronunciat un Ifogas discurs.
La conferencia ha acabat fent el se- a parlar amb el Govern cada mes, corn en les diligencies judicials incoa.
des..
ja s'havia anuncia.
nyor Millan Astray un acta al front a
Ha confirmat que el comantma de les senyoretes.
UN TELEGRAMA DEL TERÇ
dant del Terç senyor Franco,
El senyor Millan Astray ha rebut prepara un !libre tituilat "MentóELS ESTUDIANTS
aquest mati el segiient despatx:
ries de la me ya bandera".
Els estudianta tampoc han entrat avui
"Melilla.—Amb dolor llegim premsa.
En Millän Astray en prepara
a classe.
Aquestes banderes recorden constant- dos: Un sobre la Legió un alatoas d'ells sisan congregat a la Fament llar credo i Ii testimonien, una ce- tre que s'anomenarà "La moral
cultat de Dret, i han acordat invitar als gada mes, llur afecte, Visca Espanya.
d'altres Facultats i Escolcs especials a Visca el Rei. Visca la Legió. Visca la militar".
El cap del Terç ha accedit a
abandonar les aules.
disciplina.—Franco.
donar la conferencia que li han
Realitzat el propasa els estudiants, en
VOTS
D'ALCALDES
dernanat els estudiante. Si li és
aodrits grups, han passejat pels carrers,
possible, la donare al Teatre
Entre els nombrosos telefoncmes i
.cotri el dia d'ahir, donant cisques i moReal.
telegrames
rebuts
pel
senyor
Millan
Asris davant del Casino Militar, enfront
Els estudiantstli han donat patray
n'hi
ha
molts
d'alcaldes
de
pobles
'de "La Correspondencia Militar", i desraula d'honor que mentre dUri
liara davant la casa de . afilian Astray, i capitals de provincia, com el de Sevilla,
aquella no passarà cap incident
que expressa l'entusiasme per l'actitud del
sui ha sortit al baleó pronunciant un
altre discurs pregant que es dissolguessin, cap de la Legió es dóna resposta a la i que es limitaran a donar els
visques que En Millän inicii.
pregunta que aquest ha formulat púcom que han tardat en fer-ho, hi han
Han afegit els estudiante que
antervingut els guärdies, dissolvent la ma- blicament .
I també es comprometien a que a
difestació.
PROJECTE DELS JOVES
la sortida de Eacte no pasees res,
A dos quarts de sis de la tarda sisan
MAURINS
pregant que no s'adoptessin precitat els estudiants amb l'ohjecte de conAl migdia s'ha corhunicat al cap del
caucione ja que guardarien la
tinuar les manifestacions.
Teta Estranger el propasa de la Jovenmajor correcció 1 es disoldrien
pERQUE ES PROCESSARA A EN tut maurina de celebrar dema' una mani- pacíficament, fent honor a la pafestada popular per a demanar del Go- raula donada.
MILLAN
vern la dissolució de les Juntes.
CONCLUSSIONS REMESES AL
Els periodistes han acuda aquesta tarEl senyor Millan Astray ha pregat als
PRESIDENT DEL CONSELL
da al ministeri de la Guerra, on han es- cennunicants de no promoure aldarulls, i
•
tat rebuts pel sots-secretari, general BaA conseqüència de la reuma
que, si, realitzen lacte, els manifestants
rrera.
celebrada aquest metí als clauss'abstinguin d'anar davant de casa seca,
. Aquest els ha manifestat que estaven car el seo desig és que desaparegut res- tres de la Universitat pele estutramitant-se diligencies sobre l'assump- pecte personal del plet i que quedi no- diants, (oren remeses al presite Millan Astray, per ordre del capitä més l'essencial.
1 dent del Consell, les següents con
"PLAÇA
DE LA CEVADA” clusions:
DE
LA
• Les diligencies s'instrueixen no sols per
Primera: Protestar energicaEntre el veinat de la plana de la Ce- ' rnent contra la intromissab anàrla publicitat donada al document prohibada
ha
osrgit
la
idea
de
regular
a
la
bida als militars per una Reial ordre, siquica de les Juntes ales Defensa
n5 lambe per a coruprovar lea acusacions Legió una bandera que es costejaria per militare a l'esfera del Poder pcisubseripcia entre ks classes més modes- blie.
que se'n desarenen.
Despees es trametran a l'auditor, el tes, i anieament per dones, com a prova
Segona: Demanar la disolució
de gratitud per l'esforç que la Lega!, Immediata dele dits organismes.
qual les tornara novarnent al jutge desrealitza
i
per
la
seng
que
els
legionaris
prés d'estudiar-les.
Tercera: Fer present al Cap
Els periodistes han preguntat al sets- estalviaren a altres coses d'Espanya.
I del Govern decidit propósit que
secretari si es concediste el cap del Terç
tinguin realitat aquests acorde.
OFERTA DE TRIBUNA
senyor Millan Astray el retir que sol-liA l'enviar aquestes eonclusions
N l'Ateneu de Madrid pren cos el procita, i el general Barrera ha contestat pasa diinvitar oficialm e nt el cap del Terç ele periódies, els estudiante nomie el primer que s'havia de fer era tratificaren que el dilluns, de no haa acudir a la seva sala per a parlar amb
mitar la instancia en forma reglamentatata ilibertat del plet de les Juntes, no ver aconseguit una resposta ea ria, per conducte dels sois caps.
tisfactória,
prendran enérgiques
excloent, com és lógic, el dret d'aquestes
Després ha fet un elogi de la imparmesures foca de les hores de clas
per a replicar, si ho creuen oportú.
cialitat del coronel senyor Sanchez TiraPossiblement aquesta tarda es donarà se i sense declarar-se en vaga,
do, nomenat jutge per actuar en aquest
al senyor Millan coneixement d'aquesta avisant abans respecte de les deassumpte.
cisions preses per tal que els coinvitada.
Els periodistes li han parlat després de
merciante tanquin i es retirin dels
LA DIPUTACIO DE MADRID
la desatenció de que foren ohjecte en el
carrers les persones d'ordre.
CONTRA LES JUNTES
dia d'alar, a la Capitanía general, pel
UNA NOVA MANIFESTACIO
coronel senyor Torres Mana, i han exLa Diputada Provincial de -Madrid
Aquesta tarda s'ha reproduit la
pasat al sots-secretari l'amenaça que els ha acordat per unanimitat dirigir-se al
manifestació dele estudiante. Un
va dirigir et dit coronel de portar-los a
Govern demanant la dissolució de les
grup dune cinc cents s'ha dirigit
prenses militars per l'únic delicte de voJuntes de Defensa.
ler interrogar al capita general.
Per oposar-s'hi els diputats republi- a l'Avinguda del comte de Penyal
ver i davant del Casino Militar
El soto-secretan i ha rnostrat la seva
cano i socialistes, no ha acordat una feliesclataren en crits d'abaix lea
estranyesa, i eis ha contestar:
citada per la seva actitud al senyor MiJuntes de Defensa!, visco. el Tere
—Em deixen parat.
llan Astray.
i altres fortes imprecacions.
Els periodistes parlant de l'arribada de UNA NOTA DELS ESTUDIANTS
tin senyor de certa edat, °Yes
Comissari a Madrid, han fet obCATOLICS
per aquests uds. es dirigt a un
servar al sots-secretad que tal vegada
dels manifestante i desprea
La Confederada. d'Estudiants Católics
vindria malait, com va dir també que
renyar-lo, ii donà una bofetada.
vingué el senyor Minan Astray, sense ha publicat la següent nota:
Un reparter ha preguntat si s'havia
autoritzat la manifestació maurista anunciada per a demà, a favor de Millan Ashay, i contra les Juntes.
—No sé res respecte d'aquesta manifestada; només sé el que diu la premsa ; encara que no és a mi a uta han de
demanar el permís.
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perjudici d'estar bo i gaudir d'admirable salut.
El general Barrera ha contestat:
—L'Alt Comissari ve molt millorat.
Ignoro el temps que romandrä a Madrid.
Tampoc se les raons que ahagin roogut a portar la seca familia, pera aireó
no és obstacle pesque tocad aviat a

L'agressió ocasione gran a:darull, essent necessària la presencia en( de (orces d'ordre
bus 1 de policia secreta.
191 senyor fou obli . g.at a entrar
a empentes al Casino Militar i un
tinent de seguretat i un comandant del matbix Cos que es presentaren allf, invitaren als manifestante a que es retiressin.
Un dele concurrente del Casino sortt a una finestra i des d'e..
ha ainb els braços estesos feu
p lasme geste dingits als manifestante.
Aquests contestaren tiran a redifici unes pedres que els hi tren-,
canon ele vidres.
La torea intervengué per a calmar els nims i autoritzà que una
comissió pugés al Casino -per a
parlar amb cii president i donarli comete de l'acció de referencia i demanar-li explicacions.
El president del Casino les donà i ele grups es retiraren.
Una part del manifestants, poc
non-limosa, es dirigí a la Porta
Id l So!, cm un xàfec va dispersar-los.
L'ACTE DEL.11 CONCENTRATS
OPINIONS DE LA PREMSA
Excepte "El Debate" i "A B C",
que resten importància a l'acte
eelebrat ahir a Saragossa, car
no creuen que tingui cap transcendencia la petició de poder feta
pels concentrats, per tractar-se
solament d'un ante de propaganda, els altres periódica subratllen
la importancia de lacte.
La Premsa 'liberal este plenament satisfeta.
"El Imparcial" diu que el marquès d'Alhuceimas ha procedit
com un home de Govern.
"El Liberal" diu que les paraules que dedicà el marques
d'Alhucemas al comte de Romanones dónen la sensació do que
el programa de la Concentració
Ribera] abasta a tot el lliberalisme espanyol.
"La Libertat" diu que el comte
de Romanones compendrä que la
cormentració no rebutja ningú,
pecó que de necessària Eacceptació del seu programa.
"El Sol" diu que els cape concontrate han tingut un encert en
parlar amb claredat a Saragossa.
L'opinió aplaudirà la formalitat
energia amb qué mantenen el
seu programa exposat al Senat.
Afegeit que el marques d'Alhucemas ha fet esvair l'equfvoc que
tractava de produir la Premsa,
de la dreta que la Concentraeid
no considerava primordial la tet;
visieade la Constitució.
"La Epoca", comentant Pacte
de Saragossa, diu que no són justos els lliberals en formular al
l'en programa, puix els conservadors han viscut en plena normalitat constitucional.
No compren l'abast de la refora na de la propietat que aquella
anuncien. Si ho fan capritxosament, els conservadors s'hi oposaran per tole els mitjans.
Fora d'aixó, els concentrats no
ofereixen res, i per ajad l'opinió
esels mostra desviada o hostil,
ja que no es va a un canal de política per a engendrar una pertorbació i sembrar alarmes.
A mes es fa una afirmació que
trobem molt explícita en els
senyors Alba 1 marques d'Alhu°emes i que te tota nostra conformitat: hi ha necessitat dafrontrar al Parlament els problemes pendents, de contrastar auf
opinions i actituds, que el palle
escolla a tots i es faci cärrec do
la controversia.
Decretar, per exemple, la dlsenlució de les Juntes Informati-

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

LA QUESTIO DEL MARROC
Arribada de l'Alt CorpissAtii • PrepaA.1g9missic5 Parrant e1,pr,%49to1al
La situació del Rif segons
lamentiria
Tranquil.litat al territori
en Burguete
En l'exprés d'Andalusia ha ara dictamen avui, peró que depentel
ribat aquest mal( a Madrid lA4t de l'opinió de la majoria.
Ha atagit que hacia coincidil
comissari.
A l'estació l'asperaven el pre, en el tren amb el general Burgull•
sident de/ Consell, el ministre te, qui s'havia mostrat molt reta
d'Estat, el tots-secretari de la servat sobre Fassumpte Millao
Guerra 1 molla amics i companyá. Astray 1 optimista en la qüestte
Amb el general Burguete ha del Marroc.
El president de la ComissloY
vingut la seva familia, els saue
ajudants i el general Castro Di-. rasponent a preguntes dele penoro ' 1 distes, ha dit que avui es discuUn periodista ha preguntat al tira primerament la ponencia de 1
senyor Burguete la seva opinió la majoria i que aquesta discuesobre Eassumpte de Millan As- sió seria molt laboriosa.
Els altres membres de la Cetray, i l'Alt COmissari ha contescissió s'han mostrat molt reser
tat, assenyalant cii Presidant:
—En aquest assumpte ei no- vals
Tocados les nou acabà la revern te la pamela.
unid dais diputats de la Comiss'd
—I del Raisuni?
que entén en l'expedient Picasso.
—D'aixó no s'ha clá parlar.
L'exministre senyor Matos so'
El President ha intervingut
aleshores en el diàleg, i dirigint- lament assistf a ¡'última part.
Sembla que els conservadors
se als pariodistes, • ele ha dit:
Des de l'estació, l'AB comiese, cregueren en la imminència
ri eha traslladat, amb el Presi- la votació i cridaren per tellefon
dent, al ministeri de la Guerra, a En Marfil, el qual competeon han conferenciat amb cii sots- gué al Congrés a les vuit, manlsecretari de Guerra eil ministra festant als periodistes que es cond'Estat, durant mes d'una hora i cretaria a entrar 1 sortir de la
reunió.
maja.
Efectivament: minuts després
El general Burguete ha confesortia En Marfil dirigint-se al
renciat després amb 81 ministre
Finances, sobre transforma- domicili del cap del Govern.
Tal fels 'suposa que realrneat
ció d'alguns crédito del Marroo,
par a fer mes efectiu el prolec- havia estat pocs minuts a la reunió, pecó després es sapigué
toral civil.
que no hi havia estat i si a unaEN BURGUETE I EN BERGAMIN Mira saceió del Ccnigrés, en la
Quan esperaven els periodis- qual no hi hacia votació.
L'Alcailä Zamora donä una rete s aquest mala a l'avantdespatx
del ministeri de Fanatices la in,- ferencia de l'esdevingut en la reformació diària d'aquell centre, unió Co aquests termes:
"S'ea aveneat molt en notsra
ha sortit el senyor Bergamin,
acompanyant l'Alt comissari al tasca. Tots els presente han deMerme, gmeral Burguete, al qual finit nostra actitud, ja que encara que alguns no han fet manta.
ha acomiadat amablement.
En veure etle periodistes, ha festacions expresses, sels considera de conformitat amb les fedit el ministre:
--No interpreti malament la tes pele seus companys.
Real acordat reunir-nos el divisita que acaba de fer-me el ge-.
naral Burguete. Ha vingut a para Iluns, a las sis de la tarda. en
sessió
última . 1 solemne, per a
lar amb mi sobre un prejecte de
hei que está en estudi per a trans fer la y otaci ódel dictamen.
Es possible que d'aquesta rei formar favorablement els credits
de Guerra al proteetorat, i quan- unió se'n celebri una altre pela
1 es porto a • -afecte, l'opinió veurà diferente geups que s'han rabelat.
ele es va de pie a la implanta-, Per menys els que afirmen !'existencia de respöhsabilitat mutile
ció del protectorat civil.
terial es Teuniran'a dos quarts de
L'EXPEDIENT. PICASSO
cinc de la' tarda. Com eslava anunciat, s'ha re• A mes a més üe lee dues tenunit aquesta tarda al Congrés Ja ancles senyalades, existeix una
Comissie. que nten en l'expedient altra, partidaria tumbe de la rdsde rasponsabilitats instruit
ponsabilitat,- peró mis radical..
general Picasso.
Ajad motiva el que ens reunim.
El senyor Alcalä Zamora ha
Es clar — afegi — que la dimanifestat als periodistes que ferencia no es essencial, ja que
per la seva part s'aprovaria el
detineis lambe aquesta terrera
tendencia el que hi ha g in ras-,
-ponsabtlitats,
En Prieto ha manifestat la SR-es
1
teatral.
El
que
imyes,
'dd jp:ni6 que cap 1 la dos graps
porta és resoldre el problema qüe arribara
a 'enir eds. Oe n V d tS !Va
els done vida, 1 per ajad es re- són necivsaris. Per a Amileegnir
querellen concurso* qu.e en el majoria. No pot 31lier-5. e, per t
Parlament es veurà fins on arri- Lasst, _ que ea. ea qua qua-Mea cam
ben 1 la sinceritat que- lenco.
a dictamen i el qué quedara cum
D'aquí tres die§ s'obren les a vot narlicular.
Corts, i ella es veurà on es l'opiMANIFESTACIONS DE L'ALT
ni6.
COMISSARI
Els elements conservallors esParlant En Burguete sobre la
tan disposats a complir amb el
seu deure i a demostrar que es- situació a la zona de Melilla ha
te molt be que els Iliberals de- dit:
—En tota irt finia avenrada
sitgin el Poder, per() que d'aquest
anbei n'estä totalment apartat el s'observa un ambient de pan com
pele. I com els Hilserats han dit, mai s'havia vist. Nombrosos easense el concurs de l'opinió no bilenys ale fraccione fins ara rebele es presanten a .,,les nostres
pot aspirar-se a res.
-•

La rifa espanyola
Llista dels números premiats
Madrid

en el sorteig celébrät" a
el 11 de novembre 1922.

Premiat amb 120.000 pessetes
19.614 Màlaga, Eibar.
Premiat amb 65.000 pessetes
16,758 Valladolid.
Pro m l at amb 20.000 pessetes
21.125 Barcelona.
Premi a ts amb 2.000 pessetes
4,616, Cartagena, Màlaga; 6,416,
Barcelona, Sevilla; 6,812, Valls,
Estepona. Badajoz: . 10,126, Bar..
.colona, Madrid; 15,118, Madrid;
23.788, Madrid; 25,635, Valencia,
Madrid, Màlaga; 26,374, Múrcia;
26,792, Madrid; 27,646, Bijón.
Premlats amb 400 pessetes
DEZENA
;19 20 45 47 84
‚CENTENA

107 124 144 231 291 303 318 324
338 363 373 404 424 425 437.433
452 469 506 511 512 516 547 582
542 554 590 631 665 668 673 697
701 741 769 777 851 855 903 955
1 985 991
MIL

017 037 053 062 124 158 163 166
182 187 200 215 234 277 296 327
.331 337 427 434 445 473 517 541
543 569 607 654 656 663 680 689
703 735 762 769 774 775 851 865
,868 887 889 908 917
DOS MIL

016 028 037 038 017 057 068 072
082 087 089 113 141 114 172 2 1 g
220 235 270 271 280 288 304 361
465 368 381 391 402 408 420 430

441 53 1 547 555 564 587 605 692
698 719 746 780 785 790 791 792
842 898 909 952 971 977
TRES MIL

007 010 030 044 071 081 082 098
125 127 196 198 233 282 291 335
355 378 385 400 432 436 443 463
499 519 546 584 597 608 638 860
667 706 717 763 792 808 852 859
919 929 955 958 979
QUATRE MIL
003 019 033 036 038 059 071 078
181 202 234 274 284 296 321 367
386 391 393 440 444 449 537 564
584 594 605 656 665 718 752 754'
757 774 800 805 818 943 918 919
a
971 980
CINC MIL
ool 008 020 064 070 162 216 254
268 288 335 339 349 356 357 385
366 401 421 429 435 445 455 484
494 500 558 607 609 627 665 671
740 791 837 852 836 893 897 902
939 941 963 961
SIS mal.
103 133 127 179 190 192 196 232
234 236 240 244 335 344 351 359
438 450 451 517 566 571 576 589
607 613 625 637 640 661 667 673
608 739 755 761 799 868 832 838
901 905 915 937 903 986
SET MIL

008 016 026 035 061 080 098 12 1
198 203 209 231 232 234 290 319
347 373 403 460 481 511 533 563
680 683 718 823 841 876 925 1349
954
VUIT MII

---- •

00 ea 444 449 244k 248 30 380

391 449 466 469 560 610 648 683
702 704 707 710 721 744 762 761
806 859 932 933 977 997
NOU MIL
000-016 029 045 071 084 117 123
130 157 185 204 231 239 286 302
356 458 463 472 543 644 650 651
670 682 689 692 787 758 770 801
843 937 956 963
DEU MIL
008 013 014 021 031 035 037 04a
107 158 179 204 218 245 239 276
365 392 393 447 452. 467 478 513
558 610 623 630 632 750 765 824
852 858 901 906 924 929 907 977
987

ONZE MIL
032 047 073 091 097 107 127 136
134 176 231 253 257 259 301 310
329 341 349 394 401 461 468 474
601 609 634 635 636 659 689 755
844 890 929 932 953
DOTZE MIL
018 047 069 106 139 193 286 303
346 388 411 425 447 476 487 488
615 702 755 757 787 788 825 849
890 893 918 931 946 949
TRETZE MIL

006 048 130 132 161 167 184 190
201 215 226 234 237 239 242 258
289 324 239 402 416 449 474 515
535 660 720 726 741 748 779 790
842 858 880 886 890 901 992 998
CATORZE MIL

016 Q21 051 054 058 076 093 117
123 135 158 165 19 13 219 227 257
'310 390 428 437 553 559 570 612
690 699 706 756 759 762 791 824
829 891 955 969
QUINZE MIL
009 021 028 059 087 091 136 155
178 194 210 214 215 255 266 274
303 ä51 367 377 38-4 481 524 528
500.
oe. 192 .Ø.L3 0.3 Ing 0 5.2

702 716 788 790 803 810 824 892 486 496 565 571 636 658 741 759 177 189 199 282 286 214 387 383
916 922 930 913 953 954 967 991 822 863 871 875 886 912 965 968 381 390 418 421 454 494 565 580
589 593 600 645 662 663 709 731
VINTITRES MIL
SETZE MIL
741 753 789 809 832 857 862 867
015 025 085 0713 100 110 118 141 025 029 058 090 120 132 1.
202 248 257 282 297 403 407 438 293 307 333 352 384 384 403 419 886 890 893 931 965 991
TRENTA MIL
413 484 497 584 613 645 653 668 426 446 479 523 534 563 571 591
671 679 725 72.8 733 734 739 789 009 622 625 683 726 812 814 871 0'42 067 075 121 137 199 206 235
237 239 261 265 274 290 321 336
796 801 845 861 872 879 917 922 888 942 983 994
VINTIQUATRE MIL
345 379 383 396 408 418 427 470
952 961 968
oti 021 065 077 095 099 156 159 484 485 508 528 536 570 571 598
DISSET MIL
002 005 007 086 108 123 203 213 190 192 205 257 291 299 346 349 697 699 701 728 745 757 776 780
256 261 328 382 411 433 441 458 378 390 395 409 449 456 497 51 , 3 821 839 876 928 957 964
464 482 510 514'525 574 511 643 528 538 605 613 638 658 738 762
TRENTAUN MIL
667 759 767 769 770 774 781 792 792 798 861 947 972 981
036 042 073 079 115 119 132 138
VINTICINC
MIL
179 228 245 272 279 280 293 315
796 799 832 847 922 930 936 953
013 027 040 051 071 072 127 140 429 438 473 494 503 515 520 541
956 959 969 980 992
171 245 251 257 28 3 291 304 225 548 566 572 595 596 618 628 640,
DIVUIT MIL
008 017 020 058 001 0116 118 142 366 391 412 423 433 511 543 557 661 686 698 702 737 768 804 849
148 169 202 245 253 298 .315 321 561 594 636 68 1 720 750 767 768 859 876 880 888 923 931 963 967
324 336 337 315 409 475 503 524 774 775 798 777 855 901 008 932
TRENTADOS MIL
VINTISIS MIL
511 580 595 647 661 668 711 754
032 050 057 062 086 091 131 172
763 765 769 785 824 852 919 991 036 054 160 165 192 207 215 218 199 213 220 255 277 290 294 302
223 231 256 257 290 296 301 334 316 330 334 338 357 374 392'395
DINOU MIL
005 017 040 053 098 151 158 162 337 339 366 374 • 379 406 467 537 403 535 545 547 566 613 628 634
168 207 223 239 248 286 304 313 552 621 647 654 655 667 668 687 675 688 690 705 758 800 813 820
306 444 468 478 506 320 533 541 691 694 707 715 719 747 777 847 817 881 946 956 960 281
546 .553 615 620 650 659 690 704 862 880 886 996 906 926 955 960
713 755 769 791'. 807 811 836 930 963 991
99 aproximacions de 400 pasVINTISET MIL
ti
946 949 952 960 963 972
cada una per als 99 núme015-057 029 130 136 186 209 216 tetes
VINT MIL
restanls do la centena dele
227 234 277 323 348 349 363 377 ros
012 013 036 093 094 117.120
premie primer, segon i tercer.
229 274 308 450 490 528 529 582 391 ‘,428 453 477 487 497 527 533
2 aproximacions de 1.500 pes
581 592 610 639 691 710 717 739' 562 ate 610 649 672 680 689 697 sctes cada una per als números an
903
782
824
828
830
866
895
902
765 786 816 861 865 907 928 930
teriur i posterior al del premi
922 943 056
939 946 971
primor.
MIL
VINTIVIUIT
MIL
VINTMIN
aproximacions de 1.000 pea:
112
137
162
049
075
093
009
100
054
057
061
061
072
087
019 044
setes cada una per, als números
118 133 147 155 169 171 212 225 - 188 214 225 241 250 279 293 300 anterior
y posterior al del premi
242 246 314 315 .180 496 557 562 356 373 413 451 465 505 510 534 segon.
623 651 692 717 724 720 734 754 539 540 577 839 65 1 664 731 732
2 aproximacions de '756 pes770 772 801, 860 964 917 956 984
797 845 897 901 968
/31'10S cada una, pèr ala 'números
965 973
VINTIDOS MIL
anterior i posterior al del preml
VIN111110U MIL
010 033 047 050 064 092 190 231
;IQ 109 374 ;75 j330 456 374 460 001 070 974 07 0 044 047 Ika tal terator.

LA
posttiees per a setraetre's 1 de- I Que abfaits eran Incondiaionale
manea gee da bi donen pa i chal, atua, Ii lleguen el seu ajut.
En tot el front do Melilla ea
ia canse de la sa y a coPlaboracia
eituació es magnifica i respecte
.an a n'Ora tasca pacilleadera.

• a la zona occidental n'hi ha prou
amb d'ir que Alizt-111-Krim esta
. cara que hi hagués, no podria materialment bloquejat per ta
e
X
lhaiieaammt pus assegurar part de Ceuta.
.spla es reeditzarä aquesta opera.
',ató cele s'In% fet la d'Aíran. En
L'EXPORTAC30i D'OBJECTES
—1 t'avene sobre Sidi-Driel

—Per ara nao bi ira res, i en-.

'aguaste da eioukücte pis, no ha
>sonat cap treiattaza ateaceedar.

WART

Avai p.:b.ica la Gaceta una
'rara d4ea, milsaaaaa ea
a ordre del ministeri d'Int,aprop els pebials erramiasael apee' 1teirt9
truccióaiablica
disposant que ta!proas els bona resultats de la
ta persona que desitgi exportar
tasca politica que es va desentobj eles l'art, ho saancitara die
rellan t. En general, l'obra del
President de la Comisara ValaProtectsuat segueix amb tota for radara da la localitaL
'malita& Les mavee impressione
En la instancia els exporta• e6 abones. immittorabies. Un pe- dors carosaran el nombre n'alba
tit esfera i hauren aconseguit meted Tara a exportar, concep_
}toas els nestret piopessits de cap- tes, rülna, etc.
taeial i dorniai de Pindtgena.
Les Comi . sions va l oradaifei rx
' En Barguete ea mostea- molt pasaran in seva opinió raonada
ealhit respeete els motius del seu le , ara te a 'la sortida dels oh,
' viatge, pene un ajudant seu, que tes que seis hi trametin pae a
coneja eil pensament de l'Alt .co- la SeVR espartació.
i inissart, ha dit alai:
El ceta neet des •ortacia
—El general porta acabat un recolltra pe s interessals r Madrid
acacia de Foment de les Be
implantaoal
per
la
pla admira.ble
del protecterat civil en tot el te- Ilea Arts del ministeri d'Instrue,
rritori de nostra influència, que cid pública.
' is molt cateas. 1 resol per cotaplert la situaria d'Espanya a
Africa.
Conferencia d'En Josep
t Es

paapistt del general seguir

cultivar fitegralment 1 paralella el Ces 1 l'espora Bausa donar
res a Un i piano:U-Mi da l'al-

Beinaso (1,054 mm.), amb ua mt.
nina al pla d'Urpli ( 400 MIXL •
Lleyda 1 462 rnm. a Les Borges).
El segon treball desenrotlla Ve.•
volueid del grau bigrometric dintre de Pany i de quatre en guatee hoces, basant-se en les 01)servaciona de vuit tuve. Do les
gräfignes corresponents co rosul
ten diversos pertodes de grau higrometría uniformement alt: un,
la primera desena de febrer, un
altre a la primera de nuteg. i un
tercer a la darrera do novembre,
amb un mlnim d'humitat relativa
a la primera desena de geiler. Les
maximes nocturnes corresponcn
a finals d'agost j comenaament

tre,

Declara la necessitat de Illurar-se amb tot el cor a la idea nacionalista fins obtenir el sea
trionaf, i per a aconaeguir-ho demana a Iota els ,qui sentin com ell
el daure de l'actuació tale ajudin
a la joventut esquerrana, ja sigui amb l'aportació possitiva, ala
que coro ell penstra o fiscalitzant
la seva obra els que no coincideixin amb ells.
Acaba fent vots perqua la resoluci ó del plet de Catalunya siaui una coalaboracia a l'obra del
progrea universal.
Aquesta conferencia fou una
revelac.6 per molts i una confirmaceó pele qui ooneixtem els dota
exceLlents d'En Josep Maria Pou.

GOVERN CIVIL

WIJNI

Noves religioses
•

Avui: diumenge XXIII després
de Pentecostés. El Patrocini de
Nostra Dona, Sants Martt I, papa
i màrtir; Dfclac, confessor, i Pa-

tern, màrtir,
Quaranta bares: Avui, a l'esglasia parroquia! de Santa Maria
del Pi. Horas d'exposició: De las
vuit del matt a les sis de la tarda.
La misas d'avui: Dornirrica
XXIII després de Pentecosta, del
dia, color vermell.
Cort de Macla: -Avui, Nostra
Dona del Pilar, a Sant Jaume.
Adoració nocturna: Avui, Tora
alesNostra Dona dele Dolors.
Vetlles en Sufragi de les änimes del Purgatori: Avui, a la say a capella, Escorial, 155 (Gräeia). Torn de la Verga del Pilar.
— Alar va mraxar de Barcelona el bisbe de Jaca, En Frutos
Valiente, el qual ha pres part a
la setmana Ignasiana celebrada a

CALCATS

1

Saldem molt barat existencias de calçat AL DETALL procedent

(lela flamees moatruarie que renovom continuament I 'Almas amb
patita defeates de fabaleacla

Calcats pera* Senyora des de 3'50 pessetes
13`0{1
Senyor ,,
sa
w
as
8'00
,,cabreta primera , ,

21, darrera el Parc

Carrer
moto

BLENORRAGIA(PuRGActorwEst

compleaament noca, vele Per
1,250 pessetca. Recriare a
a'L8LICLIAT 5,012.

todas «3

nsitio,

Bz-nefici
20 patatas( seal, estdalimeut a prMa per 2,500
pessetes. Els Tirolesoa 6221.

Tisis-Tos
Cpracia radeal de la 106
otea pel ileacament, encarama Ce la usl, bronquitis.

asma, delinca; pm sistema

aärdileni. Cou.suliori aralull. Ronda Sant Pan. 4!, do
2 quarts de tres a 5 quanta
Ce 4 l de 7 a 8. Pestes,
Os 19 a 11. Visitar particular, Pelayo, 7, primer, de
2 guama de 1 a 5 quarts
de 2. I e 4 a 6. Foscos,
de 19 a f.

de, que

preetalidie, ore
etc" par trasiega y Mol-

insuifestat
pous

sean, se Caras

pronto y

a'aaerdeletal. ea-serie1e--

cluglaaa de pachs - likies prematura y
demás ealer..edades originadas por la Asta-

rioaaclorcais e Hipares:miela

6s

taran de un modo perfecto y radical y at
critaa per complete tornand0

Ft-U

CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca
R.1AR1STAMY
Casa Maula en 1870(

Ponent, 3 bis, B

AL CONTADO

El Universo

PLAZOSyALQUILER

OL

- Los siniomas picas:lores de estas enIerr %des: ttotores de cabeza, rampa o calambres, amn¿'idos de °idos, falta de tacto. hormigueos, Sah¿os (desmayos, , modorra, ganas frecuentes de
dormir, pérdida de la memoria, IrritaNtidad de
cosí-doler, congestiones, herieorragioS, eariceS,
`.1 dolores en la capo/do, debilidad, tic, , dc6aPare•
era con rapidez usando Suol. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paisee;
el peligro de ser víctima de uno muerte repentin a .
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis. continuando la mrjoria basta el
total restablecimiento'y lográndose coa el mismo
Una existencia larga con 1.1f/1 salud envidiable
VoseeA7 ße1- ela, Rambla Flores. 14. Barcelona.
y principales farmacias de España, Portugal y
Américas.

DE CUERDAS CRUZADAS

reme

ESEIL^MMIZUMMUCLIS

PALAU DE LA
GENER

11
4 alet-9

untaner.

Verde

..1195210

LES
-esuLES
BEN
a

SERvtoEs

HIPOTI.QLTS
1. MERCADER

J. LLAA1U111
De 5 a 7
28. primita&

"be

LS

Robes

Administrador y Corredor Col.legiat

PELA1, 56, 2a, 2.•
Teléf. 816 A. D'II a 1
i de 6 a 7
bre-

m
Amase fiador a deu rals a-

ManaLs. aus. Plaga Boa
Succes, Y, guinea de

IRANS

aste.

CIPIQUETS

IMMIn

BIZEMEIZIKKWalli

12721tWO

Compro

torre a San, Gervasi, de
a 8 mtl durad, jama tran.
ml. I bona ortentarió Es.
cmure a LA P3JeL1c724r.
palpar° 5013:

Tfa3 gennans
deellgeu casa parslcular familia catalana per a tot estar. Recriare LA PUBLIC.1TAT, número 6,010.

nnnn1n12.

EIS [ 11 M111. E1{11
e. Yus,

Cae los

spie leyeran le ungen y los mores, emanen:as a
In Otin• 18 u. propiedades antisépticas y cnicrubicida.,
usa almicablos multad.. so superimeataa siso pm'
hasta el completo
'meras tomas, la mejoria
y perfecto restablecimiento da todo .5 aparad*
saite-swinaria, aullad.° al paciente pie ai malo, so:
inyecciones ni lavados ro que haya de mtervesir el
usidteo, yaadle mi entera. Je s. eutomsaal. Basta
toma una caja para ...sacos'. Ga
o Agente exclusivo: Hijo pa Jasa ',',tat, Risas,
5. n/ C.. Honrada, 21.— Veleta, • pana. Gaseo:
Sitc•ta, n'irania de las Flores, 14; F•EMACi• Gatat?, Princesa, 7, y principales farmacias de Es.
pa lta, Portugal y Américas.

.>

18. pira

Irättinnlanent0

Cacheta del Doctor Sohere

PIANOS

Barcelona.
— Ha estat nomenat mernbre
de la Parroquia mejor de Santa
Anna, d'aquesta ciutat, En Tomas
de A. Boada,

MOBLES
rdOBLEG
MOBLES
Preus de Ilquiiacki

lar

1
C.a
IMON
GRAN FABRICA DE

d'octubre.

Els enagraala
El menstre de la Covernactei
ha dirigll al Govara la següent ctrataar:
"El ni nistre eel Traban adverteca que la algunas aa.:•!...ieus
migraras es suprirneixen naces
dele detalls axigas, la qual su,
pressió pot motivar dificultats
pela interessats en el moment do
Combare o del desembarc. Pe r .
a evitar-ho encarrego a V. S. que
ordeni als butlles gua posin més
compte en diligenciar les carteras d'emigraci6, da conformitat
amb el R. D. ele 23 de setembre
de 1916."
Tasca moralitzadora
El governador ha oraenat als
alcaldes de les poblacions on hi
ha cales do cambreres, quo des
d'avei les acomiadin per a asser
aubstituides per carnbrers.

Maria Pou a Mten u
.utilitzaa4 cada vegada amb mes
intensa:a la ealitaboracia de les
Ihrcelai I
• barquee auxiliare, tant en la ¡oArnb un selecta auditori el jo: as oriental eem en l'occidentai.
• Los harques de Beni-Said sola ve presidenl de l'Agrupació d'Esr e) ceinanament d'Amarussen i tudiants d'Esquerra i de la Jo‘.A134-11.1-Ea1er estan donant uns ventut d'Esihuerra Catalana En
exceda/mas resultats.
Josep Maria Pou i Sabater ha
Els rifeaya i voten al kaid Ama- donat al sala d'actas de la rios. russea tina al tanalasine. El seo tra primera entitat cultura la sa!prestiai radica principaiment
y a anunciada conferencia sobre
fa sera v•luntat de ferro, en el el tema "Orientaeions a les joIseri Memo/subte valor, i coro ve ventuts d'Esquerra".
I deracksteast-eo éz enorme l'eflEntre ele assistents hi vega` caen& da 1e Cercas indígenas com rem prestigiosas parsonalitats,
vanguärdia.
'a tropas d'extrema
representativas de diversos secVisita
• El general vol a tot preu aug-. toro d'opinid nacionalista. Al
mentar-les eensideratalement. Per costal, del conferenciant hi seien
Ahir visità al govornador el
:a aceliseguir-ho i poder adqui- .els senyors lsern i Dalmau, Pla
doctor Puigpriqué, president del
,rir meter:el de gue.rra, traetare, Carreras, doctore Santinyä , Sa- Col.legi Provinciel de Farmacautranseermaeors Miras i altres afeo mora, per l'Esquerra Catalana i tics de Barcelona. Parlaren llar, tes que ce necessitin per a la Codina. per l'Associació Catala- gament de diversos assumptes
construcció de carreteras i ca- na d'Estudia nt s.
d'interès pala farmacèutics.
, mine, l'Alt oenaissari demana da
En Pou desenrotllà el seu tema
Canvis de personal
les Corta una transferència
amb paraula franca i vibrant,
Entre els canvis del personal
orada. Les eircumstäneies axi- inspirat en una gran ideal:tat 1
1 ga l lea aquoata mesura parque un noblesa de sentiments. Amb da- de policia que esta fent 01 co-'
rep oimagada legalment aquesta des eruditas comer/vil pregonant missari general da sagitällcia,
autoritzaeió. En Burgueta podrà la necessitat de la dolor i del sa- senyor Miguel, figuren el del
portar a cap la seva obra més crifl ei percinA tingui eficacia tot senyor Alix, que ha passat a da
brigada de serveis especials,
gran de general en cap de rezar- esforç ganarais de Ilibertat.
J' et d'Atetes: Repatriar pel araDigud quecali a internacionae del districte de l'Oest s'ha enca•ene geaer a teta, absolutament litzar el problema nacional de rregat el comissari de policia
_
tots ele soldats expedicionaria Catalunya per a donar mejor ex- senyor Nicolau.
•ettu ara es traba* en tercas afri- 'enrió a lee idees 1 preparar pal
ranas. Vetada. sienes, la corlees- mdn la vietaria riostra, sense
• ala d'aavestra transferencia de pianyer tratada 1 si pot ésser,
arada padria organitzar-se un 5911S8 armes.
I,dees plasta
mes interese-anta del
No fael por a ninatl---iontipila da reergaaazació del Protec- nnä—que signara esquerrans í
A LITAT
ItoraL
nacionalisitas, parque el nostre
EI s'osera esowfla en qua les nacionalisme no as baca preciLes publIcaelens del ces' Corte no retardaran ni un mo- sament en la veleta l histórica
vol moteoroliagio
bnent la votació del dit crèdit, tradicional, sind en l'humanitat
'ja que wat atad se satisfarà l'an- del fet de Catalun y a. El mal de
S'han publicat els fascieles 9
7sietat 1 el suprem anbei de tota les es q uarres catalanes m'apta- i 10 de les "Notas d'Estudi" del
ata napanaals.
ment dites és que existeixen es- Servei meleorológic de Catalunya
Tant a Teman i Larraix com Querans nacionalistas . obreristas que comprenen reapactieament un
situació
Melilla
la
•
no pot éssar o re puhlieans. pene que no senresum de les pluges a Catalunya
ames *tara. Orupat totalment Tiz- ten lata le manilla de les idees durant tratay 1921. per don Joazi-Aza, queda quasi voltant An- 'universals i arancades.
quira Febrer, i un estudi del se ▪
1 s'eastreny el maga a AlbaAssenyala com a mala actuals n'or Alvarez Castrillón sobre la
'armes. A mas, totes lea cäbilles de Catalunya la manca d'idealitat reaurrancia ele 'estat higromade Elani-Tuzin p astan virtualment i la realitat política que l'escla- itrio a l'Observatori Fahra. Del
-dominadas. Abd-El-Krim va per. vitza.
primer traban en resulten doe
dent terreny de dia en dia. fins al
Fa un ballelogi de la j'oven- maxims de pluja anyal: un a Olot
punt que ele moros da Tensaman tut, ponderant la necessitat
(1,445 milimetres), 1 un altea a
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De venda en totes les Ilit,rzries
beuen las , intel1igent0
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.Blenorrägia, Reumatisme, etc. .
MELEfiTIE5 QUE PROCEDEIXEN D'UNE SENG POBRE O DERVIIII 1 QUE ES CUREH IIMB EL TRACTAMENT ZENDEJAS
per a la sang,

1

Barps, grans, cai 7 uda del cab e ll, celles i pestanyes, lames a la pe/I, fist u tes, cors, fer i des, tumors supturnts reliels a la cicatrització, bull:da de la sane,
erupcions, des z ana, fam i sed insac : able s , diarrees, falta del sis!, de la me
enla i d e la voluntat, genial de für z es, mala di z estió, Lita de re s pir a ció
amb molla de la mes Ileu g era fatiga, llagues o p la gues al col!, liengua, paladar i
tis pertinaç, st.focacin, inbon;n:, lltqueg, v(wits ea
d 2 i3 tuatria, Ir 2staras meastruAs,
acabar de menjar, neurastenia, paràlisi, mal de cap for!, nenrälgia,i;uors nocturns, gastameas,
Impotencia, dolors als ovaris, poklucions, supurneions a Les orellcs i als ulis, escrò u.es, etilleaJi2 itemorrIgies uterines, taita de cactil,ciú ee la sang,
eczemes, dolor als ronyons, malallies de la vista, estuntatnis, etc., etc.

Un error que ha

clacarse
l ri -

Mollee persones creuen que un sol remei no put curar tantee malalties; els que
acusen aja/ han de saber que la causa de tots aquests patiments as la, sang danyada:.
purifieant la sang desapareix la causa que origina lotes les malaNies descritas. Els tractamente ZDNDEJAS san completameat inufansius 1 de gust agradable; ele poden prendr
e
les criaturas
de qualievoi adata no exigeixen cap dieta i els malalts poden C011 r ö r lY1 a Hora treballs mastumats. Amb una sola ampolla deis TRACTAMENTS ZENDEJAS el malalt quedará satisfet de la
uva eiicäcia. Testimonia a satisfacci6. Demaneu fascicles explicatius i se us enviaran gratis.

il

•

Laborntori del 5r5 A. Villar, farmaciutic de la Facultat de Barcelona. Laboratori 1 oficines: carrer Vilanova, 7, entre l'estaciG del Nord! Áre de Tr)omf

Li'—

N1T DE LLUNA
COSTES DE CARRAL.

TERRAMAR
LLACS 1 JARDINS
PittC•HOTEL, Telbfor
341, SITGES
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ELS ESPECTACLES
TEATRES

:

p
i!: •

TEATRE NOVETATS

Gran Teatre del Liceo

C/re Equettr6

Dijous, Inauguraoh5 de la tem- .
virada. Primera sortida dels celebres artistes russos, Helena
Sadoven, Ntaria Davydelf, Theodor Ritch, ¡van Ivanzofr, Constantin Kaidanoff, Älexandre Mexandrovitz; mestre, Koussevitz- I
kv. Cos de ball de l'ex Teatro
Impe,riel de Petrograd. Direcció
esamiea, Andoga Jouroff. amb la
•granitioen ópera . B01113 CODOUACW. — Dissabte, LOWSE, pels
ci. lebres artistes Ivonne Gall, Mario Berat, Stephan Bielina, Elector Dufranne; mestre Padovani.
Dia 23, AIDA. pels eminents artistes Poli Rs,ndaccio i Lazar°,
1 els celebradtssims artistes
Aurora Ruedes, Emilio Ghirardini, Ciorgto Mentilt. Es despatxa
comptaduria per a totes les
funcions anunciados.

n
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BrIlOrlOtlant del seau la trOUpealsMea
aplalinets arttstes TIIE
PEP!. 1le. NIADRIGALI, seartretic
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hi pendran part els ovacionats arlistes anglesos

JEney a CO.

ti

I,ES TROTO

le traeres de ce. mame. vino, a tres
quarts de Set, extraordlitirles Dinla rimas , Es despeas a comptadurta.
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- 2 dos actea de Muñoz seca 1 Pérez .„
Lt . r flirtea presentaeld. DtHuns, tarda,
11. Fernändez, nestra del mrstre Vi_ ."
ü LA MOIRIENT
*
2 pi eran tras/Árela popular extraordintrià L
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Avlat, dehut de Dlonfola Labere
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RESTAURANTS

Avul, primer de El reí de llargent; La mania de la vetocitat;
Quasi Seguint la broma.
—Nit, segon do EI rei de Par-

tiliBaiiiIMMIIIIIIII511121223111

PISTA R /E del FI.RC

DIVERSOS —

Próxima reapertura. Di recetó Carbó (fill)
Ceses reformes es salarla I servo!. S'admeten
encarrecs per a banquets

gent i L'ido' da Parte.

Eseerra

m
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ELij
Pi

Aristecretta saló

Coto to a la carta

Servel especlal per a Masques,
casaments ~cica, etc.
Coberts et! oneamies a 370

'

Venus S port - Pakce Ball
ta Rda. S. Antoni, 62 a G i Tigr e , 27

ta

2

Avui, diumenge, dia 12, tarda
i nit, grans balls, amenitzats per
Id La sense rival banda Sport, exee,
ti metan els següents ballaleles::
N
ma, Alma brava; fox trot, Ea-,
a Ma
ra , lifórnia; Tho Step, The-Klin,
a rigits pel simpàtic i popular mes -e'
FI tre Domenee Potasa.
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Patas de la Cretmato;tarla
Avio, Mur:unge, gres programa.
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Gran Restaurant
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y de Su título; que es rico, fe:iz y po-! •
cleros°, y que vuestra lStiSLúal queda
cumplida.
—1- Aun not —e4 jo el initio, levantan -,
d o e IYI' os caro este.
---zelenne ea esto?
--El hijo del eonde de Berno.c ets-1
te, lo cz. ao, estoy cierto de ello, pero no
ha tornado posesIón de la herencia da

tus padres.

--iQ ui l ,;Lo trti et
eseues, una fábula?

aeals'irs

EL CANTAN LA

Mareos quedó herido de un ra y o, Po 1 .

— Ese hijo—dijo el indio—que busco
hace veintidós arios, de quien la tiene
cia me ha robado la existencia, de quien
la mano de Dios me ha dejado seguir
las huellas, ese niño.., tiene en dl bree
zu izquierdo, encima dei nacimiento del
codo, una cruz marcada con la punta
de un puñal.

---¡,Entonees, pues?
—11.ay . un hombre que lleva el sone-i
bre de Bereute, u hombre que goza do
ios privilegios del rango y de ea for-

Y sin dar tiempo a Marcos para ha.
cer un movimiento, previpiteise hacia
corei6le la mano izquierdaylevantú ternecemente la ancha mano del callare, y,
descubriendo todo el brazo, en-91, 1'16 en el
sitio indicado el signo de la reileite'en.
cuyas dos IIJI2ell9 cruzadas se clisctiabaia
ligeramente per medio de un rul StLes
bido sobre el Unte mate de dl
—Lile equi esta erual—eeeliunü
acento de triunfo.

tuna anides a esta nombre ilustre;
h,00?bre que ha sida reconocido por ei

111 que, wee fin, no es 111 Le dad,

z 1Vileva.

396

esta revelación.
, Una emoción mayor qu4 lea que le
había asaltadt hasta entonces hilo ten*
/dar sus miembros y p alidecer su seme
blante.
—Pero ese hijo... ese verdadero hie
IQuiCei es, por lin?—pregunló con
aalE ronca.

de refer2

dit Paris, en preeenria de
testimonios incontestados hasta ahora,
esto es serda4--exciaM6 el bullo con.
voz vibrante—; pero lo que es más cierlo an, es que este hombre ha burlada.
la justicia del rey de Francia., es que
ha ahusado de esta justicia. Troecalando tale** testizsonios y valiéndose de
to concurso de combinaciones enea-.
tosas y falaces, que es hasta airara
robados los privilegios de que disrette"(

CUESNAYE

Narcos /aneó un grelo

asombrado.
'

eairdePdili

---1Conde de Bernacl--dijo el desea.'
Ilockd., VAGÁLLA664466 6 prolundloaleuto--)
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- arrollar tanto como nos lo permitieran
nuestras inteligencias (1).
El éxito nuis completo coroné IniS d ese
SO09.

Aldah parecía sentir igualmente por
mí un amor enteramente filial. A niee
nudo me habla sorprendido el encon-o
trarla en una rauda contemplación de.
lente de mi y corno absorta e 1 1 un ése
tasie
Parecía casi siempre adivinar mig
pensamientos y leer en mi espíritu.
Sd.o cuando la ciencia nmenéLea
ha revelado ese misterio en ;Ha, lie ocie
dido comprender esta influencia moral
tan poderosa.
Aldale prestándose a todas mis voe
tuntades, realizó por si misma el ex-•
perimento que yo no ale atrevía a em.•

prender en esta naturaleza delicada. En
fin, armándome de valor y de energla,
triunfe de mis vacilacionee y provoqué
pronto, aunque asustado de mi propia
obra, primeramente espasmos, luego
ataques nerviosos a los que sucedieron
ll catalepsia y el deteste. Obtuve la

insensibilidad anterior, elaislamientos
y, pot hin, el sonainbulisino Incido.
La noche en que hive estos experta
montos, crol volverme tome.
Al despertarse, Aldah 110 &latió niAl.

gún

e
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CAPITAN LA gIIESNAT/e.

---

en el suyo, y .no varió una sella palabra
da la rdlaciúu que me habla hecho a mi

Despees de una madura deliberación,
el Parlamento declaró quo las heridas
que Giraud habla recibido y que le hicieran perder el conocimiente, no le
permitieron apreciar los acontnimiene
tos bajo su verdadero punto de) vista,
y que el joven criado habla sido jugue,
.te de su sueño.
La Cfrisreare, placa, da quien la jusa
ticia no liadla podido nunca apoderar-.

83, fue declarado inocente de los erlmelles que se le imputaran, y 641 joven
conde de Borneo entró inmedialamen.
te en posesión de los bienes, dz4 nona,
bra y titulos de sus nobles abuelos.

Al saber la noten' de la existencia
del joven conde y todos los interesanLi s detalles 'que lo envolvlan, corni

ebrio de alegría y de felicidad junto al
hijo de Blanca, en ese antiguo castillo
que no habla vuelto a ver desde la ned
che 'atad.
L1 Joven me recibid perfectamente,
a pesar de no conocer ni dl nombre que
se le presentaba, ni el nombre que ye

pronunciaba.
Dos coses solaneente llamaron mi
atancidn. El joven conde tenía los es a

bellas negros como si

diesuo, y Cl

11*
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Serveis de la Companyia Trasaitäntica
LINIAS A LES ANTILLES, MEXIC, NOVA YORK I COSTAFIRME
El vapor "P. DE SATRUSTEGU1" sortir't el 25 de novembre de Barcelona, el 26 de Valáncia,
él 28 de Màlaga i el 30 de Cadiz, cap a Nova-York, Havana i Veracruz.
El vapor "ALFONSO XIII" sortirà el 17 de novembre de Bilbao, el 10 de Santander, el 20 de
Gijón i el 21 de Corunya, cap a l'Havana i Veracruz. Admet càrrega ipassatge per a Costalirme
1 Pacific, amb trasbord a l'Havana.
El vapor "ANTONIO LOPEZ" sortirà el dia 10 de novembre de Bc.reelona 111 de Valencia, el
13 de Mälaga i el 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. S'admet carga i pabatge amb trasbord a Veracruz.
LIN1A DE BUENOS AIRES
El vapor "INFANTA ISABEL DE BORE1ON" sortirà el 4 de desembre de Barcelona, el 5 de Málaga i el 7 de Cädiz, cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FERNANDO POO
El vapor "CATALUÑA" sortirà el 15 de novembre de Barcelona, el 16 de València, el 17
d'Alacant i Cartagena i el 20 de Cädiz cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma, restante escales intermedies i Fernando Peo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatläntica té estaLlerts els2S ecials deis ports del
blediterrani a Nova-York, porte Cantàbric a Nova-York i la línia de Barcefoua Filipinos, les sorLides dels quals no eón fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapors admeten càrrega en les condiciOns mes favorables i pasatgers, als mulle
la Companyia dóna allotjamentmolt cómode i tracte esmerat, com ha acredita!, en el seu dilatat
rervei. Tots els vapors tenen telegrafie seneg fila.

p

095

Folletín de LA PUBLICIDAD

Que yo habla conservado, y que l'eco,
gi del seno de su moribunda madre, era
rublo como el oro.
Ademas no encontré 3n su semblan,
te ni una unja, ni un ademán en su persona que me recordasen el hombre que
habla sido . por tan largo tiempo mi
compaAero y amigo, y la mujer a quien
an tiernament3 amara.
Pero la reflexeión atenuó mi sorpre-,
be.

Este fenómeno, de ver los cabellos de
la tierna infancia, volviese obscuros y
aun negros después de pubertad, es bastante frecuente para no asombrar a nadie, y la semejanza del semblante y de
las formas no es siempre la herencia
de un hijo.
Todos los pormenores del proccso
leídos y vueltos a leer por mf con suma
atención, no me permitieron dudar, y
el joven conde me recordaba a cada
momento con tanta complacencia lo pa-4
sado, qu 3 no vacilé ya en ver en el ni-,
So que yo habla jurado volver a hallar,
Un die .
Permaneci algún tiempo en el casti,
pero pronto noté qut im presencia
Ora importuna al joven conde, y resod1-4
gI volverme a París.
*Ye E114 4 tntio Ii twiasula do una

g 1
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su destreza y su poder. Sentaos cerca
de mf y escuchadme.
El indio vo:vie a sentarse donde es,
taba, invitando a Marcos con un gesto
a que lo hiciera junto a 61.
Después de algunos minutos de si-.
lencio:
—Os he dicho—prosiguió—, que yo
era un discípulo de la ciencia. Unido
íntimamente con los grandes sabios de
Europa, trabajaba, sin embargo, con pro
fereficia con dos de ellos: Goelenio y
Fludd; pronto ce unió otro compatie,m;
un anciano que la casualidad me did a
conocer. Este anciano, sabio, erudito,
poseía una inteleencia maravillosa y
se llamaba y se llama aún Eudo.
De una edad indefinible, de un ta-,
- lento singWar, de costumbres misterio,
sas y extrañas, maese Eudo me renug:
nó al principio; pero, poco a poco me
habitué a él y el amor a la ciencia
puso silencio a los sentimientos de mi
corazón.
Goclenio volvió a Alemania; Fludd
Inglaterra y nosotros, Eudo y yo, nos
quedamos compañeros de estudio, ha,
ciéndonos Inés inseparables aún la
ausencia de nuestros dos amigos.
El objeto de nuestros trabajos era
esta ciencia magnética, indicada apenas
eor karacglso y qua queríamos dé...
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Folletín da LA PUBLICIDAD

demos juntos gracias a Dios, pues el
solo nos ha conducido el uno huela el
otro.

EL RIZO DE CABELLOS

Rol—exclamó Marcos, salien,
do al fin del estupor en que le s'uncí',
gieron las pa:abras del indio.
—Píos mismo, vos, el hijo dl Con,
del—respondió el grave personaje.
—p ero— las pruebas... las pruebas,
— Las pruebas abundan! Desgrocia-.
damente, claras y limpias sólo para ml,
pues para los otros son dudosas. tEs,
cuchadme, joven, hacia el fin! Antes
de daros estas pruebas que pedis, es
preciso que sepáis cómo he llegado a
descubrir que el que se hacia llamar
conde de Bernac era un falsario, cu:
briendose con un nombre que sable po,
eitivamente no ser suyo. Es preciso que
os dé estoe pormenores a fin de que
conozcáis a los enemigos que tendréis
gua gombatir, eus ardjdesi
fuerza,
..

EL CA PITAN LA CEIESNAYE
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enojosa impresión la cual habla pro,
curado en vano combatir.
"Por un sentimiento inexplicable, er,
pertmentaba una especie de antipatia
por ese nino, al cual por el contrario,
ins parcela que debía amar con todas
las fuerzas combinadas de mi alma y de
mi corazón.
,"Reconoci en el conde una inteligencia
superior, pero bajo esta inteligencia dis
litigo( un corazón duro, frío, egoísta
a m enudo cruel. jek
-"Deje el sastill.bien persuadido es:
la vez, que no debía volver jams a él, y
regresé a Parle para buscar distracción y olvido en ed trabajo, dejando en
posesión de todos los bienes de su padre e aquel a quien Dios habla parecido
proteger tan eficazmente con su poderoso dedo":
DI indio se detuvo de nuevo en su an,
rraciel.
Desde que habla vuelto a tomar la
tpalabra, Mareos le escuchaba con la
misma profunda atención; pero al een-4
timiento do ansiedad que se esrareicra
por su expresivo rostro habla sucedido
un completo abatimiento y una frialdad
glacial.
—De modo, dijo Con !oro) breve, que,
el hijo del conde extste, y ha entrado
en poessión!.Ic
.. su nozabre, da su forte.
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Llet Condensada

PER A COBERTES
PER A REGOBRIMENS

Xalza

111•731.EMMO

TAMANYS: 114 x 185 om. I 75 X 120 cm. :-: PLAQUES do 40 X
40 cm. planes XAPES "B" per a recobriments; Laman».: 120
X 120 cm., 120 x 190 cm. 14 x 250 crn. URALITA, S.A.
Madrid-Valimoia-Mvilla-Lloyda - Salamanca :-: DIPÓSITS a tetes

los ciutats Importants d'Espanya
CASA CENTRAL: Barcelona, Placa A. Lepez,15 —TeIàfü,
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Unir') d'Empresaris de Pompas Fünebres1 Si
S. A. 711.dustria Lechera

Fil

Plaça Santa Anna, 24,1."

TELEFON 2480-A

CEINTRAL:

Oficines: Plassa Catalunya,
liv`laatzem: Carrer Trafaigar, 64

Balboa, 'letra F. Barceleta. Tel.
A. 1899:
I Estafeta. Poble Nou. Wad-Ras,
230.—Tel. 238 S.
Vil Poble Sec, Campo Sagrado, rra-:
mero 24.—Tel. 3400 A.
VII Sans, Canonge Piberaat,
kifon.-104
VIII Gràcia i Sant Gervasi, Meru1ndez
133Tel 757 G .
o,
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El públic pst ubhizar també els tereions de les Teitilicies d'Alcaldia i quarleras de la Gailrdia
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SUCURSALS:

Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.—Tel. 264, S. 91.
IX Horta, Major, 27,—Tel. 99, S. 91.
X Sant Marlf, Muntanya, .87.—Telefon 234, S. M.
Hospital EUnic.Te/.. 332 G.
Sarrià, Reina Elisenda,
fon 107, H.
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Kebudes totes les novetats per a ia tem o

NEMA SANT PECE, 15
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ben assortida en MELTONS, XEVIOTS, ESGABARDINES, BELLARDINES, CheTAMS AUSTR
viots, Gaban.ys derns generes per abrics i grans fantasies
Es la casa mis
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Grans novetais en PANTALONERIA

Aleles biaus negres

e

Camusses generes per a ved% jaqueta

Recornanem bons sastres i econonms Tots els dilluns i divendres venda de retalls
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Comprant els generas en aquel casa velen amb gust i enlaja
km miss

• a r.211:8

Or

13; 11.1

.74

Vendes a I engriis al Alai!

MIIMINIIIIIC:111321121:11713 CM:ME C Val

r.2 ri ll r31 I2 2C3.13 J'ele

Mer

12

Dlumenge" 12 de novembra 1922

LA PUBLIC1TÄT

jele1111111,1111CIIIINVIIIIIMB511111110311111111111131132111111111111111111111111111111111111•11111113111111111111111Z111111111111111133311111111111NLE
.7r

•,

•

,ses
•

•

aa
a
a

le

.

Per tal de donar a con&ixer a la seva clientela i' al públic en gener 1 les darreres novetats de la present temporada, aquesta casa

farä avui, cija 12, de 4 a 9, una

de tota mena de pells de gran novetat i conieccions en renards,

exarpes, abrics, etc., i en especial de les jaquetes que tanta
acceptació tenen aquest any en el món elegant.

Als visitants se'ls farà obsequi del catàleg
d'aquesta temporada
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